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CAIARA DOS SRS. D.EPUTADOS' 

PB.ESlDENCfA. DO SB.. CO!fDE DB BUPEMDT. 

Ao meio-dia. feita a chamada, acb~o-se Jlresantes os 
Sn; conde. de· Baepend.y, Portella, GllliDaraes, _Angelo 
.do Amsral. . Gama- Cerqueira, Monteiro de ·cutro, 
Pinto Moreirn; Sobral Pinto,, J~aquim· Pedro, João 
Mendes, Paula Toledo; Camilltl Barreto. B";ll'ros Cobra, 
Femandes Vieira, Pinheiro, Canedo, Barros Berreto, 
Salles,. Alencar Ara..-ipe, I>ameg_o, Rapose da Camara, 
Cruz Machado, . Cor.tê.J. , Pauliuo de Souza, Luiz 
Carlos; Candiio-Mandes, Souzs- Reis; Rodrigo Silva, 
Siqueira. Mendes. Coelho Rodrigas., FaJuto de A -
Taques, Mello Moraes, Duarte e Azevedo, E,angelista 
Looato, Ferreira Lsge, J. dt't'-Al&noar, Florianc de 
Godoy, Pereira da Sll,.a, Casado, Bonifao.io de Abreu, 
Dionyii!o Martin · ' f' -
Pinto, Moraes Silva. J eronyrno Ponido, Menezes Prado, 
Lima. e Si!Ta, Perdip;ão Malb.eiro, Fontes, Diogo Velho, 
A'lll'elia.uc de C1malho, Capanelllll,. F. Belisaric, Au
gusto Ch.B.'tes, Me~lo Rego, Cardoro de M:eneze~, ~&1. 
de Menezes, Candido Murta e Duqt1.e-&trada TeJ.Xeua. 
F~tão com -patticipaç!b os Sra .. Nabias, Pinto Pessoa, 

Paranhoa Jtm.lor, barão d<J Ara a Babi& Canàido 
or.res o, ernu e3· a a, n.~ves Silva, 

Heraclito Graça, J usé Calmon, .Manoel Clementino, 
Pedernainss, Gomes de Castro, Pinto Lima, . Vieira da 
Silva Rosa. e Dias. da Rocha.- e.sem . 
de CsrV!llho, Andrade Figueira, Almeida Pereira, 
Azambuja, A&is Reo!la, Antonio Prado, Araujo Lima, 
Araujo Góes, Aagi1Sto de Oliveira, barão deJAnajatuba., 
~amim, Borges Montei~o. Camillo Figueiredo, 
Coda de Olive~ra. Ca.stello-Branco,_ Cicoro D$D.tu, 
Domingues, Ferreira de Aguiar, Ferxeira :Vianna, Fer
reira da. Veiga, Galvão, Gomes da Silva, Henriqnes, 
Junqueira, Jaruen do Paço, L'anilro Maci-a!, Leonel de 
Alencar, Mello Mattos, Paes de Mendonça, Pereira 
Franco, Pinto Braga, Pinto de Campos, Silva Ntme!, 
Simõe• L'3pes, Teixeira Junior, Theodoro ea Silva, 
Uohô1 Cavalcanti, 'Vicente de Figueiredo e Carneiro 
da Cnn.ha. 

O Sa.. PusrDE:n'E declara não haver sessão 'por falta' 
de numero le 1. 

Sessão e111 2 de Agosto. 

PB.ESIDENCrA. DO SB.. CONDE DE B.U:PE:O.'DY. 

StllliLUio-. - E:rp!:Ucnte. - Ma:ricu•a ck utudante:. 
Reforma. tio regirnento.-Pr1tenç'lo de C. de S Pe•tira 
e o~trcs . - Ordem do dia. - Orça77Unto. geral do Irn
perio . .Approl?açilo.- Âba:tecimtnlo d'agua na. capital 
do Imperio. Diacu·sos do1 Srs. Te~ ues Corrêa ' -
ra e i~u!ira. ncerram1nto - Sacco-rro1 publiccs e 
melhor~mento do tsta:lo ~emitario. Dítcur1o do Sr. 
.Ãn::lracU Figueira. En =•rrame>~to .-Recemeamenlo da 
~ ul lo do Im tr ·o · 

A's CDZJ horas e tre!l qnart:s da :::tanhii, feit1 a 
cbamsda, o acha:1do-ae presentes os Srs. ocnde da 

drigo Silva, Pinto Braga, Henriques, P,ereira da. Silva 
Silva Ntme~, Ferreira Lage, Fernandes Vieira, Diog~ 
Velho, Dion sio Martiila, Fausto d.e Aguiar, Theodo-

. · zea, Pereira FE&ru!o, Jan 
9..'?-eir~, Uchôa Caw.Icanti, Angus~o Chaves, Vicente 
F1gueuedo, Paula- Toledo, Aureliano de Carvalho e 
Bittencourt, ab~e-se a sessão. 

Comparecem depois de. aberta ã. ses~ão os Srtr. 
Ferreira da Veiga, Andrade Figudra, Lima e Sil'!a, 
Paulino de Souza, Cardoso de Menezes, Taques. Anto
nio- Prado, Costa Pinto, Carneiro da CllDhá. Pinto 

m , on s, G o oraes, ernau es ·Cunha, 
Gonçt.lves ds Silva, Paranhos Juni()r, Vieira-"· da Silva, 
Candiclo Mendes, Jan.aez:o. do Paço, Mello Matt021, ·Af
fonso de Carvnlh:> Du ue-Estrlida. Teix ira A 

e veua, · eonel de Alencar, Corrêa ds Oliveira, 
Galvão e Borges Mon~iro. 

Faltão com parti ~ipação os Srs. Nebias, Bolbia Clln
diào Torres Filho, Manoel Clementino,·J . de Ãienoar, 
Hernolito Gritça, Po!emeiru e Rosa;. e sem ella oa 
Sra. Almeiàa Pereira, Aze.mbuje, Assis Rocha, Araujo 
Góes, barão de Anajatuba, Castello-Bra.noo, Cicero 
Dantas, Evangelista Lobato, Ferrail'a Vianna, Leanaro 
Maci11l, Pinto de Camoos, Simões Lopes, Teixeira Ju
nior e Paes de MendonÇa. 

Lêm-se e app:ovii-J-S9 as·aotas das antecedentes. 
O Sa. 1• Sxcur.uuo dá conta do seguint'3 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, enfiando a cópia 
do deoreto pelo qaal houve por bem S. M. o Imperador 
conceder aposentadoria ao seoretario do governo da 

· · - ~ - o, o qu1m e C1SS1mo e -
rneida. Louza.da.-.A' comrnis!ão de pemõ~s a ordenados. 

0:1tro do mi.ni>tcrio da g :1erra, communioando que 
deve ter loga. na oa?ella imperial, nos diss 5 ás 4 ho~as 
da tardo e 6 ás dfz horas da manhã do cc-ren.té, as 
excquias pelos offi.oines e pr~ qnefdlccêrão Ila oa::::.
panha dJ :t-s.r~ guay.-Iuteirad•. 

._a.. USIDENTK:- 1oan o . a o oamara inteirada 
de~ ta communioaçSo, parec:-me eonveniellte snscitar a 
idéa de fazer-se a. mes-ma camara representar neESes 
aotos or uma de 11 ão ·. de-:, 24 m mb• · -
mod? por que i!OCecle)~-~o e!ll ~e~ação a eetaa ee~
mo!uas. Se, po~'St_ • . : ~anwr ~1déa.,eu pas~are1 s. 
nomear a depu . -,·, . - . 

CoilJ:lltad~ a · - ~ .__,~- dcoide-se pel~ amrmativa, .~_o 
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SESSAO E~l 2 DE AG03TO DE 1870. 

Sr. 11resiclente de~a. que naste sentido vel-ae ofiicial' 
ao governo. 

Outro offioio d.o Sr. dc?atado Inuoce::tc!o Marques de 
Araujo Góas, commtUlie&ndo não poder oo:mpareoer ~ 
sessão por s.chs.r-se anojado pelo fall.ecii!!anto do um 
seu ounhado.-Maa.da-se desanojar. 
~ Ontro d_o juiz municipal inurino da 2r. vara d.es~ 

, . 
Co3lho Rodrignes.- A•s oommissões de constituiçãu e 
de justiça criminal. 

Lêm-se, jnlgão-se csõjecto ne ch!iberacão, B vão s 
imprimir para entra~ ns ordem dos trJ?.balhcs, os pro
jectos com que concluem os saguintes pareceres: 

« Pat:.lo Joié de Qa.eiroz pede p~a matricular-se no 
1" Q!l:lO medico da faculdade da .Bahia, não pod.onclo 
ser ad.mittido a exame do aiUlo lectivo sem mostrar-se 
habi.li.ts.d.o no preparatorio de ph.ilosophia.. que lhe 
frJ.ta. 
~ O aupplican:g allega quo não pôde fazer exnr:1e de 

ocoas.iiio em que !e procedia a exame da. referida ma
teri~~o. 

c A co~mi&!lão de inatrucç:ão ~blica, attendez:t.do a 

e não porque tive~e ainda àe cursar a respFctin aula 
do preparatorio q11e lha falta, ofrerece á camara elos 
Srs. d.eputaaos o Eeguinte projecto: 

..: Art~ 1.• Fica o governo antozie~do para mandar 
desde já. matricular no I• anno medico da faculdade 
da Bahia o alumno Paulo Joeó de Qu::ircz, o qusl não 
poderá Ee':' admittido a exame do anno lectivo sem 
mostrar-se habilitado no preparstorio que lhe falta. 

..: Art. 2." Revogiic-se as disposições em. contr&rio. 
a Sala w oommissões, em 30 de Julho de I870.

Duarte d1 ...íz,~do .-Bmi(acio de Abreu.-F1rreira d' 
4~uiar. Jl 

c. Clympio de Paula Candi~a. pede p~ara que sejão 

preparatorios feitos na escola central. 
c: P~rece justo gue os exames feit~s perante uma 

commissão P.utoris>:d.a por l~i eejão válid~s em q~quer 
, 

ci~~ade no iu?o de u:na. do que no Ele outra oom
ID.l2a!:.O, o qu_? 1mport~na um desar pertnte o governo 
que aa autonsou. 

c: A commissão de i.nstrucção pa.bliaa, attendenao á 
jt16tiça qua presido á petição do euppllcsnte, ofrareoe á 
camara dos Sra. dapntad.os o !egninte p:ojecto: 

c A aseembléa gers.l reeolve: 
c Art. 1.• Fioa. o governo autorisaJo para mancar 

que sejão 'fólidos na fe.culdado de medicina da cô:te 
oa exam~s pre'Parato:io~ feitos na o.-:cola cantral pelo 
ala"!llno Olylrlpio de Paula Caadid.o. · 

« A-rt 2." R~Tcgão·ee ts dispo3ições ec contrario. 
« Sala das cotnmistõ;:s, em 30 da Julho de 18'70.

Du.,,.t, de A:erdo.-B:ni(acio :k Ãl;reu.-F,·reira dtl 
~guiar.» 

« Cesario Ne.sit:.nz~n:l da A.zev J ~o Motta Magalhães 
pede para fllZer exame de nnato~i~, oor:::-ospond.ente ao 
1• an.lo medico de ois de rovar :.e frE ue t 
aula respectiva., e que foi apprcvs.do em todos cs prepa.
~torlos exigidos para o curs:> medico. 

c Pareca justo o q~e p~de o ~npplicante, pcrgM, 
te:udo sido approvaclo no I• anuo phsrmaceuti:Jo, e f:re~ 
qu'lntudo no corrente aL.Uo como ouvint; o 1• anno da 
anatcm.iaJ nada mais r..zoavel do que co::J.oedsr-sa-lhe 
a ~om para o cu:so me:lico, desde qua s3 ruostre 
habiliU.do nos pre;pan:~·)rios ex igidos :pelo respectivo 
curso. 

« A commiaaio de imtmcçã:l publica, attendend.o 
ájrutiç~ que prelrlas á p~tição do r>appliointe, oirerece 
.á ca:na:-a doa Srs. cep·:.1t;;dos o seguinto prcjeoto: 
· < A a:«~embléa geral resolre : 

c .Art. 1. • Fica o govamo at:.torlsaao para mandar o 

nln.mno Cesario Nruis.uzeno de Azevedo Motta !Iaga
lhã.es, j~ appromdo no 1• anno pharmaceutico, fazer 
exame de anatêmia, que frequenta no corrente anno 
co :no ouvinte, depois de mostrar- se habilitado Il.OB pre
parstorioa exigidos para o our<:ÇI medico~ 

c Art. 2! RevcgP.o-se as disposi.,_:"es em oontrsrio. 
c Saln das oommi~sões, em 30 de Ju1ho de 1870.

Dturt' d1 Ãstvedo. - Boni(acio c!1 Abreu. - FnT1ira. de 
nguiar. » 

cr Manoel F erra ira da Silva peàe J;_)S.ra matricular-lia 
no l* anno ~~ facultada do 'Rsmfe, ~brigandc-sà a .. 
eer admittido a exame das meterias do anno leotiva. 

c O eupplicante allega que não fÕde concorrer em 
tempo :i. insc:ipção do ex~UD.e de rhetotioa. 

« A. commi~ão ele inatrucçiio pablic3, attenclendo a 
qna o snpplicante por força. Dlaior d~ix:ou de oc-noorrer 
em tempo á inaoripção do exame de rhetorios., e não 
porque tivesse ain~ necessidade de cursar a s:ola r es
rectiva, ofi'c:reoe á oamara dosSrs. deputado3 oEeguinte 
projecto: 

" A assembléa ge:rt>l resol'fe: · 
• i v 

de11ile j 4 matricular no I• anno da faculdade do Recife 
o alumno Manoel Ferreira da Silva, o qual não poderá 
ser admittido a exo.me das matarias do anno lectivo sem 

4 I • ~ ._ 

< Art. 2.• Revogão soa disposições em contrario. 
. « Sala das oommi86ões, em 30 de Julho de l870.
Dt.t.2f'tt d• A.:evrdo -Bonifacio d1 .4.breu.-Fm•ira d# 

JUFOB.MA. DO nEGl?dEl'lTO. 

Lêm-se, e vão a. imprimir, os seguintes pare
ceres: 

..: A' commis~ão de policia foi presente uma indioa
~ão assignada ~elo Sr. Pinheiro e mais 18 Sl'S. depu
taao!!, para o fim de iuolair-.se no regimento interno 
desta au~sta camara a segninte dia posição: < N"ao é 
permittido n.a discuesão de qualquer project~ apresen-- . . 
sua disposiçS.O a. objeoto que não seja squelle a que se 
xefexir o mesmo -projeoto. 

c: A experiencia. tem demon8trsdo a neoeeaid.sde de . .. . .. 
& d.isoaaaão das materis.a aojdits& á deliberação da ca
ms:ra, evitando e. apresentação de emend;.s e artigos 
additivos que ne:nhuma relação têm oom a m~teria do 
que r e trata, e 15er.vem muitas vezes de embsra~o á de
cretação de meàidas ur;r;entes e impreiOindivo!:is, como 
se obaerva ptinci ps.lmenta por occaaião de disouti:--se u 
propostas snnuss de fixação das forças da mSJr e t-erra, 
e do orçs.monto da deapez111 e receita g3ral do Im
}?erio. 

c: A oommis:;ão, portmto, concordando com o. idéa da 
inclioação 1 entend.e toêi&via que oon,.em disariminar u 
emends!l e artigos additivoo qae'hão tenhão rahçdo com 
a materia qull ss discutir daquelles que, não est~cdo 
:neste caao, podc:.e. su admittidos sem ombaraçar a so
lução da qne::tiio principal, poupando se anitn o tempo 
destinado á9 dieous~õe~ 1 dcs~e q"J.e f-lrem, depois âe 
acioptados pel" oam 11.ra, redigidos em prcp:~IS..;~s S3D1l-
ndaa para a~li a.s tomar oonhecimeoto o sen&::!o. .. 

« Aisim pois, s ool:!lmir.são é do parecer que se dis-
cu a a Inalosçao r e en ~ op o-r;o ts pos!çoes 
regimentaes seguinte&: 

< Art. 1. • N"ã:> é pcrmittido em qualq::er disc11ssão 
ofierecer emendas ou artigos ad.ditivo; que nlo tenb.ão 
relação C)m a ma.teria de quo :;e tratar. 

c: Art. 2." As emendas e artigo11 a aditivos a qualquer 
projec~o~ estendendo ou ampliantlo a.s disp~siçõea deste 
a outrcs ohj·catos ou individues, serão redigidcs , depois 
de adoptados pela cams:ra, em propcsi~ões sepnradas 
para t erem o derido destin~. 

< S<\la das acmmi!6õas, 1 de Agosto de 1870.- Con~ 
de "8atptlndy, p:rG;;idente.-Jo!lqtu:n Pire~ Mt~chado Per· 
lellcr., 1• SEC~et:uio .- Joli Jla.ria. do. Stloa Pa.ra.nho~ Ju.
'llivr, 2• Eocretario.-Fra.nci.!c~ Pinte. FUIO:t1 3- &Ec:~tatio. 
-!!. P. Guimar:es, 4• secret!rlo. :. 
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SESSÃO ·E:U 2 DE AG03TO DE 18'10. 

c A O)mmissão de policia ex.s.minou com a clavi.à.a < E' de p&!eoer que sejiio spprovaua;; ss (l::::l~nil:s 
attenção as em.e:1dns ofre~ecids.s pelos Srs. i!epnt:!dcs o7ercciiles pelo Sr. ctept:.tr.do Conêa. 
Alencar Araripe e Corrê• á reforma do regime.:::to b- < S&la das co:.:::.miSéõ>s, l do Agosto de 1870.-CGnlfe 
temo, appro"Tada em se~~o C.e U C.c Julho u!tioo. 114 Batptndy, pl'e::idente. - Joaqw·m Pires y c:.cl:ado 

c Pretenae o primeiro que se sapprima o ~rt. 3" à~ Po-rltll", i" secretario, ve:1aico. -José Maria da Silva 
redacçio &preseatad~ pela maiori!l da con.missão de Parc.t~hcs !u'lior, 2" aecrot&ri.o.-Franci1r.o Pi1'lt:> Pe:1o2, 
policia, no qnal se 'Permitte qualquer di:~a.-.ss~o, dep0is 3' eeoretaio.-M. P. Guimaraer~ 4" s~cr:;tari:o, » 
d~~o leitura do • JCfedieute, deeda q•1e e~tejao presantes 

---44GQ-(dltetipHJattlta~d~::~srereÍ(HtteJW~, «rnf.or.z:â"'!'l. m~n;,rr~u~:clim:Lãi'raa--t--=~~l4e,,,-+-sa~-ftil~~sàos ~em cebat<:, cs aeguint.:e 
na mencionada Eessão. pareceres : 

c Pretende o Ee~ando qne cs srts. 3", 4" e s· ds 
mesma radaoção SejlJ euostita.idos por outros, p,;rmit-
: • , pu~$ os 

pelo menos, pos'11 b :;.yer discussão, em comilliE.:~ão geral, 
das n:ateri;s dad.gs p2rs a ori!em do dia, oxo!pt .. adr:s 
apenas ns qne Gstivere!D em ultima discn~>dio, fica!ld.o, 
p~rém_, reservaàa a !'Ot~ção de ~oi&s que õsdm forll':ZI. 

·dlfcutidns ?Rrs 8 pnme1ra.sesaao que !\l celebrar, CO:l
forme o d.ispos~'> no art 171 uo regimontc-~egulaildO os 
trabalhos em comrei~~ãil geral, slteradss divers"u dis
posit;:ões regimentacs, afim de âor.rem em harmnnia 
cem. o noTo r>ystema de à.isous~:ão-e autori3n.ndo a 
abertun da eeasão durante os tra.b:tlhoa da co::o.rnissi!:o 
geral, desde que se v~riiioar a presença de mct-~de o 

• -· !1 ra. 
c Conaidersndo a oomtci3são: 
< 1", que a cam.ara, spprovsndo a emand~t. ofi".Jrecida 

pelos Srs. depntadcs Tuqms e Silva Nunes na cccr.siáo 
r or11.1a o regl!nen o, msnz <!atou 

o penssm.en.to do poder haver q'1alquer di.;ctueão inde
pendent~ da presença do num~to legal àe deputados 
para celebra-r-se se~iio, nos termos do azt ~3 d8. aonsti-

• - , . n& o como, pt. o ar . o regi-
mento, já se aGha. estabeleai<lo que continue a se~são, 
nio obstanta no oorrcr dil!a verificar-se por meio àa 
ohamnd~ a. u.us~ncia do referido numero com que foi 
aberta; 

• .2•, que 8 camars telll. pelo art. 21 dl\ constituição, 
a attrib11ição de estabelecer em 6611 regime11to o numero 
das discuoo3s p r que devem pas&ar as matarias sajeitas 
á sua deliherayão, o modo de !a:z.~-las, e a oreação da 
oommi~õ3s. mais- on menos nurwerosae, para e;o~:uni
n8rlim e di ·cnti:em na mcsmna mst~rias, :pilb!ic~ ou 
eeoretatnente; 

c que as c>tmarae · {fslathe.s têm reco:uheciao a 
lEg t1i~sae doa actca da Bbe:tura c do oooer~·amonto da. 
aasembl~a gersl efreotua~os eem a presençc. de fcnauorea 
e de utados em numero de me a o '· 
como as eoaei5es prepz:ratorias daquellns car.lar.:l:l som 
o mesmo numero: 

c~·. qttB o art 23 da c.onstituição, t:!&ta.btleccndo quo 
não se poeaa e1l~brAr J:ett!o om oa'!1a uma. dr.!! camaras 
legülativsa esm que esteja reunida a metAde e ~nir. u:n 
cios reliptcttvos membros, niio devo sero!lte:ndido 1cn~o 
para o lim de delibs:ar-te pfb f6rma cli~rosta nJ nr~. 25, 
n" qutl não se encontra ref~re.llcia alg·~nu ~s dis:us• 
tÕ511; 

c ts•, q"lo b'lTerá vant.,g~:n adoptn:dJ-se t:::l meio 
q•1e tornes m~is provuel o oomoço d:\ u~car:• fiJ dc.a 
mate:la& da ordem do L:ia á hora ultimnnHntJ mnr· 
oada1 deixllnco p!!.l"l\ mnia tardo a nbertcm dn iiO~~üiJ, 
que ueete caso ter:\ menor durnçiio, &em inc:;nveuienttl 
para a deoisão dos negoci03 de que B'l trate; 

c 6", quo, eatabeleo!ndo-::e que não pc;;3s. hu.ver ee!
r:ão da ear.aara senão quando hollvcr nl: ca.~n metade e 
mais utn dos eecs membros, a qne EÓ ent'lo pcsr;:. to3r 
lugar n u1tln:a dieo'!lseio das mMerias m~i..l! imp·.rtau
tes e votar-:oe s~oa oa aesumptos àaeompeten · ... 
da 'camsra, não r.6 resptit~-s~ o espitito, como t.-.mbem 
a letra dcs srts. ~3 e 25 da const:tc.ição ; 

< '7", q~e a snppressão t:io r.õmen~s do nxt. 3• d2. 
redacçiio, con:to propõo o Sr. deputado .A.lcucou- .!.r.;
ripe , não -prodn2irá a vantagem qae 1\ c~mrd.ssão 
68pera se forem sppro-vad.as as eme!là.as de Sr. iic
put&ilo Corrêa, pois fioa:-i-1 tudo no estado em qu3 Ee 
acha tctualm~nte, empeiorado pelú eneurtsmento do 
prazo de espera para abrir-se a sescão, o qne tt<::.-á. e:m 
reenltado me~or numero de sersCS~s, e por c::~zegUinte 
diffi.oi\ eerá. á camara oonc~uir no curto perioio UI! sua 
sessões ordinariss es di.&cw:sões dr.s leis sn!luas, c caa 
refcrCJlaa, e de ontras n:edidu legifl-E.ti7as q-;1e o pci7. 
reclama. com u.rgen~ia: 

BEFOB.XA DO DEQilJ:ESTO. 

o: A 5 de Julho do snno pss~a~o -ptO?OZ o S:-. de
putado Pereira dn Silva que as s'"sEÕ' s Iloct,,rDr-s dcB 
sabbad.Q3 tiV<=~Fe .u logar ia quintas-feiras, c q::e, t <nto 
nestas aomo :J.e.s dss sextU~ feir~s se tratasse e~c!usi· 
vsmente cis 3' dillcussão co orçamento. 

< A comm~ssão dil policia, en':andendo esta:- préjuH~ 
cada?.. !!lesma i:::.iicação em -virtude de dot>isíio post·~tior 
dest'l augueh O!mara, e de acha .. se a terminar a 3' 
disonaaão do <Jrç~cento no presente anno, é de Far~oer 
que st.j& srcb.in• .. da. 

«Sala das ccm~s•õ~s l de A osto d 1 70 -
on ~ e lrpmdg, prcsicent~.-Joaquim Pire# Mar.had~ 

Portella. 1" S~<l::etado.-José MariG da Silva Par •. n/!!;: 
JuníCir, 2" s;.-::r.!t!.:tio.-Francisco Pinto Pt#toa, 3" secre• 
tario.- M. P, G-u&fn{).rãtt 4• aecr • · » 

PllETEI.'IÇÃ.O DE C. DE 5 :PEUErtU. E OUTll.OSo 

ração o r~querimento em qn~ Cioctsno de Souza Per~ira. 
n outros !-eiiem pagamento ds qnsntia da 663$750, 
importanci~ de 15 sacc11s da alJ(oaão qne lh.:s ftlrão 
tom&das pelo l" ton~;nta Joã.:> Carlos Tones, comman
dcnt~ dn canho:::2eira n. 3 e la.nchão Sl'icloria, por o~ca
si~o ela rebelli4v qu~ se d<:u no·Msrsnhão em 1839, é 
de parecar que sob:-e o ils;:umr-tJ ss peça infozmaçõ<:~B 
ao governo imparid -

« S <la d3.s con·:mi~EÕ65, 30 de Julho de 1870. -
Cardoso d• J:!trP:es. - Pereirl!t da Silt•a. » 

cação: 
< O apsrte <rue eabb no finr.l da 1• colamns dtl !:• 

psgin.s da l" folha do Jcrnol d? Commtrcio de ~4 de 
_ , • • 1 orres, e'Ve 

ser lido:-01:1 agricultores mais atiantados e n;enos 
r-.>tineiroa tão os que se aohão em peio:ea condições. 

O ~n. Fwnu.No DE GoDov (p,;la ordem) :-Sr. presi
a~:n.~9, no tXpadient\l do millisterio da agrioultura1 pt:
b:ioada hoje, vem o eeguic.te a--iao dirigido ao iospeotor 
à&s obru publicas, que cu pa~o a ler : 

c Rio de Je.-n~iro, 30 no Julho ds 18iO. -Tornaad.o
r.e C'ad>l oi~ mr.ia semivél a. hltn d's~a nesta Cl\piti\L e 
ceperP.ndo o g:-..~~rnJ fcar fm breve tempo habilitado 
com os meios D·didcs ao corpo legislativo rnrn prov11r 
aqnclh neoi!!r·ida:le, ttutori~o-c a emprehendl'r deado ji 
coDJ todo o cm[Jcnho o nl\ devi-h propo~çõ.o es obras 
i1.1dispen•avei~ no mPlhoraoocto do setviç.,, de r;ccordo 
com o qne ver b2lmento me cxpr z, e sem prC'j'l:z, dr-a es· 
tntic11 i:lonrobid"~ á com :Liasii.o presidida pelo engenheiro 
Aute:nio Reb~-nt,·s~. OulroFim autorisc-o a reco·rer a 
qu;.esquer rneics provb·rioo q"C.e entender proficncs no 
fomecimcnto d..'9gn» á pl'pnlação, c:-mo abertura ae 
poços nos u !!a!"es maH spror~1s.~os .... en o e"pantosa s 
diminuição dos mananoiags que aatu~lmente ecnem1 
t;egundo iof;_,rmon: urge s.verignar '*'ás causas natu
raea eccresce::n outras qne E>Xijíio repreEaão ariminsl. 
Parece ezcnzg.do ainàa uma vez lembrar a import..<tn<!ia 
deste asaumpto; a msior actividade,zelo e energia eão 
reolamaã.cs dos agentes d~ESA. i!lspeccão. Deos guarde g 
Vm. - [Jicgo Y.Zh.~ C:;.oalcanti cü .4lbtlquerque. - Sr. 
inspeotor geral <i~ obre.g pn'bEc-.s. • 

Co:::t:o Y •. E~ vê •••• 

o Sa- PRESIOE:'lTe:- Isto ~ã.o é f'illar pela orae:m. 
O f.a. FLoauMo DE Gonor:-ED.Yúnpedir :w::aur-

gencia. 
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O Sa. P.aEHDEM'B: - Af.. nrganciaa- nã.) são jnstifi
oadr.s. 

O ER- F'x.oRr~:'\o nE GoooY: -Nilo, não q".lero jusü
!ieu, vou a?enss diz..,r dlX11B pals:vrs8. 

O Sa. Pn.ESID:E:'i'TE:-Deve deolftnr o cbj~cto da nr
~"~C~>'l1 e depoi!l q ae a o amara approv&.-l.s é que s põle 
:fu!ldameJ.tnr. • 

' 
:~.m reqn~rimen~e de p:rofere:J.cia. sobre a distribuição c!n 
ordem do dia. c~eio que estou na ord.41m : mas, entre
ia.Ilto, V. Ex.. me dirá se estõ)u· ou não. V ou pedir pre . 
• o : .. .. - . 
ria quo ea con.sid.oro mai; imp?rtsnte co que es entras, 
':lma ms.tari11 momentoes1 uma me.tcria. que exige. desde 
já. providenoiss energicas. 

O·SR. DtrA:aTe DE UE>EDo :-Qua é objaato :!e clamor 
:pnblico. 

o Sa. FLOIUA!ÇO DE GonOY:-Nós não cavemos íic~:: 
:Squem dos desejos do nobre mini.;tro da agricultura. 
'V. Ex ~ê que qn&nilo f>C exp9de U'!ll a viso d€~a ordem 
3 .de urgente neces•idada darem-se pro,.idencias para 
!::.tisfszê-lo. 

ce.J.e p~eferencia pf\ra tratar-ss do creoiito pedido 
Sr.. m.~ni~~ra d·1 agri.e:Utnrs, af.ixn de prov~r-se a 
::!.9Cetsd.e.;:,e. 

O Sa- FLoatANO DE GoDaY: -Mas eu creio que não 
~?.verá di~cas:Jão sobre e&te aesumptc. E' uma materia 
liquiC:a, e uma msteria im ort~>nilieima; a. o· oln ií.o 

a OtCU\ e o o e nneuo morre e ~ê a. 
O SR.. PRESIDENTE: - Mss ainda nãJ entrúc:os na 

~rdem do dia,. apenas o Sr. r B9oretario deiJlnrou que 
:não hsvia mais expediente. Q;1ando tntrarmcs na ordem 
do dia e tivermos de tra.t4lr de outro assumpto que não 
seja este que o honraC!o me.:nbro tem em vista, -então 
terá lugar o lieu req'J.erimento; o mais é perturbar s 
ordm:1 regular dos trabalhos. 
· O Sa. FLoRIANO DE Gonov : - Eu queris. dizer 
-..nioa!llent"! isto.: que é prccis~ salvar:mc.s a população 
ào R(o de Janeiro de&te veràadeiro tormmto por que e~tá 

. e:r or ss arcuu:s as c llsaes 
?::,b:es ••• 

U11 Ss.. D~uT..tDO :-De tod.as as o!aeee9. 
O ~a. FL{)?.JhXJ ns GoDOY : .... straveesande noitea 

io.tains a pe~ir sgua, cercando os chda'l'izee, que apenas 
a dã) (l ;·m 'lUUtt. (ApoiadOl.) E' um tormento ce Tat.
lalo, po~que mcrre'II de fê.ie ao passo que e;:;:istem nbun
C:notissimo:s m!lnanoiaes d'agua nos an·r.baHes da. ci
dade. 

.As~in pois, .requeiro a V. Ex. que em oocasiãü 
oppJrtuna sub!:l~tt& á. c~:sa o m.eu requerimento de pre-
1etellcia. 

ORDEM DO. DU. 

OB:ÇUl:."iTO G&B.AL DO Illl'EIUO. 

O Sa. PEBE~ n.a. ~IL'VA:- O regimento não per· 
mi~ fun-iameotal' o encerramento. 

O fa. FEaaE.Ia.~ WGR : - Havendo ou.tras matarias 
imp?rtantes a tl:atar, o não !llenoa importante& do quo 
a· 1&1 do orçamento .••• 

O Sa. PEaxru DA ~TLV~ : -Propon!:La. o encerr~ 
mento sem.·fundamentar; não é preciso. 

. G : - • .. • como & q 't6B ao s 
2guas, ll questão do oredito para a ~:strs.da de ferro e 
outras, eu animo-me pela primeira· nz. a pedir a elita 
augusta camars o enodrrsmellt:> da disca.ssão do or -

O ~R. /1 NDRADE FtGU&IaA (p-=la ordem) : -Sr. pre· 
eident~, 'V. Ex:. naturalmente ~ai snbmetter á votaçiio 
o requP-rimtonto de enaerramento qua ac&ba de ser 
feito pelo nobre deputado por. Minas-Geraes. Eu dese
j ~>ria antes f. ventar uma. q ueaüio regimental. 

Fal~ou na sessão de ss.bbado em uitim.o lugar-o hon• 
:ra~o Sr. miBistro da fazenda: ora, ha srtigo · e~ 
press.:i do regimento que prohibe enc~rrar-ss a disout,
sEo depois que falla um mini.atro de estado. E' Teraà· 
ele que em seguida. a S. Ex:. oooupon a a.ttenção da 
c ~ a • -o da ar~ 
:nent~ ... 

O Sa:. PEaEmA DA. fiLVA:- Pela ordem. 
O Sa. .A;s-oaA.DB FIGUBra.~ : - •••• mas S. Ex. f 

pe a or am~ para e arar as rszõe1 por que não ·apre· 
se:n.t~va as emendu sobra as· quaee acabava de pronun· 
oiar-sa o honrado president6 do conaelho ; não se pó de 
considerar-, em vista do re imanto oomo te do 

E tanto o nobre deputado reconheceu a prooedenoio. 
de minh cb~ervaç.ão, que até no fim elo seu disourso 
perguntc>n ao era neoes!ario mandar á mesa. ·requeri
m~ntn de &diamento para poder fallar na seguinte 
ee~;são, e então apresentar as suas emendrul; respondi 
que r:ão, porque o nobre deputado tinha. o direito de 
fallar tegunda vez; então conoluio o eeu discurso pe· 
din:lo que se lhe reservasse a pda.vra para a primeira 
sac;r,ão. (ápoiadcs. ) 

Estes facto• rasaórão-Ee aqni publioamec.te. (MuilOI 
<Jpoiado1 ) 

mittia essa discussão pela ordem, porque elle eatabfleoe 
os cases unicos em que se póde pedir a palavra pela 
ordem; á vista dir.to acc:ascen.tei que contava o seu 
di5earse come proferido sobra a mataria. (Apo•aâos.) 

O fR. PEa1nu 1>4 S)I-VA. ·-Dopais q'10 eu fallt>i 
Co~ti:1ú'\ a 3• dis~u~eão da propo~t~ do pod.er exc- pela ord~m 9 que V.~. disao que co~:tava como um 

e;.~ti{o que fix.!l. a dee~ ez't e orça a receita gc::al do In::- di~cJ:so. 
:p~rio pua o o~e:ciciJ d'3 1871 a 1872, com ns emendas O Sn. PnESlDE:'\t'E:- Eetá engan~:do, nppello para 
a~poia~hs. o ted·~m~nho dos Srs. depntaclos que csunão presentes: 

O ~a. PaESrDE~TE d~clsrs. que vai mbmettor á vo~ C-;t eté di~:se.que o nobre deputado não podia !allsr mais 
:·1ção o requerimento ap:-esentado r~lo Sr. Floriano de vezes. do que aquellna quo o regimento permittg. 
Gedoy, para éiseatir ss de p~.w--.;......,__,._~.~.;;...~-+--H~m~~-__:_----=-------=-----=------
poder ('Xecutivo, poéUnào um oredit0 à.e 1,000:0008 
p.;r!\ o &bs.steci:nento d'agna á cldide do Rio de Ja
:le~ro ... 

O ~n. A:-;nn.A.::::E FIG'CEI!\A : -0 regimento manda 
cont!>r o0::no disonr::;\> o tempo que se e:::npregs. a fun
damentar um adiamento. 

O SR Mt-snTRO DA .AGRICULTURA. (pula ordem) diz que 
~et>ite. tt prefcrencia sem prcjoizo da disonssãa e votação 
cio o:-ç::me~to, qu'3 tambem é um!llei urgentissima. 

Con rc l•a1a· e. csmara, nega a prefenncia pedid.a. 
Conti::!úa, I.JOrtsnto, a. 3• discussã~ do orçamento. 
O Sn. FE:nat:Iu LA..GE (pela ordem): -Sr. pra iden:e, 

é \lr.J. C!os priac~aes- à.t~~t'e& desta nugn&ta oamnra 
o.:>tar o crçs.o::·: ::!to 11 tempo de poder ser discutido e ap
prov:. do n'J esnaào, afi:n de dar-se ao governo os meics 
indíspcD.Bav-eis :p::.ra eati&fuer as necessidades pnblio~ 

O Sn. Pn.ESII>E~"TE: - O :'t>gltr.~::.to estabelece os 
caõcs em. que se póie pedir a palavra pela ordem, que 
é 2ntes d.e enoetE:'·se a disonssão, e antes de começar
se a votação; nenhum delles se dav:1. ontão. 

o Sn Cn:cz MACIUDO:- v. Ex. ceolaron que con
tr.-;a como disct:r!o t~l! cb;ervsçõ~s fdt!!:s pelo Sr. Pe· 
reira da Silva, e S. Ex. an:tuio. 

O SR. Pnt:IRA. DA. fzLVA. (pela ordem):- Sr. preei
L:.;,mte, V. E'x:. e a essa se hão de .recordar que p~di a. pa· 
laua pela ordem e fallei Fela ordem, da.ndo el::plioa• 
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çõse, po!'que na OCC'lsião não p)dia aoi:lhiSla:t' oom o Sr. 
min's~l'O .ia. fazends ~obra ES emendas qu.s S. Ex:. então 
pedia á primeira C'l:mmi:são de .orçamento. 

Depois c e eu hnor f~llado 'Sfslm plh ordem é .qlle 
V. Ex. dechron que conai lerav<:. como disaurso as mi· 
nhas ps.l:.vre'!. ( :poladc1.) Se eu soubeose ante.s que 
V. Ex., ds.ndo-me a palavra pela ordem, a oontava com:> 
disc!l!l!o .... 

O Sa. A!'iDIU.DE FictrEIR.A: -Então não teria fa1l'.l.do. 
O SR. PEREIB.A.. DA Suu.:-Diz muito bem o nobre 

dt~pnt!ld.o, então não teiie. fallado, tanto qtie, logo que 
• . · . • r i poo 

pala .. ras que pro eri, mostrai-me muito sorprenà.ido. 
(Apcit~~s.} M:~.a, como costumo subordinar-me á intel
ligenoia .da.da. M regimex;;.to por V. Ex.~ para eemprc 
noetsdo e ::ellpeitado como pxesidente !la ouna.ra,.deola· 
rei que eatua. p;;:lr.. sua. decisão. 

Deolaxo ainda uma vez .,que não t~ria pronunciado. 
pele. ordem aquellss po11oas pal.avrast se V. Ex. me 

- tive&e prevenido de que me contava esse tempo como 
um discurso. Não fallei na. 2" discaasão do orçltmsnto 
de ptcposito . pars poupar tempo á camata, reaerv~n· 
do·ma pa"t'S. fazê ·lo na s· dis~ussão, para. 6:Z::i)licar o 
procadimento d& ·oommissao da qual tanho s. honra do 
B5r relator. 

Entretanto faça V. Ex. e a camBra o que et.ten· 
derem. 

O Su. . PaEStDEMTE :-Siilto qo.e não sppsrecesss publi
cado o disaurao d'l nobre deputndo ••. 

o. Sa. PEREIBA DA SuvA. :-Não foi disollrSo, foi meia 

O Sa. PusroE:sTE :-.... porq11e havia sa reconhecer 
qo.e e11 observei 'ao nobre . chlputad.o desde p!!naipio que 
não padia. considsrar o ~u -discurso senão como . profe
rido .sobre .a..materia. 

9 Sa. PEREIRA DA SILVA. :-Está eDga11a.do; 

O Sa.. PRESIDENTE :-0 honrado membro é quem está 
enganado; appello para o t38ten:unho doa Srs. deputados 
que se aohsvão presentes, se é e:ncto o que aoabC' de 
dizer. {.Mtd~~ tip,iaios) 

O Sa.. Cnuz; MACH-U>o: -V. ·Ex. dist-onaou o reque· 
rimento por c;scripto por te-r dado a hora, eu eatr.va pra
ce:ntc. 

O ~a. PJU:!IDEltTE :-F:~i ia.to:o.que 11e .Passou; o no-
bre d. . , . : 
requerimento de adia.mento da discuesao. 

O Sa. PEnEIRA. D.A. S!LVA.·:- Pargantei se era.pteoiao 
requerimento. 

O Fn. ANDRAD:!:: FIGUEIB.A (pela orllem) :- Rogo a 
V . Ex: . que mande ler o &rt..igo do regime:c.to.que·deter
miaa que ~e contem as vezes de fsiliar quando se funda
m6lltl\ um adiamento. 

O Sa. 1" Sr:caETAuo proocda á leitnra .da nota ao 
art. 74 do r t'gimento. 

O S:a. A!llD&&DB FIGUiiiB.A..: - Peço a pa1nra pel~t 
oriem. 

O ~li.. ·pnESIDE~TE: - O nobre deputa.do não p6da 
!aliar lilc gnn:h. .,c:; pt.l& ardam. 

O Sn.. AM>UA.DE FIG'UED\-A:-.:'V. E!:. t~nha a bondade 
de mandar ler o ontro artigo sobre a palavra pela 
ordem. 

~ 

regi'*3nto. 
O Sa. A!'(DUA.I>E FxGuEI&..A. :-Então.n.2:o .me devia ter 

eido d.acla a. palavra pela ordem. 
O Sa. Pa.Esn>EXTE :-Ea. ignorava o . .que . o nobre ds--: 

putaao ia dizer pela ordem. 
Antes de pôr á votação o ei:c3munento, vou submetter 

a apoiamento ·algnma.a emeridu que 'forão e:aviadss á 
mezs. 

São .lidas e apoiaàs,s as~1eguintes emendas: 
C[ 'A.'O ·~ .3(;. Supprima~se esae :paragrapho, ~ •nb&

titna·se pelo seguintQ artigo additiYo: 
q ·Fi~ã.o abolidos·<~~ nc.v..os :e velhoa.CiriitGI.d.-nMrc8e 

peowüarias, e será ,elevado a 5 % o aello· proporcional 

das q11e png;.·;?.o cs rd~r:.lcs imposte•. - Ct:rd.oto c!~ 
.M•nne1. • 

• Fica a.utor!rad.o o goYerno :s ms.ndsr pagar ptlc& 
mei.o3 vota.dcs ~~ prE.'Sent~ ld s qnantia. de 3·COC·$, im
portancia doJO v ... ncimcntos atrazados co e~c;ivão àe 
efriaauos livres ca côrtt>, Bíllbino José da F:ax:ça Ri· 
beiro, e em C;llllpti!:lento da lei n. l,iS2 C.e 5 àl3 01:-, 

< O disposto no ::ut:. 19 § 1• da lei n. 1;1507 do 26 de 
S~tembro de 1867 UãO Con::prehcnà.erá OS COtei> C'U dca
ções que cs noives ES façiio nas tacripturas ~te· 
nupCiaes.-r.;ar 10 e · en-;tl. n 

c Se pa~sar o additivo do S:-. Parein Frar::.co e outros, 
sobre o au~·~ento dos V3ncimantcs do n:Joret!l::io dt> 
relaçlio da B~hia e do da C.e Pdr.!U!.mbuco, faça·Ee ex:
tensivo o :::.ugmento M searet!lrio ds relayão do Mare
nhão.-f"i•i,.a da. Silva 1 

< SupFimão ·.,e as pslsvxas-J govm:na é autoris!!.d.o 
a co:J.aidera.r-, que se lê(ll no aidüi "" sub3iita.t:vo de 
n. 9 doa additivcs ~pprova.dos ns 2" dhc.usão -Sou:a; 
R1i1.-Porltl!a :. 

c No n. 3-1 do srt. lO s:tpprimão-se a; p:1lavr~s-cla.t 
corporaç5es dd mao-morta. 

c Supprims-se o·n. 35 do .. mesmo artigo. 
« Supp:rimão-Ee os arts. !O e ll dcs a:lãitivos.

Cotta Pinto. :. 
Posto a. votos o requerime:nt·:> de enoe::ra.me:tto, é 

appro"'ado. 
0 .Sn .. Çll:oz ~L\CIUDO (pela ora:m):-8':'. presidente, 

camara o tome em oonsidera~o antes da. votsção 
_ Rs uma .emenda eupprimindo o art. ll additivo. 

O Sa. ·FLORIA.:SO DE GoooY : - , J i está. encerrada. a 
disone:s:ão. 

O . Sa. Cauz MAcJU.no:-Estou fazendo apenas uma 
referancia.. 

Q.Sa, P.llESIDENTE:-R:tá na Ordem. 
O S11.. Cnuz MA.cHA..Do:-0 art. ·n diz : 
c Fica. o go1er:no autori·n.do a conceder á companhia 

oa empre:oa, que 1!0 organisar ps· a coustmir uma. os-
trada de'ferro na margem do rio Jequitio.honh!\1 desde 
o sitio <leuominndo c~c': oeirinhs 1 na Bahia, . até 
Sant'Anna de Arassuahy, em Minas, isenção de <Ü· . . .... . . .. 
sua oonstruc;:ão, e os mais favores concedidos sa ea· 
tradaa da ferro da Babin e Peroa.mbuoor fXceptuada.'& 
garantia de jn~os. > 

Ba uma emenda m?pressiva deste s ttigo, pela razãc 
de não aevc-r ir D!l lei elo orçamento, e eu Í-iÇO 0 Se• 
guinte requerimento. 

O Sn. AN •iRA.D& FIGOEru: - Não póae ·fazer. 
O Sn. CRcz· MACIUDO : - Estou. na ordem ; não n:.l 

podem privar da palavra. 
O r~qa.erimento é o·segninta : 
C[ Requeir·) qu3, não se approvandn a snprressão do 

art. 11, :artigo ail.&itivoa~b:e a c~trsda aa margem do 
Jequitinhonha, seja o mesmo artigo redigido em reso
la.ção separada da 1d do orçamento. > 

V. E:z::. dirá se elle tem cabimento. 
O ~a. "Ps.ESIDE~"'TE:- O nobre deputado Fóde ma~

ds.-lo á mesa psra ser tolllado em .comideração depcÍ! 
cia ~ Çao. 

O Sa. CR'[j'z;..M'ACIU.DO : - Está. decidillo por qnen:. 6 
competente :para wê-lo. 

O Sa. 1 AQt'ES (pela ordem) :-As en:endas offereci.· 
das ao ~rçamento .. têm fiio publicadf.a no Jo ~Gi, 
e portanto aã.o ..conhecidas do todoa:; n.as emendas qt:! 
foJ:io apr.eeentadas hoje :não e1tão no m~mo ceso, e ~ 
forem impreesas no JGrnal de amsnhii, a <l&ma~~a "''"~ 
com mlili oo.nheciment:> de causa.. Se V. Ex. entendt 
q~de ha~r al~uma 'Vanta.~m em a vot&ção ficar 
a · pata a.manhã., eu nã3. te:cho d.u~ em.ft.z..er utt 
reqa.erimento para u se fim. 

O -sa. P.azsiD'E"'':'E :-E' clQS eatJlotr ds. can;ara adiGt 
alguD~~& ,.~ aa ,.,otaçõea para outra &euio i pac 
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c~nsr-quencl·9, sx. "' c<:.""'"~" é q'f!-" põda rc""lv .. .,. est."' r· p • ll s R · ~ v .. .. ...... _.. " cv .... .. 'P'·- or.t a.- -tu·ts eu.- J::J.raujo Gó~1.- Barro1 
q':l.est.ê .. ). B:lrreto. :. 

O Sn. CAnnosoD~: M!!:NBZU;-Ã! emendas apresentldes < O disposto no art. 19 ~ 1• da. lei n. 1,6S7 ae 26 de 
ns s~~~~b de hoje n&o c'ntém :ma teria nova, r.ão ll.l?ena.s S::!tocnbro ele 18Gi não ccmprchenierá os dctes c-:1 <!ca-
a explicac;Eo dos EE-nssment')ll do seu!l autores; poi ç~ea que oe :loivo;o; ~;e fs.çi!o nu (?iõ:lripturas nnte·:lt::F-
conse1nenc!a entendo que n'i' ha C!on-;enienoia no adi&.- ClS.cs.-Ccotdoso llt Mtru:::e1 • ~ 
m-en~o. e qo.o a oama...-a po ic:á. proferir 0 eeu juiz.o com " Ao n. lo digc-:re:- Fica o noYerno "ntot; .. ad' a 
canh:!cimsn~o de ca::tS&. ~ "' .... "' 

---=-=~=:;;==::;~~...::..::~:==~--------------+----'li~Cl.aru6J:_;·Lse~- -ãl)...-deuiil" teitca de importa,·ão acs objeL'tos 
9 Sn. TAQUES:-:-Vist<l qu~ 8.5 em~:tdas não tê :n ~a- destinados ao culto à i vi .... :~ da sr.nta casa as Miser.<J,rd.ia 

ter13. novs, eu dts1;to de meu teq~erin:en.to. ds. B~l\ • ~xe.n.do ~m :tegula~ento r. qualidade e a 
O SR FLORIANO PE Got>oY (~ela, rdeml: -Des~-jeva q-a.antidade d.os 1:efendos objectcs.- ~f"aujo Góe:.-

ZII.-Fern~nü' <ia C•1nft.a • .! • ... • - •. . , "' .._ '* • • l" o..; 

C.e.:: h0ju sem sabetmos o que dis.s contêm. 
o Sa rnesU>EN'I'B:- o n<:bre depntl!do pretez:.de o 

s.iicm:;;n.t·' da. vo~~ão 'f 
O ~R fLonullo DE Gooo.-:-0 q::e é!eseja"la salxr é 

EC t~:r.os d:3 vo~sr rst!l:~ em-::nd&s t:am a~ iliao:1tir. 
. O ~!t · PusiDI':~TE :-A ceman1. já resolveu q11e a 

dhcu~-~!io estava o!lcerrnda. 
~<:? Sa. FLonw;o »:e Go:>or-Pd-> b :::cJ, \n re~ucio o 

r.a.1s.m:mto dsstM eme!l!Re) pcrn :.e:-tm discuti.dF.s de
ro:s d>J ir:opr~!'saa. 

Po;t1 a vot:s o réquerimí..".ltv, é :r<:j i~2o. 
Pro~ed~do-ss á votação do orçamento, é spproud.a 

OC!Il M seguintes emendss : 
c o art.~· n. ;- ~J-1 c;. •e!: a e : ,Een o 

de~?.~ j4 BJOS para pagammto do ordeDa~o de nm c:on
tin~o u~ti:::!smente dfs~enE~do do l':x.e~cioio, e 3:200S 
a:a s. cr:~")cza d:J it::l·Jre~~õ~s, nas :12.cs se CCI!: rehen-
e::a a rel:!:pre!são oa t: s.tes a camera os e pu cs 

anteriores ao de 1857, formando -4-nna•.r como os que 
ora se pub~icã:~ anll.c.almente: dispensada a irnpreuão 
das act:s dss sestõ~a às mesl:!a camara - Porl•ll~.
Pa.r.:.nho• Jv.nio.r.-Pin'o P1uorr.- Guimarãe.r. ~ 

«Ao &-.:t. 2• ~ l6 :-A d.espeza -voted.a para n s~Clre· 
aria da camara dos àepotaio3 e compra de livros para 
a bib:iot.h.sca. da mrsma seja feit& de:de j:i.-Tl.eodo,·o 
da s;z:;a..-Ca:alo.-Capar.tfrla. ) 

(( As d9spezss a.utorisadss peles §§ 30, 33 e 40 do 
art. 2" pedem ser feitas desde já. 

c · ev -s 11sn 1 a.o • 
m~mprin:e:ato do C.ecrcto n. 1,340 de 24 ce .Agosto 
de lf66. . 

« Eleva-te ~ verba do ~ 30 com a qusnt\a ae mais 
: ~ para a c~n~. lSM(!lO a gs~ e c mp e 

lb.os respectivos paxa a hibliotheca public:~o.-Tluoc:ioro 
da Sil<la .-c~saào.-Cap~' ernCJ. , 

a Ao § 16 do art. s• :-Estabeleça-se a olausula
.J,dc já-quanto á ve:"b~ consignada para os auxilio& 
:i. calcnisaí=Eo.-.{nt nio Prado. , 

cr A'J srt 9" :-A. sommg geral àa reoeih aaja t:l~vaaa. 
a f1S,800:0C.OS.-Pe,.e&···a d!i Silt:ll -Htnriquu. » 

<No n . 34 do n1·t. lO ~:upprimiio se as pala'?ras-daa 
corpo::-n.\Õ·:B de mão -morta. 

« ~uppl'i:n~ se o n . 35 ao mesmo a-rtigo. - Co1to. 
P;-nto. ,. 

< Ao § ::1 iiP. rec-ittJ. :-D~poi~ ch pa1avra -inaem
nhnçõe~ -:1c~:e~c~~t~ -se : - oo:nprehcn üd.a a amorti
%llÇ~tl -~ o:l e !:! pr~Ef:'!los q-:.1~ tí!:n do ser e~ectaada pola 
Repn:-,lic .. Arg~ntin!\. 

<t .;..o ~ ~5 ~a rocoits. :-Depci-1 das p~\Avras -capi· 
taes :os~:..:n:~.<:::-:!íga-se-!ncluBc,s os dos emprastircos 
fdtas e ·:a ISS \ e H57 :i. mz&ma re}nblics. llO 
do prot )Qúllo dç, 16 de Abdl de 1869. 

« Su?prim:':o-:;e cs dgaris.:no! 6.11.~e;~ de cada. um doa 
pars~!:'sphos d.:~ ert- 10 C.<i re~dta.-Perlira :Ja Silo".
Perdil'J..:J Malhtiro.-H,nri i'-'~' .) 

< So.?primio-~ e.s pslav:as-'l g-w~rno r.u.t::-risa.C.a s. 
oonsiét~rr..r- que s<3 lê~ no additivo 611.bsti.~ativo do 
11. 9 d.ce acUitivvl ap provado na 2" di:;;cug:;ão.- S()tJ.::a 
Rti6.-P~rtella. , 

< S-:1bs~i~ua-te o srt g• pelo Eeg11iats~-Fica o gover
no autctiss.d::~ a. oo~idera:: ~::x.tinot::: l! c:lh'ida dr.s pc
-vil•cias d~ P frnambnco, Babh c S P4ulo, proc!dente 
<le gJ~~nti'> de 2 ~ d as eõtrad!..s de ferro d~s ditas pro
-,i:rcias, devendo de ora em dhnte ~er a dita ga':Bntia. 
pl!g'l por conta do thesonro naoion~l.-T . .4lencr.r A-ra-

"' Fica c~neelli.da isenção de direito:!! de impol:tação 
ao:'! cbjeototl :oeoet!&arioa M cnlto divino e seniço dna 
o:-ph~s da CllSa da Pro"i'iden~is. da BP..hia.-J. A. Ohace~. 
-Atroruo de Cart:alho .-Jv.nqulira,-C&a.l ck Menelet.
Diat à a Rocha..-lJi011ysio Mo.rtiru.- Ptrtira Fra.71cc.-
801li(ac:o d• J.breu.-..4.raujJ Góu~ D 

"' Fica autorisS:d.o o govarno a. mandar psgar pelos 
meios votados na. preaente lei a quantia de 3:000S, im
po~t~ncill dos venoiment.:>s t.trszsdos do escrivão dos 
Africanos livres àa côrte Balhioo Joeá da Frsnça Ri
b~iro, e em cumprimento da lei n . 1, 732 de !J d.e On· 
tubrJ de !8õ9.-Car-1olo de Mfne:::ll. >> 

c Os y,7ncimentos actnne! dcs cmpregadog da cont~ 
doria d~ marinha e intendencia, jg·.1slad.os aos do tJ:e· 

fioão eslo j:i na pa;te 'relstiva á grstific~o equipa
rados aos doa e~pug •do11 do the!ouro7 sendo o mm 
~oo.a~derr.õ.o como ordensilo.-Lamtgo -Gal.-ão.-B•n-

c: Fi ::a revogado o a.rt. a• da Iei de 30 de J unllo ãe 
1869. -Ju11queir".- Ba.r: os Barrtt~. -Joio Mmde•.
J)uarte d1 Azeo1do.-Floria.r.o à~ GJfloy.-Sousa Rtis. » 

c: á isenção ooncedida pelo decreto n. 1,728 de 29 . 
de Setemb:o de 1869 compreh~nd~ não só o materid 
para a coDstrucção7 mss t&mbem todas as I:laohinas e 
m~terial rodante qne forem neoesssrios para o tranr
porte de cargas e ps.ssageircsJ e es~belecimento de offi
cinss, cessando a isenção logo que estejão oonoluiàas as 
estradas a que s~ rdere.-A({<mso 41 Carr:alM.-Dio-

. . . . -e 
Mtnues.-Boni(act'o tl1 ~breu -1. A. Chc.tJ ... -.A.raujo 
Gó14.-Tag--«~--P~re:r.1 ela Silva.- Ferreir~ Lag•.-lJial 
da llochtl.-Pinto Z.ima -Portella -F•rr1irt~ IÜ Agui<l,.. 

rro8 Barreto.- Carneiro àa Cunhe~.-Mello Katt~. 
-Co1ta Pinto.-CCJI:"" !o.-C~mill' Barrdo.-lunqueira.J> 

Lê-se, apoi::.-~, e entra em disctu5ão, o seguint'3 re
querimea.to : 

c Requeiro que não se appro-.anlio a supprellão ào 
u· a-:-tigo adciti.,o sobnl a estrad~ na margem do Je
quitiahonl!u, seja. o mesmo artigo redigido emr~olu
çãa eeparad11 da lei do orçsmento. - Cru• M<1ch~o » 

VE!n maia á tJ.eeaJ são lidos, npoiados, e entrãl) c::>n.
junta:mente em diaoaES:io, con!iderS\dos como eme111!as, 
os seguiutis r~querimentoe : 
· c Reqneiro qne o additi•"> revogando o art. 3" da lei 

de 30 de Junho de 1869 vá. para o 1onado oot~ttituindo 
p•ojecto l!ep:us.d('. - Junqueirc:a. ,. 

« Req~oiro que os ad3itfvos qne não forem relati~os 
á rec~ita e c1e!peza sejão redigidos em Eeperaao. -
C. Mu!'"ta. ,. 

P~sto a votos o :-eqnerimento do Sr. Candido Murta, 
.. • 1 pronclo, e por iSBo jnlgãe se 

prejudicados cs dca Sm Cro:z: Machado e Junq~eira. 
Vor:n á mesa a seguinte declaração de voto: 
< Decb.ro que -votei contra t .1chs as emendllll que 

t~ndião a sugmentar a despez;~. - Siqueir<l Mencl11. :. 

.AS.lSTEClXENTO DE AGUA lU C!1>l1'AJ. DO UD':EBIO. 

Entr <>- em 2• discussão a prcposta elo poder execrotivo 
autotit:&ndo o govetno para deq>ondor até a quantia ae 
1,000:0008 com o ~erriço de !.blllitedmentc de agtn na 
capit!U do Impcrio. 

c Sr. Taf}ues:-Sr. !'residente, a lei de Ago<to de 
1828 regula a maneira por que os pedidos de ore ditos 
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para obras publicas devem ser fGitos pelo go,erno. 
Determina. a l.ei que eatea podidos sejão. aoompanhadors 
do plana, da planta e do orçamenw das obras pro
jeotaclas. A propoeta que aotttalmtõnte se discute nio é 
inatruida oom nenhum dcates documentos; o nobre 
ministro o declara, com a !ranqueza do seu costume, ns 
expodção de motivvs que acompanhou a proposta. E' 
portanto~ voto de 2onfianQa ne.o governo ncs pede 

> I 
não a6mente o merecimento do aotua.l. gabinete, a que 
presto o m€n humilde apoio, :mas tambem pela ca
pacidade e proceder do honrado ministro da agri-

O 8!l. MI!USTao DA. A GIUCULTt'RA.:- Obrigado. 
O Sa. TAQUES:- ••• me induzem. a. este voto. Não 

posso, porém, nesta ooaasião deixar de f&zer algumas 
observações attioontee á mstelia, e chamar 8 attenção de 
S. E::. sobre alguns factos que l'Coorrem, e que se pren
dem a este assumpto. 

O abastecimento d'agun potavel nesta. capital é aa
sumpto,~~ não Eómente ds maior import!mcla, como da 
maior nrgencia. (~poiAdo1.) S. Ex. o reconhece na e:::::
posiçãó de motiYos. a que ha poo.co me referi. D~pois, 
é uma. ue tão u - E e an - • 
h!\ pcUC); é uma questão que já. é disontida, já é tra· 
ti·ad.a ha algu::lB annos. 

O Sn. PEI!UDO ~-Mas sempre na mesma. 
.... • QUES : - 011 n nores e o vm o 

ordens re?Stidaa do11 anteoeBsores do aotual Sr. minis
tro_ àa agricultura, pedindo a p~paraçiio d_(" s tralaalhc>s 
neaessarios para levar-se a effe1to em mSlor escala as 
o ra11 necess:1nas ao a 211 eo1men a. agna po Te na 
cida.ds do Rio aa Janeiro. 

Qual é a razã1, senhore3, por que actualmmte não 
se apresenta um plano, uma p~anta, e ()omo disse o hon
rado millistro,' nada se ha feito qne seja definitivo a 
respeito - do- assumpto. não ba projeoto ·nenhum aoei
tavel'l Devo deduzir daqui ou que os engenheiros 'que · 
servem deb.aixo das ordenJI de S. Ex. niio têm a capaci
dade necessaria para ftzer esses planes, o que não posso 
admittir., pc:que estou muitQ per&lladidó ao contrario, 
on que não se empregão seriament3 nos emaos e tra
ballios neo~sarios a che •se a este :fim. Se nio 
se empreglo ·eer1amente nestes trabalhos, é porque ou 
ha inl!l'~ . de sua purte . ou são distrahiclos para outras 
oocu pnçõea. • 

Ainda lla senhores um outro moiio d ex • r 
falta de planos, e vem a ser & má orgaui!eção do servi· 
ço, a. f' alta de d.ireoçSc> e de inatrucções eonnnieutea da 
autoridade Sllperior. Eu desejliiVa, portanto, chamar a 
attonção de S. Ex sobre eetu arsumpto. 

Sa a 'repartição não et~tá organisaàa de um modo oon· 
veniente para ~ue S. Ex. tonha a coadjuvação neoes
saria, os auxihares ·llteis que de~e t&r, cumpre re· 
for~m-la. 

Et:~ uma repal'tição dt!ata ordem não se p6de pres
cind~r da instruoção especial : o honrado ministro n!o 
póda deixar -de ter á sua disposição para auxilia· lo no 
tletv!ç? e~prega.d~s que tenh~o conhecimentos espeoiaca 
àaa SQlenOla& pnys1caa; a que S Ex-é -um pouco estra
nho_, e ninguom }_)oderá. repart.r que elle, tão T81'iado 
na polit!oa e no direito, . não tenha oooheciment< s espe
cises de histeria natural, das mstheiX!aticss, de enge
nhsria.. Se pois a repartição nlo ~tá convenientemente 
organisada, cumpre orgsnisa-la, elo contrsrio S. Ex. 
nio poderá ~atisfsze: os seus. bons desei?s de levar ao 

Tenho alguma desconfiança d@ que a organisaçãG da 
I'epartição necessita de ser l'~toc~da; S. Ex .• P.reoisa de 
eatnr eo C<Jnstante oommumcaçao aom auxiliares ver• 
sad.~s nas soienaias a que ha pouco me referi. 

O Sa. Mnnsno DA. AGniCULT111A :- Estamos de 
aooorclo. 

O Sa. TAQUEI! : - E sem. querer fazer oen1ura á 
redacçio àa expoeição da motivos da S. Ex., loKO no 
§ 1• e.:u encontro veatigios dusa falta a que acabo de 
alludir._ _ . - - · 

H a, porém, uma <lUestão tobre. que eu d.esejava umtro 
explicação da parte do .horuado mi.nistrow S. h. dealara 
flUe llão ha plano auentado, . que ll&o ha estudoa que 

TOMO IV 
I 

habilitem o goTemo a uma solu~ definitiva da ques
tão, entretEnto S. Ex. pede nm credito para ser e!llpre
ga.do parte na acquisi)ão de terrenos de mananciaes, 
parte em obr&e. 

Se não ha plano, t~enhcres, se não ba systems, as 
obras que o governo intenta fazer pelo credito que se vai 
votar aio obras de um earaoter promori<:>. Não se podem 
fs~r outras que r.e ten.hã.:> de lig~ a um plano que não 

Consta-me que o go1'erno já orden.<lu alguns trabalhos 
para a snbetitnição cu para a collpcs~ão de noTo en~
name!lto para o lado do Jarclim Botanico; entretanto, 
- • . • 11p::~G de alguns 

mauanoiaes muito importantes, de que depende o llbaa• 
teoimento da parte da capital que fica daquelle lado. 
S. Ex. sabe perfeitamente que ss obras que se 1'ão 
fszer co lado do Jardim Botaniec, o encanamento que 
se vai alli pôr de.-e depender do volume das agus quo 
tenhão de ser canal.iasdas por esse lado ds cidade. Sem 
se saber o volume das agnas que tem de receber o noTo 
condn.ct~, n:io se poderá oalcnlar o seu diatnetro. 
O en~snamento, portan.~. g_ne se vai estabelecer, ou 
terá. um diametro in&nfficient'3 para a& agnas que para 
o futuro se têm de canalisar para o a.btuteeünento . - . 
ou terá um diknetro exoessiTo', lli!l diametro mui~ 
maior do -que o neoessario, e então ha"lerá uma clespeza 
inutil. 

do no Cabeça ; quanto ás Bgllas io rio Maoaaos, ellu 
não são ainda do go1'erno., nem os· doa seus eonfiuentes · 
Rio-Branco, Boa-Vista s Cachoeira; nsda disto pertence 
· ~ame. · 

Não sei. portanto, como se pôde determinar actual· 
mente a_din:i6lll!ão que deYe ter~ no-.o cond~cto. O go-. 
vemo nao posaue Ell!aas ag~!u, :aao sabe quo clli!ioaldadea · 
encontrará na sua aoquisi~ ; enUetan.to aa obras- M 
"'iofazer sem detexminação préviaclo'Volume du aguu 
que deTem !lar reoebidaa no novo encanamento. Parece-
me que isto nio é razoal·el; pelo menos S. Ex. àeYe:á 
ter m:n plano a este respnto, já meditado:\ e gue cleverá 
realizar antes de lançar inio .do creaito. • . 

E' a eate rePpeito que dea&JO que o Dobre DlllliatJO me 
dê algum!ls expüosções pa~ ao menos tra.nqaillisar a . . . 

Depois, Sr. preaiclente, P890 lioença para' ~ • 
attençio àe S. E:z:. para os mllltiplioad.oa· e notonos 
abll!los, que ha na côrte, quanto ao "'etviço ilaa agoaa • . 

egtdSmento ele 12 de Marçode ];861 esttieleoeu. • . 
necessidaàe de d~po.r.itos n&a OI88J que têm·pelliWI de 
sgna, estabeleaea. que os tnboe que ~erlvão as ~gnu 
do encanamento das ruas para ~! de_l)<)eltos entrem nos 
depo~itoa em uma altura. et&penor, e1oua palmos áti tor
neira• mais proxiiÓu ela rua, esta beleoeu a nece~aiaade 
de torneiras com bciae 1luctuantes,. que têm tJor fim 
fechar o oé:~ducto qll&Udo o deposito está- ~h.~i~, de 
modo que :a.ão haja tranabordamento e perda meTlt2.Tel 
de egca. . ;!~-

Mas senhores, tudo !ato é letra morta, nada r.:uto ee 
ca.mpr~ absolutam~nte: e a volvulJII são amarradas e • 
agus corre á vontade; as sguas não são õ.erivadas elo 
deposito para as t:>:-neiras oolloeachs nas chaoaras ou nos 
e!Hõ.cics, são derivadas immediatamente elo el!oana
mento subterraneo gue vem da ma, de. modo qa.e cada 
um collooa na altu.ra que quer ss. tomell'aa q:'le tem nu 
cozinhas nos jarclil!B, etc. MU1tal!l 1'ezes (ll!to é facto 
bem no~Tel) o deposito as~ seooo, mae nu outras to:
neiras colloosdas no edifioio corra ago.a abunda.u,e-
men • • n. 

Isto é llotorio, S. k. sabe-o perfe1~me7:lta, n::eJ.Uor 
do que eu que não exa!llino aa casas })B!tíonlarel!. Oa 
sgentes as: administração, a coliooaçio dol!l cha.mad~ 
la.clrões, os oonstructores, os mestres dnii!IB obra~ Ja 
nem consultiio oa donos sobre a.· oollocaçao de. seme .. 
lhautes tubol, que d.eri'rio agua doa encaname!ltoa que 
vêm por baixo lia terra, fazem· o .. por sua propr1.e ~n~, 
porque dizem: c lato 6 toleraei.O pela repa.rti~o tia 
obraa pu~Uou, ~o o :rnmclp o fas..;..!_, 

0 
' ~ c1 

Ea faUo com OODheolmeDt:o PLvt".uO~ m~uv • 
umt. cbrt. minha oolloaou uut cl ... tu'boll clarl.acloa 
de eno•UJDtnto &la raa, a qu oP1:Dio wrao, e psr
ganta11clo-Ual n pva qu o dW telw, rt1p011dft.me 

2 
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q~e ~:me:bnport.e:C~ i$aa. ·Na·~ p<UÜ9ãa nb. 
queria: .. elipôJ:-me a lUJ1 deaar; .• mandei,_qutl coJ!tllSSe o 
bdrãCl,Je pa~ei:o:setTi~.-do aol.dsdor. 

Airi.d~ ~ pouo::s dias a.m outro me c:llise a -mamt!t. 
oousar :: qllo.se ~ q~etiss: a~ para .o ~a.rdim..ello a ae
rivstill.d"g,e~tlt"& ma.-~ .: · · · - . · 

Poi.a,.aenhoior.Alão: a~ \'ê -qut esu:u1.h:s.sos que 186 dão 
na oôt&lrsão :ema. ~ ci88 ~scs . do.• flagéll:o: ~ população, 

' . - ' corre: agu.a: abll:ll·jazUe-:nent;e. cllD~ r...<>pD%0!5 a ·j g.rJ:i~ par-
ticalat~'t !~· isto tolar~"'elft . . · · _ 

Niip- ·pgderá; o ; go'ler:c.()_ !'mar in~s. ~rov~e::1cia que 
~ . -

cido dG:.tnd.cs :t· ; . . 
Hoje~né:n:na· d~ulpa·~ pnra eita abusu; os::;ricos, que 

que:re%11 ·~-:agua na~SâeUJ,:::epu::ros ·e.:j~dins, têm meio3 
b.ceis:.d~ ab~ê-l& com - ~eqttemdefifiiZ&, :!.htão po'çcs,.ou 
desse~tqp.a:sa:abrião :mtigementa, ou p~o&1ill.Stci~neoo, _ 
e o~mumaebolliba d~r:alta:cpreasiio: podltin: leva;r a ngua 
á altura -qtte .,q~rem·. . .. · ·: · · - · · - · . · : · 

PotélD: entre nós pareoe .que~ha. p~r amcsordefrau• 
dar o;regu!anl:e:lto, ~eri:t não ClUZ~?-Pri~lo,.; F~ferindc-~e o:· '· 
abuscra 1:1:1Im:_pequem. -il-E~pe~ comi que· Ee padgiá sup-
prir s:f~ta:d~gna: para.:reQreio e luxo. c . . 

Eu,e a. \A.e. ma.: -couss;:. ·: praatJOi azar .. :c.es .. 
sentido~illeoxdinm-8rgia que.:·oon!Vem: desemolvsr; o'bii- · 
gmdo: :~!1 agentes ,: d!r- mpãrti~ ,de- 3bras: pubijcas· a 
CD.IIlprirem &eus deveres e a. executarem o re ula.-

pnmen•a mtimaçao, e ClB agãstea:da: g~nei:ao :,êm~· os·· 
abusoa ms:ilr.éaosm~ e:. não-~dazn; ~mar . uma i'ro
videnoiil. immeiliau,:~qã.e o ~enm::e~e tod.as.: 
as fo · w ·indi · :e a · . • · 
ao 0011. • · ~ddJiiiDiltri!f .O · qil.al;, eil! entender•cox:-
veniel1be•:algtm!u ~DIÇÕas, .:-p6:1e nãQ icasíar a:li• 
oença.; :- : : c-. · · · , .. · ! . ·. : , · · 

o~!!-·: .i~~úí.~~ ·:Í.I~~ai--~-~p~rt~-: -: 
O Si •. 'TAQUES: :..:.., , E~DfiO ~eio otJJ!ro inéio de. :con;. 

segui: o resultado desejado• mate 1Lsatimpto-se-nio . au
torisar: o:l :sgcitheirq·m,obras: ~a· corbatem 
oa tn.lios aB.tabilGGidos ·:.:omcmfftc9ãa:;ll-a rtl!pectifo re
gnlamento ; dê-se rectU"Bo par:1 o governo àCBBe aoto,. 
mas &ejiooautóriladoa • o~ imttaii'&+•menteils con
duct~as ae·.·~ qua~n~o : !orem <"derivados do1depcsito 
parQ as bicuâiftaúlus&. . · . 

Eu tei c1aa • elildacles qae em.. DCJBQi p&iz aeompa
nbio·a wàa ·a·.-imtorid.ade ou. GDlllregado que no· etrm• 
primanto do :.aeu dever d.u.e.n:rolYe "Uo:t _j)OUOo:de· ener· 
gZs coasra interess8a ou :antes·· oantt-&_. caprichos pHtf· 
Culan~ porém ; entendo·CI;!ie~nests.aasumpto é preciao. 
fÔr S-~~orespectiVo·reBn~axne~--e .ttlmar:ou.• 

' 

terreDOISrnatioillleS ~ ~t~. achio . m6IIdados na 'Vb.i. 
Dhança~ da lag&ule ·Rochigo!cle· FI8itmi' retmi-los :a 
este estabele<lin::.entti1 dispolidll a.oa qne :llão l.lle;fo~· 
nece~i021. . . · · · . · : . 

Os rendeiloe: ctc.-e cccnpão eaea terl-enos tiio~nteil::a ... 
meZlta a -titnlo prqcui<l'::· CJf'ternnOB -fo~ , àa.cWa· por 
a.rrendiin+en.to a:parlicula:es,.:seJn te;npo·.clctor:minaeo~ · 
por qwmtiaa ·muipe~enea,.e e!!seB .nB.defr.ounblocáeão. : 

rrenoa. a oc:trc-<~ pM'. qusn u.s nnuto ·ma1cres; qm · 
& gr~ diffiaa.ldGde emque.se tem.acb&cio o·~v-erucj; 
de moào que a !ei:~a 1853-quo autoriaon a recnião·ciesse& 
terrenos aos.· pro.prioa naaion~ a lei · ~~ 186o-, -:w r~-· 
p o :1 au nsa o e o reg amento e 7 e a o . de• .· 
1862 da:b p~a o me:tmo til!l . -n.en~n~ t.:::>.~u~te.m .. 
tido até noje. · . . . . . . 

O govenio comprou á oamé.ra. :mn:nioipal o dop.ünio 
ã.ir~oto · d~es~s 'tc1;rerios, e .ri ~e elle te-;n. o util",. gastou 
mtrlto -ilinheiro7 e . =nenhutn p'rov~tQ ·:a~ tem. tiiadoJ. 
porque o:s têrre:noseo:t.tinuão a-set- ó-coupa:dos:pelosren.
doiros, que estão n:1. possa . ddles1 _ . alJ~and.\i beo:l- . 
feitorias. · · ' , · · 

A que:stão 'é. um pouoo emb.jlrat(O~a . paia o P,~Vatll.O~ 
que precisa ~-et: da. ~tta parte _tOll.a 11, .an~r:già., po~qtie ha 
perto~ ·20 1\llllCS- ue e:xiatem 'estas --àiffi.oulda.des · 

oeo·n~t~· aEs:mtpto pQrque_faitio. do_a q,ce biciá
:rão esti méài.d~:- e1:r outro tempo,· e para que s ca:m!ira . 
compr~henda as d!fliculdades qne se dãÇ>. basta p6Iiderar _ · 

ue htt tenen.o!l ' de·. u.e o ve - b ' ~ : ... : .. 
são r.a,bl9oail.os · por-:4? e-E :eQOSQOo I· .a 1\.. umA;~sa c~.:. . 
mad.a do,Sa!itre, ~rtenoent&ao ~nti~ estt~-beleoimento: . 
ela polv.or.a~_pela qual-Q governo l:'eoeom~ ereia.~a ~renda. ae 100 ,~r suno . hou . . or " . 
casa par~ . ag_112.~telsr -ahi_ -nm-:-b.atalbão. 9-e artilh&ria, . e ' 
o governo (que -recebia IOOS por ~nno ~ai;xell~ento)· 
teve de.:,a ~~ p~gan.~a;;l908 ?OJ: ~nez. t . ;, 

o Sa; _A'ríiuwn;;:',FxG-qE~ :~ d.taii~e . u~gociJJ~~ : : ·. · 
o Sa... T~~~-: ~-JA, iie. -vê :~n.e:~:;tin?(lde-~~~ 

prir-w. jádxiais;a. !_ei a qne me:referi. i!eUls'Y6ncet. .:gúú•. · 
des embat-8:Ç9S. · ; : . : ;· : . ; . : ·, : : ·: ~ :~ ~ ·. ::: •: ; 

Ma.i. con.5.o' ~te ~o :Oil'lioctt&.r~liVlU'O ~ na:aativi- -
dade àó-hom&~~ ~~~o-pa~.:qu~faça,otiJnpra: ~lei: -
e r~~~~· ,O ~ap. esta&. :~OI$ 1i~uuãll ·ne,.;; 

estabeleí;i~ento~.a;o.:hZdml Botam®, ~-éomÔ·-p~- ~ 
~oção ®s.~a.bS .qt@ .~ ~volw,oa:U~soanOJae&-· ; 
d'a a aaqnellw bidc. . . . . . . 

tas~.sãa lwj&.àe~w .de meio .que faz:-
lastima 1-Fui, hs Qito.diaa.IJO .Jilrd.iul:':~Oo.,_~<p19 . . 
rsou onrir.so. deStas ~oupa , .e. :notei :;a.~dimina.içaor ·qta3 : 
tinhão .-. ~~ae·co~.ia oasQii.Si.nlút ;-düm-me .o 
clireotor d.o esti'beleoi!;l~~' o bom"c.o~sr.:.Gl~le : ~; 
aguas tê~ dimmaid.o .~-muf.~:, e ea~ tedut.idasa.~, · 
torço, -,po_rque -as •ml\tas ·:ea.tão-deYaataô.U. ) :·PergtUáeJJoo· · 
lhe se -as ma~:nio·«njio~<>. ~.Eesa.do,: diaae-me .tsu.e _erio ; 
porém 08 arrennatarics dos terrenos deva&tavao-aa J • Q5 . 
Jaoamnciás-.6io derrnlladoa·e-red.uzidos a>ôanio-:l .: . · • -

E os. agen~s do ,-go.vemp ·W. têm. :meios :para-· emb• 
ra~e. m. çe:elha.nt~th~e~ta~o t E~ DI12-'dom.in.gc, é-Ti 
e!Uür dae matatt· ·v!zfnhQa •. ·d~ J.al.'diDll grwles-~, 
qne fui in!om:acio .: ~o par Sm· l'tldúZi: M·ll'.laciltuu 
a oan.io. para.~hi fucem : um.~pequeuo..pmeito t 

E' preci&o: .tomar:siato inn OQSDider&Qio: Q · gO'Vemo 
quar OOJnPl'tlr tone.P.OS QD.ds.existão_ Ilfananoi.ae&-de- agua 
}lar& abastooer a- aapitat..-ma.asit. ,CMar íloreatauobre o• 
morr011 , c1a!r Tij~,: stretanto: :easas matas:eetãcp!ando 
ae•astacia& p~ tl-IDa.;gaDUOiaFridionla-t ~· · 00'11.8& que 

ao m p co-.proprza,. JIClJil; orme -com .. a au noo 
da de ;t;o~crn&.me!ltal• · · · 
P~, ebam.o a-a~ção-.cie S •. Ex. para. cs pcmtoa .. 

que tomei:diberdade,~-in~. ~ 
E' só o que tinha:"'diJer:sobre -a matara; :qaanto-:.0: 

credito, nad&. .~O .& -~~ po~ue,-;e llio ha. planoa : 
aoeitaveis, nio perde.~i o·tompo em tltuda·Ior. . 

v Qirel :.-.Muito~ bem. 
o 411r.:Cerrta a .-.Sr. ~l'tÃàe:o.te, não pouo oppor-me 

ao oHclitl:) pediàp ~ atlafa9io ela fmt*foaa. DtOII-' 
aidade de al)&:'~~r ele~~ a capital do fmperio, oon-
demnaàa q_u11 *> -~·às TàmWD. · · . . · 

São tio"::jua&i6.oad.cs. -os motiva!" qne f0f9é.,rio o ~
verno-a::faiér~ -propcsta; ara; e: diaouaào;-.é· tio penou : 
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. . eidstep.ck dé'aiie:e'iosii~õ; 'ltie' e~dtatd· õãeo não seria in· · ·: N:~te ' a ; C!lma:rs :q11e .o -~ cl~to·:1lontén:t:-na---ultims 
utibn~te.· deapenâid91."ooaíô ·de..veliWStappôr;nem por , pm:~ . .do· ~art. 4~!-nm& :_exoep~o a ' fii.Yor Cia -strácla; de 
i68o ô.ê~iiii.'eu de -v<>tar ·: ~a-. ~~crpostá •. Desejo qná ae fel?=~ d~ I). Pedro: I li, ll·conoluir4 -quo, ·ll~t · .eesta Unl8nte 

"'ditantea .rlô~ra .'do- · ' · · • ·• .. > - - • .. • • , • • • _ · ,senso . s;ao me . as 

c.em 'Uü:ôs::·. ·· · . · . . . . · tido que se possa. e:xacu_tar o pracesso' ao a.~tn·de 27 
Aqut nunca·a·dllltribgjyio'ch~ga a.:tà:lto-':; noà -.melho- d.e;.OnUl-'bto de-1855,1sei:á ;um. egento:dct governo c quem 

.reB. temp·os não pa~. ~ nietaàé. _Nos 'dil:u! de seoca O DO~eará-. OS rdO.ttB arbitroe; '8 ·xnp:oprio ' ovemo ' -ctam 
-· 2haatóài'mento. mal_ :clie~~pã;lli&~" ~.:Oo-~ãll!· ~- ;;!·· ti·tnã~· ~- ;m;;.-+--de~~~Y--q_Ub~i. ===-=::---=.~. ::....:.l§=~.:.....J<>=....:.~=c:~=-
. Téia ·dA vida; . . . . . Seria o .IXHJ$!> que en~ ao --gowm_o: a:cmcreHção 
- ·o iilspeotor' geraldrui obtaápüblicas· üifcmna no rela- da. _ q~~ntia l>e!,a-qe.al a ~demnl~ s~-dave faz1lr. 
torio que . eu tão cabe!Jl 22 l/2 · Iitrcia. a: o&da habitante; A. mten:ençao â.oa:-à%bitr0s -~.w quando· .o :~overno 

. ha~end.o para êlhtribuir diariamente'·menos de 9,000~00() não concordll ,no pra;:o pedido ··-pelo pr~iiet0%10i :em 
. · -de ' litrcs. . · ·.. , este com ·a oBe:rta,daa a.elle.;. Devem !er~:!lmpurciaes, e, 

· ()'mal tenr or~seido.: e· no. aviso do mlni!terio da. agri- · nomeados ·tres pttla,fóma:in.dioaâ.a, -~ · impa~ialiciade 
,ccl.tur& de· 30 do mezfinClo~hoje publica.iio no Diario O/fi- não inspiraria a prooisa:oonfiatlça.: : ' 
Cia,ll~~::s qi:le , ~ espantó·sà a dimúi:aiÇio dquilanancises. J_?l;:,, -portanto, que não é possivelapplioar o· deGre-

Qumd.o em Pariz se procura obter· oom despezns .to <1e 27 de Outtt'bra de,-!855 ao cazo presente:· 
avúltadas 200 litros diarios }_)ar& os ttsos .de cada· um Em vez de ae mandar.a.pplicar, . camo b.z·.-o · proje:lto, 
doll habitantes; g:uan~c em Glasgo-w o mpprimento é um deoreto qu~·trata ·ào eapecie diHereDte, creio :11ue 
maior • quando em Loridrea se trata de obras oelo5Saes oampre aonooder no govsrno·, oom · as modifioações ~in-
para'elevar a cllitribwçio <!e ·130 a ISO litros; como -dispensaveis. uma antomaÇio semelhante á qa~llle~eu 
nesta cidrii!.e, em clima. tão ardente, se poderá prolon- a lei de ·lO de Julbo de lSõõ para ·a desapropria~ão:· de 
gar o IJrcsente ~ffiictivo estado de oot18as 't predics e terrenos nacesaarios~á·conmuoção d-e estradas 

Os sofri imcntos da poptilação são já cz::traordinarios, . de ferro, marcando as regras· para a·indemnisação,dos 
e e11a .os tem· ~npportaclo cónílouva.vélt"eaignação; ms.s proprietaric:s. • ·• ·. · 
é cbe~ao o tempo de a~tend<U" efficazmente a .tamallha Terfi, pois, de ·'!nje~tar á · approvação da _oamara u:na 

· ntcessidade, e emproh:ender obras .CJ.Ue' 'polihão a capital ~mena.a. ~este &entldo substitutiva do · o · • 
de Impérie, qalinto· fôr possim,-IW ub 'go . o age o a o proJ ee • - · 

· secJII. · Não m.:J demorarei na. .en'IIlll.9raçio dos abnsos quo 
Causa. dôr ver todos os dias e todae as nóites agglome- -p~esentem~nte ~e dã~ quanto á dist.~b~içã<? da. agua. 

rada em. terno dos chafari.J;ee ptiblicos ea&a multidão de De sua e:~rutenc1a ·estamos todos conTencidos. 
peetoas que prçcurãg pro?er·se da pequena porção de O.bura~o · minis~ró da ~~eul~ ~stá a:Wnaclo, do 
agua que gr.i<dn:;l e paula~amente 'Yii tot.'lllldo a cada. deseJo de por-lhes cobro~ e amcla no .8\'zso "hoJe pub1ica-
uma. do-rec:rominànda ao impeo~r -das obras publicas· que 

Tão ~rgeate -í.~~·~ó. diStHI1d~ ~de pro'ride~oiu q~e, examine se ss.dão oas~s que 'exíjió zepr;esSão oriini;W• 
como dt~, votar1a &llenelo"-ance ~o ~--re-al to pedido Como tenho dito, nao ·pretendo, com á emend:a 9..ue 
88 entclnitno que o llroj,oto eontiuJia meioa bti-•ute• o<lt • .. '" .. . ap~e_n_t~r, .-_!le~~ ._ha~ilit!l~ ? gover~o élo_m -me:os 
pat"' CorlMguir o &ma ~e 1t Jtropl5e. · · I efiioazes para sa'üáfaçãO ele ~a n~ô.aélõ -~-

0 p-rojeoto, pordm, nio atitfU na puto relativa á g:sm à~soonbeoe~ ~ ·que ílão ·p6~e, s~r a~c!a. . ' 
a~ap:-opriaçiodot ]lrédlOI e eezretlOipreo:.o. para e~g- j TermUIO rogando: ~o hobro. nrll:üstro que p~e'Yercrllo 
mcntar o ·Tolu:ne d'agua clMlnaà.o •o teniçe da ca.- mu~to loUTavel Ptopoaito, i~;~-·~ aga~1. quanto a~t~ á 
pita!. ~a-p1~ 1lo Impeno. t•_~,to ~.) · 
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12 SES~AO EM 2 DE AGOSTO DE 18'10. 

O Sa. PauiDESTE : Emqu~:nto o Sr. dep11ta.dõ 
redige a emencla-qae ten1 de ennar á mesa, aproTe1to 
a opportuuidade para prevenir a camara de que pre
tendo ~ para a ordem do dia de depoi• de ru:nanhi 
a a· disa1111.sâo do projeoto de reforma judiciaria com 
o paret3er das oommis.sões reuniiias ele justiça civil e 
de j ~atiça orimin4I, apresentado na sessão de 29 do 

Vem á meõa, é lida, an:~iad.a, e entra conjuntamente 
em disetU!l!ão, a seguinte• emenda: 

« Substitua-se o§ un.lco do art 1• pelo seguinte : 
< O, governo fias ta:rnbem autorisado a estabelecer o 

processo para a desapropriação dos preclioa e terrenos 
1a.dispensavais á acquisiç.ão, aonser~ação e cllitribllição 
dos !Xle.nanciaes, e a marcar as regras para a indemni-
saçio dos proprietario.s. . 

c O prooesao, que · deve correr perante o jwz dos 
feitos aa fe.zenda,será snmmarissimo, e ae.vs.~ão para. 
a inã.emn.iaação, no caso de falta. àe accordo entre os 
propri(;tarios e o inspector geral das obr&a pnblicas., 
feita. por cin~o iirbitros, d.ous noma!!dos pelo prop;ieta
rio, .dotlB "Delo dito in&pector e um. pelo juiz. 

• ~ - - - • I 

tição das ob:!:&a publicis da. cô.:t:J, nem. oe proprietarios 
dos predios ou tànencs que houverem de ser des!lpro-
pria.dos.-l!a»oel Franci~co Corrêa. » _ 

· O r . &n ra e pe ra1- r.pres1 en e,sem 
desconhecer a e:di:ema e urgente .n!1oe:ssidade que a po

-- ·piilaÇão desta côtte vai dolorosamente sentindo lle maior 
abastecimento dos aa, votraei todavia contra o ore dito 
qne o g,vo;rno nos ?8 e e que a oomiDJ.sea.o conce g no 
projeoto em· disoussão. Fa-1o·hei, porém, fanda.d.o nos 
d&doa offi.cie.es do relato-rio do honudo ministro da 
agricultura, assim oomo no relatori~> do inspeotor geral 
ais obrae publioas, q11e é um dos s.n"Oex.os ilaqnella 
poça. ·· · · · · 

Mais uma v~ terei de deplorar qne . o governo, para 
satisfazer s naoe:lBidades tão g3rslnente sentidas, não 
se prepara em tempo util formulando nm plano eyste
matiao dos meio81 doa recursos e das obras &dequadas. 
. E publi~o e ·notorio que deEde os rigores da estação 

calmosa cio an.no ultimo a uantidade das 9 nas des-
tinada. para o .oo:c.anmo desta capital tem diminnido 
comicieravelmentl'l. 

De•do Março ao anno findo até o dia em qae o hon~ 
rado ministro veio fazer-nos em nome do oder exe-
outiv.:>, a proposta aue difcnnmos, a pop1:1lação luta com 
as difiiculdades rescltsntt:B dessa diminuição. 

Pareoe1 Sr. presidente, que o prazo de anno e meio 
deoorrido era maw que. sutficienta par& ~ne o governo 
não &6 tiTease esttldsdó e posto em pratica o systems 
maia conv~:niente de abasteoirnento da ago.u, mas sindtt. 
para q ne tivesse feito os seus calou! os , e inoluido na 
t~roposta do orçnmen.to os fundos necessarios para. s3me
lhante deapeza. 

Ec.t::etanto , etn vez de um phno assentado das 
obras n<:cessarias, o rdlatorio do honrado ministro ela 
agri(!ultars. e a EU3 m~sma e:z:posi~ de motivos com 
que proc:mra justi!icsr a presente proposta, denotão que 
S . .E~ tem nvi lo a :oemelhant~ respeito au jour le jour-1 
oomo dizem os Fra.ncezes, eem idéas, sem plano, sem 
eaber o que fazer, snj'!it:> át: contingencias do dia; ora 
querendo applicar maior .cuidado, q11ando os racV:n:.o:; 
da opinião se fazem sentir, e até o P'-'nto de mandar por 
~!ll ~~o por elle firmado, e publicado hoje no l!.iario 

fun.ks pelo po:er legislativo; ora1 rer;mando •.•. · 
O E a. ContA :-E' por conta da verba. 
O Sa. AND1UDt FIGUEiu :-0 i viso declara: cEspe

ra!ldo o governo. {lcar em brere tempo ha.btUtaic com os 
meio1 ptdido1 GO corpo leguO.:diro, para pro.Ter áqnella 
necessidade~ autoriic-:J a emprehcader d:sã. já, etc. JJ> 

Portanto, é por ocn~a dos ret~ursoa qua se pedem 
nesta p:-opcsta, mas recursos que não forio aic.da c='n
ceaidos. 

Ora _r~~-o1 e_ds -!al~ne rt.àn~io a ?t:tba. 
r- -i.lrài:~a..--ia do Bell orçam.e:>.t~ para a UlSpecção das obras 

publicas na côrte 1 por oonta da qntll se despendião 
eom a· compra de man:anoiaee e com a corueneçiio aos 
existentes~ na importanoia de 400:00ojooo. 

I 
r 
l 

Qne o nobre ministro ã.a agrioul.tun\ não tem sobre 
eate usnmpto idéas assentadas, como as nece38idadea 
da pop~ ca côrte reolamão, re.,ela 8!Baz o sett 
relatorio. Procurarei accmpanhar cada uma daa pro
polliçõea que emittir. com a leitur:l de tre~hoa do rela
torio, cem a prova em apoio de cada asserção. 

O nobre ministro diz á pag. 165 d.Q seu relataria : 
«To · ' • · 
pobliosa, inclu:it·ll ~ cans~r~ação e alxutecimen.to de 
aguas, podem ser feitos por empreza, limitando n G a~
tninirtraçl%o a impeccionez · los. :. 

A • • • 

s~t.viço do abastecimento de aguas ~r lll$io de uma 
ernpreza, lia:lltaudo. a aoção do goTemo á simple& fisca~ 
lisação. No entanto V<>ltauclo a pagin~, logo a ft. 167 
se lê que o nobre :m~tro org&nie:ou uma oommisaiio 
compcst\\ de engonheiros a quem otmsultáraJ entra 
outros, sobre o seguinte quesito : < Se o abQêteoimento 
das aguas devo ser feito por empreza ou por adminis-
tração. • . 

A oamara -vê que o nobre miwtro não tinhs nm-juizo 
aeguro, tanto que sub!Iletteu o al!!snmptoá decisão de .um& 
oommisaão . 

Se a proposição do JlObl'e ministro se]imita a affimar 
a possibilidade metha.physioa· de se-r feito este serviço 
..,or em reza é uma banalidade ue não merecia as 
honras de mençoo. no r tono; que a· poss1 1 s e 
de ser entregue o serviço a uma empreza~ não JlÓde 
entmr em duvida, m6~ente neste paiz onde oaP,itaea 
como a Bahia R-.:oit~ e outras são bem 1erndàà or 
emprezas, não e novi e · gna e uma. peça · e tama
nha importanClia .qnal é o rela.todo .ministerial. Enden
ttomeute n eipreseÃo significa q,ne deve ser ·feito· por 
en1preza. é conveniente que o seja. 

Sr. presidente, não é só a falta de pla.l!o on systema, 
não fies nisso a incerteZ'll,_ A popnlsção ela côrte:-pede 
!lgUB s altos bra.':los desde o anno findo, d.esde o mez de 
Março de 1869. · . . . . . . . . .· · 

O · corJ?o legielàtivo ha"ris •otado o orçtmJ.ento para o 
primeiro e:x:eroioiofq11e se ~:eguio, o de 18S9 a 1870; e 
oonsign~u uma 'ferba impoEtante pu-a compra de 

exerciaio faturo :restringia considerave mente 1\ Vé:rba 
para itl!pec~ão de .obra'S pnblioas, por onde se faz o dis-
pendio com 2~ sgaas. . · 

Eis-squi as oüras : pela lei de 28 de Jnl!ho ultimo! 
que rega o exerci01o corrente de 1870 a 1871, fo1 
votada a. quantia ae 848:oor.s, aa qunl aous terços -des· 
tina dos ao serviço dna aguaq ; na proposta do governo 
para o futuro ~:xercioio dc:ll871 a 1872, propo&t" que a 
camars. vct ~u hc-je em terceira o ultiiila discussão, 
aquella somma foi <Umiuuida na. importatloia do 
400:7138000. 

Qnal a razão, senhores, desta diJ1erença Elntre a 
q.tUlntia votada para o cx:ercicio oonente a a. pr.,posta 
Já approvada pelabmara pa1a o exercicio f11tnro tAs 
tabell&a o dizem. 

Sa attcnd.o no orçam~nto geral, ahi VED'l a ccn:or:s· 
tração; n difrarença protéu:l da deducç'iio de cortes ser
viços a cal'go da inspecçijo, Se comulto a ts.bella qne 
vem li.Illle:z:a ·ao ::dntorio do honrado mini~tro da fa· . - ~ -

so pa~a. s acquisição • de t~rrencs e eguas , quantia 
i.~ual, etc. ' 

Vê portanto, a csmars. qoe, ao passo que os clamo
res ~ui fundados _da ~pulação_pelas aguas não_~
nuião, ao oontrar1o aa8mentano, o hon;a,do_ muustra 
reduzia os recarsoa com que o poder lc~_elati'o estava 
até então no ha.bi;_:u:lll- ..n..c=::- ü -governo !>ara s:me~ 
lhante acrviço._ 

Sr. presi:ltnlte: prooedondo pela fórma ;;or que :1oabo 
à12 i11:lioar, proporia Q goTilrno esta reauoção porque 
pretendeRe aprccentar <l crodito em cllioorsão no qllal 
palie rec~,;rsos cxtra.otdinarios 'f Afürmo que não, e vou 
proou...-ar nos dados offi.ciaea a demon&traçi\o dest.a. prc• 
poaiyão. 
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O honrado ministro resolveu-se a apresentar o cre
clit·:l esp~eial em diaousaib por um desses expedientes 
ordi11arios com que tem·vivido, urgido peles reclamos 
da popll!a~o, e :não porque quando aprest'ntcu a pro
pcsta tivesse em vista di!5pe!lllar cs rec11rsos ordinarros 
para eo1ioitar os el:traordinario:s: f.>i ú.m expediente de 
momento, e I;.ão efl"eito da prilT_isão do futuro. 

. 
acha ee o do inspcctJr g':rlil dlis obr~ publicss de~t4 
c6rte, engenheiro muito distinct•J a 7.elo»·J em todas aa 
cllmds~>êea de que tefll sido enoar~gado, o qu<.l d~-

Á .. ~ \o 

nados d~ lei do orçamento vigent~ arão mais que EUHi· 
Q!entes ?~ra abas<;,~er a capital do Imperio da quanti· 
dad.e de agua exigida para en'<S necessiiades. 

Tomarei a liberdsdo de ler um ou outro tNoho des5e 
relatorlo 1, porque oom iES) a mi:!.ha dem )nstração será 
cabal, 

c Cumpre, pcis, d1z o disti:Jctt' eng~nheiro: 
< Fazer-se alguma consa para mslborsr, siJ não no 

toao, ao n:.eno~: em parte .• a . situação e:::n que ncs Echa.
mos; o para is'o não so fliz preciso gr2ndes sacrifioios. 

_a Com a verba ordiD.a~iamente vota~s para a iw;pec-
.. . 1 ""' 

mencs de nm s!l.no dotar s d:aade do Rio do Janeiro 
C.)m: nlg<:~m melhoramento ·neste ssntido. A 2,500 me· 
tros d~ alto da ~oa ·Vista ~& Tijuoa juctão se di v. r8as 

~ ' . 
pverno. Não obshnta· eetarem algumas dellas eneana· 
das pàra o rio Máraca:~.ã, :ainda assim, nos terrenos de 
Anto.nio Jcaqnim dB Almeida, apr~sentão todllS ellas 

meaiçio feita ns maior secÓa .d~ Abtil do SXI.no de 1869: 
Este volume rep: e enta p·auco menos de metade do aa.e 
ns mesma épooa ee rece~eti rias caixs.s da Tinca.· A 
acquiaição iioa terrenos em que nascem d~umaa destas 
agaas, e G:f>ras necessarias á sua ca:niliss.yao e condue
çãó p~r& ó alto ~a- Bol . Vi!ta, nioe:x:igiráõ uma. despeza 
mpenor a 180.00080.00. . . 

« Das ag-:1as que eti l.an.ção na lagôJ. ae Roc1rigo ae 
~reitas, as d? rio Gragoatti! que nas~e!D. em te~renos da 
:razen.da DaCJtljnal de Rodrigo . da Fretts.s, hoJe arren
dado:a· aos hercléiros do pidie Domingos Alv'-'s Silva 

or , oimçao um vo ume. e , 1 • 1 ros p r a1a, 
como foi verificado em época de maior te ~ca do mesmo 
anuo ae 1869. . 

cr Est&s agnas pci::em. fscil:ínente ser encaminb.ailss 
para o encnnnmen o o no a eça, eem. 
serT.çJa do Jardim B'tsnico. A indastrh. da quo so 
occupão os herdeiros do rtferiào pad.J:e, assim oo:no 
em geral cutros arrendatarioa que têm matos, é a do 
cO:te do madeirne para lenha e carvão, com grnve 
prejuízo dcs mnnano1aes que nesoem o correm por esses 
terrenos. 

• Tenao isto em con•i 1~racão, as deep; zna qr.e rxige 
a oc.ndncção deEtas agur s ?Fra o enoaD.~mento a que 
me re!eü, incluindo n acqrusição dtl terrenos ~or compra 
ou inder:cnisação qne Ee terá de fazer, :não e:z:cadcráõ a 
220:ooosow. -

« NJ And.araby-Srand'3 poaer-:;e hecom. sumtl!!!. faci
lidade reforçar o vol.ame a•egua do er.canamént:~ qne 
ahi temos, com um acO!Eiscimo de 1,000)000 de litros 
por dia, logo que pRsaa:n para o domioiv do E~tr.do as 
sgu&S dos sitica de Scuza. a de Alve:J de 'Brit':>: & de9pez3 
não montará a 120:000IOOO. 

< Neetas f.preoie.çõee não está iDoluiao o custo d .. s 
tubos or isso U I;) temos em ds sito cercs. de 14 000 
da encommenda eita para Londres em 1868. A n~o e e 
dar esta s.pplioação a esta quantidade im:::nensa de ma· 
torial, ficará eUa em depor:ito por alguns smncs ainda, 
se quizer.:1os limit:r-nos a emprega-lcs s6::::ente em 
ilc.l.b!tituição d.os ~ue se "Vão arrni!l~tndo . • 

. c Temos, pois, que com a insip:ni!icsnt~ despcza de 
520:0GOS.,. poder~l.DD8,nis ép:>cas de msi\>r sccoe., como 
as do an11o ~rox!~as~aao, .distribuir~ p~puleçno mais 
5,600,000 litre>s por dia, on porontrn, ocrca-de-62% ~ 

'mflis d" que-a quantidade que rec9bBris. ...... -tAo.~ -

" A verba. do orçamentCJ destinada á illS?ecção gerF 1 
das obras pnblicu da côrte no nltimo exeroicio t i 
f.ix 'l.da eo. 798 :00~$190 _ Do map"'a juuto, sob n. 2, 
verá V. Ex. que a deepe2a total J~se "Verba não exce
deu a 418:0COR, fi'3ando utn saldo de cerca d.e 380:0001, 

q:1e poderia ser applicado ás obrss, que venho de. men
cionar. aa quaes txtgiráõ mencs de um e.nno para a 
sua. conclusão. 

c E:,t& s'luç~o 7 embo!'a provi.soria, l!atiefazendo .is 
necessidades de momento, colloeará a populaç.ão e~ 
melhores condições de pcder esperar pela conclusão de 
obras d.efin!tivss q~., se proj'lctem _P.ar.&l distribuir -lhe 

domaD.ds.ráõ por certo aiguns an~:Js p!lr~ sua oon.
olusão. :. 

Por oon!elu meia, vê a cR.msra que o engen'c>eiro in-
a , 1 ::. a ae o 

exercício ultimo verificou-se uma. eobra d~ 3SO:OOOS , 
que Dão forã. o clesp3uclido.s , porque o governo assim o 
determinou 

O engmheiro accrescent:-;u qne bar,hva a vc:rba ordi
nariamente votada para. inspecção gersl dne oõrs.s pu
blioas, pars que muito folgadamente e em mencs de 
um snno se dctl a cidade do. Rio de Jnneiro com os 
mell::.oramentos mais indiFpenst.:veis. · · 

Ora, foi e:x:ao!ameDte nestes calcu1os qne o Sr. mi
n!<:tro fan:lou se para pedir a eliminação de 400:0008 
na p:roj)osta do crçamento pars o futuro tx.erci.-io~ O 
n eir tzi que o e rcic1o p sa ou eo r 

do 38():00CS; o Il.Oilre ministro ccncluio que a. verba ia
via scffrer radacção equivalente. 

O eog·onhPiro declarou que co::n a quan!i t ordina-
1 n a ;:. a para lUSfl o r pu 11cas m 

nm exercioio era possivel fszere::::c•se os melhoTamen
tos indispensaveis e mais necei!Sllrioa, para augm:::ntaTo 
volume das agaas na. :ruão que ell~ dechrl!.; o nobre 
mlDte ro n n eu que a. quan ta. or aana se se s.va. 
consignada na lei do orçamento para o exerci~io vi
gente, e que ptktW~-tQ, estando o governo h4bilitad.o 
com es5<;S reouúos ordin.srios por msis um amw, njio 
prec.isava no exerotC10 futuro da relilovaçib dos mes. 
mos fundos, e muito m::.ncs de recursos extraordioa-
rios. . 

Eis, portant~, muito ju<:ti5.cada ll renucçã" que o hon
rado ministro propôz no seu orçamento, se :bem q:-e 
cond.emnado.pela mesma razão o credito em di.scrudio. 

Mas, Sr. presidente, se restas: e dl:. vida a eemclhante 
respeito, eu a iria procnrar na proprh CXfOriçio de 
mo. vos compara ll com ore a. orJo~ 

A oa.mnra ouvio que o nobre ministTo projectava en
tr<gir o serviç' da3 aguns a um~ empreza,limita:ldo a 
acçb da administração á sua inspeo -o. O nobr:, mi· 
Dlll ro, na eXiJOSlÇao e .mo .vos a. propos a em a1sc"Os • 
6ão, declara que, ll:l di•pos1çib em que re- achava dl3 
estadir as condiçõ~s c:>m que as compunbi&s S'3 encar
regariiiJ desse ssni•;o) Dão encontrou as g~rantias suffi.
oientes, quer para a popularão, qu..er p!:l'a o th€souro 
publico; donde infiro qus :) Sr. miu:stro ollegou n ea
tndar as propt·&tas, e no propor;ito em que este.<&. d~ cJtl· 
fiar o serviço a empreza.s, c.espendt u tempo, o::t tio are
parli.,:ões1 procurou chegar a ao~crdo col!l alga mas de! 
muitas empr<:o:.~s q"'e no. BU.O. opioi5.o proteni~m espe
cular • 

.Asaim, poiti, a idth fixa do nobre rninisko e.a não 
despender com. cue serviço os fondoa orlio~Tios do or
ça::nento1 :nas t'ntrega-lo a uma oompanhi:1, Ntl&ta di&
poaição na ia mais nataraldo quo não peiHr no crçamento 
pnra o fut:1r0 e:Grclcio cs mesmos fan~o3 que o poder 
l€gislstivo tem até ne:ora d&do a t-sta repartição. 

Não póde o bJnr&do ::ninistrc inv;:oar por es~usa a 
ocnsi~e1~ção de não quer.• r autioipar no Exercido cor
rent~ uma des eza vota.da. el2. lei de or alõ:lento ars. 
o exeroicio futuro, 1isto que dess:l recurs;> llE~ u e al>uscu 
no orçamento dse des paus do seu mini..sterio. 

Mas, Sr. pr::-sidente, não tando sido tomad.2s a~ pro
videncias nco€ssali11s, não removidas ::s caasas conhe
cidas da &en&ivel diminuição d'sgua. , . o efreito cevia 
continaa.r a prodnzir-le, e cc::n. etreito sa tem produzido 
com p;rand.e 'fexame para. a população dosta ra pi.td. Foi 
em vi ta dest;;.s reclamaçõas , e tó e:n Tista dsll~s, que 
o honr:.do ministro lembrou se de p!3fu .eo oorpo legie
lauvoo "cr~~_it.., ~ç'"!y"-~"1!e r;eoO!-O~~"!':t--e~ttL . . 
serviço. Em 6~ horã;- i:-v'iêfn, o f.:z S. Ex., porqr;e pe:::
deu a. opportunHad.e de obter os f un : os necesss::ics na 
lei do o:-çamento, p~a e.uieitar·t~ ás co:~.tiGgenciss ds. 
discussão de um credito es.pecir·l, com cnja "Totação pel'õ 
dous ramos do corpo legiBla.th·o não p6de certamente 
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:)untnr , Gdia!'t\\i!n como v1i a B"Kõão . .Ainii~ hoje, que 
11 c•ma'a votou em 3' disooasão o pr0jecto de orça
n:ento, e:f\ oncnsião da emenóRr a mão iW (~_rro, p·Locu
r~tn lo obter ' eoorsoa c•ortos pRra snppr.i.r u ';:nR. neoessi
dai!e tãu g rnlment•j sentida ; ainda .b.oja ·podia ter sido 
elevovla a v~rha do orpmento de,tiuud:1 a ob:·as pnblices 
na côct•:. Não o fez S. E:~:. ; rn~s po1· que comideração 'l 
ieâa razõ•s Mpedees 'l . 

O projecto que s" acha em rlisau~>ão, Sr. presiilent-9, 
oonté:n <luas d.ioposicõts: a l ' conceda o credito de 
1,000:000n, =< 2' JDI\ud ·• ap!Jlicn1· ?. d<·a~pr~pdaç..~o ilcs 
terrenos e man~ooia~a d'água na côrte o mesmo pro
oeBSo que o dec:·et;J de 27 d" Uutebo·o do 1855 applicou 
par<l " tl.eH.'' prortiação doA terrenos pz:ra estradr;s de 
1@rro. Deix!mdo de pnrte esta ultima, com que u;,aia 
Jar~~;Rmeílt~ me hei de occupa.:, oomider• r<Ji a pri
meira. 

O credito :pa..l.ido de 1 ,000:000$ ou é ins3ffiaients 
para P.e gre.n<J.es obras projectada!.!, já orçadas, já pls ne
jadas, ou é <iviol.eutemente ioa tii .Para as obras provi:;o
soriss mais iudinpen,saveis no momento pura aagmentar 
o volume das aguts. di~ponivels. 

So o nobre mi11iatro preteZJ.de m:npreheui!er gracdes 
obras, a q!lnntin é evidentemente insuffioiente, mal 
chrygará pnrn os esturlos prepnrat.orios. 

Eu me aoho a 6etnolhant<> r e&peito n11 mRior.·dnvida, 
nas maiores iucart~zaa, porque a camnra bem Tê, aexpo· 
aição de' motivos do nobra ministro nada nos àiz, deixa
nos , na mo.iur üwerteza: não se sabe se o~ 1,000:0008 
aerão ·empregados em planos, plantacr, orç~mento~, 
trabalhos preparatorio3 de obras m"iorea, . on se na 
llompra .d~ .mauan:~iaea, .de .terronrcs onde existão e dos 
predioa respect.ivo3. Em , t amanha iucert~za figurarei 
h ypothe3es B . arg)lme::~te.rei. 

Snpponha-re que o. honrado miniatr.o pr~tmde appli· 
ear a soowu> pedida á compra de mamtnciaos, que 
teohão d.e HIP)Jrir jé .direatnmonte oa d~posit 10 <1'ag11a 
actuaes; é inutil o credito, c lhe nago por este fund~-
mento o voto. · 

E• inutil, Sr. presidente,, porqu~ pelo: rcb.torio do 
engenhBiro, q11e ha pouco li, tl-.es comor as e obras não 
pedem mais ds qu·antia de 520 .oooa. Deduzindo destes 
620:000H a qu;mtis . de 70:000S. qus o nohre miz:istro 
emp~e6•lU na compra da chacara da Alves Blit-o, que 
faz po.rte do oabnlo elo engenheiro, elém de maia 
80:000S; é!espendi~oa com El CGmpr~d~ c':! a~ara dn viuva 
Borge9, recluz -se a quantia precisa para c~ m0lhora
mentos· m~is urgentes, pl·ovisori.Ja, a 3 7o,ooo~ooo. 

Com eata dirniuut11. sommaJ na opinião do insp.ector 
dns obras, póde o governo compra< se chacaras pre· 
ci.saB e obter oa melhoramentos indir.oens:;veis . para 
conse~•1ir uma .devaçfio d'agua na razãO que o meamo 
engenheiro inc;icn. 

Ora, quantia superior o g >.vemo a tam na lei do or-
911.mento pura o e:.:e~cicio corrente de 1~70 a 1871. .E', 
portanto, claro quo o . governo não preaisa para t:!es 
obras e tr>>bnlhr;s de recursos novos que pode n sate era
dito extraoTrlinsrio. 

Pretenderá,, porventura, o govgrno ei1lpreg~-los em 
melhc~nm~.ntos tn!ijs consi .:leravair., G.lll obr;;;s importan .. 
tes, como >ão r. qnG!lus qne de;:r;ande u:n Eyatcma com
pleto de absFtecinir.nto d'nguss po.ra esta importante 
cRpital ~ Se é para. t nl fim , nago iga.almectta o meu 
voto, p<'rqu.e é e:x:o<;ssivament .:r exigua !1 quantia podid~"!: . 

Está gem.lmel!tereoonheci.do,e p1·esuw.o até que orç&do, 
g_ne a ::t<3.~ fJ{ Z:1 n faze1~-se oom ~s 0b1'afJ mui& im pr.-rtan~ 
tes é calrlula'la Glll 6 a 7,000:000$. O .ccbre ·r'Jinistro, 
norae&n<lo a co ~amisei.ío a qna ha. pouco &l!ui!i para 
cousnh&t sobre o abest•Jeimento d'agua, pebs quesitos 
que fotmnlou, deu bHm a entende1· que a :::::w teria não 
está eEtu<lad~, que o governo Jlão tem :;Jndr. idé;.s as-
89nt&<las a re~peito do sytt~ma quo. mdhor oGnVdnha 
i\doptar. Por conieqnenci~, é claro qna o gov.orno não 
póJe pret9nder deeti.oar os 1,000:0008 a ·obrsa impor
t-entes, que não Eó exigem muito maio~ despezP., mas 
estudos. eindn por fazer. e· plano definitivo ainda não 
adcptado. · 

Protendúrs\ .. o honrado miniatro continue~ no· syatema 
de;)loravel que ternos até hoje seguido, de despender 
i :mtilm~nte groasos oabedaes com oompm do terrenos 
e ohacarsa, que por vezes não oontém manancial algum 
il'ugua, como aqui demonstrou ha dias o nobre deputa-

do pelo 3' di ,tcicto do Rio de Janeiro~ Pretender?. con
t!nunr no mcBIM 'Ystema de pagsr inutilmente por .ter
renos, que não poJem ser g '<ri(ntidos ·ao govern~· pelos 
ven 1e1ore•, como ainda demon•trou o mesmo nobre 
deputado 'I Cunt'o, Sr.,pr6sideute, em que os sentimen
t os de hnneB~id~à e do honrado ministw repelliráõ· se
mo lhantes· a b aRos. 

Foiç\l .é clOnfesear que ha no syatema·seguido inoon
,·cniuntes qvo convem remove:r desde j~, m!IB · q~e até 
certo ponto ~ utorisão a reprodnccão · doa abuses. Des
p~nder péqueMs ·qu~ntias sem oro plano as.sentado; ou 
aeja .para entregar o serviço a companhias, a em prezas, 
ou Eej11 p2ra o governo pô,·lo em Fratioa po1· ai dil'eo
tamr.~;~te, m~s fnzendo por ·uma· vez e em grande Gscala 
as obJ''>S ntJce~s9.riaa,- é por IÚ só dar lugar a a ':;nsos .por 
vezna iuevitaveir. o para sempre irrcznediaveis. 

Ora, se não é seguramente oom o mesqainho credito 
da l , 00'0:00011 que o -governo poderá emprehender obras 
séri2•, não concorrerei com o meu voto para. que ~eja 
concsdi<la a aomma pedida, com a qual se co.l)tinue o 
syatec.úa ·pernicioso que acabo de profiigar. 
. M,.a, Sr. prosidente, o que veio sobretudo augmen

tar as mi.nhas duvidas e incertezas a raepeito do pen
samento definitivo do governo foi um · avie o pelo nobre 
minÍ!ltro expedido · ao i nnpeotor das obras -publicas e 
G.atado de 30 de J uliío ultimo, publicado no Diario Offi.-
ci<•l de hojo. · 

S, Ex. declara. ahi <-que tornando.se cada dia mais 
sensível a falta de sgua nesta capital, . . e espe1·ando o 
governo fioar em bre:ve tempo habilitado com os meios 
pedidos ao co.rpo iegislat~vo para prover áquella ne.ces
ilid&de, autoriôO·o a .emprehender desde já' com todo o 
empenho e na devida proporção as obrao is dispena'lvaís 
ao melhoramento do · ~arviço, de acoordo com o que ver
balmants me expoz, e sem prejuízo dos estudos in=
bidos á commissão presidi de. pelo engcn,heira Antonio 
Rebouças. 

· •Outroeim autoriso-o·a recorreraqnaesCJ,uer meios pro· 
viuorios qne entender profiouos ao fornecimento d'agua 
s popula, iío, como abertura de poços nos lugares m&is 
ap~upriadcs . · 

• Se~do espnntol!a a . dip:~inuiçã.o çlos marianciaas .qua 
actnalmente sarvem;segundo ,informou, urge averiguar 
se ás causas .netnraes accJ:esc~m outras que exijão .re-
prese:io criminal. · 

«Parece escusaio ainda uma vez lembrar, aiznportan
ci~ a~ste assnmpto : a maior activid~ade, zelo e .on0i:gia 
são· ·reclamados dos agantss dessa inspeoção. » · 

A leiturn ·ueste aviso suscHon·me natnnlrn.llnte. nm 
dilmnma: ou o honrado ministro, a11~0riaa o inspecitor 
daa obras publicas drt côrte a deFempenhar os tráb!l.luos 
de qu~ o encarregou para. pagar com a quantia v9,ta,da 

· pgra o exercício corrente, ou S. Ex. conta desde j{oom 
os recursos que lhe ha de dar o credíto em diSC\lssão. 

Se o nobr~ ministro conta com recursa~ da lei sotual, 
ostn ahi & confissão .de. inutilidade ,Jo credito que se 
iJiBcute, porque se .- esse engenheiro .orço11 as obras em 
trezentos e tcnton oonto~, exoluidas a~ chaaaraa j <l. ·com-

, prad~s, no orçamento vigente tem S. Ex. recursos de 
sobra f;Srll execução das obras n cco!l!lariEs .. 

Se, porém, o nobre ministro cont& anticip&i!amente 
com os recureos d~ste oredito como forliDilmente se 
deprehencla de seu aviso; se conta com.recursoo que não 
l l;tc foxiío concodidos ainda, ha de detcul.par que. seja 
anaatado a declarar que é um acto imprudente, além 
de inconstitnoicual e illegal, pouco p~oprio do poder 
exe3utivo. Emq>"anto e~tá pendente a dec;são do c~adito 
ao:bitado, como fazer-se des.pez~ por contu del!e ~ E' 
burlar completamente a natureza e fins do podido ore-
dito . . 

Se o serviço er& tão imPOJ'tante qne não udmit.tia de
mora, fizeoie o nobre ministro· a despeza;. e ·viesse soli
citar depois a approvaçíio do acto ao corpo legisJativo·. 

O Sn . MrNISTRO.DA AGRIOULTUU :-Não podia. 

O Sn. ANDIUDE Frsuertu :-Por que rnzjio ~ Pois ai
gana dos oredit<Js qne o governo. tom aberto serão mais 
legaes do que este 'l 

Terão sido todos jns_tificados por .. necessidades mais 
urj!:entes e imperiosas i!o que. esta~ .. 

E a vejo provado na lei de 9 de Setembro de 18.61!, 
que. é .o assento regu(a.dor d!l ooucessjo da. .faculdade 
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de abrir ilreditoe, a abertura ·de orei!itos supp!ementa
res para obras pu'olioas; mas a camara P:J.he que ne
nhum governo tem deilmdo de ' víol n.~ a lei ; o pr<Jf!Ío 
Sr. ministro da agricultura, em d·a.ts. a~ 14 de J!';;veroi ro 
deste·:nnno, a violou abrindo um cr~dito &upple!!:.entar 
para ·a estruda de f~rro da D. Pedro li. 

Sa há t~s preoodentes, neste oaso, a nec"ssidade era 
maior. . 

Dirf.. oi:wbre ministro : um abuso não autoúsa onko. 
O Sn. CoRn !< ... : - Ainda egoJ'a V . Ex . o dis~- 0 . 
O S lt. ÁNÍlnADE FIGUEIRA: -!.!>l:~. s' o 1\nto que o nohr0 

ministl'O p_rkti.;ou é m&is ahusivo do que· o i(u sbrir o 
credito;. o nob;:e mini~tr-J uu.torist,' u~a ei:1preg~do seu 
subalterno, sem r ectriações ou con<1iç:ÕJ3, a .:ir:>p;;:!iikr 
quae9qt1Gl' quanti&a pvr cont~ de um cr":!itJ quo ~h 
está einda. conv••rtidú a"' lei, ao pasEo quo nm cre-:]ito 
só po<lie aer &.bar to pelo governo m<od;n:'lte ,);4iai'!.ti.~ s 
muito pnciosas qtw vêm oomigo.df.\S nr;s leis i!a 185~ 
e de 1862, e sabor, que t ej ;, vsnoicl>l •· .neccr,aid:lilo ila 
despeza ei:n ·conselho de nlinhtros, qne ~ <>" preceda a 
exames e &Btudoa, que não esteja. •. berto o - ~~ndnmento, 
que se fx.peç:J. um decreto, em,:m, g:.r: nth ; lh'liw ilif
ferant~-s iclo arbitdo toJT:.>;do pulo lwL1rei! -~ c:nn· , t ~u, que 
foi autoris11~ .pO<" U.:n simples avis~ "' G<lP.penda? sem 
limites tJot conta de um cro t.J it.o aluda nê:J V\; ~a::o. 

Não fica, po.ré.:n, nisto. O nobre miuh~:.·u :;..utr:rhGu 
o inspectox a f nó r· r<B ·ohrsa ·in !.iap:ms><vd.> prm;, o me
lhoramento dHqudle serviço, de -ac:aotdo rom o qu•: Vbl'

b!llm.enta lue e~p-~z. · Daaejal"ia quo S. E:.:. nos infor
masse se as obrn3 indiapensa'!uia ao melnoraro;ento <'.o 
serviço que a•lto<U.ou são ~s mesmas q na o engcnhdt·o 
em s9n xelatorio -reoónta, de g,de Ahnl ultimo, iieL c~·e
veu a xeoomm~ndou aomo n~ce;s&.ria3 . Se são as meó
m Rs, o me>~ raciocínio p~eYaleoe, o Cl.cd:to é d.e muis, 
porque cem a quantia qrie o gove'tuo t~m á stw, dh)O· 
siçãó péda fazer · ae obras. 

Se, porém, ~ão as obras definitiva~ n que o inspeotor 
se r eferB, o pr•J pdo <m ganheiro decls.r" fiar necessario 
muito róe.ior somma, o.ssim oomo mr.icr numero de nu
nos pura sua conclusão. 

O ncbte mit!istro, em apuro d~ ciro<:~msta.nniaa e 
como n;n expediente de momento, 1mtorisouo engeüheiro 
a recorrer a qunlquar dM provideuciss qn<j ememhose 
necess!iriRs pau iorneclmento das .uguas, até .mr·smo :í. 
abe~_tura de poços ,nos lugares maia $.pr->Hiados, Denota 
isto pouca aonÜI\nça n~s pro>iilcn dau orcbns.d&s verbd· 
mente.. . . 

Finalmente, Sr . presidente, o nobra ministro parece 
querer aEquivar-se das ecau~açõ ea qna a pop nl•çiia da 
côrte _bz prsar sobre a imprevidencia do goye;:no, ati
rando toda a respo,nG!>bilidade sobre o digno in~pooter 
gernl das obras pllq!icaa ;. conclue o seu aviso pelna 
seguintes· palavtils : ' < Pàrece escusado ainda uma 
vez lembrar n importancia deste assumpto ; a maior 
aotividàde, z~lo · e en·ergill são J'ecla:mados doa 2gEntes 
dessa inspeoção. » ' 

O. dign~dunocionario podia replbar' com vantagem, 
que era com ell'eito escusado lem bnr a elle, emprega· 
do stl'bnlterno, que em tempo prepnzera -provià.enoias 
uteia, a'importnncia do sssum pto; mas q11e não-o el'n 
Jembra-ln ao governo, autoridade superior, a quem cn
bia resolver sobxa ·O plano offerecido, que em me, oa de 
um 11nno podia si'r executado eom proveito do serviço 
publico. O engenh~iro orçou a importaiJcia dessas . obras 
e calculou o .tempo ·-de sua 6Xecuçiio ; mas o governo 
nada resolveu I 

Da·claron ·o" engenheiro qne com a verba destinada é 
inspecção das obras publicas, durante um 9,nno, podia 
conseguir ·as obras maÍil iodispeusaveis. O que fez o 
governo 'I Propoz ao corpo legislativo a diminuição de 
400:000$ nessa verba I 

Portanto, bem longe da haver justiça em recordar-se 
ao inspecto~ a importanoia do aesumpto, em r ecom· 
mandar-lhe aotividsda, zelo e .. energia; era este que 
podia . lembrnr ao gorexno mait · aotividade, zdo e 
energia. . 

Em ccuolusão, Sr. presidente, ou o· credito é desne-· 
cessaria para as obras provisoúas; ou o credito é e vi· 
dentemente insuffioiente para· as olmuràefinitivas ; e em 
ambos cs casos estou ·resolvido .a · negar-lhe o .. meu voto. 

Bem sei, Sr. presidente, .que o honrado ministro 
poderá r etorquir-me que dep?is que eppurecêrão os 

clamor~s pUblicoa1 L'. necc.:;sid("l_do c1 i19 s r.; u~:J m P..:3 33 
t~:~rr1 .feita fi GD.tir, j ~. lb.c 1:.~0 era posr.iv.J cn!a.:ul::tr r. m~io 
á i 11:1 pruüerwia qv..a commer.t6rr., dimi~ntin ·:~ o a. _vt:.rhr. ;·Htrn 
a i ns;>~ctcl'b. c~e obn:!l !.:u hlic~ls , -v i:: to qul:l e.:;ta loi é 
destiu.a ~lt~. ao ::x :1re!mo f r.1.t u1'o cl·J 1871 e i 8"t2J :<: ·1 pr..i:t:o 
qno sa obn~ s por sua ~1pc ric-i r.. de'l~m .ee.r ~eit-~~ ;:1 110 
extn·d cio co:• raÍJ ~e 4 

Mas além <ie q·'e J,a r·'c "' "' O~ _b;;3ta.nt•:s !:lO actu ... ! 
. ex:lrc;cioJ ecmfo1·ú .. c p~n ±ETili Fi- est~. :ri!:t.ão 1âo ern <le 
' D&tur.vz .-~ s. panr o honr~.:o W:i u. :s~ro .. l\ ~ e pr~- ;>c:z c.u 
aceitou emcnil~s .,le-1anclo a. ii<'"peza dv ~~ u · r~iliÍ oturi•-' 
acc~c"' ilA 1, OOU:úüi'fJ, qu~"i toJo ,_, ~vm a ~!hus>>L.-•ketle 
já . So p·:?.rn k..:~ .~viçu::o- u;.ca,.s Lll';:e:e.Jt :.G "tr!;U.t: gttfliu-sc P. 
r.egrP. oru in~lli d. <io Grç:: montot \?12.kr rr.:z.ã \> p~: ~:P:. L 'l.ê-!v 

~~~~i~1J~e c~'::: ~;~ 1~~~~~~~ ed~·~;~n!s~-~J-~~f.~~ :~.g ~ g . Vclrao 
PrF.:te:úFa d"~.u no iar i t-s:a tri!l ~~ u ~· abn;Jl.a ·-r ·.o f5/j d~, 

pol' p\.i;'t0 (~e pa·l·ticu:~ n:s nu. li i 1 tr ~bni ç·ão d.~,s a~n:?.ô 
pv.bHun1 ; t.nR:) n ::r· t·-~ patt f:l :i:.ü p~:eve 7;.id.o p1 lo x:.obra 
deputacl1l pt:Jl~. H. !i. hia qne xn~~ pr-~ce:ie:1 n·.-· tdbnw2. . 
A~:ll,ptu h..~.t·âr.t mente au c~n~n i'~R c.;ne t-.!le: dirlgio 
gy.?.n ~.o & ex .1 c-ur;ão ·~ea tqm tido o : 0.:-~~ c':-i,· o :r~g ~! .t.:..
r..lí·mto. Os H.buaoa tiuJ;un·.;.}9.d·;u pol· S f: x . f>F; VU:tu te1· 
nr.,t v. r~·lmei.!td ..JGnco:.:•<i i .. o r-a?a s ae::r · iv'-ll C5mfnrdçio 
du.~ ~·&:_;v. ~l S d,_,3 e.o~:.r..~~ - :'l: eutos ri 'i:! "f:l\i.:O!l ; ao ·:- :.: ~fil) ~"l Un '\ 
pOpl.llr.çfiD r~ ~~ bn'! St:i!l'<: 0 '1 ~ f.iüitca cl :l ,) i!lllf' :l iy . .:; ·), h~ e . ~ 
chftc:~-i"41 S a i' ~· El:lics p.u::_-tiCH.il <:l'f:s gr~nde abt:~.t1 .fa ud.~. de 
agaP. . 

U1n e. fls'3:x1ir;ação ri ~orcsa. no modo d ~ '~ecn\"!ão dr:i 
rDgala. .me.nto f=t.r!a !- fU .. l i~ gi:~\nd:l cÓ ~·Í P~ àB ··~ gua i,f: tm·n~ i
ro.s publicas e cb"Joti:o:;ha:R~S . 

Tdnho zssi::\1 'ox ~ -e : Uido o mai~ P.n:lointn.mf:'\lte rp1e 
me fo'i - pou~i vtl s.& • 'OJ: ?i dar~r;õea pola3 qtm"s :~ãa pc'"o 
vota:/ pelo !\tt. 1• dr pccj ,:ctrL 

..!:?l'odnzb:d as razões I l ~b rn :mor:~ proc0à~nt· B p r: l:~a 
qu~~es não posao Tt o~al' pd? .. s ·:~gunê~a dispo~ição a ro ~ -
poito r.:"!o P.~'o·~os:~o d3. dai>~pro pria():ã.o : . . __ 

S!'. proa::.dcnt·~ , on s~ J :: pr .r e~ plr!to de 1mttaça.J que 
domina o ho rLem. ma~ .~ on. !!t.cnmJ em tod o~ os paizr=3, 
ou sej a pela in~nrh, desidiv, on hlta d~ eetudo~ q11e no 
nosao paiz s~'.>rztudo su torllt\ tão seudvel,. c;d.o é que 
quan.do ac:outo;ca oahir em mode. uu.11~ propcsi<;ão, e!la 
é repetida frequei'lteccnte 8Ci!l oriticn, s o1 r-1 se à.ú!' ao 
tm balho de e:mmiu"r o de r.pm·ar a w rd •.J.a que con
tém; ·A :resp~!to ·iln d·,fBptOpácção -por u;i!i<!ade pu~ 
bliea r,o mnnicipi.) ds -côrte, r.1t1 t+)ra. d••dry e:-~ t9 precon
ceito . O proj .Jct~ q•.1a sa acln em discm;:l1i.o é delle 
pro~a . 

T}\h·ez algnm emp;:eg~do d.e seoTatari~ , sli:Js ilhu.~ 
trado uns materi~s de san 1·ep?.rt.içüo, ru ~1:; ~orvr.~1 tura 
ignornnto do direito e dRs leis do pm cle•w, lom hrou- ~e 
de dizer um clüt, em al,\uma peça dfidd, ""'~ o rcf!u
lament o de l2 ~e J unho: de 19-t5 era tão a hs:.ru;;o·, tão 
intxin:~:;do, que por dle n govarno niio po:i.ia de,apl'U
priru: te!·.rano clgTim com m!ln<! cial dt:u-!g :ul. . T.•1ct•) basrott 
pa:aqu~ enhie~e ;;m .m ods. repeti-lo, viBdo hoje o nob.s 
ministro dizer-nos om· sua proJoatn que com o rego la
mento de 12 da J nli ho de 1845 não á po,_sivd a deo:-
apr0'>tiação, e pedir-nos a>!mpliação do (lol 21 C:c úut•tbro 
de 1855. Entretunt-o en procurei cotejar uma por uma 
as disposições de um d~•sea decretos com as de outro; 
e chegud ao re;ultado de não e:~ c~ntrar eatre os do"a 
di.fl'eleaya notavel, snlvns as resultaates dos objecto•, 

. porquanto um dõz resp~ito a qu~Jqner cles~propri~.dio 
· por -ut.ilide.de P '' ~·lic o., e out ro é espedal á a~r.apropris
: ção pere a G>tra!la de ferro. Eu rogo 11 V. '1x: ., Sr. p~e
. sidcnte, queir.P.. t~r a benitade i!e nmndar dar as collw . 

ções ·de leis de 1845 e 18f'5. (E' satis(ailo . ) 
O decreto de J 2 de Junho de 1845 !oi experliJ_,, r ar<! 

s desaprop~ia.ção por utilidade publica no m~.mi~h:fo da 
côrt9, o estabelece regrss que ainda hoje jn,lgo <nffi

' cieB.tes, já para garantir aos particulares cJS seus direi
. tos, j á -para d2r á adminístr:.ção o recurao n~oessari;1 
· afim de r:mlizer a desapropriação exigiiJ.a pelo bem pu

blico. O embaraço qne se aocusu.ao decreto é o ·aystem11. 
i do arbitramento que elle eatabelece por um . jury; o 

que dá-se como novidade, mas nn re.alidade o :u5,o ó. 
Diz o art . 17. ( Lê.J 

Ora, Sr. pxesidente, não -vejo grande fnndam~mto ll:! 
' aooue~ção; nem· a differença que ao nota e!ltr~ o d~

oreto de 12 de J ulho e o· de 27 da Outubro no qun r~>·· 
peita !!OS &l·bitradore> é t&manln qu~ autoris9 d izer -f. '! 
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que um é sufficiente para a desapropriaçio e outro não. 
O decreto de 1245 exige sete arbitras, dos quaes tres 
escolhidos por uma das partes e um pelo governo. O 
decreto de 1855 exige apenas cinco arbitras sendo dous 
nomeados pelos proprietaúos, dons pela companhia 
emprezaria e um pelo governo. O~a., será esta diffe
rença de dons arbitras o que torna inaxeq uivei o de
creto do 1845, e inexequivel o decreto de l!J55 '? 

O decreto de 1845 exige que estes Mte arbitras sejão 
tirados d'entre os oitv jurados prinoipaes proprietarios 
do districto. Será este um embaraço tamanho que o 
torne inexeqnivel '? 

Pois não estão os jurados todos qualificados, não é 
facil saber quaes d'entre ellea são os principaes pro
prieterios? 

O deore~o de 1855 não exigío que 0s arbitras Eejão 
escolb.idos d'~ntre os jurados, mas longe da ser isso 
vantagem é emba~oço, porque desde que ha mais lar
gueza para se escolherem os arbitras, é mais difficil 
chegar-se a accordo, ao passo que sendo os arbitras 
escolhidos d'entre os jurados principaes proprietarios; 
é maia facil o aocorio porque a escolha está limitada a 
um numero muito mais restricto. Eis-aqui a difl'e· 
rença. 

E' vexdade que no decreto de 1855 h dispo$ições 
especiaes, mas rela~ivas á desapropriação de terrenos 
para linhas ferre as; e como muito bem demomtrou o 
nobre deputad'o pelo Paraná, que me precedeu na tri
buna, são inapplioaveis ao caso de que se trata. 

Concordando com as criticas que a semelhante res· 
peito fez S. Ex , deduzo um corollario muito di:ll"eren
te do que S. Ex. deduzia. D!l criti~a, que S. Ex. fez 
conclui que era desneoeasano apphcar o decreto de 
1855, porque as disposições que contém, além do de 
1845, da que é cópia :fiel, não são applicaveis ao pro
jacto em discussão. 

O Sa. CoRdA.:-~iío me ·referi ao decreto de 27 de 
Outubro, mas á lei de lO de Julho de 1855. 

O SR ANnRADE FrGUJHRA:-Mas essa lei de lO de Julho 
não fez mais do que autorisar o decreto de que ile 
trata.· 

O SR. CoadA.: -Por isso eu modifiquei a minha 
emenda. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA : .-Creio que não me . fiz 
perceber; o que eu desejo tornar patente é que nem 
todas as disposiçõ,g do decreto de 1855 podem appli
mu-se á des~propria11ão de terrenos e mananoiaes da 
aguas. 

Quanto ás reg-as que o dGoreto de 1855 dá a res
peito da avaliação doa predios, não são eapeciaes lls 
estradas de ferxo,- são regras geraes do nosso direito 
sobre avaliações, constão de nlvaráa antiquissimoa , 
consagrados pelapraxe do fôro. Nesta côrt:l ~>em todos 
os lugares onde ha o p~gamento da decima, o rendi
mento annual dos predios urbanos é computado por 
uma base conhecida e já s'gura; não ha nisso novi
dade alguma. Ora, quando o deoreto de 1845 manda 
avaliar oa preàios segando os princípios do processo 
commum, manda jlositivamente adoptar as regras que 
o regulamento de 1855 depois resumia. 

Niío h~., porém, o menor embaraço em que a deaapro· 
priação se faça pelo decreto de1845, ealvo se é grande 
embaraço reunir sete homens em vez de cinco. 

O nobre deputado pelo Paraná, abundando nas mes
mas idéas dr;, impossibilidade de obter·se a deaapro~ 
priaçiio dos terrenos e mananciaes d'agua pelo· pr<;~oesso 
do regulamento da 1845, ou, visto que tratamos. 4e 
questões d'agua, navegando pelas mesmas aguas, reJei
tou todavia a ilpplioação do decreto de 1855, por ~na 
eapecialidsrle ás eetra.das de ferro;· mas procura reviver 
a autoris~ção que a lei de lO de Julho de 1854 deu ao 
governo para fazer o citado regulamento para as estra· 
das de ferro. 

Peço a V. Ex:, Sr. pr~idente, que me mande a 
emenda do nobre deputado. (O orari-.>r é 1atis(eilo.) Diz. 
(Lê.) 

Não posw , Sr. presidente , aoeitar esta emenda , e 
muito menos aceita-la em substituição de uma lei feita 
para onsos como actnelle de que se trata, qual é o de-
creto citado de 12 de Julho de 1845. . 

Primeiramente, senhores, é inutil pondBrar que se 
trata de um direito muito importante qual o de pro
priedade, onde exaatamente. as garantia• dos processos 
devem ser guardados religiosamente. Ora, a principal 
garantia do processo é que seja elle feito pelo corpo 
legislativo como assumpto do .direito privado, que seja 
feito com anteoedenoia aos casos ocourrentes, ás neces
sidades sentidas. 

Dar ao governo, como pretende o nobre deput11do, 
autorisação para estabelecer processo, não só é despojar 
o corpo legislativo de .uma attribuição que lhe incumbe, 
como ainda é antorisa-lo a fazer leis de proces~o para 
a occasião, para as urgencias de momento, e sacrificar 
as garantias dos proprietarios. Basta já a violencia da 
desapropriação. . 

A lei de lO de Julho, a que o nebre deputado se 
refere, foi uma impaciencia propria da'quadra, propria 
da febre que então reinou no paiz, e que tantos males 
nos causou. 

O SR. ConRilA:-Se então foi umll impaoiencia, ago
ra é uma grande necessidade. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Se é uma Jtrande neces
sidade, já está ~atisfeita, porque existe amda a lei que 
rege a desapropriação. E quando não existisse, cumpria 
ao corpo legislativo fazê-la, não autorisar a fazê,la ao 
mesmo poder, que seria parte na desapropriação. 

Emquanto os nobres deputados n,ão me provarem que 
a lei de l84.5 ofl'ereoa um processo tão abstruso que com 
elle é impossível a desapropriação, não desistirei da 
opinião emittida Não ha senão uma ballela, que se re
pete sem mostrar-se a dift'erença. 

O Sn. Cannf:A :-V. Ex. já mostrou uma muito con
siderada, a do jury. 

O Sn. ANDRADE FrGUÉIM: -0 jury não é mais do 
que ~ reunião da arbitradores para d~;r valor ás proprie
dades. 

I • 

O ~R. CoadA: - A desapropriação do morro de 
Sant~ Antonio foi feita por esse systema. 

O 
1
Sa. ANIIRADE FIGUEIRA: - E' exacto; logo, a lei 

é pr~tioavel; não haja proposito como em muitas cou
sas npssas de servir a interesses partioulare~, e ella sa
tisfará; queixão-se das leis, queixem-se antes de si, as 
leis são prEnidentes. (Apoiadot,) 

M~s, Sr. presidente, a impaoiencia pelas aguas que o 
nobro deputado com o 1eu aparte como que .comparou 
com 1a febre sobre estradas de ferro, corioordo em que 
seja j:undada; sati~faça-se, porém, por meios honestos, 
nunc:a j ámais autorísando-se o governo a estabelecer 
um 'processo summari2~imo para arrancar do cidadão 
um ~os seus melhores direitos, o de propriedade. 

O SR ConstA: - Summari: si 110, é a palavra à.e que 
usa o decreto de lO de Julho, applicando esse processe 
para' oc nsegair um fim que não é maia justificavel do 
que ~quelle que agora Ee pre\'nde obter. 

O ~a . .ANnaAnE FIGUEIRA :-Se ê á palavra do de
creto de lO ·de Julho, ~arei a esse decreto a mesma 
ounsura; procurou-se sacrificar a garantia do direito de 
propl:iedade. Pelo procesao summariasimo não se guar
dão s.s regras tutelares do direito; é um processo verbal, 
sem 'fórma nem figura de juizo, como squelle que tem 
lugat: perante os juizea de paz por quantiaa menores 
de 50/JOOO. 

Pois, senhores, será este processo sufficiente pa~a 
arrancar-se o direito sobre propriedades importantes, 
propjdedades de grandes valores que podem constituir 
toda a fortuna do cidadão'? 

A~redito, portanto, que o nobre deputado não ligou a 
essa palavra o sentido jurídico, pois recuaria diante do 
absufdo não só da faculdade dada ao governo para for• 
mul~r uma lei de processo, como ainda de faz~-la sum
marÍjSBima, isto é, sem ao menos estabelecer as regras 
que acompanhão os processos summarics. 

Quarito á ultima parte da emen,da, é tão desueoes
aari~ como são desnecessarias varias disposições do 
deoroto de 1855 que se quer pôr em vigor. Assim dQ
clar~.-se que não podem ser arbitres os interessadoll 
nem' os propri0tarios dos predios, Basta dizer que o 
arbi~amento se fará por louvados segundo as regras 
gera,~s do processo oommnm. 
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O Sn. Conn~A.:-Veja V. EJt. a ultima parte do de- . 
ereto de 1855. 

O Sn ArwniDll FIGUEIRA.: -O deoreto diz que não 
poderão ser ::rbitros os ao cios; podia entrar em duvida 
~s um sooio que não flgnra pessoalmente em uma com
panhia, ou associação anonyro&, maB s6mente por s11a 
quota, po di~ on não s0r arbitro, e entlio a lei resulveu 
negativamente. Mas os empregado8 da repartição na 
questão vertente não estão no mesmo oaso. Se pelo 
de ore to de lO de Julho os proprietarios de~em nomear 
arbitradorEs pnra avaliar as 6uaa propriedades, está 
ularo que »ão podem ser arbitras oomo partes interes
sadas. Assim, Sr. presidente, não posso tnmbem aceitar 
2 dispodçíio do art. 2', que entendo nada adiantar 
quanto ae pr.ooe1so, salvo se o governo pretende tomar 
a propriedede ao cidadão sem indemnisaçiío, como o 
nobre ministro nos diz expressamente em sua exposi • 
çã'J de motivos. Com efl'eito S. Ex. nos annuncia que 
os ;:roprietarios reeusão ceder a sua propriedade, ou a 
querem ceder com iudemnisação ; e se o nobre ministro 
':)uer um prncesso mais expedito para consegui-lo, 11 
aonsequenoiu é que o governo toma a propriedade 
aem preceder á indemnisação. 

O Sa. Soua REIS dá um aparte. 
O Sn. :ANDUDE FIGUEIRA. :-Senhores, o ap;rte do nobre 

deputado por Pernambuco ~uscita uma importante ques
tão ~obre a: desapropriação dos .terrenos pela sua face 
jnridioa : eu me acho um tanto fatigado, supponho 
mesmo que o tempo que me é concedido para fallar 
astá a esgotar-1e, não poderei estender· me sobre tão 
momentosa questão; mas proseguindo o debate, tomo o 
eompromisso de aventurar comiderações no sentido lle 
alliYiar o governo de despender as grossas sommas que 
p:retende empr~gar com a compra de terr<nos oni:e 
·f:XÍiit~m manaaciaes de aguas nesta côrte. 

O Eu. fouzA. REIS :-Apoiado. 
O SR .. A.NnnADE FIGUEIRA. :-Qnasi todos, se não todos 

'll& terrenos desta côrte forão primiti~amente oonoedídos 
:11 titulo d.e eesmarias; nesses titulo! o poce1 publico que 
!llonoede gratuitamente os terrenos fazi& certas reservas, 
certas restriações, e uma dellas é exaotament~ a reserva 
fjuanto a aguas correntes. 

O fa . SouzA. REIS :-Apoiado. 
O Sa. ÂNDRA.DE FIGUEIRA.:- O governo tem, pois, o 

ilireito perfeito de servir se dessas aguas em qualquer 
ponto onde estejão, sem necessidade de desapropriar os 
:terrenog, de pagar o nio das agnas, e muito menos os 
terrenos e chaoaras por onde correm, e os predios esta· 
beleoidos ne~ses terrenos, oomo se tem pre.t.ioado sem 
.:necessida:l.e alguma. 

O Sn. Sc:uzA Reu:- Apoiado; ahi não tinha 'lue 
~ceitnr condiçõ ;a. 

(H a um a; at·te a qúc o orador re:ponde.) 

O Sn . .ANt>I\ADE FIGUEIRA.: -Sr. presidente, não 
posso cvncluir sem fazer alguns reparos sobre a expo
sição elo honrado ministro da agricultura. S. Ex . . diz: 
"No empenho de removor, ou ao menos attenuar os 
e!l'eitos do mal, tem-se baldado os esforços do governo, 
porque :obre a de(iciencia d1 crtd1to na1 verbas V?·d-ina
ria8 do orçammto, Me. ~ 

Ora, o' nobre ministro, que diminnio a verba do seu 
orçamento para eetas obras em 400:000$1 não era o mais 
proprio para vir ao corpo legislativo declarar que sente 
·ileflciencia de credito ne.s verbas ordinariss; e muito 
·menos quando manda fazer já despezas por conta da 
llm credito que ainda :cão foi concedido. 

Estas considararões são improprias do yoder publico; 
ao mesr,,o tempo deuotão qne o nobre mrnistro não tem 
idéas assentadas, que vive de expedientes, "" jour le jour. 

Pediria tambem ao nobre miniatro que fo,se mais 
preciso na enunciação do sen pensamento por modo 
<!jue nos habilitasse ao menos a oomprehendê-lo. · 

Neiaa exposição de motivos 'lue preceda a proposta 
;não vejo a precisão de i:!éas suhoiente : assim o nobre 
min'stro nos diz qne por falta de dados estatisticos, de 
D::9amento, de estudos, emflm1 chegou á conclusão de 
nao poier emprehender obra alguma; nem mesmo en
urregar o seniço a uma em preza; ae~reeoentalldo quo 

TOMO IV 

foi esta a tynthe:c da: av1rigMçlles ulttmammte determi
nada• pt lo govtmo. Fraoa syntbose I 

Uma syntheso neg•tiva; eis ao que S. Ex. chegou! 
Não ha estudos, não ha plano, não ha orçamento, 

não ha obras. Pois é e<ta a eynthese que aohou para 
trnzer-ncs, quando o nobre ministro teRJ um pessonl 
profissional psra obter uma syuthese mais poeitiva, 
qnr.l aq uella de que carecemos, para mandar f• zer os 
estudos indispensa •eis, quando com uma repart.içiío 
mont~i!a, como é a de obra~ publicas, se dcspendem 
não pequenas sommas 'f 

Synthese negatin, tão banal como a pcssibilidade 
methupbysica de fazs~-se o rerviço por empreza, não 
era a informação que o nobre ministro nos devia 
trazer. 

O fn. F. BELISA.Rro : -Devia dizer a verdade. 

O Sa. ANDRA.DE FIGUEIRA.:- Não a <lisse em sua 
•11nthtst neJatiua .. . . Demais, e a banalidade não ddx:i 
de ser verdade, nem todas as verdad.es banaes corec3m 
de ser ditas. 

O governo devia tr&zer-nos nm plano positiro, pra.
tioo, A não vir coru uma aynthese, que é a n •gação 
de estudos feitcs e não nos habilita de certo pare tomar 
medida ~lguma em presença de tão clamorosa neoeaai-
de.de. -

Se o nobre ministro, que cotá mais habilitado para 
mandar fazer estudos por meio da repartição e de en
g6nheiros habilitacloa que t.bi existam em porção , 
chegou a um resultado negativo, oomo poderemos nós 
acharmo-nos h~bi!itados, nós que não temos os mesmos 
elementos de esclarecimentos para ajuizar da que>tão 
caJ1ital e ventilar quanto á oonveniencia, plano a Ex
ten~oão das obras, quanto á neoes:idade deete credito 't 

Tal é o ponto capital, e não a urgenoia de dar sgua 
á população. 

Quem o duvida '1 a questão é toda sobro os meios 
para satiefazor est& necessidade. Se entendeis qae mil 
contos de réis siío necea!arics, dizei-nos como ides em
pregar essa quantia ; quaes as obras em que ides 
despendê-Jaa, 

Mas a synthese negativa do nobre ministro não me 
habilita de certo para formar um juizo seguro a seme
lhante respeito : pelo contrario, S. Ex. nos confessa que 
não ha Gstudos de qualidade alguma, o que me leva a 
votar contra o credito De~de que o nobre ministro não 
nos pede préviamente quantia para os estudos neceE
sarios, está olaro que vai gastar . esses mil contos tão 
inutilmente, como têm si<!o gastos tnntos outroa. Só 
em ~irtude de dados positivos poderá o corpo legislativo 
votar uma quantia que J16d~ ser (Xigua ou exoeaeiva 
para o fim que. se tem em vista. . 

Assim, Sr. presid~nte, por qualquer face que consi
dere o credito que se acha em discussão n~ !!<e posso 
dar o meu voto. 

Se o governo quer seriamente melhorar o serviço das 
aguas na côrt$1 tem n11 lei do orçamento ligente os 
recursos suffioientes, na opinião muito antorisada do 
inspector das obras publioss; se o governo pretende 
emprehender obras mais importantes, a quantia. é evi~ 
dente mente lnsuffioiente. 

Mas ulérn d~s razões especilles que tenho apresentado, 
uma ha mais geral, e é que o governo me tem col· 
locado na posição singular de pronunaiar-me a respeito 
de despozas publicas oom a mais inteira liberdade i!e 
pensamento. 

Cclloque o governo a questão no terreno em qne a 
quizer, negarei o meu voto a t-odo o angmento de des. 
peza que não me fôr plenamente juati6.cado. 

A camnra foi testemunha do procedimento que 
teve o governo durante a longa discusEão do crçamen!o 
nesta cnsa ; propuz -me offerecer emendai reduzindo as 
desp~zas publicas, discuti palma a palmo, não recebi 
da parte do governo o menor auxilio. 

O governo mostrou-se completamente indifl"erents á 
grande causa da rednoção das despezas superfluas que 
onerão os nossos orçamentos. 

Hoje, portanto, não p6de contar com o meu voto 
sampre que se tratar de augmento de despeza publica; 
e continunrei no meu posto advcg;ando eempre a mes-· 
ma causa, que, eatou certo, abaadonada hoje por todos, 
11.11 doser em um futuro prq:~timo a oausa do todos,, 
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O governo, a quéni .onmpr,ía· p~inci p,alinentá tçmar a 
inioiatjva, deixC,U·a correr t\: re.ve)ia, . mcstrou. <lOm ÍSSO 

. não aBP,OBflr ~ã<i· pr.l,pitaitte !le'óesai'dade da nrssa situa· 
çlío; o, o reaultadona: cl'lma.r~ pt1)'Ujittirá que .recorde, foi 
,(lu~ e.m_ vez}~e ee ?:eduzii'~m .~s,de~peza'tsurperfiuas para 

. ;se appliQarem.a linsut<Jis.,.cóntínuá·,ão no orçamento-todas 
~~ slne\.\J1r!ls iiü.~ ta'nto o ~<fcjão·, tcdos óa ~i~peil<lio• exa· 

· ·gerad_es cqutrs. o'8 ~tfaes . tantq ollli:námos ~m oppoEição, 
·-com o · aocre!'clmo . da.dsapez~~ .votad~s Eem maior critica 
na importahcia de é Jroa de·:4,ooo:ooonooo. 
· !ReU:Pi, ~enhores;-a Wo co ~si dernvõl!lugmerito(ie despe· 
zas. orelírtarias, os · l,ooo.:ocr.n ·que se ,pedem para eate 
oreditó, os juros,de•outro de 3õ,OOO:Oo00R pedido• para il 
estrada de ferro, a garanti fl aó cspit~l addicionl'.l da via 
ferrea ~ePernamhuao, e di~e~-me ,o _quo reata do Falda 
anntincrado pelo· hon~ndo mdiAtro da fav.enda y..:.. v~rba 
pr<tereaqu1 111hill . 

: Por esta razão; Sr. prçsident~, não ·só ,a este qredito, 
-.como a outros qu.e se _nos pedirem, estou:· disposto a ne
gar o meu voto, emquanto o governo por actoa não 

. moLtrr.r que es~á &Griarnente empep.had!} ·Cm r~alizar em 

. · gFand~. occsla ~ redua9iio d~s despezas publioaa.- Tenho 
· étmolutdo. ( lfuilo b8 n;. muito btm.) 

: Ning;:em inais>:pediudo .11 •palavra, -e indo prooeiler-se 
a vot~,ça?, reo~nhec,e-se . ~ :tJ huv~~ nu~~ro legiil; pelo 
_que o Sr .. ;pr~sll'lente ·dealàr:l'· ll -!haou.esao. encerrada, e 
manda· fazer~ chamada; e •por Ê!lla· sê· verifica terem-se 

· ' •' a-usentado os S1's .- Lu1z Carlos, '-4 ngelO' idoAmaral Go
" mes · d!i ·:"ilva,- Gama Der:qneirii," ·Curiii!lo· B·~rreto · Mello 

,Rego,; Dins 'da'! Rooha ;:Sobr_al Pihto; Pinheiro, 'Barro~ 
'Cobra., Joaqutm Pedro/' Ruposo · a a· Camara, Cruz Ma· 

· - ~ chado( G_?i'nes 'd:e Uastrl'>l Sollea, Siip1eira Menàas, Ca· 
s~dp, bar ao de·A:a:çagy > La,zeg ), J?ão Mel\d~s,_ Araujo 

•. Ltma; Moraes .Stha, Jeronyb:IO'P~mdo, Candtdc Murta 
Domingaes I Duarte de àzevedo, Pintô M:Ol'6Íra . ca: 
millo Figaei• à do, •:Borijamim;' !: len<i~.r · ~raripé;' Mene-
3~~ Prado; Fiel de Oar ~<Jho·; Ferreira' de Aguiar Ro-

. dr.igo Sílcv11, P.i:nto,,Brag:t, ·'Pai:eh••· da Silva, Silva Nunes 
\ F~rnnndes ·Yiaira, Dit>nysio M•r tins;-Fáusto de Aguiar' 
Theod~!'~ da Sih.n, Le~l de Menezea ,' Pereiru Franoo' 

·J'un~uetraj· Allg'·lllto Chli'víla;~::Vioente Figueüeiló, Paul~ 
:· Toled~ :; . A~tei;ia~o. dé · Carva19o; : Bltten~·ourt; Ferreira 

·· ·r , da.Vetga)' Lu:na e Silva ; •T!lq nes; Antonw Prado Car-
,. neuo da·;Ctinlia, ,l?íoto Limil, J4ol!o :Moraes, Ferhandes 
d~ · Cunha/Goaçalves <la Si!vil ~- Vi~irs ·da Silva, Can• 
dt,do ~~ndes; J lf;tseli de .P.~9o, Mellz ''Muttos, Augusto 
d~ Ohvma, ·Correa de· 0hveua; Gdvao e·· :Soxgés Mon
teuo. 

SOO'COR'l\05 ' PUfu.!COS' E 'iiiELHOliÀMENTO DO . ESTADO SANI• 

TAnJO . 

·Entra em 3' dis.o~fiaão. r, · pro_ posta ~o poder executivo, 
C.OI!oede~do f,o fllllDlBtet;lO -do 1m peno .um ·creditu sup

.. ple!Uent!lr . de l,ílO :oqo~, ,pnra occor.re;• · no exeroioio de 
186~ a l87o .,~ desl?eza da,,verb!l ,_,. Soocorroa - publí~os 
e. mGlhornmento do eJituda .sanitario. 

· ' O'St• , •Alulrade '•Figue'IJ•a ·prónunóia um' dieonrso 
qne ee acha no Appmdic~ . . 
'.Ningitem _:Dais ,·pedindo fi ·phlnvra}' fio'à enoerrad!l a 

dJsouaõao, UM se ·votando :}lor ·falt!l·de numero legal. 

RECEN!EAMBNTO DA POPULI.ÇÃO DO .1DIPEnJO, 

··· Co:atiuúa !' l' ·!lisonssão ·dtJ proje'cto .manil~tndo pro
ceder ao ,raeense11mento d,:,- populnçlio do Impel'Ío com 
o paraoér da· oo ~:l!missão : da cfo\tatistioa. ' 
. ' o St• . Fontes pró'nunoia''um'disollrso 'que se aoha 
no Appenlicc . 

Ningu:em · n:i~íif pedindq a pnlaT~R, fica ·. a di~oussão 
. enpen-ada. . 

·O SJ!.c PnE!l!!El'ltfE nomê_a ;;nra a: deputação ·qua tem 
de ~apresentar a c_amara 'nas;e:r-equias, •na· capella im

. .'. P~f!al; em suffragio pelba c.ffici ijes•e.praças·· 'que falle
cerao n!\ -~mp~nha "<lo•.i.Parilguay., ,os· Srs•• 4ngelo do 

. ·r Amaral, · Ptnhc~0;' 1Jansen ·do •. J?aço, iA:nre!iiUlo!:de Car
.. ' : ••'l'illl:io; (Farnande!i ;Viéirll}tGomeo• da Sijvar:,Carneiro da 

Cnnb.u,:Sonaa Relsr P:ortellm, ·C~ cedo, ,.Menezés ·Prado . 
SilvA blunes~ F~ Belisario, Aadrade Figueira, Jo~.Ó. 

Calmon/ Ferreira da Veiga, Dionysio•·M11ttins,- Pereira 
Fr_an?~' D.tmte de. Azeveao, C~~·do ao ~o.-~enez~s, 
Camttlo Barreto, Dtas da ·Roclia, · Galvao e Blt· 

· tenoonrt. 
DBda a iordem do di9, leventa-se :;ll . sessiío: ·ás sei' 

horas da tarde. . 

l!!icss ttO ·em 3 'tlc .4:-gosto. 

PaEHDENCIA DO SR . CONDE DE ii.,EPENDY, 

su~lMAl\IO .-Expe!!. icnte <-P>elençiio do Dr.· J. p;· Bilten
COiiTI o outros .-P·r·e·e;>ção Ms herdeiros do ·visconde de 
G. d.' .-J?Ji!a .- ·Pntençao de F. L. da Silva __;.Js<nçi:to de 
-direitos· de importaçáo ."-Etapà a~~ ófliciaes de marinha 
que zlelejárllo pela in.fependencia.-Ordem do dla
Abasttci1iiOI! I.D d'agua "'' capiial 'ào lmperio. · Voloçifo .
Soccort·os pub 'icos e melhorameil.to do ertàdo sanitario. 
,Approvação.-'-Recen•e'amen:o da· populaçilo .do l7nperio.
Di•curso• dot Srs . · Ara,.jo Lima, miniltro do· ir11perio e 
Andrcv.le Fioueim.-Estrada de (.rt·o de f?. l'e~ro ll. 
Discurtol dos Srs Aroujo Gót•, Pere ira da Silva, &:n
dt·ad~ Fiwt<eim c b aujo -Ltma '-"-O ,çamento: geral da 
-Imperio, 

A's onze horss e tres qua~tos t1a·.milnhã, fe_ita .a;cha· 
mada, e acib.aniio-se preoentee c;s Sra. conde de Bae• 
pendy, . Portell!i, Pinto -Peef.oa, Quimaril'es , Monteiro 
d!l Castro, Angelo do ,Amaral, .. Cam<.l\ó' Barreto, Luiz 
Carlos, Oas11do, B~rros Cobr11, Cruz Machado, . R,;poso 
da Cnmara, Fernandes .Vieira,,. JDI>quirri - P~dró,. Evan
gelista Lo bato, Augu&to Cha-vcs, .. Gnma. 'Cerqueh·.a, Ca· 
p~nema, Ba~:oa l}~rr.eto, .Ferreira_'~.e ~Ag\lia r., P_inheirop 
Vtcente de Figneneilo, Canedo, . Slmoes Lopes, Taques, 
Bittenoourt, Candi'dó Me nà.•P, Fi BaHíl'ario,< :Tuhfiueira, 
barão de Araçagyi ·Dicgo Velliô,, Gan·:liii'o M'nl'ta, Fer-

. , reira. ·aa. Vt>igli; Gonies·de 0aetio, &•Iles; ·Pereira•Fran· 
ocr; .-Paes~de · Mendoliç>, ·Paula-· Toledo, Jeronymo Pa
nido,·. Moraes Siha, Bonifaoio d3c.A:areu; .. Sobi'i\1· Pinta, 
Camillo , Figueiredo, ·~ Lamego,- · Ci<ieró . ·D!Int&s, •,Mella 
Rego, Corrêa, Alencar Arn':ripe: Fiefde-O"rvalno , Si
queira Me!lde~, Fan~tc de ,Agpilm Lirria· e Silva, Car
neiro da Cunha, Ferreira Vianna; Du~ue.- Estrada Tei-

- l!:eirii;· Coelho·:Ro'drigtiê!i,' Mello Matt&; Dionyllio Mar
. tiilé) Ferreira Lsge)· C!ll'doso de M·eni>zés;- Paulin'O ds 
Souz1i'e Jo5é''Calmon, 'abre ·se :a· sessão. 

'Cóll!parecem.-deiloie d'e.&berta a ééasãó os Srs .. Aogneto 
dé OJ;iveirl»; Mello Moraes, ·Araujo <G-óe•, ·,cott!l\ Pinto, 
Antonio Prado, Leonel de Ale,llcar;·.:Ben1amim; Aure
liano de. C11~·valho,Silva ,:N:uues, Fiiito. Moreha, Pi~ra
nhos Junior, Menézes Prado,· 'Dcmili'glles; Dnatte d~ 
Azevet1o, Pereira da Silva., Ar~i:i jó' Lmiu, Uclíôa Ca
valcanti, Souz1rR~is, · \'iieiril aa,··Si!va}'Lélfl' 'de· Menezes, 

· F?~tes,P\nto I;<ima, Tejxeirli •J.uqior,.Pjlr4iP:~o ~~lhe.ito, 
, Pwto B>.oga, Borges ·Mol!t~Jro , .. And-rtilll · FJgaeua, 

· Hend,quea; :P,ias da Rll i:lha, Fl orisno de '!;;odoyi J nnsett 
do Paço, Fernandes da _Cunha, .(>:onçalves· da,· Silf8, 

· João : M~ndes, Corrêa ' de Oli:veiral - Roilrigo Silva ~ 
Gahão. · 

Faltão com participação os ·Sra .• :Nabiss; &hia; Can
dido·Terro&.lWho, "'Manoel Olémentinó, ,J. de Êlenear, 

- H~rsolito G;;·Qça;:Pedern6ims .·e·•Roea; e' sem ella os; 
Srs ... A!To:ruio:·d~ Ol.lrvalhá, Almeida ·!'ereim,. Azo.inbuj11, 
Aesis · RouM, · bnr.ã.o •de Anajatttba; ·· Clll!tello,Brenoo, 
Goma~ . da Silv~; Leandro ·Ma:aiel, , Pinto ·de Campos 6 
Thootloro da S1lva. . . 

O:li.fl-se e approvac~e a'acta dá> _antéoedente. · 
O En; · ~· EE'cnET.I.Uio •dá: cantil dei seguinte 

lÍXPEi>IBIITE. 

. um e:fficio ' do ministerio ·do ·Imperio, -.enviando ai 
oópiacdo decreto. W3lo qusi! S • . M. c Imperador · hoUll! 

. po;s: bem oonoed~r 11, p•msãc de l: 800/1 llllnuf!es· repar
·tidanie.nt~ ~s .!ilhas legitimas do f!illecido-fl\lnador do 
Imperio-conR~lb.eiro F-tanci~co José Fnrtado.-A' com~ 
missã1> : de p~·nsões ' e -ordenados. .-

OIItrQ do mesmo mini~terio1 enviando a cópia d~ 
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dec1·e~<~ pelo qual S. M. o Imperado~. hot!V~ p~r bem 
conceder &:pen!ão de l:OOOS amiuàes á filha· legitima dp· 
fallecido se11-ador de Imperio conselheiro: Heroulano :· 
Ferreira ,Penna.-:A' mesma com.miseão. : 

Outro do minú;terio .da fazenda, informando sobre o 
requedmsnto <b inspeotgr dn aÍialld.ega .da Behia,.:Bei:
nardino . José Borges, pedindo :í aasembléa geral sais 
mezes de lio3nça oom todós os vencimentos pura trat'ar 
de su!i. saud'l '...,...A ·qurm f <z a ·req11isição . . 

Outro d9 1~ , secretariq ilo . sena<Ío,:. c:<:e:volvendo,. por 
não ter o .mesmo·.sel!ad-o.,p.odido .d ;;r o, teu conaen~i· 
menta, a. proposiç1io·deR.t!Í camara; ·que m~nda conferir 
o grão: cl10 baoh~rel o:;Q soienoias mathamaticas e pbyai, 
cas aqs alum.nos dn eecola· centraL """ Iut{lirada. 

un;; · FequetimentO de Franoi~co Xavier de Abreu, . 
· pe:lindo·.n sub>tituição daa notas da 18, 2$, 6$ e lOS 
na importancia de 8008.-·A' commissúo C:a frzenda. 

Outro dos agentes de .varias cc•mpnnbias da navega
ção a vapor, peij.ind ·a continuaÇão dn isenção de dire1tos. 
de anconrgem de que já gozão . .c..., A' mesma. com-
miEsão . •. · · · 

Out~o do capitão hop.or~rió do ex:eroito, José Moreira. 
da Silva •M~nezes JV,nior., pedindo <·UJl!a prnsão ~o que 
lhe f:tculta !> ·decreto n . 3,1171-cde ·5 -de .Janeiro de 1865; . 
-A' :cem missão de .. p~nsões ,e orde:pados . . 
Lêm·~e,. c são ·e:pprovadoa sem debate, · os . seguintes 

pareceres : ;, 

PB.ETENÇ:ÍO DO DR , J F •. BITTENCOURT B OUTROS, · 

« -A commis•ão da f.z~nda .e:te.minou o-.requerimento 
em que o ,Pr. João Ferreira Bittenopurt e outros pede~ 
o pagameato.··de J7:?02$726, '· com,o in~emniea~ão dos ' 
pro juizo~ caus~do& em. IÍ!JSS :p~opriedades ij.enorbinadas · · 

. Cabrilo · e Pl·>ntaforrlj'a· nail ·guerra~ · da iaaepend<Jncia 
polas ' ·'tropas nncion!J. s; , e julgando ·. naciessaria8 ·mais 
algu.m}~B ·infpr:frtaçõ~s · ps.ra• hem julgar <la justiça dessli · · 
reolamnçãp,A.Je po~eoer qne s~ · rematta o ;requerimento 
a~ goyerno pn-rá dar. as iDfexmáçõaà que julgar oonve-
nJente·:• · · · 

• Sala ' ibi~ .. pomroi6sõas, ·· em 1 de. Agosto de,l870.- • 
Cardoto· de ·1r!er.ezes.-rertí1'll da Silcil. · • · 

PRETEN~Ã:o ·DOS HERDElROS :UO<:VJSGON·DEllE G:, D'A,:VJLA,i 

c A oommiesão d~· f<iZ:el'fda, te!!do:examinaclo.o requa~ 
riment0 endeD~çado a ,eata· augu~ta oamara pelos· her• 
deiros do visoonde de Garcia d'Avila. aobre a propriedade 
do officip de secretario do governo . da .provmoia ,da 
Bahia, :e:aendo·lhe IÜ}ce~eario•ouvir. a opinião do governo 
n respeito e: hem . obter· algumas informações .que 
constarem.nas compatentes.repartições, é de parecer que 
se rcmefta o'. ,dito requerimento ao .. governo ·para .. in-
fOl'Ulal~. ' 

• Sala daa {)OmmiiJ<ões, em ·l ·de. Agosto de 1870."""' 
Cardoto de., Mer.ézts ~Pereirg, da: Silva:· » 

PllETKNÇ'ÃO ··DE -L <• F • . DA SILVA, 

«A commi$sifu,de marinha e ·guerra./ tendo·el!:aminado· 
o requerimento de. Luiz . Férnandes da Silva, · .. ,em que 
pede quo o disposto, 1..-a .leLn : 1,275 de 18 ,de Maio de 
1866 t~nhal!-pplicação á sua ounhaàA ·D . . Maria Izs,bal 
Fernand~a (la Silva, e considerando que para hem resolver · 
a justa pretenção do.supplic•ante, necessita de .eso!areoi
mentos, .é de parecar .. .que ·Se peção ao governo informa- -. 
ções pelo ministerio da. marinha, .~ sendo.! h e · para ·jsso 
remattBo ;0 mesmo :reque!imsnto: . 

• Silla das commissões;· .em .Lde Agaste de 1870,- . 
Lamego.-Mtllo Rego, • 

I!ENÇ'ÃO. DE ·DIREITOS .IiE Il\IPORTAÇ'ÃO . .. : 

Lê se, julga-ae objeoto.de.. .deliher!lção, e. vai a impn~ ... 
mir paxa entr!\r na.ordem•,d:os trabalhos;' o ptojeoto oom 
que <ionplue o ,eegninte parece~: · 

« A commiseão de f>!zend,a, tendo el(aminado oom a. 
devida at~epçãd.· o-requerimento ·em que 11 companhia . 
FluviRl do Al\ó~Amazqnas'p.e!le isenção· dé direitos por . 
~Jclo o 'prszo da clu~ação d9 seu ó9ptrato pa~a ~s.maohi-., 

ni&mos, mntsrial fluctusnte, sohresalentes e qune!quer 
outras ma terias primas n€oeEsaíias ,á m·eõma·oompanhia 

· e que forem importados para eGse fim ; e 
« Consi<lerando .que pela con:diçãq 2a• do contrato ; 

celebredo com2quella•compRnhia . . e appr.Ovado pelo de
creto n. 3,898 de 22 de Junho de 1867 o .gJvarno obri
gou-se, logo que a oompanh.ia o reqne1·ease, a. eolioitar 
do poder legi~htivo a isençiío dos me~m0s .dil·eito.s, não. 
só pnra o material e. eohrcsal<mtcs q,ue ·o e emprezariQs 
importarem pelo prazo de um nnno, roàs tsmbem du
rante todo o prazer da duração ·do 'contrato para os 
mnteri:Úls destinailos l!Ó. ciáneio, ,: 'concerto • e. perfeição · 
d11a maob.ims da empreza ; · · 

« E' de parecer que se -adapte .fi resoluç~o. que ahai~· 
x:o VP.i exarad!l, com tanto .q,ue para a exeo.uç~e della 
a oompanh~a, na. f6rma d.colarada.na di~a ol!lusl)la ~a~, 
submstta com a .!JGOG~saria aptecedGnoia ao,. tribunaL do_ 
theaouro, por iriterriledio de presidenoia ·ao Amazon~s, 
a relação dos o bj eotqs ·qufl çarecer importar, com.; 
a declaração d.as quat>tiàailes:e quelidade_ij de cad!l 111:-. 
tíg•), . . ' 

c A assambléa geral reeol v a : 

Art. l. • O governo.fi o11 a.utoriso,do lii,.Qonqeder..á C()mpa- · 
nhia , Fluvial do. Alto. Amázon.!u, isenção de , direitos 
de consumo não Eó para o material ;'e scbreselentes ,que., 
os emprez~rios Íi;lportarem,pelo prazo de pm .snno, i:nllli : 
tambem dorant~ todo o: prazo, de duração da se11 o\J!Í- , . 
trato para os mat.erins i!estinados aJmanei.o1 concerto · 
e perfeição dqs mP.oh.inas d!l em preza, tndo nos termos 
ila clausula 23• do dito contrato approv·aclo p~lo decreta. 
n. 3,898 de 22 de Junh(\ cj.e 1861.· .. 

c Art. 2.'. Fícão revogadna us disposições ., em 09n· 
traria. · 

< Sah das commis;ões, 30 ,c1e Julho ele 1870.-Car- . 
doro d1 . Meneze!.-Pcrtt'ra . da .S.ilua . .•.. . 

ETAPA AOS OFFICIAES DE ~U.RINIIA QUE P&LEJÁnio PELA, 
INDEPJlNDENCJA. 

Lê-so, e vai a imprimh· para G~r. votada ·na proxima· 
seseão, & seguin.e ·redecção do .'sdditi:vo ao projectó · 
n. 160 ds&te anno,. .. ofrerecído ·pelos Srs. deptita<loa Jun· · 
queira e .outros. . 

« A assembléa geral resolve: 
« Artigo unico , .B~ rev0gacl.!J. e qrt. 39.da le.i .. n . 1,691 

de 30 dEi"Junhó' dê'l8'69 ' ' - · ·· 
< Sala da~ oómmiEs1Íes: em 3 c!e Agosto de 1870.

Cardido Mmit1 de Almeida • ....;.;. J. · EvanJelista 'de N. S. 
Lobalo.- Josd Calmon.·:> 

PRIMEIRA PARTE DAOR~EM DO DIA. 

O Sa. CosTA PINTO, pede pars. que. de. prefllrenoia se
jão votaoas as materias .cujns. àiscuSJ;ões ·ilcárão encer
radas nn sessão nntGpadent)l. · · 

Consultada a cam!\ra, reEolve pela affirmativa. 

ABASTECIJIIENTO;D 1AGUA NA CAPITAL DO JMl'El\!0. 

Procede· se á yo_tação· Çia proposta :do poder gxec'Q.
tivo, em 2• discussão, autorisando o .governo pera das..: 
pender até n quantia de).,OOO:OOOS· com o abastecimento 
d'agua á capital ilo Imperio, e é approv11do, e passa 
á a· discussão, sendo rojeitada a emenda do Sr. Qorrêa. 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA ,pede dispensa dq 
interetioio .. p~ra eer a mesma ·proposta dada pal'a a ordem 
do dia seguinte. · · 

Conenltada a pamara,, ~eeolve.pela:aftjrm.ativa. 

SOCC : Rl\05 I'UBLICOS E Jlt:ilLHORAME!('fO DO ESTADO 
S.WITARIO, . . 

Procede-~e á votação da proposta do poder q:;equtivo,. 
em a• discnssão, oonÇ)edend.o' ao miDisterió do imperio' 
nm credito snpplementa~ de ,120:000$ para ocoorrer n() 
exeroicio de 1869 a 1870 á despeza .da ve'i:ha-Soocor
ros publiope e melhor.amento do e~tado apnit~:iio; e é 
approrada e remettidR â Com:iJ;Iiasão de . reqaoçíío. . : 
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RBCENSBAM.BNTO DA. POPllL.lÇÃ:O DO ll!IPERIO. 

Procei!e se á votação do projeoto, em 1' discussão, 
mandando prooeiler ao recenseamento da população do 
Imnerio, com, o parecer da commissão de eetatistica, e 
é a';.provado, e passa á 2' discuBBil:o. 

O Sn. Ro»RIGO SILVA pede dispensa de interstício para 
que o projeoto entre já em 2' diecus1ão. 

Consultada a oamar!l, resolve pela 11ffirmativa. 
Entra por oonsequenoia em 2' discutsão o art. 1• do 

referido projecto. · 
O Sr. Jlraujo Lima : - Sr. presidente, pretendo 

dar o meu voto a favor do projecto fle elle solfrer aquel
laa modificaçõ :s que me parecem convenientes. 

Neste caeo está a disposição do § 1•, que diz o se
guinte , (LI! ) 

Em prim(:iro lugar, desejaria sabe ,• o systema que 
S. Ex . adepta e:u relação ao recenseamonto; f rn se
jtUndo lugar , me pareoe q•1e o credito pedido com e. 
faculdade ds abxir outro8 indefinidamente nem se jus
t ifica e é altamente perig0so . 

Segundo as diP.posiçõJs do § 1', o go,eruo está auto
risano a ele v !r as despezas do recenseamento indefini
damente, 11 500, 600, 800, 900, l,OCO:OOCflOOO. 

Ora, semelhante inoe1t za não tem ju•tifioação posai· 
vel. O governo deverá ter um phno mais ou menos 
aesentado n t:~l respeito; nn med!d1 desse plflno devem 
estar oaloulads.s as despezas predsss pnra efl'eotuar o 
recenseamento. 

Isto posto, creio que pelo menoJ o governo deveriil 
maron o mnximo a que o cre<l.ito de 400:000fl poderia 
elevar-se. Além de que, sem limites marcador., n que 
abus;oa ae não presta o credito 'r 

O ~ 2' co1téro umn disposição que·· tambam não rs · 
puto boa, refiro -me á mults; diz elle . (U.) 

Creio q·1e seria oomoniente reduzir as multas a 1008 
pela razão capital de fixar-se a competencia das auto·· 
ridades policie.es para o julgamento do!lsa. 

Segando opiniões qu.e vogão . no fôw, quando Bll 
multas excedem de lOOfl estão fóra da alçada das au
toddados policiaes. Isto traz oomplio~ções ao processo . 
Aoe1·esoe que não é a elevação da pena que produz o 
seu devido efreit.o ; a maior var.t•gem consiste na cer
teza da sua applicaçãc. 

O Sr Paullno de 'Souza (mini8!-ro -elo Imporia) 
pronunGia um discurso que se acha no Appeniic•. 

O SI• . .t.ndradc Figueira:- Sr. presidente, na 
l' discuseão por que passou o projecto ora sujeito ao 
debate, contestei a sua utilidade, porqu.e nada mais 
contrario á idéa de utilidado do que a. S!i!perfbidade, a 
deeneoeesida-ie das suas ~isposições. Demonstrei com 
referencia á noBaa l<gislaçao quo as disposições do pro· 
jeoto se aohii J prevenirias por não men,'s de tres ou 
quatro lsis ainda em vig.or; domonatrei outroeim que aB 
meemaa à ia posições que o projecto apresenta com nppa, 
renc:as de novidade se aohão já cnnsignadas sm regu
lamentos autol'isadoa por leis em vi&o r. 

N·• 2' riiEOUi,oão por que Yid pasea.ndo o projecto, não 
me t licito ultJ:apr:ssar os limites d•s dieposi9ões do seu 
:;rt. l", e po~ ist o vai este ser o obj eato a, algumas re
fi.exõe&, que tomo a lib3r dade d9 sujeitar ao criterio 
C.eEt:l. augnFta osmara. 

A díspoP.içiio capital ao art. 1' é sem duvida o pre
oeit-J que mnuda proceder ao rocen~er.mento da popula· 
çõ~ do Imperio de dez em dez anuos, começando 
o priraeixo no dia 31 de DezBmbro do anuo corrente. 

Quanto á primeira parte, é SL>perlln<J o artigo, pds 
qu.e está pzovidenoiada já e!'ll le's, a que não l'OSta ao 
gçver::w aenão dar execução com a reoommendação 
àe urgencia, que nellas é feita. Estas leis são e. da 
19 ele Agcato de 184.6, a de 3 da Dezembro de 184.1, 
a. àe 16 de Setembro de 1850, e, finalmente, a de 28 
de Jnlho de 1870, que sanooionou o orçamento para o 
exercício seguinte. 

Qna.nto á segunda parte, qr1e manda e:ll'eotuar .o pri· 
meizo r~oenseamento no dia 31 de D~zembro, é mani · 
font:tmenta in•x•quive!. Aeha.mo-nos já n~ mez de 
Agosto; o projecto de lei acha-se apenas em 2' discus
BÕ.O: auppondo que as cousaa marchem com a celeri-ilaile 
<J.':lS i!e<~js o n obra miniatro, só em fins do corrente 

mez ou principies ria seguinte poilerá ser converti·d« 
, em lei. . 

Ma5, senhores, eo um assumpto como este, que é 
. uma novidade para o pe.iz, para cuja exeouoiío ter-se · 

hiío de vencer repugnanoias eonheoidas da nos'a popa
lação, é claro a todr.s as luzes qoe o nobre ministra 
prec'sará de tempo &ufficiente para formular 0s regu
lamentes respectivos, para instruir as autoridades a 
quem vai Gnoarregf:!r o reoemeamento, para remetter, 
tanto as in~trucções como os regulamentos a toilas M 
autoridades estabelecidas nos angulos os mais romoto!i 
do Imperio. Ora, o prazo de quatro mczes para os pre
liminares, para trabalhos tão complica doa, é e'iilente· 
mente imofficiente. O nobre ministro n a data em q11e 
pretende effectuar o recenseamento mal estará habili • 
t ado oGm os regulamentos neaessarios para dar execll
ção á lei. 

Assim, é opportug,idade esta para se Gmeniar o pro· 
jecto no sentido de espaçar o praz». 

Outra di~poaição do artigo que se acha em diaaussi'í(} 
é autcris• r ao governo no corrente exeroioio a des
pender a quantia de 400:00C·S com oa trabalhos da 
recenseamento ; é auto1isar ainda mais o gov6ruo, no. 
caso de il!lsufficienoia daquella quantia, a eleva-la por 
meio de creditos supplemrontares, .que serão realizado! 
pelos meios autorisados na lei do orçamento vigente. 

Esta dispoiição, Sr. preeideute,_ se acha prevcniia nz> 
lei do orçamento em execução. v art. 15 desta lei de· 
termina positivamente que o governo fiea autorisado a 
d~spender a quantia de 30:000fl e mais a~ se bras que 
re~onheoe-r se poilerem de-ixar as outras verb• s do res
pectivo orçamento, para levnr a efl'eito o recenseamento 
geral do Imperio. · · _ · 

Com aa tabeilas do thesonro distribuídas ha .diaB, dq 
ultimo exercioio liquido, o minist~rio do imperio tev~ 
um saldo de so hras das verba e votadas na importanoi& 
de cerca de 900:0008. Se igual saldo- demonstrar o exer
oioio corrente, e outra coul!a não é de esperar, porque 
a oamara ee recordará de que elevou o totàl do oredit(J) 
para o ministerio do imperio; se a tã~ avultado saldo 
aildioionarmos os 30:0008 alli oonoeilidos, terá o nobrs 
ministro á sua dispo~ição para os trabalhes preliminares 
do recenseamento, e até mesmo para os trabalhos defi
nitivos do primeiro recenseamento, não a · qunntia da 
400:0008 que pede, não os credites supplementaros que 
não fixij, nem póile fixar, porém sim a de 930:000S, 
quantia muito maior do que aqnella que pede, muita 
maior do que aquella que o artigo em ilisousaão oon· 
sagra. 

Sr. presidaLtJ, é preoi!o que o governo se decida a usar 
de nm dosdous alvitres. Pelas autorisaçõa~ eomo se aohãa 
na lei. que passou e tem a data de 28 de Junho ultimo, 
para r eger o corrente exeroicio, e no projeoto em dia · 
cpseão, dão,se ao governo dous ·recureos, que até aerto 
ponto se excluem. No primeiro dií-~e o r·eaurno da 
transporte de todas as Eobras que eUe reconhecer ae 
poderem eooncmisar e::n todl\i' as verbas do o1·çamant'l 
do imp9rio: est~s sobras podem elevar-se á quanti a de 
900 ooos, como ha pouco eu ponderava. No segundo, 
o governo, não sntisfútJ oom iõto, peae outros rccnrsos: 
pede 4.00:0008 e mais, no c lso de insufficiencia, facul· 
dade ll!\ra abrir creditas supplementares. 

A êam.ara sabs que os cred\t,,s !upp!ementarf.B são 
pela theoda fillanceira, assim como tem sido p9·a dou
hiua da nonsa J.agiilação, concedidos com mais ampli
dão sempre que se reltringe o reourso do trs.r:spotte ri:~B 
aobrr.s daa ve1·bas. Foi aEsim que a lei de 9 de Setembro 
de 1850, prohibimlo o t ransporte de verbas, procurou 
alargar 11 faculdade de abrir ar editos extraordina1·ios ; 
foi l\esim ao inverso que a lei de 9 de Setembro de 1862, 
tratando da regular o recurso do transporte das scbrae 
de umas p~tra outras verbas, procurou ao contrario res· 
tringir a F.bGrtura dos oreditos supplementares sómente 
ás despezas variaveis por sua natureza. 

Ora, a despeza de que se trata -Fóla eon~Hexar ee 
despeza variavel por sua natureza para autorisar ast~ 
aberraç1io do systema aotunl adoptado por aquella 
~'r . 

Disse o nobre ministro nas observações quo ha pouca 
fez á camara: < ·A despez!l não póde ser prevista, n'ãa 
pó de ser de antemão conhecida. »Mas, senhores, se a 
despezn não fóle ser préviamente conhecida, não é por·: 
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qua ella seja por sua natareza varie.vel, mas sim pelo 
maior ou menol' desenvolvimento 'lue se póde dar aos 
trabalhos do reoonseamento. 

A.asim que, já não nos achamo~ nos limites da lei de 
1862, que faculta os creditas supplementares sómonte 
nos casos de serem ns despszas variaveis por sua natu
reza; achamo-nos no ouso de uma de~pe7.a que póde 
se.r variavela arbítrio do ministro, a arbítrio do poder 
executivo, segundo o deaenTolvimento que elle der aos 
serviços prelimin11res do recenseamento. 

.Assim, pois, opponho á disposição que estou OC•n ide
rando duas objecçõaa : a pdmeira é a aocumulação de 
recursos inoompativeis ent1·e si, como sejão o tr:msporte 
de ve~bas aut<Jriae.do peln lei de 28 de Junho üUimo, e 
a f11ouldade de abrir creditas supplementarcs que o 
proj ao to em discussão consagra . 

O ~ 3', Sr. president~, reoommendr.ndc ao govaroo 
qu 9 UlõS propo;;tas d•J lei do orçamento pnra os anuoa 
em q•le tivar de fazer o receneeamento decennal inclua 
credi.to para as deepEzas, é perfeitamente inntil; não 
posao de60obrir 11 menor razão que o justifique . 

Se. passar o projeoto, mandando proceder a nm re
censeamento de doz em dez annos, está c!aro que será 
uma despeza certa com que o gove1·no ha da contar nos 
a nnos em que o recaneeamento se houver de verificar; 
está clav, port-antr, quo O· governo mH re~pectivae pro. 
postas de orçamento não de:xRrá de incluir o credito 
necese~rio para esta' despeza. 

Qu.e utilidade tem pois um arti.(!o em que Ee reoom
mende ao governo que nas propostas de lei da orça
mento inclua um · credite para uma da&peza prevista, 
decretada, prév,iam 3nte conhecida? 

No § 2" se sutorisa o governo a eKpedir para a exe
cução do recenseamento multae ~>té a quantia àe aoos 
e pena> de desobedienéia . 

Nãó· direi, S1·. pr• sidente, ccntr11 a multa, senão a 
razão geral cpe ha pouco dava, de que o governe ea 
ac] ava em le18 em vigor armado da mesml'. mouldade 
de impé'J-la . . · 

A lei de 3 da Dezembro de 1841, mandanno o r gani· 
sara estatistica geYal do Impeiio pelos chefes de policia, 
deu DO eeu nrt. 112 ao governo a faculdr.de de oommi
n ar nos regulamentos expe·liclos par!! sua exeouçi\o 
multas até a quo.ntia de 2008000. 

Quanto á prisão, G nobre miniatro pede aquella que 
o oodigo penP-1 impcz no art. 12 .. 8 ao cri111e da desob~
diencia. '· ra, o citado artigo do codigo impõe para 
este delioto a pena de seis dias a dons mez;;s; entretflnto 
o govarn·J aoh~·ae autorisado pelo citado art . 112 d.a lei 
de 13 d.e Deze mbro a impôr ainda poua mRior, qual a 
da pri;ão eté tres mezaa. 

Não vojo, pois, neae.~aida<le ainda deste paragr~pbo ; 
a sun.meteria scha-se pr~venio:l n pelaB leis em vigor por 
um modo ainda moia previuoute e completo. 

Esta era & opportunidado C(ile se me ofiereda de sa· 
tisf r. zer o compromisso do completar o projeoto oonue
gras cspecie.as q'.1e, no mau entender, ser'ãiJ neeeeacrias 
para levar se !l t li'eito o r eccmoament.o de tola a po
pulação do I cDpel'io, não só livre oomo esorav&. 

O projeoto core o se acca não e8tisfaz a este fim. Não 
será com penas de multn até 200fl e de seis mezes de pri
são, que o nobl'e ministro ha. de oon•eg:1ir o arrola
mento da população senil. S. Ex. ba de reco~heoer a 
in&Hioacia do teu projooto para t,·p,baJhoa de semelhante 
ordem. ' 

Se o n obre minist~;J tiver n fortnaa, que einceramento 
lhe deõejo, de se;· efficP.zmsnte auxilia~ o pelos agentes 
que empregar nest9 serviço, poderá, oom maior 011 

mm~r embaraço, obter o r ooensoBmento da população 
h vre. 

O Sa. ÀMUJO LrJU.A d~ um aparte. 

O Sn. ÀNDR.\DE FrGuEmÁ·: -Mas quaeP.quer qne SOJao 
aa habilitaoões doa agentes empregados em semelhante 
serviço, qualquer que seja 'o zelo e boa vontade de que 
se armem, não· uerá tão faóil obter o l'ecenseamento d~ 
população servil do Imperio. Enu·etanto é sEte o tra
balho principal do reoen;eamGnto proj sot~do . 

Sem elle, não eó fioará inoomplete o trabalho da 
eetatistica, visto que a popula~ão servil fórma uma parte 
importante da pc·:pulação geral do Imperio, !nas ainda 
fruetr;?,;:-3e·ha o prrncipal empenho do governo em obter 

o rcc~nsel'.mento. Este empenho é, segundo se depre
hende do. falia do throilo e do diec U"EO do nobre minis· 
tro da fazen da proferido ha dias nesta casa, be.bilitar·Be 
o govel'nO com os esolareoimantos noooesarioe para 
resolv r-se a tomnr qu nlquer medida a respeito da 
emnnoipRção ds elemento serviL 

Nã' só é necessario couhwer se a quautidúlc Cie 
esotavos existentes no Imperio, para t bter n relnç:1o em 
que ellea estão pam cem a popul~çiio livro, o sosim 
pesar-sa m~dur~m~n te o effâto e alcance elo qualquer 
medila, mas ainda na m~sma popolaçiio s9rvil é ueces . 
~ario distinguir os sexos, ss i tladcs, e até mesmo ns 
profu:ões e re,id~ncias nos c·Had.ea ou no iutcricr. 
D~;dos tnes eão t.cdoa intuiliYamonto nece~<snrio<. Se 

.por ventur11 adoptarmon, mais ou menos t<odiücaào, 
ou combinado com outro o plincipio da libe1dad0 do 
vtntre, eatá claro que pera prove1· rs efl'eitoa quer eoc
n omicos, quet emancip•dcros des~a madidn é iudi5pe::~
savel que conheçamos a população feminina escrava 
exi;tente no lmFerio; e não só a tot:.l população fe
mini.un, mne nindu a feannda por suas idades, capaz 
do prodo.i r crias n quem os fhV Jros da lei nprovdtom. 

Só assim poderemos prévir.mente calcular o pcriodo 
provavel em q,ue t1 lei produzirá completau;enta seus 
eíf<litos, ersim oomo a marcha qne a emanoij!ação gm· 
dual irá seguindo no puiz. 

Se, ao coutrnl'io, udoptarmoa o principio d:; iuclcm· 
nis~çâ.J, mas ou menos modifioudo, oomh'nr,do ctm ~u
tro <jtnlqucr, resnlta ainda na primdra plana a neoeE
sidado de conhecer o quantum da população paru com 
certeza fixar-se a i mportanoia doa aacriiioios quo o 
Est ado terá de fezer. ' 

Ora, o silencio do pro jeoto t1 semelhante respsito é 
manifesto, não estabelece M regras aapccines que ezige 
a indisp~na.:vel astatiatiJa da populRção escrava elo Im
pa lio. Não ~ s~gurnraente com as pen~s estnbeleoidns 
que e nob1·a minibtro ha de obter. 

Estou hoje oonvsncido do qu• para oonsegnin:üos 
semelhr.nte dts idtraturn é de imprCEc:nd.ivol neocssi·lr.de 
estRbelecar penas mais s"nr~e, mais efficn·zes . 

O nobre mini6tro oom multas poderá aueondar pRre. 
o theflouro alguma3 centenas d" contes, mss I>ão obterá 
seguramente a eotatistica da população esor ?,va; as mul· 
tae poderão engrorsar cs cofres ào E~tado, mr.s oom isso 
os nomes dos csorovGs não serP.o inseriptos oomo con
vem nas l is tes p~.ra a estatiatio;: gar.J do I :n pel'io. 

A uni ·3fl medida que tenho por ~ffi.Jnz pam semtlhunte 
fim é nquella que consignou o honrado deputi<do pelo 
Par~ná em um prcj ecto de !oi submet:ido IÍ dlecu;siío 
desta augusta or.mar;, na sessão p'osadn : l'efirc- me >1 
pene. à. e deolnrnr ·Se li v. e t ·Jdo o c~ cravo que não fOr 
comprehendir1o pé los ~em sonhoi:es ou ralos ropresentnn
teG logaos de~tl 5 uns relações quo tenhão d•J ser attencli
dn3 no receusuam~nto geral. 

ConÍBEBO n o~mnra que entrRndo em disonss<io o filltt . 
di r o FOjecb no nuno findo, f ni um dnquelle• que õe 
pronunciáriío oontn e8aa clis?cei1·ãJ por pnre~"' severa 
de mds, a couoorri com meu voto para que fosso euvi&do 
á commissão da fnzendr., afim de interf6r seu pa
recer. 
Poste~ i ormenta, porém, tive a h~ura de ser nomeado 

pel·J gove rno para fazer pa.rta da commisuão oentrRl que 
devia proceder ao recenseamento du p 1pulaçõ.o no mu
oipio a~utro; ~oudin ,,o ao r6rhmo do governo, prQourei 
desomptnhnr esõG 6erviço tanto quau.to eslava ao meu 
e.lo:,noe .. .. 

O E'n . Conn~.1.: -Prestou muito bons serviços. 

O Sn. ANDRA DE FlGUElRA:- ... e o maior embnreço 
que as oommieeõ~sparoohie.ea, a oujoa trabnihos tive a 
honra da pr<;ddir, enoontrárão no desampenb.o do tão 
arduo dever foi exg,ctnmente vencer R repuguanoia da 
população pum .dar em rol os seus osomvoa. 

E' e. pa1·te mais irnperhita do recenseamento aqui 
realizado, sew COlltestação, se niio em relaçi'ío ao m;:.nero 
total dos oscravoa, pelo menos quanto ás indicnç.ões que 
um trabalhe doates exiga, quanto ás nacionulidades, 
id~<1es , sexos e profifsõss. 

A commissilo csutral não estava autoriandg, a lançar 
:r;não de msios repressivos senão eómente dos sne.~orios. 
Estes foriio empregados e esgotados, ao menos, por 
aiJ.uellaa oommisbões pe.roohiaes cujos trabalhes aoom~ 
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panhei, .e eómeute n 1ens e•forçoJ reitaraaos Pe d6va 
dtribuir o. resultado approximado q~e ~· llloanç&riio. 

·A'.pena·é·grever~ ve:tdade; .moll é· a un11J11 efficll;;: para 
o fhn, porq• e,· se t~mos em vJsta obter o reoonEeam ~~to 
d11 popuhiçiio·escrnva, <JsM claro que, d~oretando n Ubar
dade ~m fr~vvr daquellos qtle ~u§o forem inaluidos nas 
listas dadas pl·l-.6 seus'llrt:prietarioa1 ooneegui.r•sc ... h.a tun 
result~tdo·inMlivet · 

que o r.{]to :para ·evita la é si~~plcs1. eonsiste apenas em 
~a..crevar· algntul'nomes ·em hstas. . 
Mn~-rara q'lií. o nobre mini;,tro aceite as diepp~ições 

espeoinoiJ·Qo illli\i-it'J de abter a a • ·. · , 
como-tenho · f o adorado, é nllcesse.rio:lllterar · patte do 
prcjeoto,. é neocss~trio · àar··tempo dG sobrn pura que a 
lei sejli'com :mt~oedetcia· conhecida em todõs os angulos 
·ao I in perio, nlnda OD m.ais·remotos • .é·neoeoenrio tornar, 
em viata. da .~ravidado ào p~na, precauçõae prclimina· 
rct~; prep!lratÓcia!l, prevenir aos prop~ietttt·ioo, aos j\li· 
zel', ao.11•-tutores e.· repreaentantes ·lügaes dos .crphooa e 
dos interdictoa, emtim· nsnr·das cautelrts que n novi
dade- e•·aumma importl!ncia do 'BBSU'mpto e:ldgem 6 re~ 
oommendiO: Lem 'rn9fl«' d 1 ..:priu1 q•;am '{erial . 

O_ta;- tedas · estaB> prooauçõ;~ preoi~iió ~ tempo ne-
. .. ' , . 

a1 oeleridac.e ·que o ~overno pretendo d11r ao. seu tra
balho, repugnão intsirsmento .oom o pequeno, prazo·~e 

·quatro mezes, que eU e rllsPrv~· p~ra reJ~;ular a exeoQ.çao 
1 f 1 ao. · 

. . · Eti.r -pottanto; que hJlvia oonttahido perante a .oa
. m!lr" -o compromisso da apresentar -emendas acs atU
gon' do· projecto U.l qual psa9o'i1 em 1• discuaalio, 
on e e AB nao erao a . lmvcns, veJc-rne· ltnpo&ltl 
tado: de fitiê ló ·hoj~ pela .. sorprua com que eutrou o 
PJOje3'to nta 2•. di~onseãó, e u.soi dB palav~ para 
i:eere<l$r :i ·•cmt!lderaçio' ·da mesma camura;estaa. ob
servações em j ll&tiacaçiio prffia dt~~··'emendaa q'!le pre • 
tendo enviar ao art~ ~ • em diaoUS&i'>. . . . 

N*as emeud.as :Dio •6 terei de alterar a disposição 
do grtigo. q~·.e jáJdemoDstrei· ser inexequivel: e 1noom~ 
lJ&tivcl· com·· as disocsi(!ões ·especiaes que nolh se devem 
i-otrodozir ; · ·mns · t~:~'mbe.m de Íll troduz.ir as medidas espe• 
oiaaa no intoroeae .. de obter, com.o menor. gl'a-.ame .dos .. . . .. -

o . . 
'.lOUa~goir 'O resultado deaejaio, , O recenseamento 'da 
popm~iio .e~~Crava-da · Imp(lrio. . ·· . 

Nilo Ol'ntattdo ·llu• com R 2" 'diact~ssiio elo projeoto na - . . ' · . ' .. . 
onoerrada s~aua·l• disauaaio; 11orp~Emdido esaim· pelo 
reqn~rime!lto d! urgEl~oia .q~e oo~oaou o priJJeo~o ~m 
2a.·d•l!cunnr>, · na'O ·pOdm d1sp6r de tempo ·para·.que me 

· 'hábilit<ISBe o. redigir '!iS· am<•ndas. . . . 
· 'DMiejando·n:iesmo·c;,ue ·o: proj~c·G> teuha.a dnida exa

on9ii0 logo-que·&eja ·oonvortx"do eln lei,. n_ão estou_louge 
de entender-me oorn o honrado Sr. mmxstro do lllf!'e
rio n ra»peitiT\las ~mú'D.dao, · aBttB 'd.e . .:>fferecA~lae,'(l.orq~e 
ns~im, do noootdo em pensamento com o governo, maas 
facilmentQ· ·pbder.i'ô, eUaa não ~6 ving~reii!, como ainda 
serem lDil.li! amoatmente e:zteoutadQII; 

Se, port-nn~i o~·debi&ta não se ennerrar na sessão du 
hoje~.~omo ~ pró:vavel ~m vJata da importancia do art 2•, 
que .. vai entrar em·daacaseió, eu me oomprometto a 
epteaentsr allWlhã ·as emendas a que alludi. 

ThDho.ounoluido. (Al~Ui'o b~m.) 
o Sr. Jl!l"nujo· Um~ s---Sr. pro&idente, à'a . 9bser

vaçõea do Sr. minibtro do im erio não dostrn o as 
conux em~ e·a.llue ·apret~en •.s re o .. pro e o .. o; ra a
meute, . por nno haver t~a-zado os apontameJ:!,t<JB, ~uo 
tiilba á.Oerca ·.dhlle. \.,.. 

E' indefinido o-•cretlit.o, àiv: S. Ex., pula . incertezar.~ 
dt~sptza. que tem de so fa?:er com o aarviço do reoen- ' 
seamento; Semelhrnte razlio nã,~ ma .parece pro,oedeute. 
Dodqz\r-ae·ha daqui. que em toCi&& "' materJRSlDOort.as, 
ilidofioidns de.,.erião ser os credites~ por. exelnp~o, · em 
estradas, oamml:ws. de ferro, 'O.bras pnbltoas, .eto. . 

Com os dadoa t!Xi&tentea, vempro :ha me.ws. de se 
fixarem os gastos, ao menos '&J,lproximadablente. 

Insisto, pois, na convenienOUl de se fixar o oreilito. E'. 
sempre po'~ivel .fixl\:'lo. Demaia, 6Vlta-ae d perigÇJ,, quo 
.p6ie vli· do. mi1Jlstro11 eebanja'dores,·com u mudaq9Js, 
'l~O':,Siô.'i"o .fu,q~~-o~ ll~~~-

A rnnlta de .1 00/1 t 1se~ura a nnitioação do preoesso, 
•e:garantê·a ellteou~io da ler. 

Com•rola~·ão lli fàottldade · 'da. ·~'jjcir·· credito&,~ abundo 
:Qil8 idéaa do nobre d~puhdo· qne : ee· o<JoupQu:·d~''B'tme .. 
lhanto maw1ia~ (Jreio que nas·lexs ·da·9 do Bet~mbTo. de 
1850 ~e 9·'de setem&ro ae 1862 enoontra•S; Eli;_ 'meios 
bastantes ·para "OCoorter·a·.est6-ramo· do ;serylço publico. 

·Assim Jmani':i ·ll· mesa· diversai · c"llertdàa,' no ·tentido .lem 
•. · 1: ··. ' < , 

Vêm á mean, t~ãolidaa, apÓia.1as, e .ebt~ão coDj~ribta
mente .em ditcu&ão, •QUeguintet> emendiis .: 

«··Ao . 1-.~· Sú r:ima•lla ·o reato do·. Mo ho; uo: a~ 
;segue·a400:000~000• .. .· . ' 

c ·Ao § h~ Q,oreditoinfto;ezaederli· do :600:-oooaoo~. 
·" · .A{) § 2.· Supprimadi80>rel!to~do :paragrapho-4epcLa 

de 300fOOO. · . · 
c . Ali,·~ 2/ Atmulta·não:e:z:oederá ~ thl00# • .-.d.-aujo 

Limei •. . :. : • 
·Nm~elll' mn:hi pedindo ·a palavra;· o·'pon"ao-se a 'fotos 

·o srt; 110
, é-hpprovsdo·~::m·"Wdo3 ·oa-a&us·paragraphos. 

Entra.·.e~ .diacuaiôtO art. ·:a:. oom s~ J?•ra~pltos, 
sendo :egeitadaa as emen:lss ;.ao Sr:• Arauao .tuua. 

·- _,. .. . ' - ·.r ·a . ,;·r • 

despeza é pelo mel<\Js.-n:sgei'aQ~• · Crei~ qiuJ·~ . . EJb. po• 
ele ria, na secretari.ll- doa·· :nego~oando~ l~peno: mo~~f!ar 
um eecçio r.n.:~arreg~<b ~ _~specialmcnte · ~~r;U ma~na. 

. . ,, .... ~ . 

O ·governo t~u. :de seaW.risar \O ; regietr.o• doe nas· 
oi~en toa.,'"'~ u~me;ato1 e obit~~~o · 

Em, taes cliffionlda'd.M·ee ·.,lO; qua, reoaou. 
.on ero•: B n . . .. . . qne· : ., ·, ux : . 

a oowiã[) pua trat.-tt"i!El' ·d~l!emelh~ta:,a811nmpto •• Em 
plimsiro! l_!lgar, S •. Ex: é ~u~: ponoo h !1'9 nu suas 1déas 
com· relaçao ~ certas ~natltu1çoea .·religtoJ~U, 

O ~n. :MtlUITl\O· no· INPBBIO :...-.0 nobre àBputado está 
muito ·enganado. · 

O Sn. &llA.tJIO Lrau.: --Haja exemplo o que occorte11 
áoeroa claa .ordena .religiosas, sobre n ·quaes S. Ex,' prCJ· 
têndeu estabelecer um.impo&to progte:saivo, qne ~~ano· 
gação. da propriedade. · , .·. 

O Sa. MlNIST.ao Do IIII!»EBlo: -O nobre depiltâdo 
niio \lÓde . entrar t na miuba .. oone~encia. rel!giosl; nio 
tem esaa direito. .., 

O Sn .. AuuJoLtMA.: - 'Niio 'fs9o oflens~ algu!D~ s 
S. Ex. O nobre·miai~tro bem eabe que· o partido Ielig•oso 
tem diversas grndaçõtts; ha. por : exemplo, o ]larUilc ca
tb.o1V1 aeotario da inf~übilxdadfl do P~pa, ~a .o. P1lrtido 
cRt~ · que não admltte semelhanae Lnfallibiltdade. 

(IL» iutriOI (lpart~l.) 

E'·. ·pois· ,neate sentido que S. Exi é. nm'po~co livre uas 
euna.opiniõesl'eligiosas, sem eahir do gremxo ontboli~o. 

Em outros termos,. in.oli~ofme.-a ' cre~r .. que a~ IQO d1da 
niio será talvez bem aoeita. . 

'R~ leva a~l'eiiOtlltar,quo eo!Jl;llr infáUibilfdadel d.ó l>apa 
que· ae dá Clomo ·dOOretada, büvez.O mund<> entre em· um 
•estado d~ g~su~ •'E!KO~~Ot. reli@oaa. 1 • Istll poato, · flm 
taes ciroums&anOi~H·Iia<F!Z~ ·~parto~ . ~~udente que . o 

,.go...Omo ilé:•emb~ue em -m:ed1du•qne . po®m oft6Jiller 
a ri 6usoeptibilickuldl ~o ·ae~timent~ ·.religioso~ : .P~ ettos 
coaeideraç<Jes ' 'litio júlgo ,:eonTeuiente ·a media&· oomo 
e~.. . 
: :;& ':tlillaMt.ru,·: ji02.aiüâda· ~pWlllura. 
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Entxa Out!2' ·~Bo~íiol·.o'a~. 1•: d.tl':•pt:opoata do -rnaer'. 
exo.o.,tbo .:IUlto)llll~do, o .~ovemo·1.1para:. oontrnhh: ·um 

. e~~s.tü;q~~,.35: OO.Q;·OOtt8 par~t .a·;oontiaua\'ão -:d11.1 ;es-

•··Mr. :.trau.J.O. c;1ÓefJ z ,-!-Per«Ule,-;rne .. a .ca.mara. 110 
tomo: ~;iniciativa. ~eat" deb.ate,.Aue .. é .do. Jilgi,IDlll ir,n-

o n . 
. ~f' pr.esi~~utg, qu.~~;!>Ão _li: a,prpp,o.a.ts, do.govarnll.RO• 
lto~a]Jdo~do .OofP9 Jq~Jtl~&t•vo~m~Qr,aduo aa,,3iJ, l.i.tk:OtaqJ 
a 35,'000:00;; B c?-Rr.a o .. prd~,D~'I;I.le,QtQ,..dl\.eStrada .d~Jerro 
d? D. ~edro n. IIO_m oons~g~Ht.~,a pardlllt<í,Rlgüm!l prf
Vld6BOl&o,etiNeltçao-'-8e estt~~:daa d~ f:~rro de ·Perilamb !ao 
·e da BahiB, fiz alguns roparo~, a ponto de éxcitar•me um 
penaame?~0 .09'Qt~ario á pro~osts,. P~>reo11-m.e qqeo ~c
verno, Vltldoi~u;~ •nm\1. quanii<>. tii9 nvu1tllcla ·psrn. o 
prolon"a~entp; ·~qnolli eatrt.sla, não de:via~ do fórtna 
alguma, l:~'lUic~· ,llfl e~tradas dH• proviMi&e tlo· nc-rte, 
que de•ero igus.lroenta ir' ao valia do mngE:I;;to~:o S. Frnn,. . ·- . . . 

o· governo devià conhecer quo só ,favorooeJJdo to~e.; 
a~ prc:.vin~ha.da_oo.ll)mnnl;ião P,·azi).(!h:a é.m~t~ .o Impe· 
no ~o ha de man.tur .•nni~o e fh:me. (.4.~oia!lor.) .De qu.a . . 

' • • J ... . ~ ' 

quem!.f9i. d'.eo~a·l!t nr~?pQtta_do R~'\l~rno, ttde:cemblna~iio 
provavelmente. com o . Sr. inini!ILrO relf,pectiTo, •lJl'OOtUC:U· 
att~Illl:~r ,ae Jatpre~eües d.ear·grgda~Qjs · •'lue. elh. ~nha 
. P!od,nztd_o ..em -~ui e . em .ó.uttos m~m broa aa:,CSSSI,-ini
Ol!IMO ·t;àmhem.,>e.J g~l!B , -p;fOV :!ien'.lias ... em. rela.~ão. áa 
d~as estradas da ,8$hla e .. Punsmbuoo, e conno qu~ 
a.,. oamara, om 11aa '•abedo.r1s:, tomará o assumpto ·na 
maia, ·.téo:f4\,·Po!lB~~ra9Jo, ;Btlgnndr;> elle&tnere-oo. 
P.~ •0.4'A"niio ;pos.ao ,',tlllltar •• do .ut. ·2·, :· o . de b.llto ~stá ~' 

res.tno~ e() .art . .. 1. • 
O Sn. PBnE:tn& DA fJL 

gox.aea~. 

~ ~a· ~1\Á'UIQ Góçs: ~Qq.çnto t .o ar,t. ~1·; cu.:tenb.o: 
noticsn do trab~lh.o dou~ llabil. e a.iatin<~l.o e1]ganheirq, ' . . ' . . . . ' . 

prolouga,m~oto .à~ e,tr~dl\ do t~rro de D. Pedro U .l'tté 
O mo dF~' Vel!Jas, e OOUtiiHlllo:\' .dà:bi ,enlJir, .a .naveg~çlo• 
até o R\0 ~· Franoiso.o, ,Jb•" ~ue a quântia ~ae. ~9 a 
SO ,<l,OO:OOOS:\'!'..A'll. 'o prolo:nga~.on.tQ, OQDlO consta. a. e, u~ 
lnJUmoao pll-:t"ll~r .do )nestno..ong~nheir~, Qao, .apcuauie 
sua h,llbilidude·':Q iliotit1Qtos .eervlçoo., . infeli4w«:ntedoi 
nrr~ilado doa bl\ba\bo9. de .tj~'e estava SQO.IU'l:tl'g\ldo .na 
estlll\~a ide ft~rro.da ~Bahia .... . 
o:·s~. P~I\Eil~6. · D,\ ,t)r.l.vN.: -·EilR :iPi'~atando : QCI·ud

mentil. mu1to liona aen4:oa .nl ce.trud:l «le fQrl'O .• da
D. ·Pãâro li. 

O Sl\,, Col\1\.t.i. : -Ao ,obrna rd~ 3.' .IJG<'Çi\q, .que . .elle 
dirige, eatiió sendo JlBrfeitam«Jnte .oouatl·uidas. · . 

O,,Sn, . . .Aao-\U.Ia .Gd~ts :.-.() Sr. iP.aS110Bi· trattm1o dn 
mlltf)#~J ~~oz; o ,qegp.iJl~e. tllO •PI\A'0001' ·a, qn:J :m.o ·l'eferi : 

c ~~o mo demol'arei ·agora ·.em ·apregoar·&s · \'antage~B 
e utL11dade dG prtllonga.pl~tl>, da e-et1·arln · d~· ferro ê.o · 
D. Pedro I em. dema,nda. do alto S. .r& o· o r '>lO 
pareoe-mo ;quo 'tó 03 q.uo nifo querem r-or poderão ·ainda. 
pôr· em d~vidn o mereoimen.to .de Btünellin.nto eii\pren 
e a,neoepotdnd? :llu: ~tpa ·prompt!\~i'éillizR~Q. . 
Cê~ ·o o"p1t!ld de. Si9 a . 30 0.00:000$ . mr.xiino . ::.:>

CleB&IU'lO ·par(llev:ar· a estradl\ de ferro .de D. Ped<o li 
até · a ·ba()ia.-·navega\'el 'do nlto S. Ji'rnnoisoo, niia aíio 
sómeJit61 a··~oi\ d!) 70 legnns de -via ferrea qull se .terão 
oonst~pido ··de. 'Entra ~·:Riop' por dinntQ : -silo .t!\mborn, o 
que,am!la é,:mais i.mP.ortnn~a, r.nnb do. 600. legu~.s de 
~avega..ciio .·'fia. vial,. ~m :~rUnqe parte já intoi~:nwanta 
hvros ' 'l,U~ -se 11p~o~eHat'á.~ · nnquell~ .~l'J\nc{o . xio o noB-, 
sGus ~.rmcJpaes . Rffilll)ntes.· desde o Parnopeb~ . nté o. 
porto .da vlllll dn· B~>a· Y~sta. . . . .. 

'l,'C}df\ .1\ re~Z:iilo Berv.l~s por esto .ex.to,uao tronco ile 
oomriluoioa~õos terrestres v .fluvlBCs oo11tóm mngnltlb~3 

elementos d~prospnid~deltquo r;o paaem.mdos de'tralll· · 
po•.t9, para.. serem viviücnd0a 0\·Produ:drem . . :. ·· · 
V~ ·f!.;C~marll:.t:ple ~b·en~eB:aeiro l:i.XOU'·CO!'nói(}U&ntin· 

mllX.Ull,!lvoz9 .l\ 3\),000:00(1fl()0,Q. ,, 

O:Sa. ·FmH~lnA' DA. ':=tt.n:-O .ulti-hlo orçatna1lto é .:do 
meu-s até, é de 25,0 .O:UOOHooo. . · 

O Sn. ARAuJo Gór&:- " i 
me auxilia. SLl este all'g::nheit·o,· Otll~"s~trilllio"é roeu· 
nh.aoida pe-la. ca~.a. ,..dkqM ~9 s s<)~ooü:cr~~ dio al'íf,. 
fiotontea,.par.a o pr·:·longaw:mto d:..-estraà.a.,,. 

PER!! IRA DA. a-lUA : . Era C0mo .o mi;Xilllo. 
O fn. , Au.n~o G6.ss:-.,-. f.le lni or~~to>t•inrla.· pa-ra. 

menos,. cw.r.o d!l. o nobre ueput~;·do .;:m ·Eeu:.~nptnte, ·-qni· 
2era que o h~Jnrado Sl'• núú<tN i.llH;gd·.m!tHJ.'S:diussf:e 
qut~l ~~ raz1io pocque l·rOfÕ-3 35,t00:00t.lJ ?. (lia cliter.o.r 
apa1·1e.,.) . . · 

Sr. presidente, acreclitr.v>~ <;ue, depois de t~ r a estrada 
de feno do D. PedroJI IJRfSAdo . -para ndmiüi~tr.&çilu ·do 
gov~rn?, tiV<'eB' m .aee~udo ,~t;dn; ~·, r .. clarnações~ todas 
as nuYl'Íli!B con1··a anllga. <.ilrcc~onn. · . · 

Aa <lirecr.orh'~ dn CmiJrez.:s bn z\l<iitf<ll, com· a tê de 
em Londns $:!\J ou t!!\S . tautm; otcncia!l em lt.t(\ de 
interCBEt'S CO'lll O . llOi:liO pdz. 

O. ·sa. _Pt:aRinA nA ~tLVA. :-8(lm .n d.e D. Podra li 
. não h a rubis imdu; é. ct m a. do S. Panlp~ · 

' i: _, I 

da ' agrianhm r. . no s :::u r•.ls,t 11 f,') dá .. noticia dGnuta •re-
cusa pnra:com!fletar o ttem ,rodante. < 

O ~n. PEl\EiUA DA. StLVA contesta.. · 
o 8n . .AnAUIO Gó.ES reonrin-se · de tC!J: lido isto no 

relatorio d<~ S. Ex., o r.e é ,too1·ca da mtr11da.de S .. PatilQ, 
c.owo ·Soa{,a d:1 .ouvir· no n~: bre .. daputn'do, ·mtão:não 
insi~tirá niof.o, llent\o l'ntretauto certo qtie o governo tam·
uma.· aspocio .de mi6itão ee.pt~oiai e_p.erronnt:nte em Le»n• 
dres., .para liqúidsr. êluvidas .c . r-t:olmnllçõ~s th·roa das 
nossas·. cstradiis .de :fc:ro; · · 

O·Sn; ··PHa~tl\A ' DA. SnvNi~ -Não· é:p!lrn •eEsa, é para 
llB -oútma•e.strtids~r.; est~ ll'lO é ' de coibpanhia iNglf:'zal 
é n lCion&l; a ·.e~ tralàa iPtldro H foi >em prezn broail~it!l. 

' C' 

Bio 'do ,Jr.neiro; honvo T:Jó : tim t>mpreatimo fei:o -na- . 
· Ingll\terra.>parn. u.ux.iliat Q compP.nhia~ 

O ~n . .AnAt'Jo G6Es: -Efiio c;t~;s a3"mlnbn\i •. csonsi· 
dua.~ões com: r~bçfto no urt 1• 
Em•get~l··ácilt~oa ·desiestmtlns" de fsno dcsejn'\fn :sabu 

se o na&rs miuhtr'O da ngticultura· t3m · r>..rnndà\io 'f&z~r 
algttns eurni.oll •n respeitv:dn eubstituil,%) ·ije trl'lb.ca d~;.. 
fflrro •pelm~ · de·ll~<o ,· por>isao• quo •é- et.tn uo:a quostii.o .que 
está sendo avell'tada 'na Eorops, ·Q já iniéiáriio ·este'· 
mdh·~i:Bmtmto. 

O Sa. 'FEnnElnA LAGE :-Estt1oa fazendo .nn ettr.lldR 
<le f,mo do D,'Pedro lf1 ua serra. 

O ,f3n . . ,.AnArJo GóEs:- E.~timo mult·HJnhG·lo1 p:>r· 
· que{! utn ml'lhoramento parn ns no~Aa>t'e&trltdao. . 

.Agors.,,Sr. presidtnt"> n l'e~poittl dr!IJ •· cstrlldM. di, 
mioaa .provineia o du PlltDEu~<~haoo, clt~ixturdo o.de&;ta 

. pro'l.inoia ~nu nobres depntncos ,q,~e ·. tüo dig:tlltmStite •B' 
tElpl:lllltJDt~f', >.BBtn ahusa.r <dl\ •atttmç110 i\U,i"\)S\bU~ OO~pllf• 
:wo •hai: com . a dn Bonia,- ·subroettondó' ~Jgumf(!f con· 
siuel'açõ.ss ao .• Sr. miniotl·o.da sgrloultura. · · 

St presidente, o poltto obj•:ot.i vo · a~. a~t;llan •. ; ~ , Bahia 
é a o:vills· dá Jcazeiro no. mtlr em dirE-itS 'do Rio <.'!. ·lf'l'l>n·· 
cieoo; Nós temos até' '11. \lll a no A agoml:fl.~ 2ti lo-gull·!l 
faMnao-se ,da oapiti\1 da ,J3ahin. f•tó a mnrs~m dlreit!lt 
do Rio S. F1·snoisoo 100 Jegt181J; faltP.o nos 'P<l») cone<! .. 
quen()ia i80. 

Or11, com os reour11os oour,ignRdoa no prujcobo, qu.and'O 
oho~remoa uós á ,margem do R:o S FHttJI)itCJ 'f 
. O .projeo.to- doaign!l ·l\"ttpplioo~i\o da'l'tmJ~. 1d!'l. ·oatrr.·da1 

objeuto·ode que depoio t~lltaroi, e~nutorbm·o :govet·no para 
concorrer -uom 1,QOO:OOOS R·nnusl·m.oelÜC', 

Eu quizel'a ·quo •O ·p;'(l.jcoto ·foue 1'<>dighlo de Ol<tro. 
maneh~u, e níio oomo .eab!\; que n 'loi · obrigr;s~o o go· 
verno" contribuir nnnunlmonte com um l gwmt,~m pàr.1 
prolongamento dna. osttadne •.ta Bnhia e .do l'an:~smb.uco . 
0 nfio umR !lliDple~ llUtorisaçf!o, ll,UO diffiOilU1C•lltO SCrd 
lovndt\ n c !leito. (A JlOiar/ol.) 
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SESSAO EM 3 DE AGO~'l'O DE 1870. 

A estra<1n da Bllhia apro&enta oom.taut.emente um 
deficit, foi entregue no UEO publico em 1860, e crn 
dez nnuoa tem tido um d'(icit de I, 182 centos setecentos 
e tantos mil reie,como lê-Sfl do relato rio do Sr. ministro: 
nunca a receita chega ao niv(lda del!pfztt. Seu do aeeim, 
com que renda conta1 á a provioda na BahiQ pnra pro
longar a cstmda 't. 

O Sn. GAMA Ctn UEU\.1.. :- E ocnv;rã 1; l 
O Sa. ARAUJO GóEs :-Entendõ que sim. 
O Sa JosÉ CuMo!S: -- V. E:z:. aca.b ~ ile d!õr a razão 

porque n~o confám, porq•1e npre,;enta sempre de,'icill. 

o SR. AIUU~O G6E5 :-Qi! nobrcil aeputailus p ll' Minas 
fiqttem sab;,ndo que o ptoloog,mento da estrada é uma 
das uec.:~eidadea m:;!s urgnntes da minha província: 
(Apoiadot da deputaç/lo da lfahia.) 

O Sn. LE.IL v.:. MtNEZES :~E' ne::e~;s~dade das maio
res que temos, a o.s en'Jrilicics eoriio compensados. · 

não !oi nesse 

O Sa. AnAv1o G6ss :-•.. é porque não vê que a eatraàa 
tem de atravessar disiriotos muito imporb\ntes (apoiados) 
por t>ua fertilidade e dqoeza, mns os produotos não podem 
ir ao mProado senão sobrecanPga<1os pelos grande~ di!i
pendios de .tran!!pOittls, que ás yezes excedem o .valo!' 
do genero~ e então niugnem os macda ao mercado. 

A renda da estrada de ferro da Bahia o o ao • 
de dizer, niio az f!loe á despeza, C~cmo vê •o do relat'l~ 
rio de S. Ex. o Sr. mjnistro de agricultura, e par!\ ia:;so 
chamo aeua attençlo, afim de tomar llll medidag pcs-
tifeis e ue ta.ndão a el 11· · 

Em uma obra quo se publioc u ha pouoo, pelo cons~
lbeiro Ga!vão, diz o~to qu• com a rldtAcçllo do pmoal 
e~rl,aot>àinGrio de~ llfrada d• ftrro da Bahic; é polli"ll 
(o311" ·11 um.1 tconomitt 1iAp1rior a duat mil libra•, o qúa 
quor dizer mais de flO:OOOS Já so '~ que mGrece a 
pena. Mas, Sr. presUente, como esta roduocão não pódo 
fazer·sa teLão em virtude do ordem d~a direotoria de 
Londres, eu. del'ejo sabor so o nobre roiniutro êntabolou 
algu•ra n~>gooiuç~o para ro:lu~ir-qe um tão numeroso 
pessool. So já. o !ot:, eu felidto a S. Ex., e, no oaeo 
oontr11rlo, Fermltta-JDe quo ohnme a sna atton9ão tam
bem ar.bra !'Bto ponto. 

Ha dons an!,ICliJ o honrado ant~:oes!!or da S. Ex., nu· 
trindo o de11ejíJ do elo•nr a renda da estrada..! expedia 
dous s.Yisos, Q contra. nmboo eu reolamo. V4 a'Ylsos 
dio dé 23 o 2il do Setmnbro de 1869: um exonerando 
a. oompanhil\ da obrigaçi\o de fazer oe1·oat parallelas á 
estrada de forro, e o outro diminuindo o numero do11 

flirro dn B~hin, quo me ouve, em vista de oortoa fa.otos 
que não ignQt!l, hs de concordar comigo qu.o eat4s 
avisos deven sor reconl!id€nldos, e..;n companhia obriga· 
da n gnnrnecer a estrada com cercas, principalmente 
a~ cHtoa pontos. 

Ult1mnmento o . prop!:iotario Dr. Miguel Teife Ar~ 
golo, a quem o .nobre deputado conhece perfeitamente, 
perdeu om um dia Eeis nnimnos ; Silvastre Cadoao ae 
'V"asoouoellos em pouco tempo perdeu oito. Estes dous 
faotos lilão multo rcoenies, e deixo de l'eferir outros 
muitos de que tenho :noticia, ocoorridoa na Mata dê 
S. Jol\o, Catú, oto. · · · 

O ~JI. DJoN-vno MAnTINs dn um aparte. 

O Sa. A11Au~o Gósa ~-Eu entou protluiDJ.Q.g e·~~@ 

faoto3 pnra moatrar ao nc: bte ministro a neoeasidacle de 
reooneiàerar o aviso. Oa proprietários est.iio aoO'rendo, 

· e ha dou's anilos, pouco mais ou menos, dhigirão ao 
g,werno uma representação pedindo pro,idencias ao~ 
br!J isto. 

Es:e:J propriotnrioB, Sr. presidente, eJthibem suas 
queixas, e é preciso attendê-las .• A_ estrada em ce. tos 
lugares atravessa terrenos de or1açao, e as cercas na• 

tva.s na mm· a proVIOOlB; sssun Jomo em o a a par e 
ào Br!lzil, onde a vegetação é tiio espantoso, são muito 
faot-ia. Se a tal respeito se tivesse, detode longo tampo, 
desenvolvido o conveniente Z3lO e cuidado, teriamoe 
a 1 un:,a cerca 1m rene r.e.va e or e. 

Lendo n obra do conselheiro Galvão a respeito da 
estrada da Bahia, Bquei llbysmado ~uando deparei 
corn o s~goint'3, e que en não sei quallocar: 

< Com o serviço de cercas, a companhia fazia despe· 
za.s avultadas: · 

Eru 1864. 
Em 1865. 
Em 1866. 
Em 1867. 

. . '5:11248927 
l9;ti691J264 
38:5~08244 
19.8891476 

en o .s. ll •v u o a voz 1 eu qua 
verdadeiro eaoand!ilo. 

O Sl\. DtoNYsro MA&TJNII: --Eu t~xplioal'ei. 
(; . 

e ul:!') 

tado não era aiuda angenbeiro fiscal; não se faça eo
lidario com o que houve antes da aua administração. 
Et.:. desej:> en.ber se ainda Ee faz alguma ~eipez~ cozn 

O Sn. D:orr!!.!HO MAnTncs: -Nio me faço liolidario; 
apenB!I explicarei o que h~via. 

O Sn. Anu·so Gós.s :~Eu qualifico de verdadeiro 
escan. dalo estas paroellas de oeroas, porque aei quanto 
"Vale a tareh de uma cero& de boa madélra. 

O Sa. DtONUIO MAaTINS dá um aparte. 
O SI\ A1uvso GóEJJ:- Se fortavão llll ceroas1 era 

porquo não !Javia os Yigias compet!'ntes. E porque nio 
preferirão aa ct~rcas r.ativae, 1egnndo propoem os re· 

ul en os 't · 
Tambi:m foi. outro ramo, Sr. presidente, em que o 

mini~tro, antecetaor- do aotual, procurou fazn: econo
mias, a clhninui -o doa "jgiaa. O nobre depukdo, que . ·. .. - .. ~ . . 

tempo qulllli que Tori6oa-ae um doaastre no tunel de 
Pojuca. tendo penetrado um ou dons bois, e ieto por 
falta de vigiu : felizmente efitou-ao. 

A falta d(nigiae tem dado lugar Q nrios deSRatres, e 
~ fnoJl de comprehender-sc o p~rigo rt~aultante dhto. 
O antecessor do actWil Sr. ministrf) dlminulo o peeaot.l 
do vigia'!!, quando detla lan9ar u snaa vistu por sobre 
o pe•soal da alta admini11tr11çiio l'SIDO eate om que o 
engenheiro Paseoa a o conaelhelro Gulvio di.zom qae 
1e pôde fazer urua ooneideranl coono:nia, · 

O SI\. F BELTSAmo :-A este reapelto tom o go,.orno 
reolemado, tnl\!l i11to. po•tenoe á companhia. 

O 8n. ARAt.rJo G6ES :- 011tro faoto sobre que ohamo 
n atten9iio do Sr. minla\ro é pa~a o flUO fo not" na Gl· 
trada do ferro dn. nabia~ a constante ttube,!tuiçiio de 
dormentes, de modo que quando eu paeoo por a1ll paro·• 
ce-mo que R e~trnda está sendo feita de uovo. 

O Sn. TAQUn :-Tanto m~lhor. 
n nAuJo Es :- nnto mo or, niio. A estes. da 

t3ve [lefs!ma oonatruoção em sua origom; os dormentes 
forií.o· todos de madeirn da Europa, de pinho : em ponoo 
tempo apodrecêriio, e oetã.o sendo substituidos hoje por 
madeh·as do pa.iz. Semelh~ntG snbatituiçllo já de'Veria 
sor em menor eaoaln. Por tal Iórmll oomo elevar-ao a 
receita 'I 

Pennitta mo o nobre deputado-, fiocal da estrada de 
feno da Bahia, que eu, apezar de não ser o11geuheiro1 
note que nm; dormentes ollsena·&e uma fr.lta oon· 
aicleravol1 que é pequena àimenaõo no compriment<,). 

Os dormentes! 11egundo o que eu tive oooatião de 
ouvir a um homem àe proiiasõo, devCJin ter, al'm d.os 
trilhos1 . do 110 a 60 ccntimotros pelo meno1, para "esia
tirem a\ força o ~io lnsoar&m, eeguJ:lclb se obil'l"a, e 
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co~ ~tiita· :fá'oil!Raa~: :g~vi• e~ti;\1 o~l!ei'v~~~~. ~:c~rtils?s 
prn'tiaos, · ·e,t''ouvJi\.do 'tlltnbeti:i_ a.:p!:ii'IB()aoih~pe·tl!Jltê;''rim 
a confirmai" que nquelleti'thi'h'ão razão. Delprópoéito j)ro
carei a opinião de :ti!D !tabil·e~ge_nlieiro,·ha:~cucos dias, 
-p~ra; fo~1P~ ~, Dil,e:a, J~o ~ . .rP.~peitQ>,d~A.t~1 ~J?Jeot!?, e,por 
.ter h~o ;2 rel~~o~r~o, 4<~ -_Sr mi~t~o .. Chamo .igualmente 
a :Rtte~ça!> de· S. Ex. á.oe~oa ~este ponto .. 

:o SR!, PnE~IDE!'ITE~-PeçD. ao fnoln:e deputado que se 
l'EBt • ·a á inateria.·e .discllssão. Da estrada,da ferro da 
:Bahia: tra~a-sa-:nos.·attig~ additivos, qne n commic~:~ão 
ofl~re(le,.por~m. niio forão ainda apoiados; q nando en
tmrem em ~equssão,: poderá.o ·honrado membro oonti-
nua:D nas -obaerva õaa ne:· .f • · 

O· ~a. ''AuGu~To nt O~tVEinA!~A-discnsEâo é geral, á 
n:ai. credito ao governo. 

O s!l. · ~~~tD_EJS~,i;:-:fO~tle e~~á~ .á dip,P"osi~o.'a~~· regi· 
menta q.ue·perm~~~~--~t~~r-se s~orO! da ~~tra~a .~e ferro 
da Bahta'f D'!_~&lB}'obíiervo ac·· nobrlr deplltlldo· que as 
au~a· opsenn,~o es. pb_~e~ dBl'~ lne;~ a resposta i e afinal 
Dão. s.e tratámda :questão ptlDOlpal. 

O Sa'. PliinEÍu »A. SlLvA.;....;.f;faa·póde fazer nmâ apre
, ciãção soblie :as· div~llj!iis est:tatlas. 
, · .9' sil. Pn.!istoErti'E:.,;_Não 'pela fórma. por que: 'está 

· ' · • - · · r· • · ·.· 

· O,S~. AnAu;Jo.Gó!:e:~Sr, pras.idente, qt:t~do cpme· 
.~ei:ia flilla~, per~~tei s~ pod,ttti~ . 'ocoupar-aie:l~go da 
:JII.!'.t~ria) do e_eg~do a~tigo, .e .~ão ont~ou _i6tn em (!.a. vida. 

jll!eoe-:-m~ qn~ as o sary11çoes que en o 0.1 o;uao sao 
f~a dJ;'I\f!B~mpto, porque procuro: p_or esta fórma,_so
lioitar ~o ,.g~verno . pro'tidéJ).oil\tLqae ; elevem a. renda da 
-estrád~1de férro:dà ~nh tovincia. . · 

o S.r-:1 PasBIDE~Tk: ..-.;_Eú .fiz 'a observa~ão ao ~r; de
pntadb; :p~rqàe ! 1te'mos·· o~·oaaião· ptopria· -para · tratar 
Cliato. · · 

6 'SR':' ''AuirJ'o . G6zi : ....:. EU• eatoll' ·a :oonbluii~ Obe• 
·:c1eço a 'V'. Ex~ m~· 'pé;r!hitt~·mà ·aindâ: wgnni!UJ pa-
!~nas. · · · 
· ' ,<»;t_a~o·~ ~~n91i!> 4~;~~; -~4dlltr,o,_'porqtt~ elli!mà.teria 
à~ ~~~~~tit~ç~o ~~P «;lt;Jrmentea,_ ohegon ea.ta e~ 1B68_ a 
17.,;7~-· d9rment~s; . q:aí' UJ69 a 18,461,_ e a· a·ospeza em 
47~'1.45~950 · D.a'lll9.1?o)}~~ -a'-ostráda de f~rt•o da·:pahia 

. ao~· se quasi qne:nóp~iodq 'dé'um'a reoorlstriloçio per~ 

. :E'.pieofsó' que 'a' oomBanhi~· seja oompelüd!l n' on~· 
:prir to4as. 88 .oo~4iç~e~ , c~. COJ?,tráto~ H o, P,~UQ01 t~do 

· ~ba id_o_ ,o tUnel de. Pojq.oa, ·nmn obra .em.qne ae, despen-
r o e nas e ooD os e; r s, sen o o a a Dl8D o 

pox: 1 4eféi~9o ~4P ~ó~str~óçiió, â reoónetrucção foi á 
ouata' db rendimento da e•trada. 

E' ~r~oiao: al!&ignal~ ee~a faotos, para qua tJ honrado 
Sr. m1n1~tro cl~ ogrioultu~a lauôo as auas vJ,staa eape· 
oi.~Jmenté p~ra· aq\l(lllil. estraáa; e para que. o diotioot.o 
deputado, meti coU~:ga pala Bohill, engenheiro flaonl da 
I(lellm&, e~trQda, examine tambom isto. A companhia 
J>Ór euit; parte não tratlt do. ampliar 'os. m.cios de augruen· 
tor a recei.ta :. ~ouco importa· se com 1sto, porque tl'm 
oo '7 1% gnrnntidos. 

· Por exemplo : oabs o nobre deputado quo a companhia 
l'OCilbO .aso~car e nÕo . pRSSB ,recibos OU qtútaÇ~tlS R~ pro
prietnno , não ·tem· balanças nos' lúgarol!l ondà r<i· 
coba, e, ••• 

O Sn. DJol'lvsJo MAuTJNs : -Já tem balanças om 
algune lugares, e já enoom1Xlendou onttafl. 

O Sn, Ai\.A.UJO GóEs:-... E~timo isto muito .... a niio 
:responda- peloii: generos, de ·maneira que a uelles qne 
:p 1~0 z r oon uz1 .os pro uc os pe a es ra a e erro 
Í.llZa m ~nG por mal). porque os trnne portes sã é> .maia bara· 
tóa, quaodo aliás estão ·proximps dn estrada do . ferro 
de que fogem porque a oompanhiR não dá garantia1 

.11 tem nma tarifa nssaz olevadt~. 
Eu tambem u,a oool!eião de ver a respeito da estradn 

do ferro ·da Bahia nma·: provii!cb.oia que muitll csthnéi, 
-tomnd~~t. ·'pelo Sr; ministi'o, ·a ·qunl :foi não acceder suma 
pretsnção da companhfal que, depois de ooustrui:r um 
annazem,r tini quo d:espendau pronvelmente avultada 
.BOmmfl, quor.iS.· que esta cspitàl foase addioionado ào da 
estrada. · 

O Sa. 'DJONYSIC)' -MA.nTJl'IS:......; Ní\o, senhor, não é 
· 'tii\oto. 

TOMO lV 

25 

<rSI\1 AllAU>lO G.«5f')l:: ......,.Qh.:!JAqüi.-·estár o .aviso'· do 
Sr~ .~i.!listro ao .Pr~lliclen~o. dà( P:rovin~,_. o' q~al1 é 
ó~licebxdo rnestea'.tel.-mos,: c A~ >.premden(e; da :Qahl,a, .de
olar~ndo,1 ~m· ·rf_spost&:ao cOffieio; de:'2': .u~':~ez : paes~<lo 
sob n; 16, relattvo_ fi -prnposta· .. 4o . &upermtilndenta,, da· 
oompanhlà: da estra~a de· f~rr~: da m.e•ml\ . prõ.vi~~ia 
para alugar ao governo o trr.piohe o a ponte,;(U !!IJl
barque conlltrnicl.li ·; pelll' com pànhia na.-~praça .do Bia- . 
ohD.ol~, .. · me~iante Q · pagl;lmento; do··7 ·% . Boore, o.:capi-
. . .. _ . n. ; }i "-c~11.o; e· qn~ o gov~mo 

i:mper1al nao pó·d,e .ac~ntàr:sémelhante !'j:tbpoeta, tl&nto 
porque ai 'eonaições:ofle~eoidas f iinipe11tão·,a.tigtnentb da 
.garantia!de jnros, lla~.à·,~ ;qlle' não_. está, éllo~il.utorisàdo, 
. omo por ao· u r. a . n e. con s' e 
·receita ·~ deapeza. à obras: partiotilaroo ·da Coínp!Lnbía 
· coxn :as da éstràda, », . , . . ., . . , . . 

Acredito qmli'o · noJS\·e deputatlo, fiacal dA. estJ:~ilà,da 
Bahia; não h~ de i~t~rari :a existenH~ ;;dellt~)ayiso. 
O :q~ en- dis•e 'esti\; de 11ocord.o com ·:o que nelle 
se lê. 

O Sn. Dtol'IY&io M.nTtl'ls :~Tem: · 'ont_ta;'eiplioaçio. 

.o~~:s~:~ &~~;, ?~~;é~~~~~~;v~~~~~~o:~~y~~~~lf; t~J:ltativ~Ae~ele~~ 9· , ll~P.~t~~~-!'P1Brpv~rh~,P. aYip· 

h~i a~.~~!;a~~~ _mes~,~$~-,~~~H,Il,â,Ai\',~oa~ ~~~~~~ 
vez de antouea~o, BeJ.~ •. a~p()lllÇS.O- .0:\i,rfg~tpna,. PRra,o 
g_çv~rn,o,; . e p,eç.o .~e~ónlp~ · â Qa~ p.o~ JAif. ~ ~~ito ·periiêr 
seu.preoi<:JIIó tampo. (~tJo.apotcuro.:;~ mtfilo be_~·l 

o s'r~. Perelr~ da •tfllva ( .iienc:,'o): :_ Pàdi~&lpa-. 
· tavra,patia ·e:s:plioar.-:o mou· voto:- tÍm ~fer!llldia ,á pro
·posta qu~<~ ttQS;ooõnpa. Tooá.;..Ule! a Tez· de fallar ~ quanclo 
ainda ningaetn·impugnou, ·s·~matmk da·df•oa .. ão, .e 
apel!as, um~ illustre ~epreaànta~t~ , · pela pfolino~a de 
·Bah1a· z:eqqer.eu ;e!Xplio.ações,. mo~tranclo-sB\• pon~o· ao 

portento, .Profundamente que não me - 11e'~ concedido 
outro campo ·para dieoorror seniio o da: expoaiçilo' dos 
inoti~os que · fundamentão a minha opinião. 

I , ~ • . \ I f 

Protecda~sa por oUa !\Utoilsar o g~vora'ó para· lovantar 
um empro11tbno diJ 36,900:00011 que appUoarl\ á oontl
nuaçi(o da: estrada do : ferro do .. D• PedJ:o II, .tonto al1 
obras · j& come9adaa d~: s• o da\ , .. iooçüo, quo dotem 
terminar no eitlo da. Caohoolra, .ptovlDoia do· S. PaUlo, 
e no Porto·Nóvo do Cunb1\, -pr.o,lnota da Minas, conto 
á linha. que partindo dn o11ta"no do Eot:o .. RJoo 10 di~ 
rijn ao porto do Miioadbao, sobro o ;ruo clo11 Volhu; um 
dos mais importantes trlbutndoa do magoatoao S. Frt.n· 
oisoo, · 

Ninguom bojo desconhooo ,que uma n"çiio, ·o em o um 
individuo, tom· ·auaa naocaaldndea incei~ántcp,,_ p~rma· 
nenton, dGaonlGlvimento do espirito, o - ·progre~IJot P.by• 
siooa : a eduo:.Qiio, 1\ inatrucçlio derramada por tpda..a 
parto como su devo praticar, d' su.tl~fi\çõea·& pl:imeiN; 
a segtmda co.q~p~e-~o d~ molhoxanientos · ma~erlaae, e 
'9ias â.e ·<lo';Dmunloa9ao para · O_!l povo.a · _aggl~merados,:.. o 
pnra· os patzes qne · elles habitao. Ambas un1das formao 
a. 'Ye dadei P. oivilisa ãó e ooi:lcorrem · nra sua: felici-
dadAe . b(1,.Po·,·atlo~.) . a· .t . . ·t' • .. . 

1 
.. , . . __ .. . . t . 

o a. u.ooos nma grau e' e er tve ._guerra ; emqoan o 
nBlla lnborâ'vamoa, · em quanto . não · àabi~mos ·a. · aomma 
de sncr_ifioioà po~niarios 9.uo ella,n<)~ '~Xigi"' ·ou~pria· 
nos,'adJar· os ~ndes . traoa,lh~s pU:blzco~: . . (Jpotodoe.] 

. lloJe, potélll, que ~qm~.Ç~~OS\'8 p~trar DO e~tadQ ~or
ma), . q ?e .:"éo~~str pu:~,?B ;nossas fi~~nçâ~; . ~~·e. QS .v~moa 
em aJtu:açao, que ae uso é de tóqo amda ltS(l~gezra, afino· 
ça-nos e garante-nóii'todavia o prlisentê, blliembs para o 
futuro do paiz., . .. .· . . . . . . , 

Para ~~ .. , !lf.ai~' oel~idad.e ao~ ~~us prog~lll!SOII rene~, 
pare. apr~~~.ll~i'l..fll!t\ ... DiU~r ... c~· de OlVMli!I~Ça~ e ·~ proap.eri· 
dnde, di_ri p1~ 1ratt~nçao ara ·as ~~iis d~ q !Dmomoa· 9io ·fiuvm~dew~xosb:eD; re:Jlzomos ns que es 1verem os: 

4 
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tudadas, e qne 009 aesegnrão vantagens oérias; gaste~os Ba um progreeeo rea:l e seguido, á proporção quo .\f; 
algumas somme.s sem temor neste ram() do .. ser!•ço_ estrada caminha, e ao mesmo tempo a dospeza dimio.uct 
publico, plorque a despeza eerá de,eras produotiv&. . um proporção oom a maior extensão da linha~ · 
(Apoiaclós ) Antes de emprehendermos1 conheçamos bem O Sn. F'EnnEtnA. LAGE: -Muito bem. 
o que ooüvêm e o que é neoessfi!io; verificada esta O Sn. PEnEIRA DA SILVA. :-Tomando como teriDa 
hypothaile, avauoemos, que o · patz nos agmdeoerá.. médio a. despezll de 45% da receita; qtié mei:or será. 
(Apoiado,.) . . .. . . . • . . com o aug'mento da estrada, está claro e p~tente que 

A estrada de ferro dtr D. Pedro li pertenceu a uma a e&trada rende aotualmente mais do ne .o 'uro ue 
- -. ~CIIGmOmpperl'o .l. a. r. a. .• o fi- m de ;~o~lit~r .. ~s- co~mn~~Cil~"~ea p ga o governo pe o sou "'lpl • poaa OI. bto quantrJ 

, r ao thesonro1 e quanto aos particulares, quanto noo 
entre s ci ade do Rio de Janeiro, ir pela parte do norte tom elle lucrado, e em relação ao }laiz, que somm<l 
ao Pvrto Novo do Ounhll, na provinou& de Minas. 0 pelo enorme tem colhido esses toriitorios . ue a estrs.da 
sul ao sitio da (Jaehoeira, pertg · da vi.ll:.--de-..L.ouln&t---1-~amra~T;;;e;;issi..a...=i.m~ui.t ~o,~o~p~o-:;,ro~o~• r.e;;-;;q~u~e ';a;T.;o;=;;o~om:;;::o~tir;;v~a.~p;;;;e~r~oo~~~,=--. - -
proTinoie. de S. Paulo. Com 410. kilometro~ de cxtens~o, fertilisando o solo, txoitando o trabalhó1 e eopalhtmda 
sendo lOil do Rio á Barra do Puaby, dnhi á Caohoella 1\ oivilisação. (Apoiado•' ) . . . . • 
164:, e l;l.ahi onde ha a bifurcação e a es_trada 86 reparte Conto que este nono de 1870, a renc1a excedera de 
em dous braços, 166 a~é o Porto Novo do Cnnha. 5

1
000:00081 e no da 18H, de 6

1
000:000IJOOO, 

Depois de já bastnnte &dla~tadas as .obras~ por uma O Sa .. FsnnEJRA LAGE :·-Com certeza.. 
lei encampou-a o governo aool?panhia,,P!Igando·!heo 
seu capital despendido em apohoos da .d1v1da publica a O ~a. PEnEIRA DA SILVA :-Concluida que seja. e. os-
jruo de 6 % ao anno. · . trada, apmhando ella toda a colheita existente, além 

Desde ,,ntão ficou ella incorporada ncs bens do Es- da nova, que o transporte barato . creará, e que se tem 
tado; 0 p;oTerno tornou-ee seu proprictnriq ~ empre.zn; desprezado pela. difficnldaào do transporte, po~emos 
sas adminilltração converteu-se em repart:çao ~ublica. confiar seguramente em ceroa de 8 a 9,000:0001,· ou. 
(Apriiatlos ) o governo a tem r er B'llll e • . • . :J • e . ue a 6 en. o S3 espczr.s 
{il poiados ) Por e~te r~pido oshoço conhece o nobre custeio, reataráõ de liquido cerca de 8 % de juro. 

· deputado pela Bahia .9-uanto 11u cngnunva~ p:_m~do ser Assim, porti1nto1 collooada a questãa, e estudada 
iU!ompanbia ~ue se aissolyeu uma asaomuçao mglez~, sob todas as suas faces,· oonTeín mais é.o óverno, luera 

• . · o esouro em con ra xr um empt·es mo, -<t 
ainda questõ ~s pendt'ntes entré o govorn~ e s referida concluir quanto antes a linha todà nté Oaohoeim -e 
companhia. ~ Não ha. a men?r contcotaçao, e nem ~ Porto· Novo do Cunha, do que em continua:-lll s6 & 
poss1vel bnve-la. (Mwtos aparados) • custa da renda li uida annua da estrada a oiado1 , ue 

Pl1ta "Tetificar-se se e6ta eettadu merece sero,....,..;.... ....... =---1--,--;a~~m~;e:.;m~n;;:;l~B::;'V~a~g!a~r~o;;;lla;.;m;;;e~n~!l~c'3:on~o3F.;u~ld~a;:,~é';;m~e~n~o~s'.T..a!v;;-o-::---
da releva lanr;nr uma vista de olhori sobre sua situnçiio, ravelsob o ponta de Tista eoonomioo. (Apoi11do.s.) 
an~ rendas, suas aespezas. Peço licença á oamara para E' utp.a v1a de communicação até inclustrial, nt~ com· 

. fuê-lo1 visto que uso da palavra. _ marcial, até vantajoEa, financeiramente fallando. 
o gov~;rno to~ gasto coma oomtruoçno desta estrada Mas o emprestimo pedido na proposta que disout:-

pouoo mais de M ~oo:ooos. Ha. annos a est~ p~rto só mos não _ó só de 8,000:000/1 IJ&ra conclwi' a linha de-
a tem feito progre~n segundo as forçns do Uqmdo da terminadQ pela lei. E' de 35,000:000#1 estendendo a de 
sua receita, e pcdsso vai elln vagar.ceamente1 quando Entre Rio3 ao ponto de Maoaúbas sobra o Rio das V e-
os maiores interesses do pniz rodamão o seu prompto lhas 1 oaloulando-se aE3im ·cerca de 26 a 27,000:COQ$ 
acabamento. (Muilol op :iarlo1.) So adn.iltimos que ella este novo prolongamento que agora se vai deoratar, o 
só possa. r.rogrQ.dir, coutinuanao o m e,:mo syatema, que se niio achava incluido na lei que mr.ndou COil.B· 
antes de o1to annos não estará conduida or ue o ne • rro de D. Pedro. II. · · 

periores1 que muito os prejudioavão . (Apoic.do1.) serra da Mantiqueira em Joiio .Ayreo, serve ao impor· 
Aotualmeute despendo o governo 2,200:000S nufiual- tanta muuioipio de Barbacena, . corta os de S., João 

mente de juro com u omissão de apolices, oom que d'El-Rei, .S. José, Qneluz1 Ouro·Pi.·eto, Sabnra, Pll· 
obteve o capital empregado ncatn estrada i gastnl'Í\ mais raopeba e Santa-Luzia. 
cerca de 5~0:00()fl,,com a pova emiEsão dJ apolioos para Esses t&rritorios possuem uma. população que mais 
o emprest1mo nppboado a sua concluatto i n despeza ou menos exacbunente se pó ele avnlinr entre 250 a 
total Sel'á por snno de 2, 760:00( SOOO. . 300,000 almas; &iio fertiliseimc S l:l.O solo, produzam muito 

Examinemos a ronda quo tem dado r.té nqui a estrada bem o nlgodíio e todos os mais generos (muito1 apoi"-
de ferro de D. Pedro Ir não concluiaa. do1), qua se não têm sido aprovoitados até agora na 

sua totnlidnde, devo-oe esta perda :.í. falta de oommuni· 
oa~õe11 e tL carestia dos transportes rapoiado1), . que não 
levnntiio estimules. A estrada de ferro vai levantar s 
industria r; gi-icoln dcssP.o povo~ trabnlhad.orea e mori
gerados, quo corresponderáõ ocm o aogmcut~ de Eeu:J 

Em 1866. 
Em 1861. 
Em 1868. 
Em 18o9. 

. . . ~ 

1,858:676$025 
. 2,õ23:296fl37l 
2,808:3•1?fl250 
4;329: al6H6oo 
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vroduct<is a espeotativa dos lieus amigos (apoiado1), 
quando a seus otnidos soar o agradavel ruído dessa 
J.'l'ande elilineilto de progresso e aa ci,ilisapão .. (Muito 
iJ~m ; muito bem.) Chegando ao ponto de Maoaúbaa, 
onde o Ri!l dM V olhas comeca a ser navegado, Bbrir-se• 
hiio as oommnniaações fluviaes com o soberbo S. Fr:m· 
oJeco, '1,119 formando· se na província de . Minaa .com 
msmanotnee nnaoidce nas suns serras, atira-te no ooeo.no· . ,. . . . 
ill Behi11 e Pernambuc~; 

APehn pmsuitetnos em tetritor.ios farteis, rioos, abun
~niltos de tre, pro'tinoias do I~perio', Rio de Janeiro, 
. ' 
t~m 85l kilometros, oastando a constracção de 68 a 
69,000:000SOOO. :. _ .. 

Levanto, porám, ilqui uma ohsenação; A Ol'ltrada. não 
pGCle, não dava emprehender on executar a linha de . 
Entre-Rios n Maoaúhaa antes de terminadas ~s duas 
ucções qae restão a terminar·éo, a do Porto-Novo do 
Cnnh~ e a da Cachoeira, porque a linhn primitivamente 
traçadl\ entre estes dons pontos e a oap1tal dó Imperío 
o6 e Burá a base da sua continuação, o aliccroo sobre 
que ella tem de edifio~r, partindo e desenvolvendo~se · 
cada v~.z mais. Com estas obras v.oabaa.as pó.ie·sa contar 

• . 1 • 

P!'&ntia. elo prolo?gnmento. (Apoiados) • 
Ora, o nobre director da estrada dtsse no relatono 

21lll!.uo, qae aoa.bà. de ublicar. que precisava de seis 
DOEI e meto par co c uzr s. ça , 

iermina:r a 4.• E' muito, é tampo de muis. (Apoiado•.) 
DeseJo maior celeridade, empregue toda. a força para 
f!U!Wto antes completa-las. 

O l:n. FEanEüu LAGE:--- DoUJ annos e meio. 
O Sn. PEilEIRA. DA SILVA.: -Aceito a declaração; 

poeso ooatar't 
O Sa. FsnaEiaA. L!GE: - Com o empreatimo sim, 

nnhor. 
O Sn. PBREIRA. DA. Sun : -E' para apressa-li\ qu~ o 

"oto. Aoeito, pois, esaa declaração aolemne ; em dous at6 
àous anncs e meio estará terminada a a• · aeoção até a 
Caohoeira.; em um anno a do Porto~Novo do Cunha. 

O Sn·. FEnl\BIIU. I ... lGE : -:-Sim, aenhor. 
~-•· EREIRA. DA ILVA :....;. .~ona e essa eo nraçao, 

àos nossos Ann11111 e fioo satisfeito. (Jpoiau:fo•.) . 
Susoitarei ainda outrs. observação. A estrada de ferro 

fui oonstruida. ara baratear os trans ortes doa ~neros, 
animiUl o ·sss1m a ii'l ustrll\1 psra ao1..1tar e apressar as 
Nlaç5ea1 auxiliando por eate feitio as oommunioay5eY. 
Ha aotualmeate queixas graves todaYia ácerca das 
\nrifas, e do pt·ooesso dos transportas. Os lavradores da 
p:C:11inoia do Río) da Appareoida, da Barra-Mansa re
preaenUrãô. Convem ouvi-los e attenrlê-los ianto no 
que so executa, como no que se decretou, e que ninda 
nlio estll. etn exeoução. Assim é que o e3pirito pl\triotico 
que diotou a orliação da estrada de· ferro de Pedro II 
oolherá os fruotos que desejava, e conseguirá a lavour~ 
os beneficios a que tem indhpntav~l direito, o os auxi
lies que o governo lhe p6d.a 6 deve prestar. ( Muito1 
OJlOIOclOt.) . _ . , 

O nobre deput!ldo pela Bahia que me precedeu na 
tribuna expoz algumas cionsiderações ácaro=:. da estrada. 
elo fe~ro da sua provinoia. 

O Sn. lo VlcE-PnESIDERTE: -0 att. 2" da propostll 
~ o que trata dessa elitrada.. 

O Sn. PEREm.\ DA. SILVA:-Na 2' disouasão de uma 
~ro~oatn o gove~no o111empre u~ty o a onsa suso1 nr-se 
hgl'llras observaçoe~s aobre os artigos todos de que elle se 
oompoem. ao tratar-se do ptimeiro. 

O Sn. 1~ VJcE-PBESIDEN'tE :-0 nobre à.eputado póde 
fazer oonsideraçõas goraes, é do regimento. 

O Sn. PEtuunA. Dl SILVA :--E é nesse sentino que cu 
ia tratar da questão, quando V. Ex. mo interrompeu. 
(Ri~a:ias.) ·. 

:Niio aooxnpnnhm·ei o illuetre representante da Bahia 
:naa observações minuciosas om quo entrou : direi apenali 
que o traçado da estrada do ferro da. Bahia foi o maio 
infeliz pos&hrt!l, lovando a linha da oapital da proviucil\ 
em to1•no do mar e rodeauclo . o reoonoavo, onde OB ter" 
:wno11 não são de boa qualidade c não hn produc9ão para 

alimenâlr o custeio; por · isso nem para a despeza rende 
a estrada de ferro dn.. Bahia. (Apoiado•.) Se começasse 
de Snnto-AmarQ ou S. Ft·anoisco, pontos de ooínllluni
oaçio por . mar para ~ oanital, e diilii corresse paro. os 
.terrenos uborrlmos do i'tltflrior da · provinoia., esperanças 
muito bem fund~Jdns havia na suaoonstrucção •. (Apoia
dor.) Agorn1 por6m, é tarde, e só ncis resta emendar os 
orros oommottfdo&. (Apoiac!~•·) 

Pernnmbuao, clnu uli!ls produz muito, apezar dos escan
daloo oommott dos na sua conetrnoção, â illustre com
wisseo .dJeta casa, lia examinou a ptopoat!l do pode: 

I I 1 
que ll8 lho additas8e a idéa de enoampar ambas as. 
eet,-a.a!'ls e de incorpornr-e.e a sua propriedade nos bens 
do Estado. como se praticou com ã de D. Pedro II. 

Essa idé<~. foi aqui lembrada, na discussão do projeoto 
do senado para o augmento da garantia ao aapitaladdi
oionsl so fixado pelos contrato !I respectivo• á estrada de 
Pernambuco, foi aqui lembrada, e eloquentemente des
envolvida pelo meu nobre e particular ainigoJ deputado 
pelo ~· distrioto . da minha provincia, e eu, acompa
nhando-o, 2uetentei-n com todos os meios de que fiispu
nhn.. E' melhor compra· la, dizíamos nóll; do que sus-
en ar. n 1 a on es ço o . 

direotoriao capriohclas com séde ern Lon~res, e· r?gen
do"se pelaq lefii'Jnglezas. E quando melhor apodu~moa 
o'Jmprar. do qtUl antes de darmos n6s mesmo&. maior 
va or s AOç os, nngmfln an o a garau 1a e JDl'O a u 
oapitnl addlolonal 'P Entretanto o Sr. miniatr6 da agri
oulturn oppoz:ee fortemente á idéa, e a garantia pt&Baou 
pelo voto da malorla dn onmara. (Apoiado,.) Comó agora 
~ce 1\ o govorno a ll que en ao com a eu en 
quando mono• oar" oufttarla . ao goYcrno · a oompra 't 
Apptovo•a, tod1vln ainda ngora. porque me parece que 
a oxpurlonola uoa ,lo"fo tor enefnnd·o em queetões seme
lhautei. 

Soaboroa, ou 10u daquellas q,ue sustentão a neceSii .. 
clade elo obtmnrmóli ao paiz oa . oapitaeP estrangoiroe, 
dando-lhoo os m11lhoro~ luoros e -vantagens; não temos 
no pq,fl oapltacs bPstantes;. conTom animiU' emprezas, 
excitar o dttlouToJvlmcnto e progresso de solo, e da 
induatrla, promo,or a riqueza particular. que com ella 
o •á f ez!l. ublioa~ · .4 oiados. M~s não uero 
que .no e&tabe eçn nos oC~ntratoa qne as leis estrangeiras 
-vigorão no paiz, e que ~s oompanbi~a que aq~i se 
criarem, vonhi\o don\la .vierem oa oapttaes, . tenliaa a 

· · n • ·m Itn erio ara. 
dircotamonte aqui tratarem com. o governo. .· 

Doaejo q,M oseas oompa.nhiae ganh!lm, aut!rio l'ro
~eitoaas vantagens, porque aó a.seim se· pr:>t'agnrá o 
iuoontivo nccessario para n orglllliliação de companhias, 
que apurando em eacsla. maiehrga, mais serviços podem 
prestnr ao -paiz do quo partiot• hrea isolado~. ( ~ p )iadc., .} 

Tenlu dito, oenhores, quanto jolgo auffiotonto para 
.dar a ta.?.no d.o meu voto em fa.1ór da propcsts.. (Muito 
bom, muito bmt.) · 

o sr. &adralle FIIJuclra ·pronuncia. um discur
&!l quo se aoba no .dppmáico, 

O 8r. ;lratJjo Llmaa-Sr. presidente, é deplora
'Vel o systema. que Rdopta o goterno e sua mnicria na 
disousano das materiaa que são anbmettidna ao con:he
cit:nanto destlt camara.. Seguum-se oradores sobre ora
dores que f11l.\:lo no mesmo fiOD;tid.o, 6em qn,6 o governo 
ou aous amigos se xeputem obnglldos a ex.phca.r R~ me-
didaa que &Ustontiío t • . • • 

or a o1 · 
ha. a rnzito: ha a n~9ão, que julga definitivamente de 
que parta oet6. a 'iotoria ou a dãrrota uas disonas~es. 
Lem'6ro, pois, rospei~~at\inenta B? govorno e nos u~brea 
dopntadoe que o apoxao R nooesa1dade em que estno de 
juntifionrem as_idéas que defendem_. ~o outra fór.rna 
obtorn-se um trmmpho, quo é matorJnl, nnno11, porem, 
u 'll triumpho q_ue tenha o applnueo d~ razão ou da 
nacão, oomo ó mdispensavel • 
· Nestes termos, para não 11ncerrar-se nssumpto do 

tnntl\ mRgnitndo, e upcznr da inoonvenienoia da hora, 
e de douo disoureos no mesmo sentido, Vott fnzer algu
m~~ oonsidera9üa1 neoroa do projecto quo se discute._ 

Oomo oat& o projooto, é ohoio de tamanha oonfueso 
e dofoitoa que uio p6d11 mcreoer o mou voto. 
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O Sa. ~~.snaEIB.A. LAGB:- Já se' está. gastando por 
conta. dellri.· 

O Sn. AaAUJo LmA:-'- Se~ndo as .·tab.elloa que 
I ' ·, _ ~ ' • ~ ' • • ' ' •; ' ; · '. . } L 

. . . . . . I 

o crª Jt·~ ,é:aiB,t~Í~tiHo'iJór ·o~i~ f~rm'a ': .'p,~ra &,'4~· secção 
8;800:00~8 ·~ :psra. o'~rol?~gaqiento a~ ei#rada de ~erro, 
de Entre;..Rws a ·Mne<aúb·a em 'Mmns·Geraos, 25 R 
26,00~:!)00IJ~ Não ha I~fér~e,nCi~a·!á,!a• seêÇãô .. . 

.O S11.. FEnÍ\Enu. L4GE :~Eetá.\ inoluid~ • . 
O Sa. ABAUJO LIMi\. :-Se o· relato~i() do i.Üuatra ·di

reator 'da ·estrá'~i 'ne' fet~o. ~e o rel!ítorió lio en·g~n,heiro 
em chefe'' dà'. :mesma 'êstril.dl!.· valem alguuia consa, a 
a• secção:nad~ tt!m Óbtn o· credito de 35,ooo:obo~, · nada 
abso~utal:rie~te.: . . . . 

: ~, 

a 1 ' ,sn~tllA . GE •· ~-um. ~P;~r . e.. . . 
O ·Sa. ·A.B.Aulo. LmA :~Assim ·lns ,deeae11as. desta .se.o

ção.não estio i&chiida.! ,nos .35,000:00PP,Jsto é inoon-
. .' . t .. 

·1A razão.' é e&ta. ~p.ra a conáXusão · a~ a• àecc9ão 
tern~ee nbe~tu · Cl:'l~ditos; . · 
,.0 Sa~ Fi!nm::J~ LAGB :-tJm só. 
O 'Sa. AaAu.lo LI~;-Maia .de um.. Aintla nltima

me~te à H dê' 'Feve*eiro. e a HR~·IÍO .. llm .creiU~ô ';extrz.pi.:.. .. , 
dins~i~.". · .,, · · · · · · · · · 

:O Sn. ~IU\1!1RA. LAaK-:- E;. com ealle ,que ;ae.tem. 
feito as t bras. 

o ~s~ ." catk' l\ficu:uo •: -.•'Expli<Ja'.:ae perfeitameli*e~ 
Não ~.e pq~e~ .P.~i~r:a~ ',dbr~~. : llu~nt!p:Iuus .s& demorar_' 
o credit9I'J!lai'or' ser~ a· âomrlfadqsp'~ndida; q'lie se ha 
de d!lsoolitar ·delle~ · · · · " · · · .. · .. ' 

O .Sn ' Art~tÍJo Lx~~ :. - Continuo. 
. ' '• . . ..... . 

no ar~dito ;, porquê.;~ 3 .. • s.' e4çã9.~s.~á'~pl~~qaam'ento óom 
, ore~t9s ex~a.or;~inario~ , que . ~e ta,m ~berto·· .. · . 

ainda. 

:Q ,SR. AMu,ro I;nuv: -:- S.egl?-e~se .ppia. que o.,Ç)recllto 
a.e 35,000:00~8 nadà tem oom1a.3; eeoç~o. · . 

'Mas . setnelb.aubi's. axe~tos são .·· mabifes~amenta ille· 
gaaa. . •. · . · . . . . 
Se~nd,o n le1 de 9 deSe~embro. dtlil850, ,quo éQassento 

da:mntaria., hn Ol'Eldito.s ·StlpJ:l?.mBntaÍ:es ou e~traQrdina
rios. Na aonfqrruJdade ;da 'lm.de:9 de. :Setetttbro de 1862. 
só se abrem oreditos supplamentares (loin-raJação a 
verbll~ !!'\riaTei~ que vê~ ~en~i~~a..d,n~ ~a .Pfoposts .. ~o 
Sr. tnlmlitro ela fazGtuia: '()r~t~;nn pr~pol!ta; do. orçllménto 
do S.r. ministro da fnzendri.' -en:i· 1869; com':ràapeitó·'ao 
mit?ater!o. d! ag~ol!)t\lr!l;:66 ,se:4egJII~P.· YM~~~ejll,tl'tlS: 
- Illnro'inl\çao, J ~ros . . d!\,e e~tJ,-~<1.!!~ .de te~ro. e, ;correios. 

.Cump~e nin.ân: ~;!!~eot4' ' ·9.~ea 1lei,dl! lM~ ~~dn,ei.:pr"O
sa.mbl~nte. que oe · 1\br® pra!litg~, qn J>plo,me1}_tar~s p_a~ o b.raa. 
pu 1oas, .· 

.Oompare~<lf! e~ta~ .4isp,!:~!li~1l.e~,a,q_xp. !J.fl Ol'Gfll~9P : ~~q e~l~s . . . 

tradas de forre.>. b;.io .foi oçru1iªerl\9~ · :Vaciiwoli .. n;~ pro
pósta··do Sr. ·ministro Çl~ ,tazsrià:atde 1q69 a· 8 '70·. De .. 
mais• s lei de 18~2 :t,o<fa::q~ç 11e. ~Jirilo pr~!Utos .anpple,
mentarea para oQrRB; ~u,bli~'': . . . . · ·' · · ' 

S~d ·extre.j)rdi~adq~ ; ., ~~ ~1n,u" i~;n~p5a,i:y~l.; pp~qne .o, 
ot·ed1to e~:r~ot:t\in~t~o! ,!lqnf~r,wQ. a, lf!l:;do, .la5o1 .r.eqner, 
duns .o~ndwoes; ;:s.ernco ~n.ao : conte..,q~,pl~do .. no orça.
m·ento e urgen~a . d.~ ·~~ud11' }.l: ;ell!). ,AfD~all. l'~tllB con-

. diçõos faltiio uo ora dito é~ 'l.~!l!i~~o . . , . · · 
Havia vorba- ~o_, of~Ql~n~Q;;eatrsr1ps ."-~1f.ot~o . ~ f~~tnr!.! 

uxg2noia, e!"ob. p~na: ·ll~ .~oJ:a.r,aJ\"UO.:l\nsan~Bj a. ~ont.inua-, 
9ii.CI' de todl\ .~ .• '}~-JqllEIJ:, , l)};IJ',I!ol i!\1 .q. ~af~Of~~~~Q~U. rilo; 
po~.qna snnullari4 P: p~lt~,rofl~Mr.··~· !p~á~~~-~1!. ~t~pv~~i-io·: 
da: flict~ldade ,dQ' g..a&t~t . íkul\n~~ . ,q,ui~CBqe~ Jll_, t1t"lof~à 
urgen01a. 

d 
.. O . .§a.~JE.ln~~.ru.-1 L .. ~H.IJ. :TE' ~1W"Jtn~eJn~oqr~i~~h 

e ;n~o ."!"r o~o. p~ .I>r~claq P~t,a ~s puusas.,,., 
O 'En. A.1\AVIO L~MA.·:~O .. .q~~~-à.~ve~ia .. ' f~e~ ·.q ,nqbre, 

mini.~~rQ 'l; ~ra se~ :~oye.r .~presol:lt~r:~a; p~rante;p ,;p~rla:-, 
mentq, .;e d. Z3r: , }>ratxqttel:mpoaQto~gal1;l.<laJ;~e . u.I;I;l 
bill d!! ind~mnidade : 1, 

O Sn. Cnllz ~OJIADO} "70 l\o1>ra ~~nis~!Q .~f e;pll~c 

o. s~. ÂRA.~JCI, L~A: -:-.0 melhQ~(pl'3iQ.. de B~qarem.,. 
ea ns dlfficu~~adee e. tor ... so J;na.is . .r~~,Pe1tQ ,.á~ )ais.; . ~ 

o Sa. CRUZ 'MAORADO: -Mas..não soph:ü>ma~mos.as 
necesaidalles do. paiz~. . 

O Sn. ARAUJO LIMA: -.:Em ·o ocasião oppórtnna to
marei ell_l o~Iitid~raçãó'. osi.apnrtes Q.~'nobres''de}rii.Faclqs; 
preeen~emen~~ sigo. o meu. cari!JiD;ho. · ·· ' 

. .. . . · pos o que as a~pez!ls .. et s 
com· s a· secção'nãttpo'd.êll), ·oompréhariii,er-se 'no creditO. 
dos S6,000:0UOI, 'porque taes.de~p~ias nãó' se ·legalieã(} 
com ~m ··c.ràêlito· de,. ua1quer/naturez ,riúu·.·aim oozn o 

e . _ama· t . e·o~n. 1 · e. · 
U::U rej;a~o ainaa·.co rt :. rQl$Pil ··.ao hmal da Bilrra-. 

Mansâ ~té. á Caóhoeirâ.· . r ' I . . ,. . ' • • • . . . 

Aóeroa oeste râmüt'; 'be 'e '4~ Beb ão nenhuma•d -
Vl a tm a a existe, e llÓ ép olô qne riao· te a ·sido 
f~to ba. ·riuis te1npo. ... · · · · · .· · " 

O Sa ·Fsau1u<.LA&s :.-.(Jam' qne .meiõs''f .l'Êlmlol6 
f('ito o poa&i'Vel. · · . 

O .Ea. · :Auu.ro Ltli[A.i:~ •••• porque .é:mm ,,·daqúélles 
qne está em condições mais vantajo~aa. . · ' 

0 ::5la. FEal\E,mA. LAGB::-.Apoiado., . . 
O ·Sa. AnAUJo ' L'l~A :.;_Atéisegun'd.o ,o' psreôer de en

gerihe,iros:da ~s'tra\f.!l de'f~rrcu a-:4. 8tio~ã<i é enperiôr &~s:• 
.' ' ··· '.• ..... . . ,' ..... .:. . . ' . ' ,. ' 

O Sn. Cnuz"'MA.,OIIÂJ)0:'7'V:·:Ex. f.cQba dec.~réarata 
.. • - • . ... . . \ . I . . 

aoabadof·~.Jobra. 

O Sa: \QANnmo' Mun'r~: :.-.;A. co~tra~ov~o .. é ~il\pa:v~l. 

logios~ ' _. 
::)e .Ofl ] ppnçip~oa; qqe .sig(),. fossem: :,·?<,dQptado!l, ,)uma. 

'iez .esgo"""d!i~ Br.'ferba JJ;l&~Q~d_a :M: · :c.r~amqpto ~}iAr&;& 
es~\dáAefe~Toi·"-parn.Ja o.~Bl'V.I<J.o. ;. PPtq.R& a obsel~l!oJii>J&: 
religJo&~· :~a. l~I: ' v!ile ,malB ·,qlle alg!ln.s_, i ,kUome~ros. de 
estr.aqa1~e '~rrp i .maa .q~~~n~o .. se ,viola,m a..lai,:t ent~o. 
dt!V~a ll~·lo ,1;\m, ;b.lllll•.d& llt:~Çij~;.qtW ,9Bt$~ll_ .~· ORndiçõ~·· 
maus :y~,ntaao~Jia, _ · 

O Sn. FEn~EiaAi LAGE :-:E; j,uatRm.tmte· o: quoc:at.~Ql1"' 
teceu. · · · · · · 

() S.!-
1
• ·ÂnAl!~~ ~IM;A.,:..:;_Ors,)a~t~ h,Ypo,~he!ltl~B ~9~8~4i 

a eeoçao dn.'Barta-Mánss. , · . · · 
O Sa •. F.,Bn~ta+ .~A.GB: :;tNot~ t\~e,.w.;o. spu .. t.el!!ponsa

vel p,o:r, is11.o, (,aP,tes ,t~ho c.o~Qjttv~liq.tl~JUJ o~~ft\&, .Q! :ma~ 
lhor me1o é dar logo ·os 35,ÕÕQ-:90QI,que . ~~gijo p~n:$. 
ta.do •. , · · . . ' 

O Sn. ARAUJO L111íA : - ~~rQ91 ~~~eJI,~o,B, ,sgora:J].~ 
~ ~ ' - . . 

eatra~~· · 4~ ::terr9 í a e. ~ .. :ted~o JJM~iJ E:#tr~~. •, ·9! ·a ~aw 
011 g~lfio~J~.R~~~~~i!~~~~~~i~~o ~~~;~~~~~;j~·~.o,,~~ 
o .nobre, deputado) que nn 1 pouco t~p 1lrfihaptemoot~ 
o2o~pó'~ :â ' àtténÇ~o''dal bamãr~~·,~~aíf~~:ae __ ~~~doii q~e. 
sao mdtspenaâ'J6ia·pa.\'a oU r a tno llllportttntt~, ,e que·aomw 
pro~~~t~. ·t11ntq.s 1 'Wl'~t~e~; . . 

O Sn. Fsaut.U.M LAGE :-T~mQs,qwmtos. q!'io .. sufllo,ien~, 
tos a este resp6ito. · · · 

'0 Sn: Q,t\u~ M'ACIIADO t-Para··:o prolongamento ·d~ 
4a seoÇãq hão;ha mais:eá~ilos·a· fazer. . ·· · · · ·· · · · 

'q,Sll.-,A~AU~~);.r~~, ;-+(? ~r. mÜiief~9 da, \lgf?.otV-t~, 
om B~\1 , ~~P.:?stÇ~o: A? ,mo h ~os , ~E:~co~üoo\.1 ~ o~r~.t~HI,~ 4k . 
e.otugqs .. ~a.~me.to~r; . . , ' · · · · · 
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Q~ S~. , F.~~~~A:.J4~&,~(;P6~j3rfJ:6, Q.iz,e~ ~tl~;.(lstui<VJ• 
oorapletos &nó áquolles que estao,de .. ~al1Eorte fextos,,qu~: 
agora :6óm_enta .f~lta c,o~eç~J_: .p ~~·ab~.lhP ,-qo ,t~!ro~o., l.O 
reoonpe~enta da lillha c&ta fe1to, ·resta 'dar e~0\lnçao 
á obra. 

O Sa. An.u.•Jo LIMA.:_,.. Ni'o sei se conai!lero estud.os 
cotnpléti:la cof.tlo o n!)bra daputa'do. ·~~tudoa o9mpl13tos 

E f rem a dous oJttoa de vista 
ttichnico :e ind.r<etrilll.·Um·rxlloiina a.;d;ire_oéiio ;ful e11trada, 
o solo, a de·p~~l4 a. fazer .. 11e;; e fÓrttla a pl~nta da obra'; 
oatro: )llssi g nfil~> a ~ptoduo!]ão,. o Ulovime.ttt:o .<~e pat~sa gei-

. , · , . . · a 
palavra.· 

O Sa. Cauz MAoruno :-:Pudo i"to. fórma a .. paxte dos. 
estudo~ ço~pletqs,:,parâ it Ç~libeii:rção. · · . 

O Sa. ;AruulQ · LutA.:,·,._ A. est41 •comBlPxo :de.. faa_tos.e. 
que e~ o_!!,am.o.- es.tu.dcs eOJllpletoe i . o~, eemel~~:;;t~s 
eetudos; na o exu;tetn. · 

O fn. Cnuz MAcuA:oo: :-- Ex:istom ~antoil cou;o . p~ra 
a' 43 seóção. , · · · · 

O Sn• An<AU.Jn LtM.\.:·:~ O Sr .. II!ín\stro d1ugr.icqltura 
o recoJil;e(Ú~ na sua exro3içii,Q~dE!tm:otivOii>,j· ero·.fa.lta de. . . . . . . ... 

. ' ·''. . estra:da ' e ierro o tion:fesstl igqBhné~e. 
O St~. FER~~nu. · LAGE: ~NiÚgu~rn duvide\ 4i~to, 

Estudos ;oo Mtos:'São.~s tte·di;~~e;,ba oooo. E: a reoo-
nlieoiménto" .pl"é.'l'io~ ·parar · r~tlll: determ.tnar'.n, m s, 
e. qnantg; pcirioo · ais~~ ou.menoa' deve • cnatar -~ ·obra. . · 

() Sa. AIUUJO Lll!l'\.ll ~ Eis· o· qoe 4iz o Sr. enga-
• "a ,. •1\.1- ~ .• -

pletos pJ!r~· ·4e~~rmip.~. :~ , p~I!ÇO. ~!loi!lstrad." · • . 
f~ to • pp,sto,. ~~~.a~OG .e!Jl 1iU$r nã_o ha ~nes ~Bt~dOíl,·.,. , 

. O . S;a~ OllVz ~..t.<;HA~q ;"i .Mal); tjl.tnbe~~~~~ A61 ha' para 
a 4" secção. 

O Sa •. An.AUJ_o:.~A.~,..,- ;.,~; .ent,:fo!~tQ· I;I~!''V~9~: que 
se fação. 

0 S!:'• :J.'EBRE~u.A,J:,AGf{:-Jsto U~ÇJ oJn;$1J,~ ~J%0 S~'POSSEl 
decretar o oredito. . ' 

• n 1 

linh~ :· nlldJr:thli· , ; . . 
o Sa .. F.ERREUlA..iLAGJI·,::~Ha 011 dadoslque..l!io neoesw 

sari0f!<Pflra 1}~1 ~el~psrlil',-. · .' ; · . . · 
· 0) fa. ·.CRu~ .M~cHA»p: ,_:Qii~ ·die~ancia .suppõe .. hava~ 

do Joã.o-Ayres até S. GonÇIIlo'?:. · 
,Q · ·~l\' .... ~.n.u·.ra.'LIHA.: ...... -A distanoi'lltlllvell) da 415 a .. ~6 

l~gooti ; . 
· O'S~. Cn17z 'M'AcríAoo :· ..... P.o~oo mai,· on:IDenos •. 
:n s~ .. A.a...uiO Lqtt :, ,._a nobre ~h:ectoJ:. ·da .c~t:rll~ 

dtderro nssé~ura que lia estudos baetan~ pat~·pode"t: .. BI;J 
decreta~ a hnha. Pergunto: q~e en'genliGires' fiz!!ião 
esses es~udoa't · · 
·.o· S.n. :FEDnEm": LAriE :-Pstineillaménta. o:·Sr. Wit t .,. 

l«er;e :depoiu.toqutlnuadós .pelo. i~r.· li'assosi• · 
O Sn~! A~A u~9. T~J~!.:..-Q~a·;;e~pp~· gnsM~ão :'f 
O Sn. FERREtnA L.t.&E~~·Ma1s ·de .Q:Dl anno. 
O ' 'Sn. Aa~to~o' ' I.iJMA:-Q\1-e espeza •:fizerao 
O Sn. _F;&n~Etn~ !tA~:~ C~eio quil.q1,1atéil~!' (). ta11-tos 

oo:h.tos de· réis. . . 
O Sn. Au!UJo Ln1A :-Ora, o ~nobra direotór da ·es

tr~~da·.;ctn ierro.!Jbom<\lê; qne.léGm :Ulll'·.pSSiBaL tão.:pauoo 
numeroso, como é o de dous engenheiros,. em ·tiio. curto 
pruo :;~o .:teínpo.. ~:e •<lolll , tão; ;limitadó .. despez~; niio.l so 
podií!<Uaztp" .e.Stuabs it>»oveitbaoo, .q~and~ . o ,engen.heíro 
em.•:ohefe (.ÕBllêsh•sdftiiiO . Sr. •·BulMes;-r eXJgG tu;o•pessoaJ 
num<>roso, opr11zo de oinoo ll.nnofl, Otlinili&t.'ilntoulolltos 
de. rÇli}~~"~ <te~}l!'.~l.\.• . .•. 
· O:SiaLFli:nnEJM ,~oH..:- S:im~·senhort é e:.aato: .,~a 
o engenbGirO em chefe refere-se a. todas 11.6 linhuB,·0 ui\1! 
só~e~,f'~e!ftn.: .. . . 

29 

O Sa.: A.xlAtrJo ~.~IIIA. ,: I""!"!•S~nhores,~:~·~n não 1 goato·.daa · 
m~ias. cousas; meia. religião é . irreligic~r>idade, ·mein 
sctencxa ~~enfatut~\liGl, . :meio. elitudo; é i ignuranoia. . . 

o Si\. CI\Uz ·MACII.ÜlO; - Então . gesta. dos . e:X:tré-
mos 't · · .· 

O ~n . .AnA-uJo LIDu. : - GG'sto. das oc.us::s. ·bein feitas.· 
~ Sn. Çnyz .M"ollADO ,: - P.ois :fique l•abendo •que o 

.. ' 
.O i:n, ÂRhUJo J.m"- :·-E, t·nto ·mais erão ne· 

ces"ar.ios taes estudoa;· ql1~~<nto •é alitto qua ·cs (1rtos qu~. 
tenros. cowmetti:do l'iio immP.naos · oomo o m ," · 
uma vev se ·tarn: ponduado·nesh,·cal!9. Niio ·nttribuão 
00 nobres doputudos · &;,tas oiaí.et·va\:õss a desE-jo ·do 
protelar. . 

o SR FEli..REIRA LACE :~Qo.anto 2. .. exi>cução, e ne
g~oio . á parte t p~ra a!li ê que se precis& da ruuito as· 
t'!ldo o .tero~o b~:st~n,te, afim d() faz :r ·ae o~ melhor, p.os
BlVel e G J,ll&1s llconomioo ; porém, quanto .á q:ploração, . 
temos qu!\nto 'basta. . . . · 

·0. Sn. AuuJo lx:uA :.....,.Continmu:ei.m&3 ,; ~inbas , . ra,-· 
:flexões. · .. , . 

Senhores, . um povo n~o é anel~ de.a· ohr~s flB · 
proJeo 1\; '.·.mas. sHn. pa l\.&· qne . €X:uou · DI\ me ida . e 
enaa ncceEsidad'lj e c.om resultados vsnt~josoa.: . 

- O Sn. FEnaErn.o LAGE : -Apoiado ; é. p.ara ieto que 

. O . Ss • .An.~ouJo LmA :-:-Q::te!ll ltmça .. os cl!:tos paril .a 
carta· de Min~s vê que esta provj.noia. pede nat~ 
mente. trtni~ d&. o ,ron;1Unioaçio. · · · · 

n. FEn.nF.IBA. MlB::~Se fosechpossivel fa~edntl9 
s um tempo, bo.m B!!ri.n. ·· . 

O Sn. ARAUJO LIMA.:-A linbtl de oé!!te1 qu\He '.en
trono.a n~tura4nento no. :z:amal ·!a.Bar~h-Mama,. a . linha 
de ·"lé~ta; . Q.TfS sa.. entro.uca ,.ne~ r~mal~o Porto Novo-~. 
Çun~, ou mais ~baixo, e.~ lipba ceptral. <Q!&al desta~:. 
).ilihss .,eat~ em con~\:ões,mais vanbjcaus CQm.relaçã.J.IIt; 
qespo.z~Jl e.lncros '/. · . 
· . O Sa •. FERIU: nu; LÁGE :-Sem ·-duvida' ll'lgnma a: c5ll•· 
trl\1. . . · 

· r;: ' 

Seobores, ·'· ~illlaan·• o_ouscienoiolla~ente, li_i\o ha: estu
.. dos a< eemellinn~e reapoito. · Pa.ra· ·havur' s~melhnntHl 

eetudoa, eeria· mister que estas tres linhan. estivasse'Ql . - . .. . ... ' 

p~iSJ !le estudos pl'.O!und~s é qu<l':,se J!.()de~,in eaber quai 
deUs~ ·tem· a1 pro~mmenota cotll. rel119ao á·-.despeza e ·re:.. 
oeita~ · 

O Sa. FEJ.\1\~IR.\ LAGR:-Esses . estqC.oa nec~asaria• 
mente l&v<~rião wai~ 9-e. dez annos, e;tudo tioaria abi. 

O ·Sa.: ·A aA11J o. Luah. :· - Mas;• fienhoroe; "Vou ·fleou par
me du. Unba·.:03ntrslr,; quo;é. a;•qu.e. eatá '~m·:àisomsão. 

A província de Minas á serv1da de Entre·l~iOs in\é Jui.z 
de Fórs,em :utna e~ten~io:-de 12· l~guas. por.:nma·.mag•. 
niiioa4straà.a de r·rodl!g.am; .~da EntrG•Rios aM J.Bat·bll. .. 
cen~, .Oa' C!ilttE-nsiio.da •15 ou-ide l6olEi!!JlUt!i1 por umSl. .'CB• 
trd~ lqtl6 >De •p.reata~a a .diligen'Cias. · 

O. Sa. Qnuz M~cnA.nó :,_Estrada qn~. em tempo (qfl& 
ngu11s fica · em alguns lugares oomo o .terreno do ,ChácQ 
do P4rngo,n;Y.1 quo absorvia·oavallos e oavllleiroa. 

o Sa. !AB~.JO LIM~ :-,..TemO(\ pois cerca .de ap,Jogualll 
Conse~e~ se . a. ~agnifi.qa estrada dli . rodagem , .dt> 

6,000:!)Q(,)8; ~~lhorQ•Be a q\le 'V~ até ~a.xbnoon~1 .que·,se 
prestava. a diligencias; faça-se ou melhore-se a que.: E~ 
projeqta ~té Mac!!ltbae. .· 

E ' luxo ' deaol·dene.do··i!esprezsr- tudo isto para gastar. 
se .26,000:'0008000. ·. . . . · · 

I11to posto, (lenhot-;is, o prolongaman~o·do. ·estrad11·de 
EntroLkios 1:. Mncs~\ baa ·parece. hem. dispansa.vel. 

(H a um apare~. ) 

Uma'teetrnd~ ·de íerro'é nma ~prezl\ induetrinl, 'flt;n 
que import~ bnlnncoar receita e deapeza, para littbar.•sa 
se. conJ'em,,ou pão faze~so a, obra. ,,e :prolongt~mento ·da 
eFJtrndn: ollé!!eoe luc~os• ou perdl\0. 'r P-cir toiloe os dado o 
offioiaes;·QJ::podçiio .de meti voe :do. Sr. miniatro da ·~l'i
oultura.; .rola todo ,do S 1·. dü:ootor cl~ ,estrnd~, .bem O~;JlllO 
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de seus engonbdros1 está provado que a . estrada não 
dá lucro!!. . . 

< E' certo, diz: o Sr. ministro, ·que o p1·olongame~to 
do tronco prinoipal, nlér.u da. zona do café1 não prõduzuá. 
logo ori mr.smos resultados pi'P.tiàos. ) 

O Sr. direGtor da eatradr. de ferro encanta-&o o~m o 
futuro, e ~-efere-se ao relntorio do engenheiro e~ chefe, 
o Sr. Bulhões, que diz o se uiute : ~ Ps.rll. avr.luu com 

monto consicl~ri.lrem:Js que a umoa porçãt), o•1ja renda 
liquid~ tem ele Sllr imlD9itiata, tJrmina uo J niz de F6ra. 
No reato, o producto sará mui pequc~o, ou ~ullo. > 

• A 

longnm~nt~ 1da estradu
1

vÜJ se justUica , porq;1o não tem 
renao.. 
M~s diz-se: <Não é j 1Í1 daqui n pouooõ annos appare

C~l'á o sug '·'ou to de populEção, de producção., etc . _. 
Tenho lido por muitas v.,zes e:>bJ .l'l'ognodtJoo,. t~n~o 

mesmo '.iito ·~Iguma couf.ll nJst~ sent1do. A expep:moiS1 

poré:!1, devê te1' daavemiado os olhoa a nós todos. 
Vinjando por nofen!l €strada3 de fcr•·v, o que vemos 'f 

De um (l outro lado, a natunJZP. inculta, ~bmdonada. 
m~smo, com a caposira e onsE:iJre 

Isto, portanto, mostra qne r~ltão-noa 
er . o .I!tp" ~ o!; • 

producção, t:Jom que tanto se conta. 0 · 
Quando a po cuiação está oond~nsnda, ocmo na Eu

rop&; quando n ond;:. de fumo ennovela.do da locamo-
tva nrraaf:ll. a on'la a po,.u açna, que a , 

como na America do Norte, então nppárec(l esae oraz&..,. 
mente espantoso) n qn!l sempre PO tllluda. . _ 

Na falta destM condições, sernelhanttls esperanças nao 
pa~:sao e poes1s quo ISO oonver m em prora, con:o a 
experieaoia nos tem enabsdo bem carsmento .• 

(Ha apartei.) 
Os nobreg deputados entendem que não se quer que 

se f11ça ao usa nenhuma. E' um erro. · Se o nobre minis
tro da agrlcultut·a, 110 os nobre3 deputados de :M:inas 
limi taaaem o seu nroj e ato ·do prolon.gam ento da estrada 
de farro até o Juiz cie Fóra, E>U não to ria. duvida eDl 
dar-lhe o meu voto, porque até ahi ha uma tal quan
tidade de mercadorias que a eatrada de ferro oft'ereoe 
lucro. Pas!ar além) com perda oartn:, não á aaertado. 

Te aça s oss e1·ia, J D es, a 1 a ap1 , 
que julg:J •enel\ta, é est11. Se a ostrndR. do filrl'O não tem 
outro bto seni'i.'l servir a interessei industriaes e cciü
mercit:,cs, cumpre balenaam: as peTdas e l•:cro11, a re-
ce1 s e espeZ\\1 psrs S!l tJr ·so so perm1 o empre
hender-sa a obra. Fnzê-lo oom resultadJs provaveia ou 
certos de pordâ1 ne:n é (b razfio, nem de bumens afeitos 
aos negooios. · 

Além do exoosto, sobt5o me Rinill\ razões para nogar 
o men voto ab projeoto que S9 disonta. 

E' de,·er e~r:nnchlrocnt\1 inh~Nnta ao Estado resFei
tar e filz,;r r~speitar. 01 d.ireHt:s de souts membrcs, man
te.r a j w;ti?s. 

Nas obms que em?rt•hen,l e é olle tnmbem obrigado 
c gtlRrd~>r n justiQa ou s. igudia.d.o11 niio despendendo 
os <lio:Jheircs publicoa eL!l h! n~ ti::io CiÃJusivo destas ou 
dRqUillles grupos de individaos, qne se ohamíio pro
vincias. 

O.ra, admittinào este pl"inoipio, que parece incontes
taYel, o 1)roj ~cto é iujustifioavel. 

00111 o prolongmncuto d'\ (!Stmda de Entrc:..Rios a 
MinRa vão BO snstnr ccro~ de 2ô,OOO:ll008fJOOI 
. Q~e é que BQ f 1z em beneficio dos demais pro-

Os Sns. C'nuz !·IAc in Do E FEnnEJn.\ L.J.GE diio 
apartes, 

O Sn. A n AUJO Lt:uA : - F \ lgo com a opinião uo no
bre de!:mt.ado, p:~rl!U!.l é fllvoruvel a uma emenda que 
terei d '.l a pruscntt\r . 

E ' inilispunsavd q ae o Est?.d.o dorrs.me seus bane& . 
cio9 sobro o Imperio todo. · 

O Sn . Cnu~ ~,\cHA.DO ; -E' preciso começar por 
algumas provmotas. 

O Sn. A.nAl!JO LmA. : - Violn -sa i\ j :Jstiçn. quando 
os onbGunua do Estado p ~amo>'6lll o bcnufioio exclusivo 
de nma ou outra provindn, l.l:tcluiilns ns m:ni:s. 

o Sn. Gnu:.: M .\C!J ,\DJ :- E en rHgo : o EL;t~do ll :~mi-

ni&trn bem quana.o attende ás maiores e mais nrgent!lB 
neoesr.'idndes do Imperio. 

O Sn. AuA.uJo LIMA. :-Não sei ~guc razão espaoial Be 
dê a favor do Minas. Contém ellà uma população de 
I,4oo,ooo ou I,õoo, ooo. -

O Sn. Cnuz MA.cHADo :-Perto de 2,ooo,ooo, não in
cluindo os colonos. 

" tenho lido dão-lho muito manos popdação. 
O fn Cnuz MAciiADO :-'-Oh! isto é certo; e o Ceai:á 

muito, porque são poesias .do Sr. padre Pompeu. 

O Sn ARA-uJo LnrA :- Quando o nobre deputado 
apresentar seus trs.balhoe, ou poesias, fioarelll.oa corri· 
gidcs de nossos erros. Por ora cinjo-me aos esoriptoa 
que tenho lido, que não diio a Minas 2,0.00,000. 

O Sn. Cnuz !IIA.cHADO :-Fique sabenao que os an.tores 
de geographia.a são poetas. 

O Sn . .é.BA:un Luu. :-Se eão poetas, onda é que o 
nobre deputado bebe suas informações 'I 

Âssim, pois, a po_pulnção de Minas será duas ou tres 
"fezes maior que a do Ceará. . · 

ua 
Ceará não tem mais de 400,000 habitantes. 

O Sa. ÂRA.UJo Lrnu : -Mas. pondo de . parte seme· . . - . ' 

isto razão para quo ae fizesse para Minll8 72 leguas de 
estradas, gsstando-se 26,000:0008000~ . 

O Sa.. CJI.uz :MAcnA.Do dá um aparte. 
Sa. ARAUJO Lnu.: - ntão direi en que se fação 

essas estradss pa1·a. Pe1·nambuoo, Bahia, eto., eta. . 

O Sn. CANDIDO MuaTA.: - Poia quem está negando 
que se faça para Pernambuco e Bahia 'I 

O Sn. ARAuJo LulA : ...._Hei ele mandar o. meu pro
jeoto. 

O Sn • .Cb.NDIDO Mun.TA :-Se fôr razoavel põdo contar 
oom o meu voto. 

O Sa. AiUuJo LIMA :-Se as minhQB iih~as forem 
approvadns, bem, ee nio forem, Olllpregirei uanto em 
m1m ooo er para que os o& er a. os oom a ao os-· ven-
turosos tlio infundadamente. · . 

O Sn Cnuz: MACHADo : - Entiio o motivo de oppooi· 

O Sn Auu.~o LIMA : -Além deste motivo, tenho 
dado e continuarei a dar outros muitoa. 

O En Cauz MAcaunc.a:-Minas não te.r.n subvenção para 
companhias de vapor, niio podo quota para colonisaçió, 
podti sómente uma uilioa estrada. 

O Sn. C'oELno RonmGuEs:-Ni!o tr~temoa de pro-vin· 
cialibmo de~ois que hontem perdoámoo as dividas de 
tres prc.vincJas importantes que se aohão nas melb.orea 
condições. Não é por esta lado 0'10 se oonddcu ~ <JUeS• 
tão ; é pelo lacto de estabe1eoerruos uma VHlçiio 
geral. (.Apoiado•) . .. 

(Ha outros aparte•.) ' . 
O Sn. ARA-uJo LtMA.:- Masreenhoree, além de injneto, 

o projeoto não é conveniente. Para oB politiooe a razão 
de estado eetá noima. da justiça. . 

Som ir . t ão loup;o, forçil é reoonheoar que é mie ter ter 
em muita. attenção na ?ouvaniencilll!. · 

) 1 

c6rto, !tnperio, ou norte e sul. 
O Sn. CollLno RonniGU<':~ : - Jt é máo oommenta·l(). 
(Ha outro1 apat.'e1.) 
O Sn . .A n.A.uJo LIMA: - H a para isso causas naturaes 

o artifioiaea. 
Pela bondade de sou clima, pela qualidade de séde 

do Imperio1 a o6rte, com Minas e S. Paulo, que siio seus 
subnrbios, tom vantagens in.oontestnvois em relação 
ao re~to do Impodo. · 

O Stt. CA.;snmo MuttTA. :-Mas tenha a bondade ela 
apontnr-me uma s6 dessns vantngens concedidas a 
Minas 't 

O Sn •. AnA.uJo L1:1.1A :-Rospei~nndo-so ns oausns na.: 
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~raea ~e. P_teemit1e!l.ôia, cumpre não exngerar aa que 
1!80 artlfiOII16S. 

Senhores, com relação á viação ha algum funda
mento. para ns queixas do lxnpox:io, e sobretudo do 
norte. Qual o estado da viação forren do Imperio 'I 
Vou moetra-lo. 

Senhores, do Rio ao Porto-Novo do Cunha vão 43 
leguas; qlle para. o anao conoluem ao.... · 

O Sn. FEn.nEIUA. LAGE: __. ErQ Abril; tenho toda a 
esperança. 

b Sn .. AnAUJ& LIMA :- •••• o seu custo anda por 34 
, 

O Sn. CANDI.Do MmtTA: -Olha qae isto não é Minas. 
O Sn AnAuJo LIMA: -Minas e S. P~ulo ~iio snbur

bioa do Rio. 
. O Sn.G.u<oxoo MuaTA:- Mas V. Ez:. não oonfuda 

os bt;naficios do Rio de Janeiro oom os beneficioB de 
Minn.a. 
~ Sn. An~u1o LIMA.:-Temos, pois, 36,000:000SOOO, 

A linha proJeotada da Entre:-Rioa a Macaúbas dá 72 
leguna; pàra que se pedem 26JOOO:OOOSOOO ~ · 

O Sn. Cau1: MAcHADO : - Pt~.aaQiidó ainda ela ro-
vinoia do Rio da Janeiro. Mas V. Ex. está fallando do 
benefioio real ou projectad:} 't 

O Sa. AaAti'lo liMA :-Do effectunào e do proj~c-

· De Barrn-Mansa á Cachoeira vão 26 leguas, cuato 
~,OOCl:OOOS; de Petropolis ao Jniz de Fó:a .... . 
• O Sa. CAr!DIDO Mus.TA : ....... lato é nma emprez!\ par-

r. 
O Sn. AnAuJo LIMA;- E' empreza que está. a cargo 

do Estada. . 
De Petropolia a Jniz de Fórll, eatrada de ronagem 

msgnifica, temos 25 leguas, custo lO a l21000:000SOOO. 
O Sa. F&a'aBli\~ LMlR: -Não, senhor, 9 200:()001; 

os ncoioniataa p~:rclêrão 31000:0001 ; .pouso' garanti-lo 
a V. Ex. 

O Sa. ABA't'JO Lnu. : - Poderia mostrar no nobre 
clepntado qna o cnsto desta Iletrada vai muHo além. 

• FEiinEIRA. LA :-Se foi além foi á ()ustllo da 
bolsa doa aooi1.>nietas ; ao Estado não custou ma.is do 
que isto. · · · 

o.sl!-. ARAUJO LIMA: -AoeitnnàooiJ9n lOIOOO:OOOS, .· 

O Sn. Cnt:z l\1J.aaAno :-Inclusive na linhas projac-
tadaa. · 

O Sn. AnAUJO Luu. :;_Como contemplo t!lmbem as 
qu.i! se ti varem de projeatnr para o norte; 1IOU justo, 

Da Santos a Jundiaby oontiio·se 20 logua.a, onsto 
181000:000S. Temos, pois, o total do oeroa de 184 l!.'gtt!;s; 
de oeroo. d11 100,000:000$ em beneficio do Rio, bom 
como de Minas e S. Puu!o, quo siio seus auburbioa. 

Qu01l o eat~do do vinçãa no restnnto do Imp,·rio, o 
sobrott~do no norte 'f 

A Bahia tom· 20 legur.s, 
O Sil. Cnl'~ MActuoo : - Hn. do ir tnmbem no Rio 

S. Franoisoo. · 
O S~t. Al\AU.J:l Lt!ll~ ::-Por o~l\ nnaa ha; lle so apro

aentnr o projaoto até lá, o oontemplal'oi oom o onpitnl 
de 16,000:000SUOO. 

Em Pernambuco ha 20 leguas com o capital da 
l!t,OOO:OOOIOOO, . . 

oa a ai 
so,ooo:OOOI capital. 

O Sn. Cn\lz 1'11.\.illill.M :-0 total ó 200 leguas, inao 
a• e&trndas aos seus destinos. 

O Sn... AnA.tuo Llllu. : - Assim para. tres provinoiaa 
dá-se o aeni9o de 184 leguns oom 011 ga.etos do coroa do 
1001000:000(1. O reato do Impario é servido llor 40 laguna, 
conde-se despendido coroa de so,ooo:oooaoco. 

O Stt. CAI'IDIDO Mul\'tA :-E s~ora, que se qaer benc
tioie.r a oito provinoius inilis, V. Ex. quer pôr ol>ataoulos. 

O Sn. ARAUJO L1~1A :--P6de haver desigunldado mais 
profunda 'f · 

. O Sn..; F'EnnEmA LAGE:- No modo d.e V. Ex. oxpôr 
a quelitwJ ó muito profunda, 

O ~a. Cnuz MAcnAno ~-Essa orçamento é tão v!ei· 
volmente vicioso que não C!l.rooe refutByão. 

O Sn. FEnil.EtnA LAGE :-E' muito eophiemarlo. 
O Sn. AliAUjo LIMA :-Senhores, nãa sophiamo; ,,x-

ponho a Vêrd&de dos faotoa. . 
Mais ou menoa lundadss!, ae queixas exi~t~m.; ns· 

11ignalo o perigo para que seja cordgido. 

ft'eJ:ecando uma vahula de exhalação· n sentimen.tos ir
ritildoa,. concorro l'ara que tiC evitem explosões que podem 
sar per1gosns. 

O E a. CANDIDO MoRTA :-Então V. Ex. espera expla
sõea emoonst-quancia de nm beneficio desta. ordem 'l 

o. Sn: .ÂIIAUJO LIMA z- Aponto com pezar perigos 
pOSGlV6liJ. . 

O Sa. CANDIDO Mvn'l'A: -Não podemos fazer tLdo no 
moamo te.Lpo; esa•.!B melhoramentos hão de ve.dfioar·He 
oom mais v:1gllr. 

O Sn • .AnAUJO Luu:- Resumindo minhas observ{t
ções, ohega-ee n este resulMdo. Tcmc3 feit~s e em rro • . . . .. 
têm custaa.o oeroa de l40,000:0008000 . 

Empregando ~ystemamais apropriado ... 
O Sa. FEanEiaA. LA.&E : ....... Agors. é que po·lemcs 

cmcndnr. 
O Sa Aai.UJO LIMA::-~ ••.. com o capital de 140,000:0008 

poderiamrJS t~r feito cerca ue 2,000 JcguaB de todflgem 
commur.u, dando a cada provinoia cerca de 100 leguas, 
e despondcndo-se com ot.dr.legua cerca ae 80:0008 e .... 

O SR. FE:.B.ElllA. LAGE :- Ha pro~iz:.oias que não pre
cisão de el:itraLlaa de zodo em. 

O fn. AnAuJ;:,LIII!A :-A regra é a neoesRidailo. 
Comprehendem-llo na vantagens que Bão inherentes 

n? e~steata · qi.li:l indico, Oóm · i'tJlação ã todas as prc-

O Sn . CllUó'. M'ACDADO:- V. Ez:. daria n Sergipe 
tantas lq~u""Jl quaut<lB dll.ria ao Coará o a M:nna~Ge-
t·uetJ 1 · 

O Sa. AnA.UJO L111!A : - Fatio com referl3noia a termos 
medios. 
. Com este liystem:> lers.rinmos os beneficios da v"t1çffo 

a. todo o Imp~rio. . 
O Sn . Ft:mmmA LAGI:: :-Concordo. 
O Su. AnAUJO Lua:-... no psss:> que com o eysteros. 

que ndoptnmoa 11s V!l.ntagens du viação oiroun1sorevem
t>ll a. trell O\t qut\tro pzcviucina. O que nem é ju3to nom 
politioo. 

Mas o quo está fdto1 estA feito. 
o Sn. FERRElJIA. LAGI:: :-Vamos emenaar o futuro. 

O SI\. AnA.uJo Lntt..:- Qu.o linha de oonduotn cttm· 
pro bojo segnir't 

Senhores
1 

oom o estabeleoiment() do minieterio da 
ngnou um, ncr l 1 u · . ·. . ·· , · -
tnvol, oom relaçi\o !.103 melhoramentos materines, a na
ngnçi.\o fiuvilll, á viuçt\o, não EÓ em estudos, como· . em 
ox:ocuçso. 

Engauei·ma. Contim'ín tudo no mesmo Fé, sem estu
d.oe1 sern plsno e sem syateror.. de q?-alidade algum~. 
Qu.nl a linha do conduota, pergunto amd~, qua a razao 
indicl\ 't 

O Su. C.u.;nmo MuRTA.:-Fazer o que puiarmos. 
O Sn. AnAbJo I,íM:A :-Minha opinião é esta: fação .. 

sa aquelles oaminhf)B de lorro qne promettiio oondiçõ~s 
de vidu e proep~ridade. · 

O Sn. FllilRBIRA. LAGE :-Como ::sto • 
O Sn. An~UJO Lnt.\ :-Assiin, pó de faxet-so a quarltt 
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secção, dit Bt>J:rr4· Mansa á Çaohoah~ a que I!IS dá ienàa 
de doua a 3, OOt>:OOIJRUO.O. ' <. . 

O S~: Fi>ll.lffillu LAGE :..-.. 2 .. 06~:000/J·; rocclta-;brnta. 
.. O Sn ... AnAuJO LurA: -:Fo.ça-lle• _esS'e(•ramal, pol'qua 

ahi prt.v.weln1oote não app;r~cel'áõ pe,·d!iB. 
.· .As:;im ta:ooborn:{'r;,longue •su a: 'tia. fdrl'oa de Entre-Rios 

r.o J ui<~ de .Fóra;, pontue, jaogundo os• dados ·e~iatentes,· 
estn.linha d>trú Tll.llta enil .... 

:Mas entruu Rr-se a hn a pe a· pro\'ino!a e mas 
D!\ exteu~ão ..i e i2 1Pgun3, em eatudoa ..• 

O SI\. CANumo·'MúnTA :~E' onda ficãu ss melhores 

O Sn. ARAUJO: Lr:~~A :-..... som esperança do ronda.; 
porque toda!! BI'J i.nformaçõ~s ·dizllru que o rendimento 
setá pequeno <Ju nnllo .... 

O Sn CANDJDo .MunTA :-Pequeno não. 
O Sn. AnAVJo Luu. :'-O nobre deputndo não póde 

centas<ar o qnu digo; porque cs: dàdoé offióines . o 
ass~veriio. 

ó Sn. FEnnEIRA LAGE :~Noa ·primeiros annos· é ini-
poesivet. · 

O Sn . .A nA.rJo LrM~: - Emba.roarmo·nos ne~t& em· 
preza que·nno tt!ril con 1çõas e ll a e prospen a e ••• e 

O Sn. FlmnEIRA LAGE : ..... Esta tell?-• 
O Sn. CANDIDO !v1uaTA.':'-li) fóra de .duvida. 

. .-.... 
pitaes, que acarreta en . argos immensoa ao Eatado, não 
é de prudettcia ."é um!i. .~ffronttL ao 'blim se .ao • 
. Trocilo-sf Gparttl 

Entendem os no~Jtes'deputados ·qu~ sep6de continuar 
no systewa de viuçã.>'ferrea como se tem feito até aqui. 

O•Sa• FsiuuH:aA. LA.Gli ·-Por-'<lerto-qns ·Dão. 

O Sn. AnAtiJo Lm~ :-.. ~. sam attender áa crondições 
aa.dee-p~za .o!reoaita qué lhe siio esst~neiaea lf· .Então' não 
se. conced!l o bunotioio -a uma. &ó pro,.inói~& do lmperio. 

O Sn., CA~toroo Mui\T.t :~Ning11em quer isso. 
O Sn. ARAUJo LIMA :~E"ltão augmente-se o ort~dito, 

concedi\-se um~' Vt:lrba a ·. cada uma dae:provinoias para 
fu~c1· 10, 20 ou 30 leguaiJ de estrada. 

O ~n. FEnat:rnA. I.AGE :-Isso eeria•uma•.fortuna.· 
O Sn. AnUJJl) LIMA. :'-Estabeleça-se isso, porque ·~m 

a juatiça uetu nG ct>nTanianoias pormittem que ss con• 
' 

O Sn. FE1uunu. WG&: - hso aetia mnito ntil até 
para os volunt1.1rion, porque empreguia muitos braços. 

O Si1, Cnuz M.tcnAno :-0 optimo é inimigo do bom; 
quem quer muito u~o t1lonnçn nnda. · 

O Eu . AnAuJo Lut~ :~Pulo quo ·Umho exposto oo
nL~::oc 1: o ;mr!lliDiuhus idéaa. Quero e~tudos conscien
,,iotllln quo !mtni~llm u dc:~retuçãJ do vins forrens. Pros
"inrlo-~~· clall iJ 't 

~:Hcatdi;o· l o outi\o on bcaelloiao a tod1s na prcvhióias 
1lo Iwpcdo. 

O ~~~ Ollt•:t: MAcuAno : -- I~11o som estudos prévios 'f 

• -~ Sn AI\At•Jo Lua :-De11\a. fórmn, segundo entendo. 
Fo1t~,. ... os ootuJos; lov11ntad-.s as thnta3 e orçamentos, 
daatll\H(I· tio fundos pnu n faotura da obra. 

O ~ u. FEnn~::tnA LAG& c1á um aparte. 
O Sn .• 4 n~tJo Lr:u~ :-Não aor~dite o ~obro ~eputado 

• . • • . SpOBlÇRO 
dos prrJBldt:lutell ' de pronnOll\•pnra surem gastas á tôa · 
com\) Sll tc•n f~ito. ' 

Querso fa~et· estt\ on squella obra'l O fl;overno manda 
exnmina-la1 o~ça~la, e <iepois .de spprovada concede o 
djnllejro pr~ci~:o. 

o_ Sa.. FlEnn&liU LAGE :-E' (l, mo ha de· fazer-se 
aqut. 

O Sn. An~ uJo LI lUA :~o dinb'.:iro não é ·nrêa oue se 
apanhe .á vvn:tade para gt\Btt>T por ()Utra .fórma. • 

O ~n. FERnttiRA LA.GE·:-Apraaente um projeoto man
ànndo fa~or cases estudos. 

O Sn. ÂnAtiJO LiMA. :~Torei;de mandar1um additivo 
de .au.cordo.gom~ó · qtw fioa ·dito. . ' 

Com os estudos filit'ls-na.dq .r~ouso. :lllls melboramcn• 
toa materiaes. ·Na falta delles, i·eoebão . todasHJ.s•pro• 
'finoills iguaes !a•oraa. 

"(Ttooao-·1e ·apartei.) · 
S Jrihores; €Btrib9ieça•ee um Fyatemll geral de3 viação 

que·abravj•l todo.o lm,perio. ,Nada d6.medid:ls ieola_dils 
e 'Ee-n noto. · 

~ 

ao quo não 'e~o~t\1. ~itida :oo'nheoido. 
o !'n. ARAUJO LI!IJA:- Termino eq·~i pedindo mil 

dooo~lpas ·á oa~nra pol' ter- iibusàdo · d'al :atia pa~ianoia 
. , 

VozEs: ..:o.;'-Mnit!Y bem. 'Onvimoi.lo com muito prazer. 
A: discussão fica "lldiada"pelà h'ora; 

• 
o s~_. r SEOI\ETA.nro procede á leitura. da seguinte 

re_dilcçao das. emendas feitas ~-apprbva:dab por eita'<la· 
iria r a· á pr'?posta ·do' poder· extdUti f'o ·que fixá·, 'a dêlipeza 
o orça a receitá• gel!al do'·lmperio para ci e~eroiôio de 
18!71 a'l872: · · 

« Aoorel!oetite-5e no "lngtli' a.ómpetente: 
.«~A aesombláa ge~al-·cleor.eta c 

~ Art. 2. • 0 ministro e BI!Otetariu de estado dos ~e~ 
~c.oios ·do itnperio,- eto. ~ Ein· vez1 do s;uâ:l2tlSà6s, 
diga-sa-6,330:789S868. . . . .. . 

«'·Ao: ~· 16. · Camara· dó~ depntadok, aocrel!oénte~ae : 
....:Stütdo·desde Já~ eflecttlado, o· pag!jmento do. 'ordenado 
d~,i:80,0~t .de; um.::oontinutr: ultimamente~ · diapens:ado.:do 
exerouno,~ bem com.o a. deçeza (do :'-2:40.08' :votadlit' para 
a seorotaris. dn camt\r!!1 e a de 1:000# destinada: á coin.-. 
pra da livros para a biblioU!eoa ~mesma .aecrAiltaria ; 
e fióaMo tam?im:.~esde.já éla:vada~ 7;2àóS a .qoota>~a 
!' despa~a ~d~ rmpressõe~; nWI q'!l~e.s. se ~,JIJl~f~en~e~l a 

. . ' ' 
fbrlliando·.Annae.;· como oB ·que orá se·publióão ~nal-
mentv, dispensada a impressão das aotas das eêBsõet. 
E em tez,de• 403:400$,·dig~· tie·4oo~ooóHooo:• - . . . . : , . . 
Acarescente-ee: -lnolu.ida a. qnantia: de;: 4tOOOf··: para 
cxeouçiio do decreto n. 1,340 ele 24 dé Agosto de 1866. 
Em ve~ de;4~1í:3UOS~ diga·Bs .485:1EHIPOO.. . 

c Ao : ~ 30. Bibliotheoll publica. ·Aooresoente-sa : -
Inoluida n quantia de· 2:7861 'Pâra.o encanamento tde 
gsz e compra dos ·r~speoâvo~ ápparelhos; elevado o 01~ 
denano do bibliotbeoario a 2:oort·,. ·.com:a· obriga~ão de 
eonsm:var aberta a .biblioth~oa as' tardes e noili'.ls, con
forme o rvgulamento .do go,.emo; e redur.ida a 1:400# a 
qnota para oomplatnrem·se as colleaçõos ora existentes; 
podando .a deepeza ser feita. desde já, E em. 'fez de 
l2:600St>OO, dig.a·f c -15:3868500. 

« .-\o ~ 38, ~yóêo de artes e offioios. A.ooreaoente·ses 
- P'"dfilndo a. despexa ser feita desde já. 'E em vez.dle 
-s:ooos. diga· ae ... 6:ooosooo. . . · 

« Ao ~ 40. Obras esp~oines do miillsterio do bnpe• 
rio. Aooresoente•se :-podendo a de9pez•,eer .feita desde 
já, e ~upprimão-ae as palavras-eepeciaeo do· minis• 
terio doim · -- · • • -
2150: ooosooo. . 

« § 41 (additivo). Instituto commero.ial 20:8()08000. 
c § 41 -(paesB :aiser 42)~ ' Evontuaes.: .. 
~ Art. s.· o ministro e·saoretario de estado dos>ne

~ooios da just:ça, etc, Em vez do- .3,48-7:52981971 
uiga-ae:-4 026~ 1628530. . .. • 

~ § 2,• Tribu11al ey.premo ,ele justiça. Em ·ve:s de
l05:700IJ, diga .. se,-l51:,700SOOO. 

c ~ 3.• Relaçr>es. ~m :vez da..:...302:606fl6.6'7, diga-~e 
-=-44'1: 9408000. • . . 

« § 5.• Jiutiçns· de 1" ' i.nstancia. AcoreBoento ·se:
deduzida a · quantia det6Q~S'. oorrelfpónd,btê ·ao' v~bbi
mento do escrivão dos Africanos livreu, oajo\'lt~gar 'tioa 
aupprin:Jido. ·, E · om vez :· do-Jl,0'1S:440ih ·tu~~ae ·
I,S92:740SOOO. 
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. c ~ 7. • Ptlssoal e material da policio.. Em vez de- 1 · 

448:1098750, àíga-ae-(72:109$750. 
c Art. 4." O ministro e secretario de estado dos na

gooios estrangeiros, eto. Em vez de-807:8198999, di· 
ga.-ee-808:31~$1!99. · . · 

c ~ 1. • Seoretaria de estado, eta. Acorescente-se:
. inoluoive tíOOS para acquillição de rolàtorios e memorias, 
quo as sociedades abolicionistas da Europa tenhiio pu
blicado. E em vez de-139:745/1, díga-ee~l40:245 000. 

c Ar • • mtme ro e aeore nno e eCltn o os na .. 
gocios da marinha, eta. Em vez de- 8~886:3728281, 
dig!l se-9; 778:8338261. · 

c ~ .6 • Intendencia etc. Su rimão-se as a1avras 
-conse o e compras, e re IJa-se assim-Intendanoia 
e acccesorios. 

c~ lO. Corpo de imperinea·marinheiros. Em voz de 
112~9.2248656- diga-se 1,360:0738026. · 

<c§ 12. Arsenaes. AooreDcente-se-supprimida n des
peza de 62:387S:J90 com o estabelecimento Ut;V!ll de 
Itapnrs, que ti~a a cargo do miniEtério da guerra. E em 
vez de 2,204:!:J65a9S7-diga.-se 2,142:6788577. 

c§ 18. Escola ele marinna, etc. Accresoente se :
aendo desde já. IO:OOOS para a oreeçiio de um ext.srnato 
no arsenal de marinhá, no qual se facilitem os estudos 

re nrstorios de matr:cu o · 
ficandG o governo autorisado para simplificar o syat~ma 
de ensino de. mesma escola, modificandQ as condições 
da matricula, e alterando o regulam~nto que acompa.,. 

vezo de 155:1538940-diga·ee l65:163S940. 
c ~ 20. Obtas. Accresoente·se-sendo 800:0008 para 

melhórn_;nento do porto de Pernambuco, ~O:OOCIJ para 

hyba do Nolte, e 2:000S para estudos neceesarios afim 
<1() reacnhccer·seapratica.bilidade do plantio de arvores, 
que 6x~Jm as areias do morro de Macuripe eimpeÇão que 
os ventos as levem aobre o porto da capitaL Em vea de 
603:6008-diga-se l,3t5:600SOOO. 

cArt, 6. • O ministro e eeeretario de est!ldo dos nego• 
cios da guer.l'a, eto. Em vez de 12,633:317~581-diga·se 
12;884:4038174. 

« § 5. • fnatruoção militar. Em vez de 323:78()/1-
dijlB·8e 279:8606000, 

c§6.• Arsenaes de guerra,eto.-Em vez de 1,640:967S560 . ' . 
. , . 

. c§ e: Exercito. Em 'VSZ de- 13,33~:3721990, di-
8!\·Be- 6,616:6128990. · . · 

« ~ 13. Presídios e coloniae militares. Aocresocnte-so: 
• • • I 

cimento de It~pora, que Soa a cargo deste ministerio; 
e a de 11:4~8Q800 f&ra e:xecuçiio ao dac•eto n. 2,~02 
de 19 de No,emhro elo 1869, que crecu oolonios mili
tares nna campos do Eré e de Xagn, na provincla d.o 
P,u-aná. E em V\lZ de-23t:610f1 dign·so-308:14.6~190. 

c Art. 7 .• O ministro e ccorotarfo du eutndo dos ne· 
gcoios dm faz.3nd", eto. Em vez do- 39,425:175$696, 
diga·&B- S9,941:035Sii91J, · 

c ~ a.• Juros da dhldB interna fundadn . Em vez de 
-Ia,269:2768, di~a-se -15,785:1268000. 

c A1·t. 8. • O miobtro e secrshrio do estado dos ue
gooior.~ da agricultura, commoroio e obras publione, oto. 
Em vez de-12,008:51 '780"101 dlgn-&~S--12,971 :717$030, 

c§ 1.• Slloretnrla do est!luo. Aooresoonte ·ou ,_ sondo 
de11de j!l IO:OO()N para os vencimentos do Eld.i praticun· 
tos, orendos pelo deorsto n. 4,167 de 9 de Abril de 1868, 
e de dona corrcitllJ, 

c ~ 5 • EveutuaoR, Aooraaoent~He : - ~ e~n.-1o Io:ooon 
desdGl "$\ ara a ac uisi uo de adrõea c!.o ~ ,tema me-
tnoo, a m e executar·~e no mum01pio ncntro a lei 
n. I,llí7 de 26 de Junho de 1862. E em vez de -
2o:ooos, dig!I.·Be - ao:ooosooo. 

c§ {i." Jt~rdim Botsnioo, cto. Acc:nscento-se- in
cloida n quantia de 20:0001 parn as obras ncoosaariaB 
á abertura da eaoola agrioola oreadl\ polo I notituto Ba
hinno de ngriooltum. E em ve4: de -12:00081 diga-se 
- 44:aooaooo. 

c § a.· Corpo de bombeiros. AocreECente-ee : -
sendo desde j& o augmento de S:G72S para s lt,guel da 
oalia e oonservaçio do material do corpo de bombeiros. 

« ~ 11. Estrada de ferro de D . Pedro II. Acorcsoen
t.~H!e. : - eendo 34:0SOS logo que sejão abortas l\B esto.çõe& 
da Sapuoaia, Vargem-Alegre e Pinheiros. 

TOMO xv · 

c ~ 12. Obras publfoqs ~roes e· aux:ilio ás. provin
oiaes. Em v~z ,de-:-600:000I--diga•se-l,OOO:OOOJ-, 
eendo, desde Já, 200:000S~om a eatralia de Mato·Groliso; 
lOO:OOO.S para o proloitgnmeuto ds eatrade de rodagem 
da ~np~tal do. Parahyba do Norte para o interior da 
p~oVInota.; 26:2548185 para indemnis;ção de Hora
Cio Gteen & C. por exoeeao. da despeza qne fizerão com 
a ponte de ferro sobre o tio Capibaribe em Pernam-
bco ·- • 1 

• «. § 13. !nsl?eo~ão geral das. obras publicaB do muni
Clpto da corte. Em vez do-Inspecção geral àas obras 
publicas do :n!Jl!icipio da côrt~- diga-se-Obras pobli-

c§ 15. Telegraphos .. Acoresoente·se- sendo com o 
aogmeoto do serviço; deade já, l33:0C!'SOOO. 

« § 16. Terras pnblioas.e oolonisação. Eleve-se a •erba 
a 1,351:5~~~~~ declarando se-sendo, des~e já, 50U:OOOB 
para auxlltos de transporte de colonos Importados no 
Imperio por conta de particulares. 

G§ 17. Cateohese e colonisação de índios. Aoorescen
te-se-sendo, desde já, 40:000~ para a acquiliição de 
missionarios e estabelecimentcs de nldêamento.s. 

c§ 18 .. Subfen ão ás com anhiaa de nave a ão 
•apor. · ave-se a somma a 3,004:0008, sendo, desde já, 
comprehendida a importanoia do contrato de navegaçã\l 
de Montevidéo para Mato-Groeao ; 12:000jJ para a 
oom anhia Pro e11sista de nave a ão -
vmo1a o aran ; 20:000# para a companhia de nave
gação a vnpor entre os portos de Moaaoró e Armação; 
o 30:0001 para a navegação do rio Jequitinhonha, con-
tratando o o"lerno este servi o • 
a organ~ear e oflereoer melhores condições. 

~ § 19. Correi<J-glil aL Accre~oente•se :-sendo, desde 
já, com a reforma do pessoal e do flBrviço l62:2t7J220.; 

c § 20. Instituto oommi!róial. S11pprima-se, paesa!ldl 
a ser 20 o .~ 21-Mu~eo Nacional. · 

CAPITUlO 11 . 

Receite~ ger~:~l. 

95,800:00( sooo . 
« Art. lo, n. 14 Renla da estrada de ferro de n. Pe

dro II. Em vez de a,aoo:oooS-dige.-se-~J500:ooo ooo. 
c Ao n . 33, Deoima de uma legua além da demar

oa~ão. Aoore!lceilte DG- ficando supprimida na.cidade 
de Nitb~?roby, em vez de - 60:50<'11- diga-se-
46:lioosooo. 

c Ao n . 8,, D~Joima addioional das corporações du 
müo-ot'rtn. Supprirnão-ee f!O palavras-das corporações 
de mão-morta. 

c Ao n. 35, Novos o velhco direitos de meroêa pilou-
nhuias. Supr>rhna-ee. · 

c Ao n . S7, Sello do papel fixo e proporoion11l. Ao· 
croeoentc-ae-fioando inoluidoe nesta verba os direitos 
9.ue p[lgito oo omprep;os e offioios de juetifil. e eoolesiaa
hooo, e roduzi<!oa a ts %, pela ~asma fórmP. por quo 
aotunlmentc psgflotodos os demms exn pregados. E em 
Vl<lZ de 3.2~0:0008000-diga se 3,2õ0~000#000, 

c Ao ~ 42, lroposto soble industrias é pro6&õall. 
.Aj1orliscente se-ficando snpprimido o imposto so~re as 
fabricas do tecer e 6ar algodão, de ferro, de maohinas 
e de estnleiros de construo iío , E am "fez· de 2 lO :00 
-diga-se-2,070:0008000. 

« A.o n . 154~ Indemnisaçõ~s. Acorescentc"-::e-oom
Pl'ehandidns na smortiznções atrazadas dos amprestimcs 
de 1851 a 1857, que tôm de ser pagas pela Republica 
Argentina, na confo1midade dos p1·otooollos do 16 de 
Abril de 1869 o 28 de Janeiro do corrente anuo. E ezn 
vt!z de 342:ooos- dign-ae-7S2:ooosooo. · 

c Ao n. 155, Juros de cnpitaos nnoionaes. Aocreg~ 
oentc-se -inoluidos o~ dos mesmos emprelitimos, nos 
termos dos citados protooollos. E em vez de 176:0001 
--.digasa-886:0008000. 

« Altero-se a numeração dos tituloB de receita do 
art. 10, e aupprimiio·&e · os algarismos tinacs de cada 
um dos numeras. • 
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c Art •. 12; .(;Aaiiitivo;) Contintl"'. o go\'orno .aJltG!i.,. 
sado a con.Verter· c~r.'dhitia 'Oohi!Oii<htda.~ ·intarns.· ·on· 
externa, psl.'te ou· tod~ n divida fitl'CtnB~te; . · 

c Art. 13. ,· Adrlitivó: O saldo' rcsn'ltànte dB receita 
so re a Gspcza :u a nl&tt\ léi•aera·,app ica o ao·rosgate 
do p&pel-moeda. 

c Att. 14. (.Addi!;ivo) Oo:ati~ú!l, 1delide já, em vigor 
1!. Õis OBi ÍÍO do &rt. 13 U,: 2 da:, lei, ti, 1245 do 20! da . 

uho el86.'i • . . 
«Art. 15. (AN.dHivo.) O dispo~to no art.J9 · ·~ 1" 

da lei ·n. 1507 de 26 do Sotembto do 1867 :rião oom
prehen11)ní oJ dct~s ou doaÇõ~11 :que o~ noivos se f~ção 
nas e~edptui'o~ • a~t~nupoi>l.es. · . 

c Art. ·16. '( Add.itivo.·) Fica r.;vogado o art. 27 da lei 
n. lõ07 de 26· de S~t'ombro de 1867. · 

<Art. 17. (Addi'ivo.) E' !l'utoris:ido o goval'Ilo a n:um
dnr ap pliear n oçmignaçilo aDD n:; destinada·: ao· pag~-' 
menb . do &oguel .. da casa· e rospeotivo pesso'aldo semt~ . 
nario d11 pro"inóia · do .ij.io ·Gnmde do 'Súl.; «~rnquqnto · 

~ • · • ,• • - , O rf!S :, 

do seminário' em. cOnstrLtCÇÜO· Iin capital :ela. memta pl'O· 
"fincis.: . 

c Art: 18 (Additivci.) Os vencimentos actna.es dos em· : . .. \ . . •· . 
~. " . .. -

lados !!OS do ·tha&9nr~ pêJ:o 'deàrctQ. n • . 4,2J.4; de 20 de. 
Junho , de, 18581 fio:i,o, d'-"8~6 já, J)S. parto rA~tlV$,1. á gra
tifica~~ÍÍ? eqt!ipara~os: aos1 dop. emprr.galos do thesouro1 

c Art. '19. (A'déli\ívo,} Ficà.~mt;;r~sado. o go!ern~:. a 
mandar pa.'(nr pelos IJil;lioa votadca na pr<se~ta leu1 
qnnntia' de' 3:0008, iubortancia: dos venoi-méritos atra
zados d<neónvão ·de Afiicâncli livre a· da c6rte Balbino 
Jo~é da!F.raliÇIJ R. i beiro;' e em cu1lJp1'itzlento do : decreto 
n. 11732 de 5 de Outubro. t}a 1869-;. ' 

c Os arts. 12 e 13 da propoéta paeai\o a ser 20 e 21. 
c Snla das com.:zllf.SÕI'S, em 3: d~.Agosto ila 1870.

Calldido M mdrt d~ Almeida. - J Evangeli1ta d1 IV •. S. 
Lohato -Jt.1é Cal ·non. • 

c r 1 o. uu co.· · revogo.. o o ar~. o ecre :1 u. 
1,59lda ao do Junho do l 669. . _ . .. 

c Snla dna oo1n:ni~bÕ .l~, o:n 3 do Agoato ·de 1370.
Cafldido Mmdt1 do .Hm1ida. - J; L-:vange!i3la d~ N. 8. 
l.ob:Jto . - JrmJ Calmon. ) 

D~(lo. n ordEJm dn :dia, lovanta.:.sa ~ lls&são áe !leis hc;. 
rase um quarto ·da finrde.. · · 

i'llllliDENOI~' DO' 811, CONDE D8 .QA.EPEND\'. 

SuMM!ato ...:..li:wpecticnt6.-l'r•tenl<'o d11 v .. J •. Gonçaln'll. , 
- Matriculá, d• 'e1turlantr~.: -' ·Otd(:m do dia. -·-Re
WlU(lmtnto geral de; l1nperio. DiJcw·so' do11 Srl. Mihi.r· 
tr~ do impsrta ~ J de .A.l(~~ar •. -,..R~(orma iut.ficiaria • . . ; 
A's onze bo:aa1.e trell• qunr.tc!l• da •mauliii, i f<litn 'a 

ohnmada.t, .o. •nohand'o•se presenteé os .Sr8 conde <lo .. 
Baepend.y; 1.Poitolta,_ Pa:ra-q.b~s- Júnior; . Pinto : Pe!\ilotll, 
Guimatiie\!1 João Mé..udes, : Mcnteb:dlclf!i 0Mb:o1 Viocn:te 
FigueisodiY, -.Car..iilló Bar1•eto~ Punla iT&ledoy ~Patie do ~ · . 
Mendonça, C ruz Mrtllh'l\â.o;:Fé'tnnnil~s Wo'íail'tl.jí Pinb;;.iro:, · 
Ferreira dll :Veigap . .Banjamiml Joáqnim íP11~o1 Lub:. 
Carlo~i' .Rapoéo ' .d~ . .. Gama.rn,- ,,n~~tos •BI.l.~ret~;Ang.el() 1 

do A~ar:clrt Gaina!<iierquaira, .•LU®: ~ Sil'f.a;:;<Jannllo ·.~ 
Figueuedo, Gomen de Cs~tro, C~nd~~ . S~l~\all 1 -Silvm 
Nunell)!' llio~ :.Yelho;·Anroltdo ·d~·•Ganalho, CortOa~ ·. 
Cardos di ;, .M TtAetlezàs, ,,.Antontl!li 1 Pr.n~lo, • Coó!ho • Rodd'·· 
guet~, Taques, Sob1·al Pinto, Mello Rogo, Rothigll18ilvJJy. 

Souza ·Reis, ·MeneHa· Prado, Pintl) l,lrags) •Pinto•;M,9- .. 
reil:a, Alen<iar Araripe, ?aieitia • Frl(nuo; ,Aflona~ de · 
Cnrvalhlli ·Floriano ·de· Gt)cioy, · F.· Balisa:;io,. ·Feri'Qhs· · 
Vianna; .Faiíeto'ldt~· Agi:l.i11r, Ati{Silsto Cbav.êiiJ Qí6nyd .• o · 
Martins, FerreiL·a. Lage, Evangelista Loba'ta/· Siülõ>!S 
Lopea,. Candido Mr1rh; Moraes'Sihn1 Oaj>llnattl~;· ~ero-, 
nymo J?enido, ·Ferreira dtf Aguiar,,B;Irr(nr Co'bi'a; Boni • 
fado dtvAbren, Cos.tli. Pinto, J• 'de ' Al.jr .. Qer; Carn()ÍtO 

• I. . . . 

Compar&oem depois de aberta a r.elili~o os Sts, Dias 
dn Roohs, ·Lameg:~1 Fiel de Carvalho~, Perdigão Ma~ 
!beiro, Q;1mes da Síl•a, Bittenó<.H.ut, O<irní ile.~, Fon-

ea7 nu mo e onza. e etrli . a i Ya, .A r<'~\lJO Lima, , 
Junqueira,· Candidll Mandes, Corrh de Oli'veita, Mello 
Mornes, J ll.men .do Paço_, Ferna11d< s. da . Cunha; Gon
çulvas dn Silv:t, Mt~Ho M;.tto~, Cunedo1 lhrge~ .M:o~
teiro, .A:runjo Góes. Pinto Lima, · 'fheodoro da. ·silva, • 
Dua1·te de, Azevedo, Uohôll CnvAlc\·'lti, Vieira da Silva, 
br.rã(•_de Araçagy, Andrade Fi$(ilei,n., I?uqr.te-E~trada 
Teixetra; Gillvã'J .e Leonel .de Alencar •.. . 

Fsltito com pnrticipaçiio ost Srs .. )!ifeMns, Bahia, Cun
dido Torres Filho, HJtR.cHto Gra<~n, l}iancd Cl~men· 
tino, Pederneiras e · Roast ; e sem eila 011. Sre. Pinto da - .. . . . . . 

t ! •. ' . : ) . • ) 

Assis Ro:ilha, Aug;1sto de Olivein, bar.ã<) :de !.•nlljatuba,. 
Castelll>cBranco, Cicero Dantl'ls1 Hourique.'l, Leal . de 
Menezes, Leandro Maciel e Síqudfa' Mendes.· 

-se e npprovll,sa a seta• a anteoedeute; 
- O Sa. 1• SEca.ETAnta dá óonta do: 'lleguinto 

.V Dl oBi oio do: ministcrio di! ~'t1errs, in forPlsndo ;So bta: 
o requerimento em que os ll!mpregarlos ido ateenaL dQ>· 
guerra da côrte solioitüo que eeue •. vencimentoA' sejiill. 
equiparados aos dos do sr.::eni!l .de:marinha . ..,.,'Â .qu~ · 
fez i!. tequiaiçã:>. . · 

Outro do meemo ministerio, oc tnm-nnicando . qne · na 
capella. irnperinl ha tres tribunus d.o lado do \Ev~n·ge .... 
lho, de6tiaadae á deputação: desta· O!\msr~ ãU!' ten; de · 
assistir lia exequias que devem ter Jngar:1:os diall 5 ~s ; . . . . ' , · - : 

corronta mez, peloa offi.oines .e prsçe~ )que·. falle'cê~ãcr 
na oampanh.s à o Paraga!IJ"• - Inteit-ada~ · 

Ou.tro do 1• seor~tario do fienaào. oom'IJitni.itl:Bn!lq, tar 
s ~ o n o qte· • .o ,mp~~ or cop-

sente na rcsoluçao da-alleemtlléfi garl\l . que. ítpp~ova a:J 
petiãõEis concedidas ao vigariri Jo~d Mll:iia d~.'Az'eve~1o e. 
ao Eoldndo ·Munoel Julio Pcreitll de 'Menezes.e a cu.t1·os. 
-Intdrnda. . · · 

Um requ~rimento da .nocieclada Emanoipador&·. rle 
Pel'nr,mbuco, pedindo a. deo::etsção d11. ·liberlade: à o 
ventre no Brazil, a. partir d().l de. Janeiro do 1871.+
A' commie~:>ãt~ ospàoinlaobre o elemon~ ;~~rvil, 

Outro da c amara ·municipal de S. Paulo 1de Muri~M, 
provinoia de Uilu1a,· pedindo .. ·o prolong!Wilento d~ ·o!,;. 
tra.da. de ferrt>· do D . P•dro' II. do P11rtoJNovo• do Cu- . 
nha áa:margllne .d.o· PomM·, Muria.hé e .Rio-Dt:ce.
A' oommi•JiãO de obr,'\s publlc.1ás. 

Outro aoa pl'O'I"Od9res o ~nembtos r.7a mes(l. ad.-dnis
tra.tiva da il'mliudado do Snntisàhno S:;oramerito e 
Nossa· Senhora.-da. .Apresent~9üo, y;adroeira dá ·froguezia 
de. Ir~já, pedindo dt'lz lot11rlas para reoons~nc9iio i!a · 
• e' ·~A' , ies- ·• · · · · 

Outro dg. meaB aumitliDtràti:v.a.da lmperinl !Ir~an~ 
da.de da. Santa cr .. ,z dos Militt>i'OBt' pe~hi.dQ;p~a aàsue.fi; 
proplicdndcd e roducç1o da deoima,ur~an~ . ...-A'.meama 
commisaiio. 

PRETIINÇlO DE V, · J GON'QU.·VEI. 1 • .. 
Lê~ee, e é t:pprovndo eum deba.te, o seguinte pllrQ4J6l': 

«·A · oommis~ão dt3 • · filzeu.claj . · t•mdo · examin"l.do~ o 
:requosimeDto de Vio~m.'ino Jo[.l~ ;,G~Jn~l\lves, pedindo 
ser di~penaQdo do pagS~mento d~ta l@trao de te~JilpOl'~ltQ~ 
ns. 38~ :WJ~a ·imp_ortanoiutQtalde '177j6C01 qu~t'UÓ\litbn ~ 
om A~ót·to:de 186lem · <lauoão:donllrai~os ·dQ- cona\J.ino 
de 72 barris do azGito'dcó: l'eE!:mportr:doe, para:a p!ot 
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·•'Vinoia: do R!o-Gtand.e do. 'Snl~ ~ do,·opiilião·•qne' seja. o 
~governo. ou~1do uobre··o\assumpto, . · 

lc Sala ;da~ ·ilommissõea,•.em·.-20 de Julho de 1370.-
0ardoto-de H8r"ie~ .-Pt~reira de~ .Silva. , • 

trioular na scademia :imperial das bellas-nrtea a Se-
<bastião Mendes:de Souza. . 
· c ·Art. 2. ~ , Ficão re.vogadas •. na disposições em oon-

· tra:do. . . 
·· .c·,Siih ;dt\8 seBBões, 4 .de •Agosto · de 1870 . ..,._.Jure

' h'am de Oa1ivalh"~ -. 
:têJ1l,·8e, e :vão aim'p'rimir para eerem votadas. na pro

xirna see:.ãoj as ~oguint~s redsaçãás dós artigos adc!itivoa 
·'8epnrailoe•do ol'çumento gerül .do; Imperio: 

c A !âsaembl,é_a.gâral resolve: 

c9iler 'fl~B\ ~~ttidos · ~ ·levanta.mentos •· de plantas e , planos 
. ·1lfim: de ·-m~lhora.r-!le a .ba-rra d.e Ioapára, ; na provinoia 
rde $ .. P.aulo. du modo: que ,eej ão presen~as •ao . corpo le-

. 'P o 1 o. 
~ Art. '2;• São revogadas ndispoeições em oontrsrio. 

. ·• .s~Ia ,das oammissões, .om 4 de Agosto ,de ·1870 .
. Candido .Mand~• de Almeida.,.:...Jole:Galmon,"-1. Eucmge-

'a· s ·•· • o a o. )) 
l «) .iA;: assâm,tiléiJ ·. gt-rál; 1'6110lve : 

. < .Att. J ~· E' o g~verno antorisn ~o . 'Para -ra:ver o de· 
oreto nt '708 'de · I~ de O~tubró-, qe 1850, :de n:i~do a 

'.â'ilh.ia~oico~w~roió ;de . ca~otagem das moCiidas rigo-
YO!!fl.O :ll;qne &ndà está sujetto. · 
. ' . •Art. 2.· -Eão ràvogadaii B!l disp<lsições ,em qonti:atio. 

c Sa~a das .Qoir:imissõest ein ;4 de Agosto .de ~870.-
0ancliclo ,Mcfl.d81 .. d11 AlmeilfQ -Jo1é Galrnan.-1. Ev(Jngo
lWa tlil~~ S. Lobato. • 

A 'a1eeamb161l eral·raaolve: 
. c Art ·I ... ·E' o ·governo a.utorieado para conceier isen .. 

9ãd d~ di.reitsa 'do importação . ~os obja~t~s del!iti,iladoa 
so . onltO' ' divlno. da santa• ca.d. a .. Murerioordia da 

·· . àado :.dos,mesmo.e ·objeetos. · . 
c Art. 2.'. Sio re ~ogadaa as disposições em co~trario, 
"'Sala ')das'éommii!&Õe9am·4 de Agosto de 1870.-Can

·dido ·Mer~dtll de Alm~td(J, ....... Jo.rá Calmon.-1. Erangtlilla. 
d' N. S . Lobato » 

·c· A aesambléa ge:ra~ rtoNolve: 
< A1t. 1: E' .o. governo autodBQdo pllro. conceder.\ 

caml'anbiB , ou 6mprer.a qu11 ao (ll'ganinar .para constmi~ 
. um11. eatr•1QI!I de forro na mRrgem·do rio Jequitinhonhn, 
desde o sitio . denominado Caohoeirlnha, n~ .provincl~a 
dtl Bahia, ,,ntô Saot'Anna ou .Ata8suby, na do MiniUJ· 
Gor"e'lr' i1onçii.o do ·dir()ito.Jo du. itl&póttaçiio quauto ao 
matlll'i~l dnstinndo á Btlll <!onstruoçüó, u oa mais favo roa 
oo'icodidos tis eatradu11 da·.forro .dAli provinoins da Bahiu. 
o Pornambu!:o, oxc>ept\lndl:\ R .gal'ilntia de jnros. 
. c Ar t 2 ." São r~vogadas o.a cliepo~içõeB em·contmrio. 
· c.- Su)!,. daHommissõop, em 4 .d" Agosto de 18'10,
G~ndilfo.V:cnclll do Alm~ida.-Joli.Oalmon. -J. Evo.nge-

.: A assembMil gerRl rosohe : 
: « Art. 1~0 E' o governo nutoriElado para conoedàr 

·is1mçü.o de diréitos de importação RO~ objeotos deati
nado!l 60 ,OultQ divino, 0 .DUQOS!Itri03 E\0 ller~i~IO :dllS 01'
pbãS da oasa ·. na Proviaorioia; d11 provinoi!l dn B~hia.. 

« Art 2 .' Silo revogad~a as d[aposições em contrario. 
« S11la das oommissõo~. em 4 ~·é ,Agosto de llil70,

Catlditio M~nile.t de .A.lmeida • ..:.:.Jotê Calmon.~J. · Bt·a,~gii-
UIIil d~ N. S . Lobe~C~. 10 

< A a~lembléR geral lll'illolvs : 
• c·,· Art. l . • A. i11enção oonoedida M ·em prezas de qne 

;,tJrata o~ decreto: : n •.. J,'12B do 29, de'·. Setembro. de 1869 
· , compr.ehontlo:· liio . aó ü;itnâwrial destinado a• cgnstruo-

'·'35 

· ·: ção; ao1nb .,to~~~··fl& tntf~~inàs ' lr:rn..atilfilll ,rq~•nt~}J.ne 
fo~em • neoessurloS';Par~ ·.o transp~b.'J _ile .o~~ga~, P,~~sa
geuoa e· estn.bal~o1mento de;ofliomas. o~ssânélo ,a uen

.tção logo' qus· ·e~tejãó conoluidas' a8 '.Gstraéian a- qne se 
·refere o mesmo' 'decrett;~ · · . . . · 
.· · ,c·Art_., ·2:' ;São >;<i;v~glítaa BIJ dispc,~;iÇõ~s em contr~rioi 

·« ~~'daa· com:iniF&õ&s{.em 4 <\ê :Agoetó .de ]a~ O.
· ''o.andtdo '-Men!e& ·rJt~•Almeitl,a . .;-.Joal Calmon.--/. Zv-ang~ .. 
· ' . .,-. •() a o .. ,. 

,( A âeaemhl~a· gexal r!Jsolva : 
· c Art. :J,",_ F~oa.;ez:~inots ,aldivida: da_a., prodnoi_as ~e 

d~ 2. % · concedida ~s e~tad~ da .fc:rro. das: • .Uerimas 1>ro
vmcms; .correnclo. por- oqnta .da :thesouro :na.Giónal a xes· 
ponsabilidilde d~timea~gatantia • . • . 

c Art. 2.~ · S~o-re.!o~adas .es.dispGJiiçõea .em ot>ntrarlo 
·« Sill6 ·d~o" comm1~sões em ... ~. de .Aigo11to de,~:8'70. -

:· CandidP ' Mendt~, de :Alm«irJa.- Jo•éidálrnon.~J', ,Evar,. 
geli11ta de /f. S. Lobalo. -. · 
. . : Lê-se,· e é:approvaqà sem .'de batG, t\ ·recls~ç~o ~Q pro· 
·Jeoto -reYogando o 1\rt~ 3~ dó" dôoreto li. 1 ·59l de ·ao de 

'· Junho: deê· l869. · · · 1 
· 

. ·E . s 1i. I 

npprofQdaa ã propoe~-~o· , p~er r~xeqntivo, que~fixa a 
deope:z:a e orça a reos1ta geral .. do Imp~'tio,para ,Q e:J:er-
cicio de 1871 a 1872. -

itriprasa~ noJorfll~~ da Oommerci~· dlfhaje_oóntéDtt~l_gana 
enganos qneforlio cotrigidos pela comm'i~são resp'crotiva, 
como os· Srs.· deputt.i!.os<reoonhlleenã.o,pela .leitb!ra que 

' ' • • ' I ' . ; . . ., .· . .,. ; ' . 
:· · pale:v.r~. ~,~8it11ubmettar .á.; approv~ã() da ca'ni!ill!â ~dita 

.. réclacyao. · 
:.'Não ·havendo_quei.Íl peça·a ·BJilavra, é ·apprc!Q,da a 

,:, reilaoção. · 
. O Sn; PnESI.oENTÉ.deQlara mnia .... qu.e . ~·se :-.ofã,ciar 

ao gova;rno afim de saber-~e o dia, hora e lug!\f em 
que S. M. o.Ixnper:..~cr se.~gnaráreoebar..a·,4~~taçiio 
de!'. ta. CBlDB .. ra. q 110 tetq de-apzeseutar ao, ml!llmo.~aQgUsto 
ae?lhor a rc&posta á· faUa do , thro~o. ; e ».OPl~a~p~a a 
mef!m!i do il~ttlç~o, qa· .Sra. ~ Fcrr_eirá. Wa}Ul~1• •f ~P.«<JI~~ra, 

J . ' I . . . . I 
Floriano de Go~c;r; .Gnlv~o; Bittenéouxt, -Araujo Lima, 
Theodoro da Silva e.!Canedo. · 

o.SJ\1 ArcTONid Funo ·{p~la orâéDi): -Comô .á·'POS• 
aivel, Sr. presidente, o mesmo pro'favel~. que ·amanhã 
não haja sessão á nqite, po:r ·caue!li'Ú!la .exeqaias que se 
deve,n oelebrar,;e As_qu~es .. tem,de ;Jlll~istir uwa~deputa
çuo de 2~ membros rla Úa.mara, roque~o, Dal :f~rma do 
rt1giraonto, que ee 'oolebre BàEaão f1e mlu1bã á hota esta-
belecida. . 
~ Sn. ,J. nil ALENcAn :-Peço a pal~Vl'a. 
f () En. · PnESIDENII'B:-Se é. pará iaUar. sobre este re· 
querímvnto, devo · ài~er no bontado membro qu.C! me 
par~oe quo requerimentos .. destes do. l!iio discutidos, 
oomo se aeprehonde do ol't. 53 do .regimento. Et~tiio no 
meRDlO car;o das urgonaias, que síio votad&S sem dis
cussão. 

O Sn . J. DB ALENCAR ~~Pelt\ ordem. 

O Sn .. J . . nil: A.LENO~ll : - Sr.1.preoident;e, me Pllroce 
quo o req,ue:j:imento; nprosentado. pelo., nobre depu.tadQ 
pelo. ,provmoia d e S. Paulo não pód.e ,ser nceito, :Porque 
repug na com à.isposiçl'io expressa do nosso regimento. 

Se · bem entendi a mnteria do requerimento verbal 
do nobre daputa.do1 pretendo S. · Ex. quo amanhã 
oexts·feira. sa ,celebre nnseae.i\o.:durante o dia e ni\o á 
noite. 
, O Sn~ ANTONIO Puno : :.:.O... Não, sgnhor; que hajiio duas 

. sessões,. uma ·do manhã e outra n noite. .· 
O Sn. PntSIDE~TK: ~Eia. a ra.zão por que ou dis~e 

quo me · parooia · niio -podol' haver' "diilodsaiio sobro esta 
requtrimónto. 
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36 SE~SAO EM 4 DE AGOSTO DE 1870. 

O Sa. J. ot AtEl'ICA.R: -Se o requerimento do no
bre deputado ó para que haja ees11ão dupla amanhã, não 
prenlece a observação que fiz. . . .. . . 

Mas, am to.do caso, V.:Ex:. me pilrmittiráobservar que, 
no dia destinado á celebração de ao to tão solemne como 
são as Qxequias dos bravos quo nos campos do Paraguay 
em defesa da honra e dignidaiie nacional psrdêrão a 
'fida não e onrial ne esta camara, em lugar do seguir 
o exemp o a ca.mara v1ta teta, qne por en e mo vo ous~ 
pendeu suas sessões ,por dono dias, pelo contrario altere 
01 estylos detenuinando que hnja !essão da manhã pela 
l'BZão ·de se contar ·á. de antomão ue é im oseivel he.-
vu· a . e no1te.. o pareoe que seme ante proce 1men o 
não é digno de nós. (ApoW.do1.) 

Senhores, recordo-me que,· por ocoasião de cele
brarem-ãe as glorias aloançe.das pelo Imperio durante 
a ultima guGrra, o governo apresso.u-se em declarar dia 
de grande .~ala aquella àm qu~ ilà de;ia efl'eotuar a 
ceremonia offiain\ chamada, no· parlamento e na im
prensa, de ftlta do barracilo. · 

Se houve grande gala para o dia da. ftlata, parece, se· 
nhores, que doYe he.ver recolhimento, magoa1 sentimento 
nacional, no dia em que se vai oommemorar o f11lle • 
imento de tantos bravos ou'a erda o aiz lamenta 

e aindCJ. mais lamentão su!ls fümiliaa1 muitas das quaes 
jsz~m na miséria. (Apoiadct.) 

a Sn. ConRh DE OLIVEIRA: -o dia con.sogrado de 

UMA.. Voz : ..;.._ Dias de grandes glorias e de gra:ndes 
magoas uncionaes devem ser pri vilegiadoa. 

O Sa. J. DB AtENc.,n:-Não ue snioa menos atrioti-
oos na manif~staçfio de nosso pozar o qne foi o go
-verno imperial na 1Danifestaçíí.o da son jubilo. Cumpre 
lembrar que , falleoendo algum di3tinoto membro do 
parlamento , a pedido de um deputado ou de um se· 
nador, qualquer ds!l essas legislativas c01•tuma dar u:na 
prova de consideração ao membro fodlecido, levantnndo 
a eua aessão ató inesmo no meio dos trabalhou. (Apoia-
do•.) · 

Sr. presidente, rião qnero alongr.r-me .nestf3 nssumpto. 
Parece-me ter dito bcsts.nte p~ra fnzor t:entir á camara 
d~~ Srs. 4eputados qunn~ seria ~em nceito. p;la opi• 

nossos sentimentos a pro'l'a de comlideração e respeito 

a~:. ;::~~qie ~J~r~iiã~Bd~:::J:~d~R ó~b~~á !Sa ~:;~ 
. ' 

nosso pã.'illhão ! 
E-ssa prova é não C3lcbrnr sessiío amnnhi'i e depois, 

isto é, nos dias em que o governo· .manda fazer exe • 
quias e dizer missas por alma de tão hcrcicos Brazi· 
leiros. ( AJtoiado:~.} 

Vou mandar á mesa um requerimento neste sentido. 
O Sa. BAnnos BARRETo : - Tcln toda a rnzãD. 
O Sn. Som;A. REIS : -- Muito bem. 
Yem á mesa, é lido, apoiado, o roj"'itndo som debnte, 

o seguinte requerimento : 
< Requeiro que não haja seBEão nos dina 5 e 6 do 

corrente, em que sa Hlm de celebrar na €:Xequias por 
3l:na dos Brnzileiros que fallecêtão defendendo s 
honra .nacional.- J. diJ Almcar. l> 

O reque:imentc verbal do Sr. Antonio Prado ó tnm
bem rejeitado. 

Vom á mesa a seguinte declaração de voto : 
.. ;, . 

dl\ pr.:-poste. do Sr. José de Alencar, para que nlío hou
vessl) sessão nos dins 6 e 6 do corrente, nt1s quaoa se 
celubrão exeqttiaa pelos bravos do exercito brn:;.ileil'o que 
fnllecOrão na guerra do Pnragu:1y.- Souza Rei1. ~ 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REOE\'ISBA.~IENTO G&RAL DO Inii'ElliO, 

Contimla a 2" diaoussiío ao art. 2• do projeoto 
manda:td~ proceder no reaenseomonto dn população 
do Impeno. 

O Sr. lUlulsh·o •lo lmplwlo pronnuois. um dio
oo.rso que se aoh'lo no Appmdú.:c. 

o Mr. J. de &leaear:- Sr. presidente, . tendo 
peaido a pala na na 1• disounsão do projecto n_, 188 rela
tivo á eatBtistioa, não pude usar della, fui inhibido por 
. um inoolllmodo de saude. V. Ex. vio que niio oompareoi 
a .eeta casa no dia em q~e teve lugar essa 1." diso~são, 
d1a em qne tambem fo1 encerrada a aa d1scu&aao do 
ór9amento, na qual eu pretendia tomar parte, e e~tava 
com a pala•tra. E foi encerrada. esta discussão, per-
m1 -m • • u . 1 1 • e • . 1 -

engano, contra as dispc~iÇõl.." do regimento; porque, 
tendo faJlado em ultimo lugar um ministro da COlÔ<I1 
o não lhe sucaadendo nenhum membro desta casa, não 
po 1s1 . m ra. ao o 1 
ence1·ramento dra tal disouEsiio. 

Consta-mo quo ee tomou como discurso feito em reJaM 
ção á mataria o do nobre deputado que fallou sobra a 
ot•dem. Não eoi como iPso pôd.é aer admittido por V. Ex., 
Sr; presidente, cujas resoluções costumo aceitar por sua 
justiça, e cujo zelo na exécução do regimento sou o pri .. 
meiro a reconhecer. Attribuo o facto á aueenoia da 
maior parte da casa na occasião em que fallou squelle 
nobre deputado pela órdem, logo depois de S Ex. o Sr. 
ministro da fazenda. Se não fosse lBto, estnrilio aqui 
presentes no dia em que ile éncerróu R a• disotif!ditl do 
orçamento mm . s e pu a os q_na7 on o us , oomo en, 
o honrado memb.o pela pro\·mcia da Rio de Janeiro 
ped.ir a pelann pela ordem, e como tal stu-lhe conce
dida reolamarião sem duvida contra o encerramento. 

. r. pres1 ente, perm1tta . x:. 111n o. que eu e 
dirija uma queixa muito rer~peitrsa sobre a mr.neira 
por que são dadas as materiss para a ordem do dia. 

Nossas ordens do dia aotualmente 11e aom oem de 
projeotos da maior importanoia, accumO.la os uns 
sobre cs outros, de maneira que torna impossível o 
estudo das quelitões; assiiD arredio da discussão a maior 
-parte dos ora ti ores que pretoudéDi tomer parte nella; 
fatigão-se e oaruão-se aquelles ·que 1!8. preparüo para 
discutir em cer~ dia um projeoto, e não o l>t>dem fazer 

. por ficar elle preterido em virtude da prolongação de 
ontro debnte sobrá :mr.tel'ia diferente, . . · 

Pareoe,me que a divisão da. ordem do dia em duss 
partes não tem outro fim senão resexvar a prima ira parte~ 
~m qne sempre ~a u!Da certa ~giteçã:J .na casa, para.pro• 

resse partionlar, ou de 'objeoto que s6 possa suscitar 

·· ~~nd~dla~~~~~~\:~:edi:b~~~~; ;r~pfi~:lt~~6~p~ 
jeotos de i_!nportancin, para &qu~lles que €Xigem um 
dobnte m1us ltugo e profundo. 

Ora, veja- se a crdom Elo dia dncü para a sessão de 
hoje; só na primeira parte duas propostas .e um projeato, 
todos versando sobre waterins mnito importantes, forüo 
ncctlmulaclos une eobra ca outros além do varies ae
amnptos àe menor alonuce. Ora, Sr. presidente, quem 
isto obsexva supporá. on que oata camars não compre· 
hondo a transaooil.enoi~ ~as. matarias que são eujeitas 
ao sga n:11me, on quo nós eetamos rednzidoJ a uma 
ohsncellaria do governo: bast11 que elle aqui nos npre
Bilnte a sua. proposta, plll'S que ella. percorra velozmente 
oa turuos da dircussüo, preenchendo se nsaim uma simN 
plea formalidade do transito. 

Peço permissão a V~ Ex. pura protostnr contra este 
facto. Desej11vu que o Sr. bsrn<fàe Cote~ipo, que é hoje 
o nosso TP.ylcrr.nd, ist~ ~~ o nosso milllstro do e.stran
geiro!l1 di~sesse aos seus collegas: « Pa: trop de :;,d/e ». 
Níio 6 de col'to, Sr. preaidente, com este atro ,llll' o uas 
. IS llB O 1 O • O '• 

tão importnlltell) que nós havemos de satisfazer as ne· 
ooEeidades do pniz e:>m ãquelle oritàrio, com aqnelJa 
madureza e reflexiio, que devemos ás nosill\8 oonso!~n
oias e nos interesses deste mesmo puiz. 
. Niio, senhores ; á preciso que as rnaterit~B sáião daqui 
bem discutidns, afim de ~ue não sejüo rejeitadas pela 

eabodoriil da or.mara. vitahoia. 
Que utilidnde ha em enviar projeotos úquolla onmara 

pn.-a olli dormirem no pó dos nrobivol"1 como tem suo
cedido com taDtos cutros e ha de sucoeder oom as ra
fcrmal! do gabinete aotual lf 

D esculpe-me, Sr. presidento, esta obsonnção inci
donte, despertada polil leitura tio extraoto da sessão de 
hontem .• lcitnrn qne eu como membro desta casa coetn-
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mo fazer toaas as manhãs, para tor noticia doa encer-
ramentos. • 

.ê..a obsena<;õea que. eu tinha de ofrerecar na 1• 
disousEãQ do projeoto de estatielioa já forão em grande 
parte. prevomdu~ pelo bonr~do deputado pela provinoio, 
do Rto de Jaoeuo, que abno ul!lte debate. EllAI! "Yersa
l'Üo sobre inutilidade geral do projecto e tsmbezn sobre· 

· i c' 1· R • 

Não tendo podido msnifest1lr n oamara a minha opi~ 
niiio no primeiro turno da diaouseã.o,reservo-ma para no 
terceiro fiBiidncler.,me .em .o?nsidern!õea ge~oeo .a res,Pcito 

do oroj(loto. . · 
ÃgoráJ Sr. presidente, cingindo ·me á ma teria rer triota 

ao . segundo artigo ; vou unicamente responder ás 
obserYações que o nobre ministro do imperio acabà de 
fazer,e adduzirei algumas outras co:g.dderações que por
ventura me ~jão suggeridas no correr do :meu dis
curso. 

o nobre ministro do in1perio se propoz a oontestsr 
as observações do meu nobre 11migo, dlilputado pela 
provinoia do Ceará, em relação R dous pontes, em re
lação. á desnacess~d~da da orea9ãoN de ~ma ~re~tor!a 

da creação de um regiotro secular de na•oime~toa, onsa
men~os e ·Jbitos1 a p~r do registro xeligioso ou pa~ 
roch1al. 

ministro do imperio, P.into dizer que S. Ex. não r,;spon
deu como eu espera>::~ e como desejava ás obêervações 
do nobre deputado pela pro-vinoi~ do C~ará. • . . 
estatistica não será :poesivel realizar os trabalh()s muito 
importantes que enge este ramo de oerviç~, não será 
possível colligir os algArismos a respeito ele todos os 
fac~o~ aooiaes, politioos e economioos, que interesaão ao 
paiz, é que o estac1ista dev-e conhecer pGra sstisf11zer 
às. neoessid~des pub1ioss. . . . 

Unindo em ~us resposta o o.rgnmento do nobi·e de
putado pela proYincia do Ceará Mo arg11ment:~ do nobre 
deputado pela provinoia do Rio de Jant-iro1 dissa S. Ex. 
que a 2" secção do miníllterio do imperio, por muito 
sobrecarregada. dos seni.ço~ que enu';!lero}l, não podia 

)' ~ o 
rcgubmento que se ha de confcoaioun.~:. 

~aba y. E:~t .~r_ .. Pre.sidente, que n~o s~ na ~>.acre
tati.P. do 1mper1o como na oeorctarut da ustJÇ<l e:uotem 
seoço,s e ee a li 1ca; er a . u . a nao eao es
peoiecs; mas é tambem verdnde qti.e . todos oa ::tnnoa 
ellas trabalhão em oolligir e apurar_ ()S dl\dos rcmct
tidos dos diversos pontos do Imperio !Obre os factos 
relativos ao oerviço da cada um . daquolles mini:terios. 

Ora, tratando-se da orgnn~sação ele uma directorin do 
eshtistic!l espoci!ll, :rre pe.rece qtle. o primch·o pB3Po a 
dar ern. reunir eeess duas Fecçõas ou pelo monos uma 
parte do sen pePsonl,, qnn. vai fionr sem tr.1balho, desde 
que lhe retirão um seni9o tii.o irnportanto e arduo. 

E' preoieo, Sr. pwsidonte, não augmentnr o pf:sso~l 
aélministrativo sem urgente e rcoonheoic1a nocensldnde: 
niio h a muito a· dins, 1enilo um diaoureo do nob;e pr:d· 
douto do Oi>nRalho, vi que S. Ex. oonfesaavn o. demasia 
que · hn de empregados publiocs, eopeoialmonte na re~ 
partição quo dirige. E, senhores, é um faoto incontes~ 
tavel o grande, o . e21:truordin"rio desonvolvitoento do 
elomanto btzrtaucratico no Br:~zil; este faGto é t~lToi um 
doa que mnis têm oontribnido psra n dogoneroçãJ do 
s stetna ra .rcsentativo entra nós. V. E~. deve oom re-
hender, V. J~:x. qne é político antigo, quanto essa 
aspiração goral e con&tante paro. os empregos entibin 
o eapirito publico, alargando o õh'oulo da influencia 
offioial. 

Se, pois, o nobro lJro~identll do conselho, chefe do 
gii.binete, reoonl::cca a demasia dos empregados publicas, 
como pretende o nobre xnioistro do imperio1 só porque 
a neceesidnae da estntistioa está confeeendn. por quem 
quer que seja que estude os negocias publioos, Õomo 
:trewnda ort~a" umll. dj.re9toria especial, 11.ugmentar o 
numero dos funooionarios1 sem primeiramente domons
tfS.l' oona o preciso ox11me ss não ha nns outras aeore
tr.rias p~saoal rxoaasivo com o qual se possa oompôJ n 
ncvl\ rapnrtiçiio 'f 

Ma purcco que (llão eaeaA an informações que o nobre 

ministro dó imperio de"'ia dar á onmnra pnra funda
mentar a desp~za com a oreuçiio de uma direotoria cs
peci!\1 de er.tatiatica. Erã.o eetns se n7,ío me en~ano as 
razª~s pelas qu'leR o nobre deputado pel(l Ceará dü\'idoil 
da necessidode dCJsta despeza. 
Pot~m o facto mais grave que enxergo nesta creação 

da directorin. de eatati&ticn. não é este, ·não; a despeza 
il.e ae o a fa g • • 

25:000Jl, ~erá sem t:nvida mal para o paiz, d~tsde aue 
l!e (li)DI;OilJO S rendB publica, O · produoto cl11s oontri• 
buiçõeR; mnl tn:lis gnlVe e maiBCnneato, porém:. é o mal 

d & .! ~ • 

governo psra ol'Ol\1' uma.;nova repnrtiçiio . . Destn auto
risaçiio, dieee eu, quando devia di1er de~ta rmuncia 
qne f11z .n camara do uma attribuição constitucional 
811a, P!lrn oommettê-ln. ao governo. 

Pela constituição, art. J5 ~ 16, compete so poder 
legislativo orear empregos; o nobre ministro do impa
rio, em vez da aproseotor nqui um projeoto propondo a 
oreaçíio do certos e determinaios fmpng.'le, com ns 
oonveni~ntes nttdbuições, oom 011 direitos e obriga< õ~s 
iahorentrs no e:&:ero!cio dessas attribuições; longe disto, 
S. Ex. vem peàir um~ ~u_to:dsação .nmpla,,absolt~ta para 

de e;tatistios, a. qaal S. Ex:. poderá c:omJ:ôr como ~n
tendEr, com o pessoal e os ordenados que mPlitor lhe 
parecer. · 

nuenses. 
S13nhoree, é !leceRsariv q_ue o partido conservador, 

que tnnto combate. urn pu:tt1do ]evanta<lo tio pait. com 
I • ~ 

constituição, por que pug.,a com muita rnzão aquella 
partido E' preciso que nã·.1 legitimemos a opiniiio dos 
que trabalhão pela mcdifica<;i\o o ti a refórmã. das noFsas 

. institui.\ões fundamcntnes, na oonvic(lão de qu(l ellas 
não podem fazor n felicidàde do psit. Não fazem é 
certo, e nom o hão da fazer emqnnnto forem _ n~siro. 
illudidas, cmquanto o parlamento, por uma Eimples 
autoriauçãn, inve~ti~ o go'Veruo daa atttibuiçõet> '}Ue lhe 
deu a oonstitc.içiio~ de ~Htribuições tão grnes Cfl.WO é a . 
da oreação do empregos publioos, como Eio as funcçõss 
log~i3lntivr.s. 

, • o , r 11" 

do imPoriu, h.z(:n•lo·ncs n deohr!\Çiio d.e seue eo:.ltimcon
ton orthodoxos1 c1odarOll· not: que era tiio bom oatholko 
oomo qnulquel dnquQllea que so pro~ão d':lase titulo; 

· ua su 'n çn ar~ ore~<r um regts ro para cs 
-::aEamento~, m:s:Jirr.rr,ton e obito3~ rl'gistro ~eculn't' á 
p\:'to do rr.g1atro corlosinstico; 

:?tmhor~n, a r fr.poeta que dou o nobra miniatl'o do im~ 
pcrio no honrnllo depntudo peln proviucia do Cantá não 
reP-olvan diíll.ouldRdo: A cnmP.ri\ so rnoordurl\ q ne um 
ostaoht.'l muito :e~pPitnvel. o que h'lur;· u o pnssndo do 
partido OOlliiCrvadcl', o illllstro marquez ae Monte
Alsgro, prutt~nduu estabelllocr o regi5tro oiv.il d('S nns· 
oimeutoa, ot~wmantos e obitoe; a caron.rn eú rocor<!r.rá 
tambcm das oonsoqmncia;J grll\'eli n quo in dan 1o lugnr 
n e:x:r.ou~:iio desco regal:uDClnto. · . · 

Ni:o sou d:::quellos q url por oxoca~o do orthodo::du 
entendam qno se devo lespeituJ.' todos os prejuizcs popu~ 
J.aras, niio · tou daquollt:s que pensiio que o legi!llndor 
oom dnmno puhUoo devs acntar tiimples fórmulas dia· 
oiplinareo, identificando nella.~ o pensamento da reli· 
gião, o ele monto à.a crençn e fé, não, ~onbores; eu sou, 
ncate ponto, COII.lO em polition, liberal, entendo qne é 
n~weesndo condesaend!!r ás vezes om. os r~'uizos o 
laroo, qunn\lo Ir.\Uito radicn:los; mas pr.rn oorrigi·los, 
para dostl'ui-los oom prutl.onoir.. Por or:mseguintt-, longe 
de prouu,Joinr·me contra o oatabelocimentrJ do um re
gistro civil de na~cimontoEC, cneamentos e obitoa, eu 
desejo no contrario a reali~sçií.o de tão ut.il medicls. 
· Mas tenho o direito, v.isto que mo recordo dos fa ~tos 
gravrs que sa darão por oooasií\o da tentativa frustrada 
do reghtro civil, tenho o direito de perguntar no nobre 
ministro do imperio se o governo já refleotio mndura
mante sc.bro cstn 1;jatsrin) ~o já tem idens assentadas a 
este respeito, qusca os meios effioszes qne pretenda 
empregar pn.ra . n&o ee reproduzirem os factos quo se 
darão hn Cl'ron de vinte nnnos n catn porte. 

Nem o uobro miniatro, nem qiiu.lqiiei' membro lia 
maiorinJ jtboe osol:lrcc ~n a eete reopoito. O que e:s:iste, 
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o oue r,aheml)ll é q1t<~1 ns opinliio 'Oü.hli!!a, dá-se uma 
t~: l' ou q·ual .. tt: puf>paz:c'a . contra o·. ili!ititüido ,regifitro 
civil; .o (11.•(1 ·út-i~•tJ (o c~t~ . tlrgumtmto ·.tom 1 m~is• força 
aindu), é , x ttomB dWiouldP.de, se n'ão ' ilnpo~eibiH!i11de 
ptRti.•:a. d~. U~·.lt!11Qií.o • . A . .:-xtt·so~dioada área do nosso 
territorío> u~ gr11n;te:o dü•ta.uohH'I .q.no;soparãt;J tHiiroum
Ío3l'(m,~it\ de <rli'll~ .parochic. do, rel'lpeoti vo :ci3ntro, · impos-

. sibilitP.o e . lJi\o du .impoll~;ihilitar. por IDl:iito ' t~wpo o 
est~heltlcimaütu·d., Uli:l r&ghtro · regul1.r deea · , 

. riascitwmtu:J o obitos. · . · 
· Quem ignor.'3 quo r.ós · temos frrguezias de· m\1itus 

lcguas '1 Ct·l'IIO é pC1S.1ivel obdg11r a um ptlÍ que mora 
. '" ·' ·: : I . .. . • 

. . J . , • 

legans, f~ lGVô!l: · d.mtro d.o um· pts:!ZO' Certo O d.etel'mÍoe.do 
3 ' dedur,lçã? ·do n!:o~cimc?.uzo de sêti til!1o r.o· .centr" da 
fte~uezia '? · 

E SJ re;;':•o:ito do obitQ, como' ao procoàe:-á para suave
:rboaç&o, antes :da :iJllmmaciio em um'' pnrochin 11a~ 
qu~<lhs cnridiçõsa topc.graphicas .'f · Fio4rá·insepulto o 

·vorpo dnr:w.<e lJlnitor. cii>'e. · 
Não f..rão ,tJstfis as ,(liff.:.mUR.del! que flttoontrou ore· 

guintnento ~o SJ:'; mnrquoz de .Mor.te·Alegre'l 
O ..-~gal:uuento do Sr. Mont·.-:Uegro twr muito '!>re

vídent~ ,, impunh'* poll.as ás ··pessoa~r a que· · inoum~in a 
ebrig••çiit~ ila pRttbipHrof<!eto etJ cmpreg11do r · , 
para que eFt.us 'nanas tornn~aom efl'ectiva aqueUa obri
gaçQo. T.amb~a:i~o nobre mitú&tro do imt~etio.ped.a auto-

-ri~açã), um:l p<m~lidade. ·· 
,. 

a. Hlt-O, o p<;Vo .0l'U1prd~r:ndeu imroodü.itnm~nte que 
· elle i:HHlr M!<.bmnbt~do, de mnltall e ·pensa: qtto ~:>e ti.; 
nlca iüwntado lll!tlt\ :um meio de da.t ·~:os subd.clegcdos., 
, . .. .,. . .. .. ' . .. . a-

·. monto .. dé V:it).l~nci•l ~ pt<r:;eguiçiio contra tt:(ioa aqnellt~a 
q 'l6 '. iuoorr .. sFeW . ell:l ' SCll de ... agraao: e~ da h i l'(Súl
tou a maniflstaçfi(), quüsi giJrf.} obntra o reg!.dsmento. 

EJ!lq!l'anto . o n1~h1·a mini~tro -do ~ i<Dper'b ::tliio· tran
!\niHi&.::.r~ m:ir:lh conioi~J.:Oi~> ·a · eF.te:.reapeito~ ~mq.uanto 
S. Ex: ·ll:tfi:f:x:puzer rq•n neste r.eomto as· ou&!l•·idêns, o 
pl!l'lO que tom cJncobido paru• reali~unsto tt'~&t'.'o,:aliás 

r .muito caut•coieate;, sem•â&m'-o •PSI1i 11 sooiadado,·e!Jm 
· riEoo para~ ~~rdar.n . p;.iblica, eintu muito', Sr.:pres{d'ente, 

· · mas• não po~so der ·o meu . voto n rtlnpdto . de qualquer 
mGJdida. n~sto ~.mti•lo; 

. en · ·es; nno ·soa ~Tf!l~o .·e·' 11:1 · on, reoon eço 
qwn ~sb\ ~oicnt~Ín é I!P.nt. tlnvidlt r.lf.Umlt 8 baile dQ boa ·· 
·~droinilltrn91io , Q• em já. não lou um antor• muito co
nhecido, e qurs f~1i, fi iJ d\o crcmdor da cstFtti•tioa mvfler-
lla, ao ll!enoa aqufl 1e que o .aa lii!Il& argo ·deeen-

. volvimóuto; taü\·o~roo n Morenu .da Jonés't . 
Estv ~1oriptQr d~troonr:tl'tl bel!l n. importanci~\ da. soion· 

ci&. Dia o\lo., .~o bom mo recordo, quG a ('Bt.atittica t~m 
florc~cidt' llo<J pq·).o•l r.~J q'l'.o M tór.nüo notnvcia pel('l aou 
dcsenvol\"ituento ci.Rslu::o~; o Ft<' apedcta·3e pubiio~S. Indica 
ellc o:mm eapúci~Hanao tl'es pi~riod01!"1i.mito intportantes 
ua:bist•nia. O 1 timoiro é o reinado do Augmto, 

E•ta i·l!lpbüulor fez no so11 tr:mpo l'>C:stntistioi.Y de todo 
o ju1po,ic romano; t~brangondo a9 ''~litlls o Utl'!Ilero!'nfl 
provioaill&' qu.(i coooptrnhüu entiio lHl'.llllln ~:rande mo
m;rchiu, A l'CI'Pl'Ít\l clestr: eot-atiadc!\ ôiz T~\cito, p!\ra 
lllClSttT.l' a gnn:tde pr.oí~noi\\ e o ·ec•pidto minuoiofitJ de 
..,'\ ug'IBto : < Q.c,o cunfw sua ffl'lfi'U; prcscr1'pUral ,j u
fl1.18tt~• n, into é , Augn~to, ottm sua · pr<1pri1~ mão, esorc
v~,:u todo ·c.quello rd dt:~9 cou1ws not.nvl'lia i! o imperio 
l'Cttl!'.no. O M' gundo pt>riodo em qwJ floreFCeu. n ·esta
tiHtioa ft1Í no I'einnilo de Luiz :XI V, o grsndo rd que 
cizin: « ft!lat c'clt moi :a,. sendo, portanto, ll · estr.tistion 

• • I, : 

ivf;ntento d•· toda .a monn:rohiu frnncezn. O ultimo pa
riodo lo i o do :roh1ado de Nnp()leão. 

Siin' ''*·e, na opinii.io do er.oriptor citado,. os trN• pe
riodun ruuis nc.t!lVCÍI'I p11ra.r-. hhtt~ria da ol;tatistion.' Orn, 

· l!euhole~, dt S:ljava ootdi~<hnonto que () ú<ibro ministro 
do Ln~eriQ tl:1t.esse ~:~ notua\ rtoinado oom e~te m<l!hora
melJt", fylllbdo .. do progre~;so .e proeperi<1Rde publica; 
<}'le o t•tbl\do Roturll. grsças no zelo do·gQbinota, re aa
l:!!llxH.:lllo.•!E~ : .(nr~ eststM.ica) na· r<Jina.rlO do Augusto, 
Luiz XIV o N:J.pcleiio. . . , 

De todo o cort!çüo ·eu votariu, não 400:000$, porém 
o dóbto;:llttrn qu!l o · .nobre mini:>tro do impnrio ·fhesso 
r,st!1 grnnda. serviço 110 paiz e rol:liz:ts~é suns intent;ões. 
MiiG,. Sr. plJesBauto, n conatituiç.1\o oppõ~~o; cotao jtl 

observoi. Se 'o nonre miniAtro ao imperio quer oh~gar 
s um te;~uW~do dli~nz, . formule O'Een prt•j,.oto ~e con- . 
fcrmida(fe oorn a lel fundamental, pfoponba á'·ocmara 
a · 01·enÇiio deatu r;eoç.ã.o : de ·eatatiBti:!a; como têm e ido 
sqtil'·prop·o&hh as Or!lliçõas de outr-s repàrtiçi'Seu l>ubli
o~s. Did 1:re "ilOs P.. Ex: q~Jal é () pess/:11'11 ·da, quo ea 
deve compôn:stri. direoto:dn, qua~:a as attribniçõ~l:l que 

' de v~ ·tar oadn cr:l::i pre~adl) • 

• regu1ntacmtci di:~pctJiçÕUS. ClA }efts J:ilúito (I:X:preeellS e· ~e lds 
· que . pnre{~mo ·de.vét diepehea..: insti:'ucções para . ao o. 7exe
cuçiio. Não tãó. il.oun Mm tres ·os exemplos que eu 

·.· eri!\ npresetitl~r. Se, peia, c1 govàrno· torile esta no 
hnbito do torocr 11 espirito dB!l leis e:Jtrre:;aas quo votão 
as ·onm.:m s, nib·é de rea~inr quo, l!e 8mnnliil"deixsr do 
ex.fstir o gRbiuEte 16 deUulho;venhs ull1 outro gover~o 
que, P.basnnd? ~e tiio smpl~ nn~l"rinnvã",. :fa~e à .PXO~o
fiito da· eilt~tl~tion ·uma let qnalquer de oo11.1pre~sao, 

· eetabclecen'do obriga~õea no'lti.S para os cidadãos · bra
zileiroti <t 
· Póde bem ~er que o governo Exija que os oidauãos se 

.oonvertão em sàu~ Bgentes de ~r.tatistioa, 'impondo 
multas 'e peusr; rigorosas a q'nem ~ão .~he . ciommutJ.icar 

·tudo o; que se paeea em'··iuas oaua 'f Desde· que u go
no otltenha eata 111Ctbristtção, poderá . · irlclair sob o 

·· t nt · - , . . . nossa·:1 pre ono1P. 
em oonceilei:mos ao ~overno· se~elli8rite áutoriiiâçi'io. · 

Noto tiro i\ st!omaha neste·artlgo , .. c()mparando-o com 
o .art. 1• do projeoto. Djz eete' arti~ro (lê.) . 
· · n e sll o · que no ar .• . ,. \Z _o no re m1n1a o 

• do imperio. (U.) 
. En'não.deécubxo qunla rn.-io txnctl!. dc~tn;dieeírimina.

'çii~ estnboleoicla pelo n!lbre 'minL~ro do i!ll-.P.erio, NG pri• 
.muJro caso S.Jrx. pea1ndo automsçlío .para esU\be~ecer 
culsl penalidade re)ativa 80 rt!OI!~aea.monto'llão tórna de
pendent\! de n:pprc.nção do parla!1lento esta' penalidade. 
No ·ert. 2" .ao contrario torna dopendent<f da. appro-vação 

.·da camsra .n· penRlidade 9-ue EB eatateleoer para o re
gistr'o de . o~l!l~me~tp&. nasótmentos e cbitos. 

Qll' 1 a r8'tao ó.lsto? Eu eó .descubro uma; e é porque 
• . I ' ~ .' • • • • • • -

q,uer espor~r pela. , apP,rovaçiio .da. :o~tti"ra, visto: qne 
S. lrx .. p,:etehJe J3rooedar , 110 rccenteMncnto no: dto 31 
do Dezembro. 'E' nm ponto ·este sabre o: qual tfallaroi 

. . . . ,. orem, S . . Ex. en· 
t&nde que o seu rl!gu)&mt>nto lliio ·.nrge a. poder~ aer 
subrnottido á apjirovsçiio . do pl\rlam~nto. E' a :nnica 
r<Jziio: mas de pouco pt so e improoe;o.ad~ para juatiti-
car n· di11'eruwa. • 
. ~e s ·petialidado é mataria tão .gravo: que o governo 
não póde estnbel9oer,aom o t:r.ama·e apptoVl\çio :da aa
eemliléa, por queúão respeitou este principio no art.l• 'f 

Entendo, ~enhores, que no · ert. i • ~indn era umis 
ll6003flll'ill• n C~lnusula uo~quo em relaçiio no nrt. 2.• 
'J.í temos um rogalnwllnto que .'tl'l'.tn rlo· registro civil 
de ca~;ament\1Bt. nosoimentos a obitoa; etnquento que niio 
oonb.eoemos o regulamento gornl qao ae vni fo1·muhu: a 
reBpeito da e•tuti!'>tica. . . 

E~iste. é· vea'duda, como rnnito b~'m demonatrou .o il-
. lnotre dl!imtr.do pela pr·,vincia do Rio de .Janoho1 • dis
poeições espnl'sAs em' di!PP.re:htes leia, mB8 Eiio r:s:.iste um 
regulamente complsto, ·com panalidude· propria 1 para 
tO!'.llUl' efiectivo o arrokmeuto d.n populnçio. · 

~n DJ!P ADO:- '· e"" · 
. O Sn• J . DE ALENOAll. :'""""Multas: mrs não é ieso que 
o gavorno :quor, 0 projooto .alá o:' da .til.ulta do 300/I.Ob!ll
míno as pensa de deaobeàumc!Q:. Armado oom o àiroxto 
do <U~tribuir eHta. peua em um 11erviço novo1 o·gofe1·no 
p6de incluir nmita con&;a 
: Rrsnm~nclo, não descubro qunl J\ rnziío ponderosa que 

teve O n :;bre llllniatrO,'Jlf\1.8 sujuitsr• 66 á npprOYrÇÍÍO da 
·oamora n'uma pnrte e det~preza-la. n 'ontra. . 

., Võn tocar, ocmo· prom6tti, no. épcoa maronaà para 
o· recenee,~ento, viat~ <Jll6 . se P.rt·n~o_. com e~ta axg~-

. ·mentacio. • O nobre: m1mstro do unpano el!oolheu o. d1a 
31 de D;;zembro, dia·duS. Siho~tre {rifada•), pn~ efre0· 
tu ar o l'<JOenaoinnànto geral em toà.o o 'ltnperio. Ota, 
Sr. preeidente, eu niío mo recordo beoi dn opooa em 
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que n nobre. miniatro . do imperio ..npresenton ne~;ta c.mv8 • 
o. e:!U. pr~jeoto1 Ir;~ as o quo ó verdad.e é, q2-e a o~nta.\' <lo 
dta em ,qn~ ·foi dado, para, a diaonsuaçJ) pareo<~ rml". 
torh•.lmt>nte .:impossível · quo se. poasR, re~lizar est.e 
r(loenr.eàmf.!ntD ,. já nâ<l. digo em Mat·~·G.rosfo., no 
Ph:uliy, em G<Jy•.·~. no· AWfiZOU!lS Q em tl;nt~s outr1\~ 
pro,·in~.Jias; rewotRs qM. e~;tão n roaili ,de td.nt;~ dhü1 de 
~ista_nci!l ,.da.: O',Pitul. d·J lmpe:cio1 po1·é.W: meswo .01:\ll 
p l o;; rr: , . 

Nã.J t~1.m •l.e! faz~r. um regu,1=<ml1.nto!'l. Niiolt\'lm.de P.a~ 
colher. o pcs~11Bl para.ef.to ~l:lrviçu 't Creio ,qne o goNsrno 
t>retendo 1'0nlizar o' !eQen~eamcuto por mdo de .v gentes 
JHJ..:iJ!'I que a.o p!! as i orf.ln '.s ,· .... , :. o 11c c .. 
di! das .Dt!oess"'oi'l"' dad~·s Q1J6 hão do ,eer t1epo_iu colli
gidos om oatações ceritrne •. 

Ort,.é,MOI;<;~ario qne. n ero.i]b.~,.c'e·.·tfl.pess~lll eeja 
Í.:Jitn aom todo. o c-:riteri(l; não fvltf,rá q•1tJm p1'!-!t!:Ud8 
ganh~:r· diubeiro iHuC,indo o gowrno a rea.pcit:o d"l.f.l'l· 
t~~tistio~ s ; e, como o gov<l:'M n5.o p ,rlsi·á dt:r gr:>D..deu 
ven9imento3 · a ofl.dRo nw dest'.a e gente~, · siu.da. maia, 
c!Úooo.do .:er baiil-inf<lrt<:J'd.o õe s\u~ moraliri1'd'1· 

-~lóm.,.ds· f!soolb:~ .demea ?gaute.ll,. do est'.-be!t~cimento 
da diffbXênt.és F 6th~ Ôt!S 1 do rc golB.IniHito .e C !I li ÍI3St1'·U'l\ Õ !8 
. 1:ra n ex:.:cil ·iio. d(1ste w ,,lfa.mt;nto, ):a,.Sr. T,ril~id~·nte, 
a pe:.qUJ2.l,, v tr:t ~.~ fJ Illr,it(lrl' e oc• er. os ~vos. 1 

oolhG h• a qtli'1!l 't -H•)II!eM io.r:x.Fedent;o..<J1 .que nã:> tê n · 
nh1d·1 a.midmn pru•io<~. de su.mdbolnte aerviço,l~omens · 
qno vão .to.ete"''' a €atatis~ici!., . 

no,bro tdd-t•·.;> d'' impl'lJ'10 ~uer- ncs •1ni.·, lier o:>· 
mo S •. Ex. qne FJu diga., uma seg~oda edição, nã() direi·· 
correotn, poié n roaia nugrnentt\tla; do i'co~u~eam'lntp ~ 
u~ S. Ex. com tão .1· ous inten õe~ ·:r~;tenõeu, fa~et .é :n· 

relt1.1~ão· . a· esta côrte, mr.s. quo abortou de.1Jeta me!'es. 
O Sn·: ·Dus DA. Rocn.t.:- Não hcuve ab.otto, o feta . 

é vin.velida sete mEÍzl.ls; h ouro, sim, par-to. premabi-o. 
O fn;. ;J .. nc .hl>NcAn :-:-Rai11 bew,:.d.h;ei..de abQrto da . . · 

cinco mezaa, R.oeita.ndo a ên:.~nda .de .v. E;x.; q•.le é p.;:p- ' 
fissionaL S. Ex·. loll.b~:ou·se de fazer .o reottnser.menta 
em principio c!.e,kbril p~~a.spxesentn-lo bo.seu relato.rio 
8 OSt!l. Cl1~1l.Ia em p~in :i pio (i c )IH~o. 

A est:1tisfo'l obtida· por S. Ex. dá 250. 00~ habitoo.Ut~a 
á oapittll. do Impario, .q 11anno uma t xJellente· l'st~tisticri .•, 

ue aéal:la dJ se l~:~vantar .em Buencs-.~ rea or esfor. os 
4:h s~. S)lrmiento~ ~õt~rr.a s. ,pr.pulllçilo • daqut!llri capi~al 
e:n coroa de ._lHH,()OO . .Jiabit&Tj.te~. • . - ~ 

Or~, spuhol'e~. b!l'ata a aimplt:.~~, obscrvllç~o VlBl,lal, .• nao . 
.1u u . u · : · - '· · ~· m a~ . · 

est11s capi~àes> ~ l)~st~. a dmple~ obMiJ:vaç~o par_a lle. co
nhecer. que . a oepxt".~ d. a J:!!p.u_ bl1on Arp:;3nLma na~ .tem.o. 
nüo p~;1e tor cl.oua tet·ços, dR popuh;çíi~?. da oap1tal.ilo 
Impen{' do, B!szU_; .. entrdun~o ~ rl'lcan~a.~tnflllto f~lto 
p~l~ commli>"RO nem.cadfl pelo nobra .,nuns_tb•odo un,
perio radu:tio a pop,..llll.Ção desta o"pital a 25Q,OQO. habi· . 
tantzs .... 

O Sn~ Souzt\ REm :-A. O!lpjtal e5, nií<l ;• o mun~cip~o· 
neutro intoirô •. 

O fn. J . DE AtENC.\R :-Ab.ranjo ,n.n oapitnl o mun~-: 
oi pio neut1:q. . . · 

· Qun·-r.(lo o Sr .• . Ha1HC9k Lobo, Pt.<"sidente da OfUll&rll 
rnut;ticip,\1 .da. côttP, f~;z um fl!Oeoeilaw.onto da c&rte ha 
u:uli!l de vi(l~a snnos,· ttpresentt>u ~~t~·, mellmO .a.l~àd.smo, , 
não obstnnt9 da-tar-lho C5Capnr grat;~~e pllrte ·aa. popu· . , 
lnção pola flllh· de hpns a~entea. 

Sonhorea,.sa il cnpital Jo.IDlperio :ó .ti:<illS!ltl .290,1000 ·.1 

hà]'itlltitea, . e_niiio fiJ Brazib inteif~ ~r.l. Mria, Gf;liG .• mi.., 

Qt1e:m .-.:~esta Of.pitàl exteXlpiaaim,e~ oom ~mg pop~
lnçi\o tnnito .. ,egglomerudiJ.;; e P$.I~· . .pro~at · cu1)sult~l!o . 
uma. elltaüatiuà feita ultirriAm.!)U~:pel2, , policin n re11peito, . 
doa oortiç.oa. onde 1exi&faJil!lCI1-qJ.wad'l! grnnde numero .àe · 
pessoas e~~.~~- pequ~~4~aa.; quem Pahe qn~.~mb&t~ , . 
ao on9~. BQP ,e-ry:t garsl .2~D:das,,,et~.:, . cartn~~DteJuto ·. 
póde deaxM . .-:xe -:reoonb#a.eJ: ~ 1mpe~fQlÇ~~. &_.;w:fidal~da-. 
de ~o ~fabstbp.. apr~ntlld",\P~l~ nobsq n\lnlmo,.do.lliQI' 

perslo.E. ; • ~ J. ~- "' :u.- t .· . . . • X. . q~_z.~u:.;el: Ul:\\0. '(!Btr . ~t·~~n a; .qw:oq~r.l.'pa-, 
rnr u~ b1i11~. ~~f:~~sen, projepttl o.xa.o:nseatr~ep.to: g.c~.(,l; , , 
mRs P.~f3o.acmp~ifo .. iOOIXl1 to~~naa qu~tll!!ll :polt~W/1 ~ e.t~. 
Clom a.aapde .. <to .. ·.miai~~rio : q\1~. e~tll'lw . e.lll; oonvnl.68 .. ·: 
4lODÇ~.. . . 

O Sa •. G.tt~io : ..,.,. E 1'.om a. saude publica tnmbem:i 
. O Sn. J. DE Át,ENpm : ........ Sim1 e;enh.xr; mas u rmnds 
do mini~terio em primeiro h1t!i1r; · ~ mtili itnpottante, 
intareaus-1he p:ti>ls:•rle p~j·te. O ft.abin!'te tinha ficada 
muit.J doonte:lltn Ncve':t•hN ; Qm .h miro o11tt-cm om 
convalel!!lellÇ!J. Natllr!llmente em virt.udB denEe, mno. 
estn•.!o.niío pôde olh>Àr p1!1'!l ei t. m:t,t6ris c xn flquclla 
de5volu de u'l :•liáa o rwbrl!l '' ini.fttro do im e io t,"m 

a o prOV.:lH. Por CQr.:.~;·~ninte, tó em .At:ri! é q1:to S. E:-:: .. 
npres~n:tm.t.o teu roguí',·.mento n naptüt:l · il.P. •cetati.s:-
tice., . 

O ,e, S.-. 10liden".e ara ue os inF. :ctr1·~s de n 
t\:Ü'ão:comprehen-de::;seru t:lBSe wgfllamento,. :wdiio nt;oes
r:;rnio3 d•,ll[:lttwzeo; apoz"r 'dJ h:Wt1r~m ~>lg•J.PO ::nijpc.~tcrel!. 
do qn:.tt irão .mujto bHbiJ.itudc-a, nE<rn to 'c1r. .e~ttã(o no 
mcf mo' caso, c p:rccl3 'leru com uc·rto ckscl•ÍI~o, de.:-ct:ido 
que é ntltnr:-1 oaa !'''q acnno ~o:Htor!.ds0t•s pcliciae~, porqna 
!JÍÍ.o ut:;o rotribui!Ls e nr-;ccaoit,5o rle tr~br ck~. mui'03 de 
rmbsistep~ie; não têm bc·na d!! fó; tuna,. toiío ~ão intlo" 
pendentea, -coa-o t•.contsco tHl. lnglaterl'~l, cntle oa juizes 
ele potz,. •qv.e servc-m grr.tuitnmanto, eão gran.:lee pro-- · 
priet~•l'ÍOa·, são hOtJ1-::!!Ul para quem O &ErVÍÇ-0 IH; bliOO é 
nm pas:m~erupo. · 

~ 

prcvitã•> que fj sua t~;ntllti~n t•oâa ví'i, q,ue S. Ex., lcnge 
de f,•zer uqw ll{j g: )>n-:i.o b .neiioio qnu. lilO dt vi.& eape.
rar d(j seus esf• rç<Js1 peb OJntr.Q.rio ia f<-l:e~: \ltn gruncl5 

t - ~ ~ 
~· • . ~ 

um::~ fnlen es~:-.tb.tk:a. Todos os e~oriptorea quo têm 
tr&t~tdp.dest" mat(;ri>). dizem que umn eat• ti~ti.<lP. ine:xaata 
é muito .maiu . prejuiioial. do que a nneeJ~··.•is completa 

t • • . ~ · . . 

efY<~ito este mesmo fo.oto que . s~:~ deu H!OtJJ.\t\lmenta na 
cOrto, o dó qnal acabei de f,ll!ar; n estati:,tica do ;mu• 
nioipio .. noutro: Ante.riormente·a •s1c trabt1lho, rea!in:!o · 
por ordem(io·n•bro minstro co imperil?, cavão ' ~oral
l:llento,a est:\-<.>.ôrto. uma popul<:çno da' 400,00' J;sbi•· 
tunte,_,.; out..1·c:a chegavãq a liOO~OUO. Entr~tnnto ·o trQ· 
balho;deo S .. Ex. reduzio :á 1netudo-: . : . 
· UMA. Voz ::-E' qüe 'V. Ex: .,. niíp ,!ltt~Q..cle, ·pmn a 

guerra e pnra ·a f~;bxe am!;rslla que levoü-nos muitá. 
gente. · · 

'"!" 

nem a..guutra. nata. s. pa~to dimiau~m a ':populllçlio; .os 
nuaoill'amtos augmentão· nR r''"ão dou · obito"'; de-maia, 
rel~va.noU\r que a ~pMe:mi~ 'da.- ft>bre amurüllo. -ktao~ou 

como dhiR,_ caleulu.va-ee ~ntão n l'lOllll~ '1l<>imlaç.i\o em. 
5.üO,OOo· ilabitantt1~,· Of!te. elevailo r.lgarísmo ·liet'nger.vn· 
nosso -amor•.•pro~rin ;. o Rio do Jsneiro pn~s:tva. •pOl' .llma 
dns cnrpito.~B m&!s ~·opwlr~os .do mun~o;. o qua nüo. cs· 
tava. fóta-d& ra:r.uo q11anrlo é renlmflnta uma:;dtiS O:tpltoee 
mni9 o•J~m.tlroiaeoy . o.nde ba r;nRis m.ovime~to e· tl'Afl.'go. 
meroanttl; iuma 0\1Uill\ plu'oOu\ ool:'rP.llponoer ~- outra. 

Entx·etanto vern a tlat.athtiov. do nobre •t!~h:.l··tro· do 
imperio rebaixa~·noa. Se Ít1f'B6 ~- verdncle, B';J ~ivcseen:tos 
certeza·, plenfil-do qn~dl50;·000 hf\hitlllltca erp. -o elgati~m.o 
real da populnção da o:.\pitr.l do Impe\'ÍOI ·n\; ·mas ·nã.:>, 
renhores, o nobre .. winjatro· iio imperio mesmo. _e .es 
mombxoaida commisaão1 confee~·ão ·que '!lffin ta~ •eeta· 
tistio~ ft~~b\ ! pr~ipit~danicnte não tei,D ·o~ funV,a.mentoa 
precisóa1j:la_ndh•t t>ssegurnr. .o gróo, a :voraoidtd,o •indis
penea. ~~1· ~m aemolhantcs doàumentol!l. Os m>breiJ . depu
tados qoei,}Ja:bitii:0\0 munioipió neutrQ sabem que aqu~ue 
tJlabnlho .foi-feito ·palas not:Js dadas po~ ·particulares. 
Oru, ha.!.eat~da.~tas-que -eaore_vêrão ~~ ~nas lM.aa ~O es• 

l . , . . 
no senndo membro_. s daquells csmf!rJl deol.oráriio qua 
njio tinhão i.orn$oid()10B dRdoi precises. · 

O .Sa. ·BlTTEl'!C1lUI\T :-Mas .nem por ie~o deidriio d6 
apparvccr ss · lis~se. · .· 

O SI\ • .FoNrEs :.,Oa senndurea , foriio .incloidofl •. . 
O SI\• J, »E Âi.E~AJI., !,...,.SG · forão incluidos,- é porquo 

eetiio no illmanà o oconpilo po8icíio impo~tsnto; •c;~.ue:n 
niio estiver :em taós eonlliçõea·' difüoih:ilenta ·. poderi\ l!f!~ 
arrolado.;: so bret11do ·11ão é f~Cil~•el - .:q,td ·no oora900.· dA: 
Cfilpitshi ~m certM: ruas,. nas· fregneziltlll onde-eld11ta um 
subdel~o . JWl~t>·, &1Lpptimem·R9• te.Cl& ·•laauuas ·por•· 
meio de informil{!ÕO!l colhidas da vizinhan~ tl mesmo d4t·:· 
doonmentoa pubüt~os; ID!liJ noi:Xl ti:!~OB os subdolegacle~ 
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mostrárão o mesmo zelo, o nao freguaziali mais extensas 
era impoe•oivel c"lher se as informnç~es neceasariat.J para 
contraprova dos dados offi.oiaes. 

Por coilsegujnte, o nobre mini&tro do imperio, QD:
bora oom as melhores inten~ Õ!ls, veio ft~Zar-nos um 
rnal, veio desvanecer s illueão em que e&tavamos de 
qúe a nossa cidade .era uma das xnnis populosas d., 
mnudo ; e longe de substituir casa illmão ola verdade 
a ooon p:1r ou rR ma1s er,gaoa.· o::n e mnie trist~1 a os 
250,000 habitantes. · 

Não digo que ex:: w~r~lll08 uosse popn1r.çi'io, em rdo9ãO 
aoest1•a.ngeiro,mos não oonvemreduzi-la- nli.o noe ame:~-
qmn omos tnm em. 

Portnnto, tinhu oa rr zão quanuo dizin que o nobre 
ministro do imperio pretende fazer, <•m relr.çflo no ro· 
ceusca.meuto do paiz, uma 2' 4;diçno da rst~.ttie-tio2 dosta 
capital. N:\o é poa ivel quo S. Ex. no ditt 31 de De· 
zémbro t.()TJba todo o oe~1 pessoal e mtttariul estf.tistico 
preparado para func3ionnr no Impezio. 
. Nós l:6tamoa ew Agc·sto; s lei não eatá votada; nib 
Ee conta com o senado, oude ella serú muito impugnada. · 
Em qaatro mezes é poa.sivol fazor ex.eoutnr o seu regn
lsmento, ~m Mnto·Grosso, Piauhy, AmllxonaaJ Goyaz, 
P01rauá e outrz.s rovincin11 remota& 'i · 

(Ha apart11.) 
Eu desejava anteiÇ qoe o nobre ministro do imperio, 

em -çet: de um projcoto tão pomposo, dsstinado a rea-
· • , no, o r cen!eamen o em 

todo o Impado, acmeçaese com o recensaaiilento da 
côrte, das · grandt!s cidadtJs, das pro~incias nis.ia popu
losas, e assiru foJe:;e, pouco a pouco, colhendo dados 

· · r · a oraaç:w e uma ea a 18 roa 
g~ral. 

Q Sa. ÂNGELo no AMARAL <lá um aparta. 
O Sa. J. DE ALENCA.u: : ---.; Bem sei que 'uma boa e.s- · 

tatistia!' para ser exnota · deve ser levantttda simults
neam~;nte ; é neoesEario que no mesmo dia. se oolbãQ 
os dadós, porque em uwa grande área, em uma grande 
tnaE>aa. de população produz-se em 24 horas uma grande 
differença. Os nascimentos . e obitóe, as sabidllS e eu
tradu!!, u.lterão extraordinarismente a população. 

O Sn. ANGELO llO AliiAltAL:- Eís-ahi. 
O Sa. J . DE Au"Ncu:- Niio diria qne se fizaese um 

reoensaatnento geral do Imperio parcialmente, não, o 
nobre deputado niie me entendeu, ou antee, não me 
fiz eu bem onmpreheuder ·. Mou . pen · . 
D:s!!ja.vn nntee ~na o nobre ministxo do impilrio por 
estatistioaa paro1aes cremsa os elemento' preciso1, o. 
pessoal neoessurio para trabalhos dessa ordem, fizesse 
ensaios, oroasse uma prKtic&, uma exptnienoia . Qnanclo 
tiveF&<:l s.a bases, entãodesenvolv~ase> o sen plano, fizesse 
o recenseamento gert!l do lmperio. Li a estatiatioa1 eatá 
muito cstudadR cotLo soiencia, como thooriaj como 
doutrina, quanto á pratica e~tá entre · nóo ainda em 
atrazo. (Apoiado•.) • 

A pratios ds Europa não nos póic sonir de subEidio; 
é uml~ vida scoi. l muito dhoraa da nosra, em oondiçõeo 
toE_ographit~as muito clitrerentos 
· Por que n Frnnç:. tanto acliantllu uos trabalhos esta
tidioOB 'f E' porque a . l'ElVolução franoezB, entre muitos 
outros be!lafioios, deu-lho o da rompex oorn oertcli pro
juizos, de modo quo J:Ôie estabelooer o rcgit.tro civil 
dos ceEamt~ut~s, nnscimautoa e obitos. Este l'egisttó, 
e:~teqr.ivd em França '1a maneira por que ahi se estabe
leceu, foi uma grnnt\o n.la.v:-.ncil, se uão a base para os 

· · · • · · ã pua-
L'iento oe dcsenvohimentos que tuve esta soienuia. na
qnolle pniz. 

Out:.:'or~ em Fran~a oalculA.va.·~o a população pe~a 
comp&rnçao do~ nsso1moDtc·s o cb1tos; era por e~;ile cn
ti:ll'io que to conigtão cs ddeituoav~ reocnseamentos 
que então ~e fuzião . 
r .. Mns llÓ!l, DOUI !\f') menos temos estn ptova parn po. 
·aermoa sab3r so o reaense11manto quo ;e vai'fuzer appro· 
:~t\mar-se-ha ou não da -ve:rdade. . ' · 

'\)a estudos c:stntisticos mais adiantados têm catabela
cido certas l'Cgrna, o uma dellns é quo n. popnlaçüo oresoo 
dentro de um (ler to periodo; ~ate poriodo. é a má dia 
tirada da oompsrn~ii.o doa algarismos dos difi'vrentea 
paizes. 

Ora, se nós tivell8emos o registro dos casamentos, 
nssoimentos e obitos, não poàerinmos com elle EÓ 

. fazer a estatistioa : não de certo ; nem eu exijo ieto ; 
ellse registro serill. :apenas o embl·yão da estütistioa; 
mas teriamoa uma prova á qnal podiamos submetter 

· todos o qunesqner recenseamentos que se fizessem afim 
de •er se elles tinhiio . a precisa exaotidíio. 

No Rio d:> Janeiro desde ue tivessemos o ré iatro 
po 1amos ncompsnhar o movimento da põpula~ão 1 
anno por snno. Msa sew. nos termos praparãdo, 
quando di~posiçõea relatiYss á estatística pelll maior 

arto 6oárãu letra morta ueremoe de ro ente inventar 
o roosnse&monto do Imperio t>em havei' nada oreado; 
11em ~er uma biU!e. . . 

Entendo que este esforço é vão; e que não colhere
moa dahi resultado elgum • . 

Sr. presidente; tenbo .. me alongado mais do qne pre
tendia ; porém nãu posso deixar de fazer mais uma 
observação em relação á maneim por que foi conoabido 

. este projecto. 
O nobre ministro do impede, sem nenhum orça

mento, sem nenhum calculo prévio, pede 400,:0008 pa).'a 
. realize)." o reoenaeam.ento geral do Imperio; mas S. Ex , 
duvid d n · • · • 
dendo que é possivel que este projecto amplo de reoen
senmento exigia muito maior quantia, pede nma oollUI 
que não lhe po<so conceder, qu': l~e}e'~uso terminante-

· O nobre . ministro pede um credito Hllmitndo para o 
recenseamento. Se 400:0001 não forem suffioientes, S. Ex. 
tioa autorisado a ·abrir todos quantos o1·aditos eupple· 

.· ·· · ~ 
efl'eotivamente gasta. . . . . · 

Ora, appello para cada ulll dos b.onradO& membros 
dei!ta oaea ; á poesiTel que n6s concedamos ao governo 
semelhante autoria ação 'f E concedida eUa, haverá quem 
diga que somos uma oamara legislativa, qae exercemoa 
as attri~uiçiSes que nos forio oonferldsa pela ootatitui· 
ção 'l. NãoJ Sr. preãidente, ea, se désae um ~oto des~s, 
teria que responder aos meus constituintes qunndo elles 
me arguis&em d.e me haver demíttido do mandato q11e 
me conferirão para t.ransferi-lo ao governo, a um }'Oder 
que Pela coustit';!i ;lio deve ser ind~p~ndente e di&buo~o. 

I • t 

outir a del!peza poblioa, ocililptindo ilotar IJUB a esta 
oamara oabe não sótiente o direito, oomo a 1n.ioiativa. 

~!}'1 exeroemoa esse ~rei to' Co~ o é quo a consti- · 

aqui apresqntsr uma proposta d!W! dospeza11 flUe entende 
necessariaa para. os diversos serviços publlllOB; eates 
!!e !:'Viços já estllbeleoJdos pol' ·leis anterior~&, já oonbe()i· 
doa. são discutidos nqui amplamente, om vista das in
form"çl5ea do governo, e tÓJ fi:a:nmoa a verba que deve 
ser spplioada s oada ramo. . · 

Como é, pois, que em mataria do Olltatistioa, ainda niio 
conhecida, ainda niio cstudadn, cujo f)Rno. ignoramos, 
vamos dar ao governo umn autorisa~i\o ampla '}Ue eUe 
pó de eeiender além das forças da nossa reooita 't · 

A esiatistioaé sem unvidsrusumpto muito importante; 
· ma• nós l'stamos em oondi~\ões de ga~tar mil contos ou 

mais pura um reoon&oamento que ha do aor imperfeito, 
que não ha de pasl:llll' de u.wa tentntiva; e isto quando 
se preterom outroa eerviços de mniqr im'pórtsncia'f. 

Eu D.unoa. votarei um credito ilimitado ao governo .•.• 
U111 En. DBPUTA.Do :-Num para .uma guerra 'f 

~ I 
O fn. J. DE ÂtENcAn. :-..... nem pata umn guerr~, 

em cnso nen um sra1 n vo o. mo r eaor o, r. pre· 
eidente, de quo durante o tempo em que estivemo& na 
oppoeiç-ão ooneunlmos a legislatura de ltl64 por tor aqui 
votndo um~ llutm•isat;ão ·ampls e illimitadn ao govorno 
afim de proceder a. estudos preparatorios para o desen
volvimento dn estrado. de ferro de D . Podro li; dissemos 
ontão que aquolln legislatura não tinha culllprido o seu 
doYer, se tinha despido da 'lima uttríbuição Qonstitucional 
parn dar outorieaçno tão ampla ao governo; nutorisa9io de 
que elle podia. r;.buanr,nutol·isaçiio que podia eer exercida, 
não pelo xoinisterio de sua oon6anoa, m11s por outro in
wiramente oontrado ássualiid6aa .. Enóll quo oonaul'ámos 
entno aquella medida, que podia-se apadrinhar com 
algumM rRzõcs mui tu seductoras o muito brilhantes de 

. progroseo mutorisl1 de desenvolvimento dns noesRS -viae 
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da onmu.>uniollQlio, ooooo poderemos ·agora. votar um 
oreilito illiui.ítado a pl'Op,Jdto de estatiet1ca'll 

t;,., pwPi)ent.~, eu • ntend0 que rõs, homens politiooo 
,de oert" tK~ic,ii.>, nó~ lr-gi-ladorcs dovemr.s dar ~;obre
tudo o c X<Hnt>lo c1e cabcr .. ·enoi", de l'eapeito M nossas 
opiniõ~e. Não oouvo:n que rs partidos, l•tbíndo ao po
der, n•.:j ~o ft~cci~ t :.t:l rünt~gP.r· . ~quollea priocipios · 
com q.w .co!llbiJtêrão os neus advaraulios n!l l'p?oair;ão. 

' - . 

O Sa. Jolo MeNDEs:- Apohdo. 

. o Fn J. I> E ALlli'ICA.R :-Niio convem, Sr prcsi:lente, 
~ ( f,:~,l . I .l ' • 0 ,1 > ' - 1 

!\os r.mmprt,mitl0\1& qu··' oontmhiriio na oppotiÍÇ'no, é qua 
t"m. g'J1Sd(/ e. dei!O!CD(ll publiull., o indiífor6utiêmo, que 
geralmen~e •·~ obsCH'V'·' na c•pinif.ío a ruspHit~J dtdnarohu. 

· dos neg .ooios pn blioor. E' por i~eu que já S>l ouve . e. al
gun~< r~razildro1, cujo ocrnçlio uliáü p.•}pitu ooii1 os 
Fentitnflnto~ mni~ Rrdr·ntes do pu triotiemo, j 1í se ouve a 

· a1gn,ls1 oidiidiios cbtK Ji:llb'Ungom, q •e é iudilrerento que 
eetrj:. n:-~ po·~or e~te ou !!.qndl.e psrtide .. p)ia a conlti
tuiçii•J ha <h ~·n· ·tiolnoin dll IOi'l\!.r·a fórms, 11s loill serão 
bur[l•d•ta, OOOJO forii~ nnteriorment1~ 1 C. qll\~ (11J60<f pSl·l· 
vr.,~ .ho·nim·• e !!eductr r;.r,t do :-.;f·•rma.,, de d-~aaeatrr.liea-
ÇS'l, t,~ ·ranqu~~!tll !)l'OVIQ01El'?l! 1 r O g•uan 111 RllS ll'Ell OB 

i::divHt:a.9~. !•ãu sã:' ''(mã:1 oul'I')?Oil1. oboo:;lhoe, oom 
que fl9 pret,<!ldo en~;:·(,r.r 1'. opiuiiio public-=4. (.tpoiaGior.) 

O ~R . J DR A LE!"CAR :-E' pnr isso. Sr. presidente, 
Qtlb •le. oetto t ' mpu 'l ePtA. parte se oiJ~el'VI\ na nosa:a. . . . . . . 

dili ,:iP' Eu 10nt B quiz'cra.1 digo" V . .. x . oorn ft~n:queu, .,,<.: 
eu p:ru fllril'~ aquell l ardor dns lutns paatH1da!l, t!lh••z 
inblaraut•:lS mus einceraH e g•meroJns, a eBtr. tibi~za dt! 
oronç~e, a ~sta inrliflerença que nos eEtá e:1t>rvsndo. 

Os Sn.s. JoXo MESDES E AlUUJo LtMA :-Apoiado. 

Os Sn.s . JoÃo MsNDBS .E EouZA REu : -Apoiado. 

O ~-R . J. DE ALENCAR:- E' verdud~, Sr. pre~>i.enta I 
T cà,lll o: proj .~ct;,.,r. do nobre ..:uini11tro do impurio trallem 
o cunho do inaonstiluoi:mLlídada I So S. F:r.. quer ea
tisf ,:zér a erna. nr.ce~sida.d o tão a··~nt.ida da d ·Jeoentraliall
ção .-.d!lduistrativ:' ~·'e S. Ex .. quot' oroar t\ vid" pnro• 
chial , S. Ex. apre!it~tltt:-notJ Pqui um projecto quo foro 
s o·:mntituiçiío, pois ce rcê B na nttribuiçõ~s das Q~llBm· 
blêao rrovii:ci Ree, o ·1n a umR ner.einbltla pnroobial1 a 
))1l'i '1 du~in de iudividuos. qtle ·ee reLtniio nll. praça da 
mntrh:, o dil·oito de in:tpôr oontribui~·BJs n:;s BCIU& cot.-
<Ji da•liiull ! · 

O Su. Pu~;siDllNTE: --LEJmbr(~ ao nobre d eputGdo qtte 
. .. .- . . . 

O ~n. J . DE ALENOAn :-E' verthile1 au vou lá justa
mente . 

O Sn. PuESID~NTI'l :-0 nobre doputndo ó muito illus~ 
trndo para ser o pámcho o. rec ~nhecor quu na. dillOUS· 
são estú fõ r a da ordem. . · 

O Sn. J. DE ALBNoln: - Perdô iJ·me V. Ex ... ; 
O Sn. Conah dá um s pnrto. 

O Sn . J . nn Ax.ENO.\ll.:-:AgJtn o nobro uoputâclo dá
me um npa.rte l\ . que não po ~so deixar de relipondt~r. 

O Sn . ConnêA. : ....- Entiio doi:lti ropeti-lo mais alto : 

(~,t9. provirlencin é d~ .r~forma monioirlal apresentada 
q:mudo V . Ex, el'tl, to1mstro. 

O En. Gnvlo dá um aparte, 

. O Sa. J. DE ALENO.\ll:-Sr~ preai,lente, V. Ex. acaba 
d~ oüviro uparte do nobre deputado, e por oon~equen
.olu não pórlo deixur de colloedor•me p~rmissii.o .••• 

ao nobre dtlputado: fiz n observação 
bro, e deixo :a eo seu ctiterio,_ . 

J• G I"'S cBS DEPUTADOS: - 1 

O Sn: J . DE .A I;Er.cAn :-E~tava na ordem, dizem nté 
o!l meus contend•}rcs. 

O ~n PnESIDI!NTE :- Já fiz ao honrado membro a 
mioh'l. observt. ç~o. 

o fB. J DE ÀLENC\.'Q : - Pótlo v. Ex. nclr certo da 
que não sliio do projaot<l de e~ts.tietic!.l . Tr.:.nxo estás 
t•bserv&çÕ~~< para iJruvsr que estou prompto a s~tisfazor ·· 
os do:!!ejoe do Mbre ministro do irilpetio, lifim de ~'lle 
nóa tenhamos, como j1l. aqui disse (S. Ex. não meou~10 , 

·~ I I • • 

pt.:·gre, e o • q O '!I cli~tin guio o reina~ o da A ngust()1 de 
Lui"' XlV e de Napoleã o; isto é, um raoensoamenta da 
t;:·do o Imp"rio: es ou prompto a dar-lhe os meios, com-... . .. . 
oionaes. 

M11s .,g_!l reBRQY..r!~c~oJiP.!U1e_do-honrnào-depntad~.
C..rno bem oh~erllou o no~i'e deput~do pola provln-.. . ' .. .. 

... - - ) .L 

nid~"' d o impario fd apre~entado com alguns projectos 
que t: humilde orador quo se dirige á CJ&mara. eubmet
teu i-. eu!l. consirlersção o anno passado, . a resJ?eito da . 
orgt~nisaçã.o políaid, de oi'g8.ni!1a9ão jt1diaiat111 1 de 
hal;ecu-corpul. 

O;:a, quando ainda. hoje c{)m " reforma que el\t&:na, 
Ol'cJO!ll do . dia o governo acaba de q11ebrar os ultimos 
laços dã solidnriedade que me 'Prenài~n ao gabinete de 
::..6 do J ulht> • q•1nndo esta p:abineta, apezar de ser go
verno aindn, aplilar de cu dever de re11poitar as oonY&
nioocius 1 ffioiae11, repudia o qne fez no tempo em qae - : 
não tem a&te gabinete o .direito de t':a:igir de mim que 
eu o11rrogua com a rouphnsnbiUdeiie de projQotos nqni 
apre~outadoa elo uobre ministro do lillpOrio n11. eaa. 
q a tt. tJ "2 a 

O Sn. ~uvlo :-Creio que o gabinete não quer iato; 
vá oow v1atas ao nobre deputado pelo Paran4. · 

O Sn. C'onslh. :-0 tln1co responsanl pd.> seu ap~rte 
BOU eu. 

O :tn. J . n~~o Aa.BNaAa ~--o apartll do nobre depMado 
não foi ~eofio a nu~uift~at,lçio de um faoto que eet4 na 
lembrnnQit do . todos. 

(Ba ClU'rol otJarl~.t ) 

Sr prasidoute, como V. E:.:. adYflrtlo, o projeoto mn
nicip:>l 11iio ontá om dls~UBJ!ão. Eu pl'etando tomar paris 
na 11UB di6oussiiJ1 utá me&mo para remir-mo desta pe
queu& culpa de quo me acabou do aooueEU' o nobre de
putado pulo Paraná. 

O 811.. Connt.\:- Não .fiz accusação, referi um facto. 

n. . : -
peccado. 

MRs, dizia eu, Sr. presidnnt9, quo ctte projeoto dtJ 
cat.w.ti~tioa , o~te ãrt. 2·, tinha o peooado original ele 
todo11 os projeotos do nobre minil!tro do imperio: ata
cava 1\ constituição, não bÕ como proj eoto munioipal• 
m Rtl tambe .n oomo proj ~cto de interprotaçiio do neto 
addioional. (Apoiado••) 

O Sn. St~n R1na : - Apoiado. 

O Sa . J. D'E ÁuNoA:n : - S. Ex. ner.te projecto não 
faz &C>uúo tent~r um impoeaivel, S. Ex. pretendeu fazer 
CQtrar uma attribniçiio oonetituoional n'um m.oldu do 
M ordin~tria. 

6 
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O fn. Cnuz :M:AciiADo :-V. Ex. permitteum aparte 'f 

O Sn. J. nE ALENCA.Il :-Poi.s não I 

O Sn. Cnuz :MAcw.no :-:E' para. t:ergantar no Sr. pro• 
ddenta o qul;l está em disous~ão. 

O Sn. ;J ... th.ENCAn: -Então é com S. Ex.; eu oon~i
nuarei, HilaridadtJ. Este . rn eoto lle interru ôes Ei'ir.> 
tantas que hei e neoaseariamento pro onga.r•mG e re-' 
pisar o que jú düsa), e~ te projeoto tem o PCOoado ori
~inal, como tem o do interpretação do scto addioionPL 
O nobre "Ísoonda do U ru ua uw eetadi~:ta cn '!l lll{;~ 
morxn eu t.cato, nma dso glt.:riàS do partido OOIIBEtV9.t .o-r. 
(apoiado.r), e um doa muitos titules que ton o nobre 
ministro do io.1perio á comideração do paiz; o nobre 
vieoonde d.o U cuguay publicou uma obra que nenhum_ 
Brsziltliro illustrr.do tem o dh·eito de ignorar; uma obra 
sobro n fldmiuiõtrsção proviaoial. 

i'lette ob:raJ devida. acs nlthuoo .a:nnoA dos rstnaos 
as&iluos àe&te gr·mde brazildro ; nesta obraJ em qna 
o eetndista 1~ctivo, trocando na lide8 politioa.a pela penna 
do eseriptor, loy.ou á nova geração o fruoto da su9. oon
summada o::&:iJerienaia; nesta obr& (' nobre vi!loonde do 
U u ua · ·.:~ n i rn vaa 
diffioulda.d.es que se oppunhão s.o deGenvchimcnto das 
nossos leis constituoicnaea. Examinaudo u nato addicio· 
nal1 e encontrando O !::arranco, O Ob!ltU,OBlO qns ;.a tc:m 

1 

franquezas provinoiaea, sem. prt>jui:zo da unidHiiu poli
tio(j, o nobre v!eoonde do Uruguayaventou a idéa do 
projeoto do no,bre ministro. 

.- :- - -
(O Sr. Oruflfachado d•z algumat palatJral ao Sr. pr•-

8idMt~.) 

O S11., J . ns ALENCAR:-- Não ae tdllija o nobredo
putado por Miuas, que temos muito tempo para dis· 
cuth· o cradito dos 3õ,000:00(1S, havemos de oh<'gar a 
MinBil .. .· 

O Sa. Cnuz MACHADO : -Eu pensei que se discutia 
o prejeato de eita.tiBtioa, mas vejo que a disoUSl:ão é 
ampla.. · 

O En. Pn:HDENTE :-Já fiz s.o honrado membro ao 
servaçoe.! que en en m. 

O Sn .. J, ns ALENCA.n :-Nenhum dos nobres depu
tados que f~zem a ho~ra de ouvir-me dirá que eu não 

(lla um apn·J•.) 

Sem duvida, n'io é possivel; se V. Ex. pretendesse 
b:açar aqui o itinerario do tnen pensamento elll qual· 
quer dinou!!são, então eu declaro que o direito de tribo· 
na que a constituição me ('ouoede é direito vão, poia eu 
não po<leri'l discmtir qualqllll: materia sení\o polo plano 
quo ~e me quize5se tra9ar; o que é imposcivel. 

O Sl\. Pnl!sinENTE: - Mns de"'e diaoutit conformo 
determina o regimento, e o que está em disousfiiio é o 
art. 2.• O rGgimonto ~ oxpreseo; diz qoa o preaidunto 
apontará ao do pn h do o ponto à a disca1são, e quu deva 
f:lB·lo discutir ua ordem. Hl\ di~• dlsao r~qni um 
Sr. dupnt~>do qua en era o culpado, porquiJ não usnva 
da minha autoridade; onttetanto eu quero tor toda a 
conaider!lção para oom o 110bre deputado. 

O Sn. Cnuz YlcHAno :-E o. :nobre deputado não p6do 

(li a c telro1 apat·te.r.) 
. O Sa. J. D& ALBNCH\: -Sr. pre&identa, as obstrva

,, çõt:~s que eu e:;tavn fazendo são tão attinentea ao pro
jeoto. quo no nrt. 2", qne trata das attribuiçõea da pre

, tendida dirMtoria geral de efl~~istioru -\~e diz que oata 
f'ldireotoriR.-formulluá os plauo11 de <Jaán ramo da eatatis

tioa do lmpario e do lccal de cada provinoia. 
Or••, pos~o ou muito hem, que oou ignorante da ma

teria. (tnuito3 n~o apoiado:), duvidar da legc.lidado com 
que est11 directoria de ostatiatioa vai ea iutromatter, ao 
immi1cir na eatRtiatioa loonl de oada provinoia. 

O Sn. Cnuz MAcH.\Do :-Se initniacah•. 
O Sa. J, DB AL~1'4CA.a :-Obrigado pela aorrooçiio. 

Pcirtnnto;V. Ex., Sr. preoid~nto, me pcrmitUrá qne cu 
oonoloa as obacrvaçõrs qu1 ia f:,zrrr. 

Dizia eu qtte o nobro "fÍf.IC:Jndc do Urcguoy Huha. 
suggOI'ico R ic!úa de por rr.do n.~ ml:l:i lei gor~l reatt ingir 
n attribnição pn v; rJt)i ai dw'a ás üBEél!, blóus ptovino:iaes 
em relação a . creDçã) d(l éOtnHl'cJ~,~, 1!:-uuicipiou e 
p~rocbias; e&te rndo et11 eFtrhelecor-sJ :':J conrlinõeB 
ew virtude <itta UiH!S H3 mlasro cr<Jíll: ual Uel' C.o~tas 
enh uaea namin:strati·,lill, 
. Oca. Sr p:rosidtmte, já eu 6ir.s<J qu-:~ é impos;ivol 
mtrodu~ h· uma l'.ttrH-uiçã:J oouetituciunnl em ums lei 
or:'l.innria; su ~onhnmou • no o Hrlam~nto estabelo a. 
certa:. o eterm\n~ (lns condi\ u~Js para. oresção do q"Jal· 
quer da&t:J.3r:mtí bilea, a supponhnm< s qu•J nm11 ~~asem
bláa proviuoinl. nüo n~tondendo a cstll'i condiçu.:s, o1·ea 
oom!lt.:ns, mnoidpios ou p~:rochbF: qur.l o m;;io de 
re•,ognr c~ tn I ti '! . 

Etl não -vejo t\o ~etc Hld.ioi<•n-...1 ser.i\o uma eaploie 
do lGi do am ernhléus prol'iudu:os revog~vel, é s lei in· 
conati ta cio a sl. 

O flt. Connlh.:-Nii·J, Sl::::hor; hn mais. 

O Sn. J, DE ALENCAR:- Qual. é a outra? 

O ::n. J. Dll ÂLENCAn :-EssA. tÍ inconstitucional. 

O f n, Conmh. =~ Nlío, senhor. 

O Sn. J. »E. Au;-;tun :-Não ê da11~tribnição das 
nssoro blé1JL]_egH;lnr sobre 1 mpo:,tos..gen.es 

O fn. Cont1"t:.\ :-Têm o dir>:ito de íleoretnrimpost'=s, 
e eotea podem préjudicnr e.os g.: rat s. 

O En. J. DE J,uricAn:.._ O :nobre depotnélo est:\ ar
gumcntnndo com avi~(:s em questão conetituoioual · e 
eu nfLo pcseo r.dmittir esee. argüúleilto. ' 

O fn. Connxh: -O art. 20 do aoto addioicnsl é 
expres~o. 

(H li Gulrol o p~r:c.r,) 

O fn. J. nE ALI1r:cAn :-Etl níío uoro disa tir com 
o no re eputarlo; EPJãO, porém, csell» cuRa ePp!:cies; em 
qml dellns se in(Jlna a lei que não f8r confonne á.s oon
dx~õos exigida!!'! 

O nubi:u miniGtro d.o im Elrio ha de e b 
diftbuldada que buscou nsolvor e não _re:sol,etl, bs de 
eaoc•ntrar l!ilmpl'e o srtigo da GonRü~uidlo que inhib<l 
de revogar un. n lei da r.ssemblén provinoi"l quo x:ão 
sejn incon~titudonul ou que niio entro .nn oh;aEs a qne 
ee rcforio o nobre d~putndo flllv Pnrtlná. 

Sr. prt·siderlt~, ou não me onr.>aRrai, . ropito, de insistir 
a respeito) da inrom~itudcnn!Ids elo dot:eu prr j~oto de 
tetat.i&tioo. : o nc. bt'<l ministro do i m 1 cdo px oteudo quo 
a cnrnruo. o inv!~t.\ clll du11t1 fottdbuiçõ~s muito grave11 
o importnnt.cD 1lo rodvr le~ill\tivo, q•Jnos Lãu a dp crear 

· ewpl O!{os o 11, du Hxnr a dNip~zn pd)lid~. 
Crerll' em pr('go3, flim ; ?uill, oamo jt\ diet\c, não é a 

nReecnbMa quocll vs:i orear o pcrsml du. dlrectt,l'in da 
ootllti"tion. l nóu orea111t~ urna r,· pnttiçiio, ou antoa nn
toritlnmoll n nubro whmtro R or.nr nmn repa.rtiç·üo, 
dn qual fÓ conhooemo!l o nomo. O uobru minhtro do 

' ! impcrio, em virtutie da nutorisnçã l que hnr de :t( oeber 
·neste projlloto q:.t3lldo ÍÔ!' ld, o quem ha ds orenr o 
diroctor dn !l~tntistion e todos 01 t:Ht Iil'egndos que lhe 

nado e condições da' npósoutl;d"riíl::l 
Q umto á dospoz.n, já eu provei qne iropoxta o pro

jeotó cohoedet· nru orudito illim~tndo no nobre ministro 
do imperio: . importn vt:hr unia infrncçiío da oonsti~ 
tuição tilo tlngrat•tc, como ó o proj ,·cto dt~ reforma eloi~ 
toral aqui aprescutndo pdo nobro ruiui~tro ào imperio 
e do qusl V . Ex , Sr. pr' sidente, é um dos oppoaioio~ 
nistns. (H 1la ridad e ) 

O nobre lliinistro do imperio H.be ql\e a nc&lll\ colls~ 
Zituiqi\o nnr> peJ mitte quo so ruvrgtie, n não ser pelo& 
tram~teo t~lli .es!nbeleoi<io~, qt_Ialquer artigo que v~rse a 
respc1to doa limites e attnbuJçõ~ s dos poderes politJavs 
o a rem peito doe dil·eitcs I oliticoa e individnnes do cidadão 
bra2àleh:o. 
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SESSÃO EM 4 DE AG03TO OE 1870. 

O Sn PnEsJDEJSTE :-0 nobre deputado parmittn obsar · 
vr.t-lha <no j1í. oetão a completar na duns horas. 

o 811. J DE AtÊNO~II :-Qillutd•J c lmpltttarem, v; Ex. 
tne fará o fBvor de advertir. (Rtsldal.) 

O Sn. J. D~ ALENCAR :-Orn, o nobre ministro do 
impel'io nel't•J projeotn do eBtfl.tht~o!\ iuf,inge os limites 

t .. .. •. -.. , t" .. .. • 

. o p1der e;;ecntivo um:t nttribnkão que virtualmênto 
portunoc P-.0 po<'br legisl!.ti vo I apoi11dot) ; e no seu pro~ 
jeot0 de reforma e lei ·oral o nobre ministro do imperio 
t~.tnoa p'Jla b~J3il a nou: 1 constituição, offendcndo não só 
os dir!'litos do cidadão br.u.ilciro c·Jtno o~ li::nites e attri
bui~·õ~s dos poderes politicos. (Aptliaào•.) 

O Sn . Cauz MAcu .... uo :-Não apohdo. 

O t:n Cnuc M.,éBADo:....,. Na _àbouseão do respectivo 

O Sn J D.& ALENO&R : -Como dizia, portanto, o 
nobre ministN do imporia, oom o~se argumento do que 
o dir;;ito dtl .votar não é direito poli ti co, trnneformou com 
uma rnlavra a nossa constituição, e fEz da noeea .lei 
fundamentul, uma das mais libnaes que póie sustentar 
o parnllelo até com a conatituiç'ii.o de algmhas repnblioas 
(apoiados) , ft z 'dessa oon6ti ·uiçib domt•ore.tioa nma 
constituição aristoorntioa, mudando inteiramente a na~ 
turez-:. do no~eo llystema representativo, (;tp,a'aào.r,) 

S. Ex ciiz que não atsoa. a conatit?-içíio1 e eu digo 

O Sn-. Guv:.io dá 'um parte . · 

O Sn. J. DE ALENOln :-Portanto, Sr. presidente 
eu m a raz G quan o 1sse que o no ra m1n1e ro o 
imperio não tinha apreaent11.do aqni neata. oa9a um s6 
prl•jooto que ui'lo esteja marondo com o onnho bom 
not!l.vel dli. inconstitnoionnli3ade. 

S Ex. ob<.'Jl:OU Q ponto de ooilfessnr qu11 a no~aa 
ol.iilsti:ulçi\o ~:iltaboleoe o sufTragio q•1asi universal, e 
en~retnnto, com um tr>ço de TJEinna) npoiado apenas 
na ntltori ·ir.d~ da Tbil3rr., S. Ex:. risoa du no&l!l\ cono
titui ~ão o auffragio qtulsi univàreall 

Un Voz:-Ainda niio 6 lei. 

O Sn. J. DE AttNOAn : - Pdrdlio; t1n fallo na hypo
those do fazer o nobre ministro passar o sen prc·j\loto, 
porqu'J olle tom mr.iori~ UJsto, oasn e o governo esti são, 
fol'to e robusto, o que não impod61 clguru inoommodo 
eubito. . · 

Como r1iaso, o nobre ministro do imperio, so passo 
qu a deolurn que s nossa constitniçiio mts baleoa o ouf
fra~io universal, invoca n opinião do Thiore contra a . - .. 

1 

mataria. Thiera, l!enhorel!, é libornl em. Frn;o\-'8; Thiers 
é homem dr1 burguezia, e u burguuzia o que é sanlío 
uma oristooracio. induotd nl que ae form()u. om Frnnçn'l 

O conectivo do sufft·ngio universol niio é sua nega
ção, e sim n representação dn minoria ; eeta grande idé~ 
que o nobre ministro arredou oom tanto desd.em a tal 
ponto qlú~ . desappareoeu o luminoso aparte do nobre 
aeputado por S Paulo. S. Ex . cb~gou a taxar de uto
pi a. um'\ idôa já realizada em Inglatorra. 

Eu lanei esto protesto e tinha neoessidada de o la
vrar, embora n propoeito deste projeoto1 porque ns 
di8oureõa11 sncoeclem-eo tão atropelln.damento) a oppo
ei(l"io t~m acoeMo tiio diffioil á tribuna) que é preciso 
quo V. EJ!:. oou~Inue a ter aqualla bene,olenoul. que 

dispensou comigo ner.ta :1isonsaão e quo eu since
ramente flgradeço. 

Preoisnva lavrar este protesto, para justificar nm en
gano de audição, commettido pelo nobre ministro dl' 
gaerra. neste reoiato. V. Ex .. ha de se i'ecórànr qne 
declarando-me em oppcsição ao gabinete do 16 de Julho, 
on manifestei os mót1vos que ma levárão a tomar esta 
od ão. Entra osse11 motivoll eu d{•nunoiei a f 11. 

mmiateno, fragut'la. manife;ta.da prinoipalinonte qu!lnto 
á questão do elemento servil; e tambem mencionei a 
influencia q ua exerce nesse minísterio) depoia que delle 
retirei-me o Sr. bRrão dl3 Cote i ~. 

01 então que o Sr. ministro da g11erra, responaend.o
me, entendeu quo eu me haYia deolat·ado em opposição 
no ga'ainetc 16 de Jalho, por ser elle inoonatitnoiaual. 
Eu não di~se to,I, os meus dioour;~os sahirão publicaQ.os, 
~o nobre t·el.ltor da commiesão de justiça, que então ine 
responda· .. ) não levantou eese argnmento tocando aliás 
em outros. 

Naquella. oooaeião não articulei a inoonetitncionalí· 
dada do ministorio. como um .dos motivos que me ool
looa-vão em opposição, m:u hoje depois da aprel':entação 
dos ultimos proj~ctos do nobre ministro do imperio já 
-0 d . - •• 

da p;uorra ; porq•le de facto vejo no ministerio unimo 
delibfrad.o de ferir a oonstituiç.ão Aos motiYos que eu 
tin~a parn .. fa~er '!~posiçiio ao gu~inete scereaoeu esta 

ção om face do. gabinete, eiD~ora dell.e fação p~rte 
peeeoae que respetto e a quem tnbuto eatimB e oon&lde-
raçãl}, (ifuito bem1 ·muito bem.) · 

O fn PRESIDENTE : - O nobre deputado fez-ma duas 
oensurns no s~u discurso. A primeira; por eu ad.mittir 
na. ordem do din matarias impo1•ta.nt'ile eem dar tempo 
a que eejão estudadas. para a discussão. O resimento 
dt\ mo a faculdade de designar como entender a ordem 
do dia. Posso deixar de apreciar devidamente a OOil
venienoia . de dar cu não para. disoul!são esta ·ou nquella 
mtd 
. A oamara tem o diroito de corrigir o meu aato, 

adiando a dillôues!o . das màtertne que nüo forem con
Ten~entes, ou . v.otando a urgenoin ·de outras. Emqualito 

(lluito1 opoiado1.) . . .. . 
A o-atra cenaura. quo me fez o honrado deputado 4S 

quo ou admltti o oncorri\mento da s• dfaouaeilo &o orça
mento, som tor hnid.o Ulll dl6ourao om te[l!:uid~ ao do 
Sr. ministro da ft.zenda. Seria uma vlola9llo fiagraut" 
do regimento) ao aulm eu tlvoseo prooodldo ~ ma•, 110 o 
honrado do putndo eatlvcnao p1·oaente á eeaa dhonaalo, 
ou md!ltlaao ai emüo de anto·hontem, om qno 1.10 tratou 
mo~; ma. queatilo, recooheoeril'l quo eu prooodl mnlto ro• 
gulnrmonte porquo, ofloitlvamente, hon'e um dl~onr~o 
em ooguiin no do Sr. ministro da fnzonc1a. (Ãpo,acfcl.) 

O Sa J . DE .AtENO.Ui (pela ord9m)~-Não tlve emmen· 
te irrogar n mfinor oeneura á V. Ex.) eu doclnro ·(\ue IIQ 
fos~s informado de ter um membro desta caan falindo 
sobre o órÇsm~Jlto no dia do encerramento da s• clis
cullsão, eu de certo llã J teria feito il observação. Mae fui 
induzido a isto por não t er visto no Glttracto da sessão, 
publicado pelo _Jorrul do Commorct'o; a indicação d~ ter 

SEGUNDA PARTE D A ORDEMDO DIA. 

REFOD!IIA JUDIOUlUA.. 

ContiDúll n.s• discussão da proposta do poder exoous 
tívo (u. l1'8 de 1864) reformando dher11Bs dispoaiçrie~ 
da lti de 3 do Doz~mbro de 184.1) com as emendas ap
prov"dRs em 2• dis-ous,ão (eob n. 213 daquelle anno) o 
o parecer das commir.aõee reunidas do lnstiça oivil e de 
juatiça criminal n. 161 do corrente snno. 
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44 SES.5AO Ul\.1 Ji. DE AGOSTO HE ~f.70 

São lidaG e apoir.dao llB emendas impressas o(ferlai
das pels7iJ referidaà oou.nnissões, ti M s~guint~s doa Sn;. 
Ferreira Vianna e Pinto Lima: 

c Art. 1~ • Os juizes de direito Eerão ncmeadoe p(:io 
Imperador d'entre oe baobateis formâ.doe em dir'lito 
que tiverem servido com di.Btincição os cargos dll juizas 
muniõipacs oil de. orphâc.e ~ promoto.-es pnbliClof', 60 

menos or um. uatrü:nuio ce:m lt:to 011 advo adcs ue 
que ee tiverem distinguido durante sei$ annoe do effeo
tivo éxeroioio da advocacia. e os loutt~s das faouldadt-a 
de direito. 

• Art. 2 • 03 membros dl\s relli .ões serão tirndos dos 
juize.s~e direito por suas antiguidad~s pelo modo pomo 
ae hrao nctnahnente os desemb:ugadores pars' o su· 
,premo tribuns.l de ju&tiça. · 

c Art. 3. • Os lugar~s que ..-agsrom nas di1TereL~tol'! 
relações selii:o pro~idos: . 

c § 1." Pelos desl!mbargndores mais antigos d'entre 
011 que rflquerel·em, e na f10l:a destes, · 

<t ~ 2: Pelos juizes de direito maia antigos. 
c Art 4. • As ?aras de diroito que vagarem eoriio 

proTidils: 
c § L.• Pelos jnizes de direito mais antigos d'entre on 

« ~ ~.·Pelos juizes de direito que forem nomeaucs 
na fó:ma rlo art. 1. • 

c Art. 5." Oa jn!Zes de. direito nvul5os, que ve.no'-

Entra, purtunto, em 3" dia"u~não o m~ndonado pro
jrotr:J co1~ àR éH~'Hli:tdtta dmi Sill. F~1rrcira Vianna o Pinto 
Lirnr .. 

O Sr iJruz Hllcllado =-Sr. prer.i•h·ntr,, níio pre,. 
teu do fu:rer propriarnonto u rr1 diacra·eo, não .V<'DhQ :l{:l'O
s:~OtKr t.ueiJrins,..Jeseov•:l.vê 1-.e o tru!!il7.i Jna em !l iapt>ti~:ões 
que se pthtsi'>o torrtn.: ptt, tícaa c te ger 1\ idmin:,;tnçiío 
uo P·•i:Z. R·;c ·nill< ~oc:nc, h•lldo doa h•>bilitr. ·õ:~; '"JIHit isso 
nilo O]Joala1): mel-mo ti,e coutra mim!< OI!C:IB' ezdo 

tcnnp0. Asd~ti:t·it:• :\. r.e6BÍÍO h·.nte\.n alé n:•. 6 hi':''.'S d;;. 
ts.rdtJ, ap~nas pude .fBzer ,·.m nstu lo p~rfun 1torio ·lo pro· 
· uoto ''ur.tstitnti"o H reilantado ols.s ooromÍõ$Õe,; reuoi · 
as ··:a juath~u oi ril e c·riminnl. 

Não pl•d,~rei, poia, ~.ntl·nr no fl:!:am~ dn prrvo0~to. pr:
mhiva c: d:~s e~neudG!! q•1e1 forlio otrtJJ'ecidaa p.:.J.s c•:.m
rr.b õ~a da cnmura co l!:Jó'4, wlo !Jtaduo e'-t\ 2' di~1 .1ussno 
Il~'s~>l liD!l.01 o ndigi<f<'S p~m a i}& no p:rnjcoto sob· 
n. 213; 

~7ii:.~ p<>derd ccmi !ers"· cs diver:;o'il .projr.ot •s q'IIJ fo
tiio npros~·nta•loo no d~ot1rso da SI'SHão de 1867, nem 
roeRmo aq•tell·?B ultimos quo fariiiJ ofl'ereoidcs p···Io il
lustro.do nebre ex·mín:at.o <lu ja~ti\•a, dCipUtli.UO pela 
prc.viuciB do Ceara\ O meu rxr,me tem um C\ironlo mnito 
i "m. r · 1 

t~d·~ p;<hlll itti~tre~; commi&õall renui:lt:a de justi•;a chil 
e CIJWIU!Il. . 

P_.m~orm~ tt>rn~rid11de da minhR p11roo, que confeC!-
,,_ . i 

compeufãm pelnslets em vtgor, 15d6peiiãeiite--do requo~--- ·----c--npoiarro.J),-!ruj14tnrR1JUeUtJ que rompa a disçnm!lío contra;-
rimento, e respeitada em todo o caso a antiguidade. ? pr:~j"ct:.1 :~lnborudo por juriscon!inltos tiio distinctos; 

< Art. 6 ." Par,, o provimento dos lugares vagos fie rno;• tls.•im o faço pelu con~oiencin de dovor. . . - - , 
c ~ 1: L-·go que se der a vaga, o presidente do su

premo tribunal de juatiça·a annonoiará (com as devi
das eepccitioaçõea) por editaes e pela imprensa na c8rte; 
e oflióiará aos presidentes das rdnções para . procede1·em 
da mesma fórrea nol'! diatriotos de sna .jnrisdicção. . 

c § 2. • O regulamento que se expedir para execução 
desta lei m11rcará prazo rszoa"l'el em qull ot pretendeu~ 
tes po~siio apresentar aens 1equerimentos ao tl'ibunal 
competente. 

c ~ 3.' Es~es requerimentos sorão abertos em seEsão 
do 1upremo bibunal de justiça, e o seu presidmte irá . . . 
contarem maior ll.ntignidade, deoidin.do :a eorte no cneo 
de igLtBldnde. . 

c ~ 4.' Os reqnerimentoseerão rubricados pelo pra. 
• · , ro i a o e ver a n 1 r J a 

matriou!as 
« § 6. • Quando se dar mai11 do uma vaga, os preton

aenteo espeaificnráõ em 80U9 requerimentos OA lugar~IS 
a que querem concorrer. 

c Art. '7." O mug~'trQdo q11o aoaitnr mnndato de 
elofçiio populnr ou qua:quer emprego do poder executivo 
ou u:croloio na <Jasa imperis11 patde u oou lugsr, qtte 
Eerá logo provido. 

c Art. a.· o mugistrado que por CI\U!i\ pJ,ysioa ou 
mornl so impolll!ibilitar,de servir1 lll'rB aposenta1.lo, pte
cedendo prcc9sso e sc6rdiio in11taurado e proferido p•b 
supramo tribunal. Ce88odo o impedimento, o Eupremo 
tribunal por outro acórdão annnllai'á o primeh·o e rt!ha
bilita:rá o ma~istr&do aposonto.do, 110 elle · reqneror, ca
bendo-lhe de&de a data do segundo acórdão 011 nnoi
mentos por inteilo, C•lmo ae eatíve~;ao em eBectivo exer
oioio e o primeiro lu$ar vago. 

c Ar~. 9 • Os magtJtl:ados t0m fôro privilegiado em 
todos os casos crimes. 

c Art.. 10. O poder executivo expedirá os neccssnrioa 
regulamentos para a execuçíio da presente lei. 

c Art. 11. Fioiio revogadaa na disposições em con~ 
trario. 

c Paço da oamara. doa deputndos.1 4 de Ago to de 
. 1870.--'.lerrtit a. Yimma. - Pt'Hil Li •. l11 

•j' ~ . . • 

Substituindo as emendas das ocmmiP~õoa todo o. pro
poetB em discussão, o Sr. Por9ira da ~ilvn propõe que , 
DOI termoo do "rt 168 do regimento hnja droou!Biio 
prévia sobro a preferenoia do. projeoto quo deve l!ervir 
do base para a. discuP1ão; oo que annuindo o Sr. preai· 
dente;. e ~ub propo6t& do me•mo Sr. depntaào, resolvo n 
oomara clbr preferenoÍ!\ ao projeoto aubetitutivo dasre
feridaa oommiuõos. 

soh:u ·:o dClze pHte~ em que o proj 9oto f vi dividid<', 
élot:fr .. ;'•.ue os tituloa nellu inacriptofi, porquanto a•.)bro 
to,[Qa ou conoebo duviàas qn& terei à honra de B;Jre~ 
Eoont~r IÍ.tl illuettJ<das co.romi~sões. Se eaas se dign;>r.e:n 
dissolver essas dnvidas e da eeolarooar-me, terei ol;tido 
o tim para qne ocoupo n tribuno, porqt~e ro~orei então 
dsr no ?!Ojecto um voto CODsoienciosa. Por orn no mnu 
cntt~nrler o projeoto peln maneira, por quo e~tá elnbo
rndo, rão p6do Eer 11ppro'laio por eeta cntnara.. 

N.1o fdlurd a r~ speito daquelles pontoo da ncEB't le
~.ialllçii'J, ouj11.~> reformas ou cojcs re~oque~ ~~ror.fm -mo 
. l I I li, 

e .qu'3 1.:1\o ootiio c')mprtlhendid.oll no pr<'}~ctu, vlntu quo 
&H Hlllntroldtn I'J~mmift&Õ·!R euten,iêriio quo erão m11i11 ur
fl'-'!l~':u» e mni~ realnmPoà.ol nquelles1 uuiooa de quo trn . 

.. o illnlltrorln& oomitJissões r~unidos enmtniÁiiio ~m 
rasutno o rett ponanmento .ü respeito do projo..,to, d\loln
rnud<l que alla tinhll t>or fim em primeiro lngi\1' reati . 
tnü• 1\~IJ ll!ufo!i~trl\do" porpotuoa o rlirulto do jull(!~l'; t m 
.,.,guuco~ wop:uur n justlç•1 d" rolit~in; e om t .;rcoiriJ 

. 8%n plinr OH goltnntina indlvidnaea. r 

' PH•r' o:J·;r;~tguirem o prirnolrt~ ponto, 110 coJ:r,mh•õ~·s 
p~·o.cm!'lrRo dc!lu~l' u jur~t•o.ioçõoo d!l& .nutorhl.ade:-a ju
dJclnrtRI'J, <J(!DftJ•mclo A~;B Jll12~B de d1re1to l ~ttrih! .. klio 
d•! jl•lt~:nr n1• orime o olvcl, e rt~strlngindt.: a da decidir 
~~~ ?'>llbhU civ~ia q•lll téru notunlmente oa jufz~s mtt
JilOIJlhl!n i qu~;utu 110 ~Op.Uudo, ptettondtlruo fozê·lo oÍ8• 

('tin•lwmdo 1111 nt.tribui~õ, a que ant.•lndOrão devol' Htll" 
pt:rnllll:lr:to poliC'iltOII, dtJqw1ll~a «ffle têm o oarllOt•.•r de 
jndioiari»R; tl quanto ao torocirc, protidonoi!lralo a. 

"i resnuito d1~ prhão preventiva e das fianvns, fadli· 
tond1 e<>tRa. 

Eu noompnnhnrei o. pen~amento das illnatradn~; com-
. missões e me c-sfor arei or d m • · 

l!!!n me1nno projeoto aabstitntivo di'io· ee uumeroeos 
owr·a ~u1 quo _nii.o cona•;guirão ree~itcir nos m11gi~t .. ndos 
pe r patuo~ · ~ due~to do Julgar!~'!. Clvul, e quo, eoto.bdt>
oeudo provHienmns e•>brc a prtsao proventin e n fiança. 
em 1\

11-'(cn··: 011sos, . lvnge de garantirem a liberdt.da. 
individu"l, longo de melhorarem o quo t:'Xiste na lo-
giF,lal,'ii•.t actunl, oomo que pareotJ terem peiorado. .· 

O ~n. AuNoAn :AnAnJPB:- Veremoe. 

O Sn. C'nvz ~ACBADo . -A proposição pareoe um 
pono~ t~:~moraun; a nnalyse, poTém, qne von fr.zer 
tlo projroto, em lingm.gem modeota o oimples de advo~ 
gn<i<' do interior, con,.enoará noo .nobres doputadc; ào 
qur? nih nvanotoi B1·m~!h11nte propoFidio stm estnr nelJR 
o.:>uvt~ncido, som wr antea mo habilitado paraexhibit 
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1'a2ões cujoEl fnndamentos estão • nlis dispcsiçoes do 
mesmo projcrto. 

Começa o projMto por snpprimir a instituição drs 
juizes TllltDioipaes nas cómaro~il" que eãCJ stcles de Jela
ções. Creio quo RB unioas são _as doa cidllde!\ do Rio de 
,Janbiro, Bada, Percam bn<!n e MurM1hão. De sorte 
qu9 fie!: estnbalecido pc;,lô prr jet:tu que fó . >'l d• staa ci
.uades auL~>istem a continuãó l s jt.izes municipae·. 

ara pr<:eno er a Si ta que n:vena co 
suppreE8no cks Ir g•>rcs dos jui:l:es municipoot, oc.nver
teu-oa em Jngtirfl<, da jUiZI!B de direito, e EiSt!ltUe O );lfO• 
eoto aue as nras rivativas exlft~ntes uns ditas cida-
flB ou 'comi'! roas ~é e11 o re ações, seJU.O servi as sn· 

nuslmt>nte por. meio do revezo entre .os diversos ma
j:ietradoe àe 1• in~tanoia, t>ntre o,; juizas de dirdto. 

O Sn. fouzA 'REIS: - Nlic é iatr. 
O fa. Cauz MAcHADo :-Lerei sa proprias pH]a,·ras 

UO !\i'C•jéoto! 
«Artigo 1." Ficão extinotos oelogores de juizeamu

nioipae» a "e orpbão& das cidades que forem 6édee de 
l'ela~ão, e convertidos ~;m lugaten de juizes do di
reito. 

c 1. • As varas rivativas r.hi existentes, incluidsa 
ns auàit.oriaa e ftneua e mnrillha, serão aunna e snc
_cesr:;ivamente exeroid2s pdós juizilll de direito na erdem 
que fôr estabelecida em .egul&mcnto, no qual tsmbem 
e á des • nado o modo da sub&titui ·ão destes · uh:ea t n-

tre ei, e per juizes eubr.titutos. ~ 
Da Porte que annunlmente mndiío-Fe os ll&rventna

rio~, isto ~~ c.s juizee que têm de P:Xel'cer se verse P.ri· 

cluidY.s ae auditorias de gul'rnl e re marinha. Não Péi 
a r11zão por que niío 110 oomprehendem tllmhem as 'f&ras 
prhativas a .. s feitos da bzenda e de orphãos. 

UMA Voz :-Estão. 
O Sn. Cnuz M-'ilBA».o :-Pois hem; pelo pre>jecto c a 

juii>!es de ciireito dt~u cidades ào Rio de Janeiro, Btihia, 
Pernsmbuoo e Mllranhão teriio de trocar entre si t:B 
"f&rao, para que todos fsçiío pratica n111 àivf!rsoa ramos 
do direito que maia especialmente Eão da competenoiii. 
das mesmas 'farsa. 

... . 
. salutar. 

O Sa. Scvu REIS :-Não entá~do n1 s:m ; é uma das 
minhaa reatric ões. 

O Sa. Cauz :MAcuAno :-Eu rião combato, permitta
•e-me a phraae, eete cha•u::•croi.uz dos juizos em difTe
xentes varas (hiloridatie}; mas mate niesm:.: artigo se 
e&tabelece qt~e ellts Bejão substituidos e.atre ai e por 
juize11 !lubsbtutos . 
· Ctêa~M, pói!l1 utna Ctrdem de jn~zr!1 que Eão cs Eub

stitutc a neatat oon:aroas, sédaa do refaçnee. 
P~rtnnto, dt:aejo sabe~ su eat~11 juizes sub•titutos 11ih 

perpetue-a. · 
O Sa EovzA RBlli : -- Não dev•-m s•'r. 
O Sn. AtENOAl\ ARAR!PE : - Leia o nobre deputado o 

artigo af'gumtu, qua La e1e ver o oe•tino dellos. 
O Sn. Cnuz M.tauADo : -Li : mas a pergunta foi 

falta por atnor da nrguwentJ!çiio. não por n:al•cia; J: o 
~ t• niio se mRroa tempo. · 

Ei~·ahi, r11e sédes das relações, juizes tEmporadas 
com a attribniçiio (je julgar afinei. 

() Sn.. fouZA RElB : - f::ão substitutos~ não FOdcm 
e xar e ser. 
O Sn. Cno:t MuniDo : - Pt~rtanto, a theEe de qne 

a attrlbt.ição dejul1111r deve ser sEmpre ex~ida, e em. 
todos os • aaoa peloe juizes perpetuo&, é tal que não é 
p . ~t~~ivel absolutsmente na .pratica ; é bl.lm que e11te 
prinuipio i!oja reconheoido. 

O ~. GAMA. CBaQUEIRA : - Isto como excepçiío pro-
~rla. · 

O Sa. Cav:ll MAaDAno: -Como excepção ou eomo 
medld" pro•aorla ; fóra das oomarou, a6dee daa rela
ç~oa, não ba juizaa aubetltnwe ~ 6 o qae deduzo do 
projeoto. 

Eetabelt'cou-eo, JlOfa, no § 1• que eatee julaoJ Bt'riio 
Jnbetituidos entre 11 e por j ,b,cuubatitutoe 1 e no § 2" 

.I 

I 
I 

ou o. o r.uroero d('sse~ jniz~s não exc~derá ao dos juiz' a 
eB~cti~oa : de sorte que hl'lfer.R nestas qu11tro I'Om~r::!'!:<~, 
Féd~.a rla relações, tantO!! juize~ snbt~titut()S qu·•ntos ri<,., 
·oe E>1'~etivQI! . 

O ~ 2• dispõe: · 

( O .n'1mero do;ses subatitutos não exoer1ern ao i!.oe 
juizes eC'ectiv( s, nem estes . poderão substituir· a n:v; is de 
uma d"s vr.r~s. :. 

(rc:io, e e p8rt!Oü· me !iviJentP1 qt:e a. palavra-este&
rtfere·EO I!OS juizes dft!ctivos, e não aos 11ubstitutos, 
p01que ent:O.o mais a,pl opriacla seria a p&la.na-

(l numero deeteó rmb~:Hutos, liiz o ~ 2•, não exce2erá 
ao dt·l! ju'zes e«cctivoo ; nElm estes poderão mbstituir a 
mds àe ull1n d11p varf.ll! · 

Or~>, se no ~ 1• se e&tab"lece qse os juizes efleotiV<'B 
eubstituiio· &e r~oipt00bmente, e eãu substituidos p~. Oi 

suhttitutos: se no§ 2• se estabelece qn(.l os effeotivos 
não po• erão &ubstit.uir-a m.~>is de uma das var1111, ee~üe-

. se quA 03 sut.stitntos ~ómcntd terão d~ exe1oer &. Vt.r~ 
que iica_r vsga,e6tondo cada um dor1 effeo:ivos c.om du<~s, 
& propt1a, e uma oútrs. 

O Sn. G.&MA CERQUEIRA :-Estando fóra do exPrcioio 
IDIIIIil e me a e os Jnius eXJI! en es. 

o Sn GOMES IJE GMTRO :~0 aparte dá uma respnt:l 
cnbal. 

. . 
'V&lS.i> exi&tentes p~:~loa juizes effeotiTos, de moclo quõ 
cadu .t.m dt~lles exerçn u de eua propria juriedioção e 
ontra_; se aindK h ou ver · U!Lt\ terceinJ, dá ee ao juiz 

O fn. ÁLINOAR .AaAnJPE:- Que inconveniente ha 
nieto<? . 

O fn. G.&.lMA CEIIQUEIRA :~Nenhum. 
O fa . Cnuz MAoUADO :--SG me afogarem as;;im, niio 

será pc·ssivel continuar. . , · 
O ~n. G: MES DE CA&Tno :-V. Ex. não !:'e ufosta. 
O ::n.. Cau M.&cn.oo:---'Se é 1!6 mEta oe:o improv~v; 1· 

à.o niio h11ler numero de juizeá efl'ectivo!J desémredidos 
e sufficientcl!: 1-arn que caibão du11s Taras a osida um, 

" . 
oerl\ f.IO substitnto, para qne tmb!-titutos em numero 
correuponilenw M dos juizes ofl'eotiv(;s 't 

f'~eo;:-me que bãu 11u.b11~utos pt~rluxo p11ra ts~em 
" ) -

nio e Pntmrem na ordem elos jnizes de direito. 
O Sa. Souu. RBJs: - E' por~ua os juizes de direito 

tambem estão EUjeitos a i.mpedtmento. . 
O ~a. Cnuz MACIL\DO .:-S<l sa f~. saem a provonir todos 

011 impadimen,toa imaginaveill dos eD'eotiVcs e subJtitutos 
ara prt.oUio c1.:aar ·uma ordum eúpplementar de subsd~ 
tu tos. 

So o numero doe substitutos é tamanho, é eupcrior á 
nooauitlade dos casos em qúe effootivamonte terã~ da 
servir, porque I!IÓ o farão quando, dietribuidaa as vara• 
peles effactivos deslmpedidoP1 sobrar ainda uma ou 
outxa, parece-me que o numero á demuiado e que a 
pratica de julgar delles não será snffioiente e jl\lilbi& 
l guv.l a. do& jui~es. mullioiraes, para q\\O R estt's subr.ti
tutoe ee àê o due1to do serem reputados a~tos " t~oreru 
nomeados juizas dtJ direito depois de quatro ~nnos. 

Porgunto mais : Estes substitutos têm vent•imentos 
além dHquellea quo lhos poseão com etir e que deixarem 

fli o . t ' f' I . 

questão qne niin está resolvida no projecto. 

o Sn. ALENCAR AaARlPE :-Sg o projeoto não ni.z nl\d!\ 
niío podem ter. · 

O En. Cauz M'AOIIADO :-Então estes substitutos que 
espooit~ de eutidQde 11iio't Se l!ãu juizes nio podem 
~r.dvogar, e entre~nto não têxn vencimento algum, oon· 
formo o aparte dado pelo nobre deputado pelo Ceará, 
xnembxo das commimlt>ea, ee aclfcgão, então não sil:o 
juUl.'lll. 

( 8G aparlll ) 
Em todo Ó oaao, creio tor feito um eorvi9o 811 propris11 

eowmlnr~es, lovantnndo oetas dnTid.111, qu~t ellaA por 
corto, \lom B sabcdt1ria do quo eiío dotada111 dePfar~o, 
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o quA apro•eitaráõ esal~recondo-m~ e noutros, que nãQ 
catamos ainda na intimidade do pensamento das c Jm.... . 
mieaões. · 

O Sn. · GoMES DE CAsTno : -lato ó uma q uoixa. 
O Sn, Ar.ErtcAn AnAniPB:- Esti~X:arei muito que 

oontinue a efclarecer-nos com. as euns luzes. 
o Sn. 0111JZ :MAoiu.Do:- No ~ 3• se determina: 

< juiz da re1to que eat1ver nn presidencie. do jury 
<:Orá :mtJstituido, durante a BCBÚÍG1 no que respoitl\. ás 
1:inss out1·ae attribuiçoes. » 

Pergtutto tlU. • · Esta dis posiç-
jui.t.e~ da direito das oomllroes té !es do •eluçõ-.:s, cu 
aos j uizea da direito de todas se oomarC!iB '1 

O ~n :ALBNC.\n AaAniPE:- A disposição é geral; 
pc1~~nto, abrallgà a todos , 

O Sn. Cauz · MACHADO: -A diepo~ição é geral, . 
~brange n tcdoa, respondeu-me o nob:e deputado pelo 
Ceará, e é esta a . rllspost.u. que Vdm sr,bremodo nng
mentar fi duvida que tenh:> a rvepeito dcat'.l P.B!mmpto. 

Se a diPposição é geral a todas 8~ comarcas do Impe
lia, as com:nissõ ~s mosmas coutrariárão a base primor----di . . - . . - i' . • • 

;nunioipaes, que oon~ervão .uoa wrmos, s sttribuiç.ão de 
;i 1lgar no oivd definitivamente, paru de-b ao jaiz de 
c.~irdto da oomaroa, que, duraote 6 e 8 vczea UJ anuo, 
e~ P..aha ilnpodida . üe pt' • . · , ' 
~sdo na presid<n:cia de j ury, dos t!.lrmos do que oe fórma 
s comarca. 

O § 4: ~eterm~n~ quu ~a . cotr.r.ro~ ~ro que se der 

~as liwitro~he ;J substit~iio nestes julg11meritos ao juiz 
d.e . dil'üito .... ossa comarcia; mn.s estes eatarão oooapados· 
grnnde parte do anno na preeidenoia do j '~ry dos di-ter
aos termos de 11uas comarcas , oomo poderão então 
substitui-lo 't R-,oorra-se aos da outras c e:m :noao. Mas 
ha•erá época em que muitos estajiío oocupados nas 
preaidenoias do jury. . . . · . 

Uma st!rie de oomnrcas pód.e estar sêm. juizes de 
di:eito que julguem definitivamente :no oivel, se em . 
to ias estiver o jury inatallado. Se a disposição do ~ a• 
nf·Jre-~so aos jnhea de direito de todas 118 oomaroae do · 

• , • c o ponsamen o 
daa commhaõ&s, qne foi raetituir .aos . juize:s perpetuo& 
·o julg .. mcnto definitivo no oivel e arime. 

0 1.1.. liZA EIS :_.; 
ác circumstunoiis do paiz: 

O Sn. Cnüt MAcnDo :-Tenho e:!!:ternado o meupen
&amento, e ao niio pude explica-lo bJm, creio que fu.i. 
cv~pr~hondido. 

V czEs :-Perf\"itamente. 
O Sa . Cnrz MAoiu.Do :-E, portnilto1 espero que os 

nobres dt>putodos hajão de refutar a objoJcçiio que · o1fo
rli~O a esta.disl!o~ição. generi~Ja1 objeoção ~pe, · no meu 
eutender, mutihsa em ~rande pnrte, senao totalmente, 
o rensnmento dt.a comml86Ões de reatituir aos j ui~es per· 
petuos o julg3mento Jefinitivc. 

O Sn. ALE'NOA.n. .A.nABIPB :-0 nobre deputado exngara 
um pouco. · 

O Sn C1.1.uz MAonlDO :~Não exagero; a pro•inoia de · -~ I 
Minaa, em que naFci e resido, e de que ten ~o mai1 eo
tÜtecim(lnto, está cividida em 22 oomar011s oorn 64 mu- · 
n!o~pios, algumas daa quaes tem tres e mais muni· 

Oe juizes do direito que têm de presidir, na fórma 
da ltJi, a duas sessõa11 do jury anuuaes em cada nm dos 
~ermos, alérn das sesBÕilB e:draordinarias oonTooadas 
tJm virtud<' da lei de lO do Junho de 18351 ou em vir
tudll do l f!ioi'!. do promotor pnbüoo_, 'nos ossos dosigna
dos pela l -u, nao consomem grande parte do tempo nas 
pr9si.ienoiaa do jury 'l Porta.uto, todos elleu fioadõ al
g umas vezal! su!'oessi!amente, porém quBPi sempre simul· 
t.aner~mente, .nnpeiüdos de proferirem. julgamentos 
6 n 'e e. E BRBllll o l?emamento dll8 o< m :xusaões pela dis
posição do§ a· foi 1nteiramante eaorifioado. 

O bonefioio que as oommissões oonsideríio ~r f,ito, 

. 
tir~_ndo o julgamento definitivo doa luiaos munioipaes, 
stm~ tfio contingente, onsnál, tão dopondento de ob;-

onmatancina, qun.ntas alio as oontingenoias 11 que se 
presta a disposição do § 3." · · 

O Sn. ALENCAR AnARIPB :-0 · nobre deputado labora 
O'!l um ao gano; nil cnuilaa j :\mais serão julgadas pelos 
juizes roanici pnea, e sim peloJ ju!zes de direito. 

O Sn.>Cnuz MAooAno :-Se assim é, il!! ai! causo.S já
mais serão julgadas pele' juizéil munioipnes, o qne . 

· ·- .s de direito eati· 
•eram presidindo ao jury, as causa~ fionrf.õ sem jul
gam~nto, e será preciso osper!\r quando hn!a um dia _da 
ool píll'a. as oR.uaa.s fuzerem o seu pe.~seio e recebe-rem a 

· · · e om · grande parte da anno 
havt~rá mvarno, os j tliz•ls de direito estarão impedidos 
oouformt.l o ~. a·; mas o ~ ~t• responde ao aparte do 
nobre deputado. 

Â. d.iapoaiçJio do§ 4' oomo qu~ pnvanio os ino1nve
nientes d'l hypotheat~ do ~·, entrogenrlo a jurisaioçiil 
ela comnrca. u. um juiz muuiJipal, com:~ oublltituto do 
juiz de direito. 

O § 4' determina que nna aomaNas em que se der 
falta. do juõz munioir1al pai·~ n substituição do juiz de 
direito, serviráõ oa jllizuE'· de direito das oomnrcaJ litni
trophell pel11sor~em da p~o~\midad~ .dR comarca e tsr• 

euoes de6mttV!l·R-.--- ----
Da sort:1 que se reoorra ao juiz de direito da comarca 

vizinha do termo da comarca em que se dá s fBlta de 
juiz de direito respectivo, em f.dta de juiz municipal 

stitute delle. Já demonGttei que, com a disposição 
do~ 3", el!te recurso era m 11ito contingente. · ·· ·· · 
D~ combinação d11 dispo;ição do § 3"1 que determi-

na ~ue o juiz de di~oi~o, qusndo estiver pa presidenoia 

. ' peua á s suas outras a~tribuiçõ~s, com a disposição do 
~ 4", que coneirlera o juiz munioipãl substituto do juiz 
de direito, · re.sulta que dttr1mte os trabalhos ào jury 
haverá na . ootttcroa dotn ju.izes de direito · em exeroioio, 
o eff'eotiví> presidindo só mente ao j ary, e o substituto 
que é j ~.tiz tempourio exoroendo todM as outras attri
buiçõea tle juiz de direito de comarca. I~to não p6ie ser 
contestado. 

Ssnd.o eonenlllida grande parte do t9mpo dos juizas 
de direito nns presidá:il. :Jia~ do jury, os juizes munioi
paea, como seus substitutos, investidos da lenitude da 
Jurll! tcçao, exoep ua a prea1 enosa o jury exercida 
por aquelles, t.erão de proferir sentenças d(lfinitivas. 

Notarei qua o final deüte ~ 4•, onjo penssmento com
preh9ndo, niio está bem redi ido tão claro como o · 2" 

o ar . , e era me or que tivt~eae a mesma redaoção. 
O ~· 4• dh: c com aro as I.mitrophe9 pela · ordem da 

proximidade da comarcs Q termos para proferirem de
<lisões defini ti •as. :t 

No ~ 2" art. '7" diz·l!e: comarca mais minha do 
termo em que 11e argair a BU!IPeiçiío. . 

Esta rodacção expriine tnolhor o pensamen~o, poraue 
ba uma cowaroa que Se! limit•1 ao norte com a -ou
marca A., ao sul oom a comarca: B, a leste oom a co
marca U, e essa oomnron t.om trea termos: estn claro 
que :a substituição do juiz de direito, no oaeo do ~ 4•, 
send? ~o~: motivo do rouuioipio do leste, ~erá pelo j'* 
de dll'etto da· ooma.ro,. C ; seado por mot1vo do mun1· 
<iipio do t>ul, em\ pelo juiz .d~ direito da oumaroa B;: 
sondo por motivo do munioipio do norte, será pelo juiz 
de direito .d~ oomaroa A.: porque o que regula não é 
só a proxll:rJtdade da comnron, é talllbem a pro:ii:imi· 
dade do termo da conlQroa ow que se deu o impedi
mento; proximidnde deste termo, ooin o da oomaroo 

· • ·. · ~a. A reàneçãa 
do ~ 2" do art. 7• arei o q ue ex .>rime melhot o pensa- · 
manto da proximidade em r ela9ão não só á oom!lroa, 
como ao termo, do que n r~>dMção do § 4". 

No § 4" t enho a notar esta phrase nas comarca&~ em 
quo se dor ft~lta do juiz U)Uuioipal para a subatituição 
do. jui~ de direito . . Eu entendo que esta palavra deter-' 
mtuatlva. do 0omo preaupFõ~ que em cada comarca ba 
um a6 juiz municipal, quando póde haver mois, e por
tanto, deve sol' R palavra. de o não. do: :ilá oomãróa em 
que 118 der falta-.ie-juiz tnunioipal; porque ao faltar 
o jni:l: municipal 1" oubqtituto na ordem marcada pelo 
preeidento da provincia> hnvern o segundo ou terceiro 
so ha. \ree tormbs na mesma oomal'oa • 

O 
4
Sn ALENOAn AnAnii'B dú um aparte. 
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O Sa. Cnuz MAoluDo:-Niío se refere !lclme::~.te áquelle 
que tem de substituir, porque creio que todos os juizes 
munioipaes não deixiio de ser substitutos doa juizes rl.e 
direito em vista do projeoto que Ee apresenta. 

O ~a; SotlZA REIS :-De certo que não. 
O ~n. Cn~z MAcHADo :-So Dão dehtão de ~r substi

tutos, devo- se usar da expressão indeterminada do juiz . . . . . . . . . . .. . ' . 
tuto, substitue o fegundo; ee faltar este, substitue 
o terceiro; e se faltar este, então .... 

O Sn. 8ouZA REI!I: - Racorre-r:ie ao juiz de direito, 
m uc 1 s eu nao concor o. 
O Sn. Cnvz MAcHADo :-Creio que temos, polo dizer 

de um dos nobres memb1·os da oommiseão, chegado a 
um aocordo quanto ao pemamFnto do ~ 4." 

O juiz de direito da comarca é sub1•titnido por juiz 
municipal. O pemamenro das oomm:SlÕtls fd tirar aos 
mllgiatrados teinporarios o julgamento definitivo, vê·se 
por este r.rti~o que na falta do juiz de direito da co
marca .o conferem nos !leU!!! substitutos, juizes tempera~ 
:rios, I) só quando se dá a falta desees juizetl temporarios 
é que se manda recorrer aos juizes cie direito dar; oo. . . -· .. 

juiz DlUI!icipal a quem BS oommi!Eões não Se digdtão 
dar uma alçada, como derão ao juiz de psz, a de J.OOS; 
de quem extinguirão a alçada aotud de 20(1$; que ape-.. - . . .. 

'Valor de tioon, sujeitas á appellação para o juiz de di
reito; i& to é, o jaiz ternporario a quem ae tirou a alçada, 
a quem se tiron o julgamento (lefiniti,o, quando suba ti-. .. . . ' ' . ' 

finitivo, e jul~&mento definitivo, Eenho~B. não Eó nas 
· cnufas do proprio termo por elle preparadas antes, como 
nas coa divea•:JS termos da ooiílatca, preparadas pelos 
reSJpeotivos juizes temporarios. 

O 13il • .ALENcAn AnAnJPE :-Apreeente o nobre defu~ 
tado remedio, que acei\aremos. 

O ~a. Cavz MA<lB!DO :~Por um lado t:atou o juiz 
municipal com certa deaoonfian9'l ou menospreço, e 
por outro lado, quando o juiz municipal 6 revestido da 
jurisdioção de jn1z de direito, é immedistamente oon-. . . 
não eó nós feiros que ~no na vespera não podia. .senten
ciar, como nos feitcs de todos os SEUl colll'gaa de ou
tr.Gs municípios ou termos da comaroll. . .. 
resposta é facil. · · 

O Sa. Cnuz MAcHADO :-Se o juiz municipal como 
~a~istre.do temporari? pão de~~ p_or essa. razão profo
r•r Jn1gcmentos defin1t1vos, a rezao sub!J&te ~m todaa 
sua força, ~em embargo da mudança da :nome, q_uando 
substitue o jui:~: de diraito, porque élle niio do1:xa de 
ser magistrado ternpo:rario. E se fosse lioito contaria. . 
nm caso bem applioavel ao astumpto. 

Certo individuo tinha· se dt:saTindo com um criado, 
tocou o otiado de oa~;a por motivo desta dcsav.ençr, e 
dshi a pouco ohegando á jsnella, obQ!mou-o a p~:c
guntou-lho se queria servi· lo. Disse . o criado: < Ss 
vcsmecê acabá de too\\r·me, cc:mo me pergunta se 
quero senir-lhe 'l >> ~ Senir-me·has ainda, mao, em vez 
de chamar-te JoicJ charn::1u·-te·has Mnnoel. )).E aesim 
ficou tudo arrnnjado. , 

-E' o que se faz: tira·Ee ao juiz mnnioipal R nttribui-· 
ção ~o julgar definitivamente no te.r~o, mas dead~ ;que 

mente na comarca como anbstituto de juiz de direito, 
niio só qusndo se dá a falta, · ot'que Beria uma neoesei
dade, mas sempre que o juiz de direito estiver na pre
aldenoia do jmy, snbsistinda a raziio por quo é prhlldo 
dl\ attribuiçilo, oitcnmscripta a seu termo, do julga. 
monto definitivo. 

O Sn. DuAnTE DE AzBVEDO :-Nestas hypotheses ex
cepcionaeo o vioio é inevitavel. 

O Sn. GAMA. CBII.QllEIRA. : - Salvo se pudermos ter .

1 

cluas turmas de magiatrado11. 

O Sn. Cnuz MuBAno :-No § a• do art. 1• csto.beleco 
o projecto qne os chefes do pollofa serão nomeados d':;n. 
tre os maglotrados doatoren o baohareia em direito, e 110 

~ 9• que nos impedimentos selViníõ as pessoas que 
forem dc&ignndos pelo governo na côrte e pelos pre!i
dentes nas pi.'ovinci!ls1 ft'Uardada 4empre que {ár po11ivcl 
a cGndiçao relatit'a ao1 'fftctifJOI. Creio que esta phraaa 
quer di2er que Eórncnte possn ser chamada como sub* 
etituto do ol:Jefe de policie. pessoa que t.enha annoll de 
pratica de fôro ou de noministrsção o fonuadn em di-. 
reito: Bem. Pergunto: Esta pcssca que o presidente do. 
p ou o1a no -ea c e e · e po lO! R m ermo nl'mca a 
no caeo ãe impedimento, ou ha uma q!dem de pe~•oas 
nomeadlls para substituirem as fdtas doe chefes de fO~ 
lioia '1 · 

O ~n. fouzA RF.Is:-0 attigo não deixa duvida a este 
rer;peito. · · 

O fn. Au:NcAn .A nAmt>E :-E' na oooo&iiío. 
O Sn, Cnuz MACHADo:.,-E' na ocoaeiã.:>; verá que não 

foi inntil a pergunla. 
Se a ilonençíio é feita na GccoeiãCI7 não entendo o 

Jl~<ragrapho precedente, porque ahi 8(:) deClara que sii.o 
mcompativeis vs cargos de juiz mnnicip!!.l e de jnf:r. de 
paz com (,S de d.EJ!egii.dos, subddegndos tJ chefes de po
licia e seu" Jt!ppltntes. P1 in; r. h a mente noto qne invél'
teu-se a categcria, de drtlegados e sublleJa edcs ntsau· 
se aos c e es e po IClB, quan o eu ent~n 111 que • e
via mencionar- se os ohtfes de policia e depois os dE: le
gados e t ubdelegg dos; e pda in ver• ão da categoria 
ticcu a. ph'r11se e sws sup .!mies rc:xima . da hrllse 
c .e es e 110 1c1a, on e se cc Jge quo estes têm ilnF
plentea permanentes. ' 

O ~n. Gàn.IA CEDQUEIRA :-Supplente que é nomeado ... - - . . 
uente. 

O Sn. Cntz MAcnADO :-VV. EE:x:. acabá1iio de in
forn· ar-me que o suFplente do chefe de polioin é no
xh-::ado na c ocasião do impedimento. Se o supplente do 
chefe de policia é nomeado na occasião do impedi
!nento não ha uma lista ce snp: lentes; se !ião ha tiJrn 
lieta de inpplentesJ como é que se diz aqui no § 7o 

· deltgado•, subdeltgado11 che{t8 cld poliéia e .reu• 1t p
pl~nttJt 'r 

O ~n. GuA CERQUEIRA :-Appliot-se a incompatibi-
lidade m nn o € ·~ti · 

O Sn Cnuz MAcHADo :-Não entendo assim ; digo 
~ne a redacçli.o foi feita cem alguma Hesea. 

O Sa. SovzA REIS :-Pdde ser • 

O ~n. Cnúz MAcHADo :....:.:l)evia-se entã~ ter eso1ipto 
·-ohefe de poliC'ia, delrgado, snbdelegQdo e seus. eup
plente!-, porque o chefe de policia nã~· tem 11npplentes. 
o cht~fe de l)Olioia interino é s~ mpre. ohefe de J olio.ia, 
porque o olafe de polUa ide:rino é iilbo de uwit DC-· 
meaçiio f. o oocasião e I ão é uma entidade existente 
permanl'ntemente, oc:mo são os eupplentes dos delegados 
e euhdelrgados. See;ue-se; pois, que a reincção não foi 
muito aoobradn neste paragrapbo. 

O ER. GAMA CEnQUEJRA. dú um 11parte. 
O Sn Cnuz MAcnAno :-Eu nüo eetoa adduzindo o 

disposto neote para~ropho -par& fazer observnçõos n ree.
peito da incompatibilidade, e sim para argnir a sn~ 
rodaoção que J&z auppor qno ha \1mR ta·dem de auton
àQdea permanentemente existen(.-oo, R de eupplentls de 
chefes de polioio. 

O En. SonzA REJs:-V. :Ex. tem razã'o . . 

O Sn. Cn11z MAcuAno :-No ~ lo o projecto ~etabele
ce que em cada termo hsja um adjunto de promotor 
publico, proposto por este e apptova.do pe!o juiz de 
direito da respectiva <iomsrca o no § 11 determina-se 
que na falta do.adjunto ns suas funoçõas oeriío exercidas 
por qualquer pefsoa idonea nomeada pelo juiz da culpa 
para o caso especial, de que ee trata. 

De ao~;te que é un:a nomeação de ndjunto ad hoc. 
Mas entendo que a. disposiçiío do § 11 é defectiva s 
pódo dar lugar a nbnaos, porque, uando·se a :falta do
adjunto do. promotor publico, tóde eatar este preaent'e, 
e eó na fl\lta QU ausonóia delle e na do adjunto é que 
oo deve nomoal' um adjunto acl hoc, aliás o disposto no 
§ llpód& autorillar o fnota da autoridado, na falta do 
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adjunto , fazer figurar a pessoa que nomear com exolu-
8ÍÍO do promotor pnblioo. 

O Sa. GoMES CEP.QUErnA. :.- Não 'f'Ó1e dar-se esse 
facto, )JOrque hn dis~· osição qne lhe dá o direito àe inter
vir ncs rrooessos intentados pelas autol"idude• polioiaes . . 

O Sa. Cauz MA.onADO:- Tratando dns attribuições 
oriminails, o proj t c:o dispõe n o ~ l' do art. 3' q~e a 
fotrr.açiio da oulpa e pronuncia, em tcdos os cnm~s 
commnns que compete aos juizes mnnicipaes, será oom 
r t•onr.o n-oeaanrio para os juizes de direito. 

De aorta que aa oommiaaõ es reveliio bem o seu penea
meDto ue que a pronun•Jia proferida pelo juiz mtmi· 
cip,;l é inco'"'pletu e qae depende nece&sariamenta de 
OvllD!mação do juiz de direito. 

O Sa. GA1!1A CEliQUE!BA :-A poi, do, é o qna se à á hoje 
oo ru • pronur.cia do3 subdelegados. 

O Sa Cauz ~!AOJUJ>o: - En entendo que, sem oft'ens!l 
do ranaameuto dat aommisf.ões, podir:-ae dispôr que o 
r~cuno não folise neces~ario. 

O Sa ~ouzA REIB: -E' uma garantili muito impor· 
tante para " p2rte. 

O Sa Cauz MAcnAno:- A parte pronunciada. que 
se scaommodassd oom R pronuncia. do juiz municipal 
lucrava. a bre•idnde, 1e não se aooommodMse, ficava-lhe 
holvo o direito de recorrer. 

o~':'B, TnEonono DA. SILVA:- PobreR homms ahi por 
esse interior, q!!e nem sab•m que podem recorrer ! 

O Sa Cauz MAonAoo : -O eetabelecimento do re
ontso neco• scrio ha de dar lugar á demora de muitos 
julgament-os. Pelo3 11partes dos nobres membros da 
c.:mmia;,ão convmço-me de que é um pvnto impres
oindivel do proj•.cto, que a pronuncia proferida pelo 
j 11iz municipal não póJe em caso . nenhum produzir 
etreiks juridioos sem confirmação por '!'ia de recurso 
neoessarío. Entretanto, reconhecendo se tão necessario 
este recurso, reconheoendo-se que é preciso que a pro
Jl.uncin do juiz munioípRl aej8 oonlirmada pelo juiz de 
direito, as commistões eetabelccem principio contraroi 
em umn disposição posterior, a o:.tja analyae chegarei, 
oa antes vou já fa1.ê -la. 

Determina o proj eoto substitutivo no art. 11 ~ 1' 
q•1a os reonrsos de pronuncia sigão sempre nos proprios 
autos. 

Obs•rvard que cumpre marcar praz) dentro do qual 
s~j ~ o jni~ ad quem obrigado a proferir seu despacho, 
porqu~ a lei de 3 de Dezembro o não fez no art •. 77. 

.Até agora os recursos erão interpostos arl inslor de 
a~~:gravu de iw.trnmento, o projecto deoormiua que sejão 

'ÜÚ&rpustcs ad imlar de eggravo de petição, isro é, nos 
proprio• autos . 

No § 2' se -dispõe que, q!lando o recurso on seu 'PIO· 
viment" não fôr a pres•ntsEio nas pr3Zos dos 11-rts. 76 e 
?7 da lei de 3 de ·Dezembro da 1841, fique sem eft'eito. 

VPjamcs o que dispõem rases artigos 
Di7. o art . 76 : < O reours~ de•e ser rpresentado nR 

superior instnnoia dentro dos cinco dias seguinte!, além 
dos de viagem, na raziio de quatro loguas por dia, ou 
entregue na administração do ooneio dentro de oinoo 
dias. • · 

Os cinco dias seguintes são oontados depois do re
~orrenta e recorüdo terJm ajuntado troslados e razões, 
para o que o art. 7ó dá prazo; o reoa.rso é Toluntario 
actu&lm€nte. 

Diz o art . 7 7 : « P&ra npresentação do proviment~ de 
recurso ao jniz a quo é concedido o mesmo tempo que 
se gsEta par11 sn!l apreoentação na superior inst!lnC!!I, 
contando se da publicação do mesmo provimento. » 

Obseno que o reonrso era de parte, e por mbÍO de ÍDB· 
trumento. 

Portanto, no § 2' do r.rt . 11 o projeoto fulmina de 
sem pre stiwo os 1·eoursoa qne forem apresentados 110 
juiz de direito fóra do 'Prazo marcado no art. 76 à.a lei 
d~ 3 de Dezembro; elle nesb oaso nilo tem de confir
mar a prnnunoia, e o&t!l torna-se deliniti'l'a . O ·pro
jeuto deolar11 sem prestimo os pro'l'imontos proferidos 
p~los juizes de direito que fprem apresentados no juizo 
a quo fóra do prazo do rut, 77 da rt>f,rida lei, de sor• 
te qqe nesta oaso se o juiz de direiGo ti'l'er revogado a 
pronunola, sem embargo disto ella subaistirá e produ-

zirá todos os efieítos; e o projecto estatue que o recur
so é naoessnrio, e se diz que nlío se póde preaoindir de 
que o ••ia, e ae ~statu•J que o recurso seja nos proprios 
autos ad i1111ar· do aggrono da petiçtio. · 

O Sn. ALENC<R .AnAIUPil: - Porque é culpa da 
parte. · 

O Rn Cnuz MAca.uo:-Como culpa da parte, se o 
reoureo é naoeaslirio~ Se a parte nada tem oom a re· 
meSEa ex-cffioio~ 

O Sn. SouzA R1m:-Nesse ponto t em toda a razão. 
O En . ÃLENCAll AaAIIIPE dá outro apnrte. 
O Sn. Ca oz MA.catno:- Oh I senhores, para que 

estsbeleoeis r ecurso neoessario, se o inutilisais pela de
mora de recebimento no jnizo superior, se o inutili•aia 
pela àemora do proviwento e apresentação delle ao juiz 
a quo ~ Sendo preciso para que a pronnnoia proferida 
pelo jniz municipal produza effeitos juridioos, ocmo se 
prescinde do reoursc neoest ario tornando-o sujeito a 
todas us oontiogenoios ào onpricho e da má vontade de 
agentea subalternos, ás diffiQnldades do trauaito, e a 
tantos outros obstaoulos que se repetem a ca.ia pe sao~ 

O i"n. ::'ousA REIS : -Apoiado; tem toda 11 razãe, 
IUlsocio-me ao nobre d~putado. 

(11a oulror •tJartu,) 

o Sn. Cnuz MACH.\.DO:- Cada vez me convenço maia 
do anexim de que não ha livro ruim q '16 não tenha. uma 
pa~l UI boa, O aparte do nobre deputado anim11-me. 

Qnando eston exhibiudo as duvidas que occorrêrão
me no estado que puda fazer do projeoto para ser escla
recido, para poder dar um voto refieotido, vejo qne 
n •&ta e out;os pont•Js é aceito o meu pensamento por 
t ão distinoto milm bro. 

O Sa. GAMA CEnQUEIRA: -Tanto mais quo o nobre 
deputado não é livro ruim, é autor muito seguido. 
{Apoiados) ... 

O Sa. :::ouu B;t:1e:- V. Ex. está pre3tando relsv:m-
t~a seniçoa . : · . 

O Ea. Cnuz M...cnAI>O :- Paa!emos ao titulo em que 
se trata da prisão. . 

O p rojoot.o estabelt ca no nrt. 8' que para ~xecução do 
di~poóto nos 11rts. 13~ e 133 do oodigo do prooesio cri
minal observar-se ha o sogutnte : 

i:J. : Não hav.nio juiz no lugar em que se efrectuar a 
pr1sê.o, o oonduotor npresont<Uá o ré o (o preso) ao mesmo 
iuf:o dentro do 12 horu, se n residenoia desia antori
da,ae distar uma legua, contando em maior distancia 
quatro horas por legna. 

Entendo que as palavras n(lo havenrlo e n~e t1lantlo 
ou nlio so achorv!.o não eão synonymas, têm aooepções 
di yersas. Port<~ntu, a phrll8e ao m .. mo juiz refe-sa 11 nm 
juf de que o proj.. cto tenha tratado, e não vejo qne 
no período qne antecede a este paragr .. pho o llrojeoto 
tivesse tratado de juiz algum. 

De sorte que é preciso ~aber quem seja este juiz que 
aqui a.ppsrece c .mo o me•nw •em antes tratar-se delle. 

:O Sa. SouzA REIS:- Como eu dilirjo de. oommissão 
nerte ponto, estçu de ao ôrdo. 

P Sa. Cnuz MA.cBADo :-Graços; dons nobres à.epn
tadoa, membros das commiasões reunidas, diz~m-me 
qu:a tenho razão. 

p Sa . FoNTEs:-Em mais de nm ponto. 
? Sa ALEl'ICAR AaARIPE :-Suf>prime-sa o memw. 

p Sn. Cauz MAon.•no:-Diz o~ 2' do art. a· do pro
jioto que são competentes para este fim (para execução 
doê arts. 132 e 133 do oodigo do proceaso criminal plll'lt 
lh~s serem 11pr~sentados cs presos) os juizes de paz, 
de~ega<l.os 0 eubdelega·ios, ohef~;e de policia, juizee mu
niqipaea e juizes da direito; e que na falta e impedi
mento dA escrivão que eirva para lavrar o competente 
anto de pri.ão, qualquer pP~soa que a1li mesmo for de
ei#inada e juramllntadil. 

Entretanto vejo que o 1Jrojeota no ~ 2' ào art. 2' 
deÇJaú que ooropeto aos juizes de paz a oonoessil{o de 
fian9a provisoria nos casos Íll!lroadoa na presente lei ; 
no 1 § 2' do art 3", que compete aos j1ilizes mnnioipaea 
a oonoaseão de fiança nos caeos em que eeta tem 
ln~ar; "' no§ li' do art. 4', que compete aos juizes dca-
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direito o ·proo~e~or'a·pron~rici''ii· eta 'éonómão1 ~é. flaliçtl 
~101 crimli communr; nor· termo• ·~m qvo nlo ·hou~~r jui:t 
m1fnioip2l;' · . ., . . . . . . 

Po.rt~nto,- ·qul;\n~o 'ti~ ;prasc)··f6~. apreil~ntado 'SlO, ·juiz 
da dlreJtO, este nao }he póde OOn'Céierrfiati9'1 ROl lerlttOt 
nn qus houyerjui:J.;f!!U~icipal. ·.,.. ... . , • . . . 

E, se O"Preso {ôr apreflentado aó delegada:o.n Bllbd~~ 
gr.~?' c~j~ c8~P~~~.~~~~ _Pa~~. i!- .pro un~ia ~os ,P!i1J?-8S . a 

~ará'' q_uen;ao .· ~ ·prêà.óil · àpresenta:cloá J llQ!J ' .dele~ 
. gailtia d subdeielgallojj; 11a· elles ·não' 1tlm • à ·âttrib'uição dé 
lhes 1c~f:i.~lidllr fián~· próvisoria ~'!'r I O 'prõjêótôtnão1héli 
dá e'Sâe·ai'teito. · · · 

o' Sa~11G.ui:A 'CI:JiôlltinlA. "i:... Jã;e'xist~ iàtb ·-'D.alegtfila:.; 
9ão :vigói:lte:· ~ • . · · · 

q Sn~ :~a~z M~o!u~o i"""7':Mâs i.iJ~o ·é que deve fioar 
b5m claro, porque Iiillo proj€oto parece que 1 os qelega:. 
dos e subdelegados, não 11iio l;llais do que uns·agenteà,do 
juiz ~ütÜÕipaf~ do· juiz 'dê' ~iteito, :'tirà-ae-1)jle_s d'jnlga• 
ment'o noa·' or1mes e~ ·--u~ se-liyrii,' iiôlt.ó o''réo, ti~a:.ea-

es' ·a· õtun.~ . · a ul a·· câ ' tim.éjf oomtri n1:1, . ~ na 
formaÇão 'dà o'tllpa ·se ·cuili\Siehenlio':taiXitieril -a '.fiabça.· 
Po~tanto,: tS prtJciso qü« fíqne:bé~ o1ârO:·qúe QS dele
dos e snbdele adõs têm direito de conceder. fiàn a 

•ora po!ito'om htie «d~; '~· · 
· E o ~·~··aõ ·tirt:· ·9"-aispõe:= . . . 
• N ae 11e~t~àÇaa ·de prouuuoi~ e· noa mati_ílaáo• "'·"~i'll~ 
Pareoâ.:Jilé 'êvic'fentê' quti! senclo 'â 'priaã~ .fiJrl. VirtUde 

i1o p1·onutiolà' ul'Da ,vez que·' neUi\ ja' Qâ daota.rou o vàlor 
àt\ ftançâ' dé'linitivà', e o meslitet'ae 'tea no· :mandado 'de 
priel\o expend ido par& IJ:Ua .execnttão, niio h a xazão ·mais 
pRrn quB a. ·fiança ·t;éja 'provisori!l; liíío seja définith'a, 
aalfo se entende-ao que a óonoe!&iio desta· comFete ao 
juiz· do prooes~o. · ' . 

Se o ~do ó preso· em virtude dll · pronuncia, determi
nando o ·~ .,i• do att. &• q\le na aontQnça de· prqnunohue 
declnro o vnltr.'da fiança, so a c!oBnitiv& comJl'etl ao 
jufzi'dQ . processo, àm: bem da liberdade individnol, ~ 
preciso quo O 9ffi0il\l ae·juttiÇlll eôcillrregalio de cumprir 
o mandado de pritãa, ·expedido e~ virtllde de1pronuu
cio; no ·qual dstá mnrcpdô' o talor dtdi~nça; ·ao dirija 
Clom o p~ieo á · a~tor,clade · mais' proxilna . quo tcnli~ 
poder do conced.er'tiançn provisorio. para o réo presta-la 
1mm o dia tamente. · · 

UM 8n: DEPUTADO :·._E nos dàsos ae prisão em fia-
anta~· ' · · 
O Sn. Cnll'z 1\fA~n/..tio ·: ·~ tetulo~se o att. 9• e para· 

~raphos: do PXó,Js:oto n:;re,s~e,i~oao ~ ~~riÇ~à~· ~~~ca':':riEfqu~ 
a doutuna do § ·4" tornlivn ~pie<l1s~ a . xofu6~Q dlíl toda 
iBB~''pnr~e 'dó projdl~O. Elle eil~á oo:noeb'ido>de tnl riia.
noir(l, que niio àê'. 'p~rc0oe· b oarl'.'~orts!ioo qli~ dietiog't1.ó' 
a fianÇa 'pro~iaoria 'da â'nnÇà ae!.iriiüvá~ ' . 

Q Su. GAIIlA CEnQUJ!.IRj ::.....A cóz:riinissão ha do modi· 
ncnr ··óEstt' dlapóHçãi>~ .. · . . 

() S~ .. 9~~~ ~ACUADO :;:BCJ;111 l~V!~i mai~ .. u~ .~~to. 
}>erm~tl\·so-ma quo dtl m1Ylha ó}.)mdio n rospétto deate 
poútd. · . 

Eu entenllo que a finnça proliaoria do v e ser rapid!l o 
llromptn, e quo niio póio ser aoói\t,-· 'pb'r onüp\io 1ldói~ 

TOMO IV 

q'filE?'O.s ~«?titt.àiªa:~àp: ~&o~~~ci~~1juizQ ·;a~s~~-. · ,~~~.aàà<i 
ll.Siug!\e~ ~m tl?~n.t9éll11'1Il~flris.:il!lo,.·~1Jl. que: it~·Qbrig.Ç.!)JA 
~19, .pr~•o,_ qom~ s~~~·fiEWore!f,. a~~ d11~tro .do Pf!l9;.d~ 

'· . -
diàtsti\e'4~ · postQ;·~ ~ e~~àÇle. J;, .. : . . . . .. 
~9. po~ao· de m~ll!3l}'~íalg~ma ~oncord!Jr :qu~i,o: réo 

P!eso, em Vlr~U~?, ~~ ~~lado, .exp~dldo ~m P.ons~quan7: 
o1a ;«1~ pro.nunç~ll~.· ~ll.nha;d,Q, ~~ oo~l}u7.1d.o ·a presença 
do_J~l.Z ~o .~_prQ,o~a~o {1.1\J'a 'Pr!&~r :fiança ... ~ i · ... .. ·.· _ .t ,. • 

.N~o .p~r~p~ con~_elll~nt,e qqe ~o P.rOQ'!JoliCt"-do preao .~~ 
confins Clo munici_efo;.a~da conddidQJl!Olâ viàldê !'Di&l\~. 
gurà,àt~ ll o* beça: ~o tllrl;ll?l'onde' r~~i~e!Ó:Juiz :do ·pro:-, 
ce. e~o, i 4~.t.!e. JlH>·d·Q .~iDd~.· q'li.· e. ~~~j a. ~~ittid~ 1a presia:r 
!" fi.~nça,eo~. é[l,t~~ ~e.cól!tid9 ~; prls,ijo, ;.J:lii.o ,deixa t~or 
1sso 'ti1t ~àr fe,J~).!lD1~ tfis~~~~ d~ 'tl,gqstuu1. ·; · ... , 

•' . .. , 
att. ~'79' ~.!(da 'oônstitui9fio' do ;Império: · , . 

c: l ·Ainda com cul~ · formadâf nipguenr ·ketâ o6nda~t 
zido ·á pr.bib~ ou' ·nolla';•o(lní;~rva4o_·eat~rldo' jlllp,.resÇJj se' 

ltledil\tamente -qnanllb e~teljd:' '» 
Note-se:· bem, con.tra7hàn~do pclr()' ··ni!o 111r ,pmo;1 6' 

portanto, não é preois9 p_ar(\ reqü.bret;IÍQ . fiaDÇa qile o 
réó neJa·. pre11o; esttijà débai:k:o 'de p~iaão; ·· e menos séja. 
l'aoolh1do á prisnô.' . . . 

O projeoto d~~orm'ina' q'\le ,o p'reul1,Meja' 4·aiido 4t>s 
confins dO. m,\llll~lplo á prllflboç" ao juiz db processo, 
para lho dar á finnçn. 

O En. GAlllA CERQt1Eil1A., :-:-~ii~;,IODhor. :Veja., y. Ex. 
o § ~· do art. a•. Esan dlapo&foRo tS ·~1ais aal~tar do que 
n e.xlBttlnte. V. Ex •. tom apon11s razno1 ·~uando declara 
que não está bem distinota a fianÇa -ptovisoria da de• 
11niti'Va. . . . . 

O ~a . . Cnuz MAod&ll~ :-Tem-se arguido a lei de 3 de 
Dezem~fo de. abusos, qne ella não o.utorisa; Ella1 ·como 
o co iigo. do prool!sao1 sendo cumprida. oóm ·animo reoto, 
aus anta ll arantiR 110 · 9 ~O ntt. ·179 da ê:lonititui ão, 
ExbiJ)irei neste aentldo um documento fl:maa:o · J?Ot 
distinoto jurisconsulto , csta1ia'ta ·e.dbeao ·no part1do· 
liberal: . , . , , . 

Ello reco.nheo~H!Ue a ld de , 3 de De~Mn'üro reneUio · 
em s1io l(Jtra .e . em seu eEpiritó Q ·pratica Ço conÔeder. 
fianças injuriando os bomons e ·oalcando Óli 'no fundo 
dns. pritões. 

o ~1\; ~LENo.úi Au.~~J:>~ l ~~t!S~.e' pç~eo : al~i. é. i"1~ 
snffio1en~o1 faz tantas extgeno1&;s que nao é poat~ncl a 
fiança rap1dà . .. ' . 

O Sn. CntJz MAoDADci : ~ Ejs-àqni o avfsu, qne nãq · 
se aoha, na . coll,~()ç'iio ·.do ~eis, .êxped!-1o pel9 mfni&t!l~iQ 
da 3-ustf96, eenio mlniatto aesaal repnrtiçiio o otnaolheuo 

7 
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Manoel Antonio Galvão. Vejamos a sua integra, é 
dignn. da ser lida atá em memoria desse estadista. · E' 
de 9 de Agosto de UH4 : 
~ c MrNrsTEIÜo DA JusTIÇA -Toado subido á presenç!l 
de S. M. o Imperador o offioio que V. S. mo dirigia em 
data de 16 de Julho ultimo, dando a informação que por 
eete ministerio llle fôra exigida sobre requerimento de 

· · . n o 
por bem decidir, em Oonformi!lade com O \}Brecar ~O 
oonsellleito de estado, prooura~or da oo16a e soberania 
nsaional, que ao r11zõea com que~- S. entenda justificar 

pxeatar .ntuJ.ça, .um .qua t81eja pr~1o, n~o '" comp<;!~ct;_m 
com a lltteral d1.spostçã:o dJ nrt. 1 '79 § 9 d~ cm~thntçao 
do Imperio; Vl~to que por força-desta d1~postção está. 
garanti<io que atnda com culpa forma.da nwguem se1·á 
oondnzído á prisão, fie prestar linnça idonea 11os c~eos 
em que a lei a admitte, isto~. 91.45 ainda dtpou !11 pat
.taà~al lJIOrdtnl par(j tJ prisiJO do reo, tsla S~ não dllJI I/!6C• 
tur1r, se elle prestar fianç\\ idonea, nos oasos dn. lei; e 
ser nesta in~elligeMia de poder ou dever ser o réo 
pronunciado, oontta quem se tom passo.do mau. 
dado de prisão, adi)]ittido a preatar . fiança, para 
n o ser oon uz1 J pr1s o, que o ar . o 
ocàigo do prco3sso criminal deterDlina que, prestada 
a fianvs, se dê ao ré:> oontramanilado para ~ão .rar 
pruo; sendo i ualmento Ol' cah rne~ma raziio que, 
no ar . R. e1 e . o ,•zero ro a .1, se apre~ 
senliio os táos afian<;adc11 obtendo conlramondado, para 
não s•· 1m pr1101, Houve, ontrosi m, S !vi. o Imperador, 
conformando· se com o mesmo par.: oer, po,r bem man-
ar eo arar a . . que nao aalllli!lVC que a expr~a

são aa constituição: c Ainda oom culpa formada nm~ 
guem será ooncluzi lo ·á prisão s~ prestar fint;~ça ~ faJ· 
prwao d• (u:u ·'o, se. tome no sentllo de preter1to1 oomo 
ae d.i!lsesea : ie tiv~ prt1tad() fiança,, segundo V. S. · 
parece entcmder; que, se o téo, ainda de~_oie de for
mada n onlpa, e paEaado o mandsdo de pr1são, póde e 
dava sor admittido a prestnr a fiançà, nos casos am que 
u ·lei o permitte, rara não 11r prezo, nec.es~ario é faoul· 
tar-lhea os meioJ do promover esta adwmao e n eli'ea
tividJI,de d~ prestação da fiança, pelos n.eios legaes es· 
ta.belecidos no <lOdi o do rocesso na ld de 3 de Dczem-
bro e 1841 e :no rt"gulamento de 31 de Janeiro 
de 1812, e que tanto pelas dispm iç õas _cus cita.dna 
leis e regulamentos, é ;o réo pronunciado admiti•· 
tlo 10Uo a 1111 . rcco"o da ns~'.J i2o da an a 
oollfl'l'mí ~ade do art . 102 do codigo., art. 39 da lei e 
art. 302 do rcgulamonto,tlle IJI apre~mtl 1ollo ~m i'.Jito 
asllignsr oa t!olrJDOl que ahi se deolai.'lio e dapoiB dos 
quMs 11e lhe dá o . contramcmdado para u!Jo ilir pre1o, 
seguindo-to port~ntQ sor bsm !andGda e ntteuüivel a 
petição do snppboaote. 

c O que comrounioo n V. S. p:u-a a ena iutslligen· 
oiaJ outnpdndo-mo noorcsc:mtar que o governo imporia.! 
eaporG. q'la taoa quohtae ao 11ão reprvduzíio. 

c Doofl gaard" a V. S. Paço, ern 9 do Agosto de 
184~ -liame! An!onio Galvão.-Sl', Dr. Jolé · Jot.quim 
dll s:qu-ah··· · , . 

Ctuio que é ool::lploto eJte nvjsD, 
o ~I\. ALENOAn AnAniPB: -83 se uno oUcolua B 

fiunçaj o róo pó lc fugir. 
O SR . Cnuz MACHADO:- O que o proj soto dovo fazer 

é faaHitnL' o m·.io de prc&tl'lr-ao a fiança provisorin. 
Quauto 11.0 réo poder solto pNatar 11. definitiva, está pnvi-. . . - .. , ~ 

gam no r~o. Dasdc que o individuo prouuuoiado l"OflUorill 
a ar admittido a prostar fiança, nno era preso. Era. o 
unioo meio pratico do f::zer-se oUeotiva n diapuuição dll 
constituição, 6 por ieso diz o aviso do oonsdheiro ~In· 
úvel Ant1nio Galvão : c: niio sot·á ooudu.zido é prisão, se 
prestar fiança , ; é do futuro~ não de passado. 

O projeoto no ~ 3" do art. -s•, em rofor·~noill no dis· 
posto uoa arts . 112 11 133 do codigo do processo, isto é, 
qoando o individuo 6 pre)O Qm flng~a.nte por dolicto em 
quo í>e li nu. solto, dispõe que o ínspeotor da quartoirõ.o, 

· ou meS:!iO offioinl do justiça, on o oommandnnte dn 
forç~, que efl'oc-:tnar n priaão, formará o nuto do qu~ 
tr4ta aqaalle 8rt. 13Z, e porá o l'éo em libordndo, ioti-

1':11\:l(b·\} p:-.r;>, que S':l apresente~ no prazo quJ fô.c mal'~ 

cado, á autoridade jndioia1, a quem o dito. auto fôt 
relllettido, sob pena de ser prooeesado á reveha. . _. 

Pergunto: No caso de flagrante do art. 13ldo cod1go 
·do prooeseo,- ~to é, quando qualque~ pessoa do povo 
prende, quem lr.vrará este auto 't 

O ~n. GA!IIA CEnQUEinA:-Eetá providenciado no ~ 1• 
do art. a•. · » 

n, OUZA EIS! - B IBp0SlÇ06il 0'3 ar B. e 
132 do acdigo do pru.;esso referem-~e ás prisões em 
flagrante. · 

O ~a. :- ã • r i noi 
o cuo de p~isão em flagrante 9. o.an~o essa pri6ão é feita 
porumpartíonlar, e o §3" pro,VI_;ienolaqua.quando q~em 
prenda é inspaotor de quartonao ou olfioial de _juet1ça, 
ou oommnndante de força, seguQ-sa que nos or1mes em 
qM o réo p6de se livrar solto, se elle tiver a telic.idade 
de ser :preso por inapeotor de quarteirão, por offictr.l ele 
justiça, ou p;:r commandanta de força., póde re&p?ndar 
alli mesmo no auto e ir para sua cas11.; mas, se tm1r a 
infelicidade de ser preso por um partionlar, ha. de por 
força il' a juizo. · . 

O Su.. fouzA RErs:-Fica auj~ito á regra gerai. 
n. ,nu• · A.CII.I.DO:- regra gerl\ que o mspe-

ctor de quarteirão, offioial de justiça ou con::m~ndant1 
do for~a, . pollsa.lavrar o auto de que trata o axt 132, , 

~- r. UH 

1 . publica. _ 
O Sa. Cnuz MAciiA.DO s-Eu niío ilesconheço o mo

tiVo por que a com missão oomigna eets • disposição, . . ' .. ,. ' 

I 
eHaitos de nma pri~ão que muitas vezes póde não 11er 
jnata; ma;~ p11rgunto: Q11nndo o individuo tem. a infe
licidade .deJ~er pres? p~r. algum partioul~r, como s~ ha 
do !azer't Ha ile o 1ndiuduo soffrei: mu1ta .demora, 12 
horas pelo menos se a residenoia da autoridade respec
tiva distar n:ma legua., coma die1:~e o§ 1• do flrt. 8'. 

Entendo que o projecto de,·ia previdenciar sobre esta 
caso por uma ~andra. que VO!J i!J-dioar ou .eubme~te! á 
apreciação das t~ustres commioeoes •• S_e as oomm~ssoes 
r43oonheoem no 1nspeotor de qunrteuao, no. officuu de 
justi<;a e no oommandante ~a. ,forçe. a~torulade p~r~ 

- l . 
dade de ~er"pres~ por um partionlar, parmitta que s~j!l 
ello apreeenttdo ao inspeotor para lllvrar .o respeotxvo 
tinto, e ir pa.ra sua osea, e não ficar slije1to á regra. 

era l o • 
o Sn . So~ZA REu : -E' bem lembrada~ idéa; c rei~ 

que s commissno não terá duvida de aoeitrda. 
O Sn. ('nvz MADIUDo: -Pois bem, tomem nota 

disto. . 
Determino. o prr jeoto no S} 5" do art. 2• • 
c Esta disposição á extensiva aos que forem pres~s por 

evadidos das prisõaa publicas, ou J>or nlal(eitorll1tJEilVO se 
officialmente conatar que er.tão condemnados por seu-: 
tcnço, ooja execução não esteja. suspensa. » 

Senhores, o evadido àas prisões publions não Fóde 
deixur de estar n'um dos casos que passo a tigurar: 
oa estava preso em virtude de pronunoin, e elta versn 
sobre 01ia1:J inafisnç!lvel e não tem lugar fimÇ~Il algu
ma; ouvorDa. !obre orime jliançaval. e já niio é fiança 
provisoria, po1~.n l\ definitiva, quejá foi marcada nn 
pronunoia1 cu cstavu. proso por tor sido em fingrante, 
ou por indiciado ell:l orim? inafinnçavel. _ _ 

Se eétr.va rtlso por ter tndo om fia r~nte, nao é senao 
v res n c eo1mcn o <a pruao Olll Rgran e, e ~OR com 
direito á fiança provisoria, nntes da pl'O!J!lnoza, o!l á 
fi!mça definitiva, êm ' 'irtude da pronuno1s, so o onme 
que motivou a pri!lleira prieüo ~é nfi_!lnçavel. 

O:o outroá evad1doa das oadeae suo os conàemnados 
que e~tão oumpdndo penn; maa a11 commissõi& creio 
umn er;pede ou caao d3 prisão flOr ma.l(citot·el \d.icidas), 
que não tem definição em legislação alguma. 

O Sn, .ALtNCAI\ AnAtW.'E E OUTnos ~ENlt<IRES:-E' do 
oodígo orimiua.l. 

O SI\ . Cnuz MAGIIAno :-Póde se prouder Q qualquer 
por mnlfeitol', som que cstejr. eDl algum doa oasvs que 
tigurCJi. 

(lia at;~tml (lz>arür.) 
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Eu oonheco a ao~apcão jnridioa. da. palavra malfeitor 
ou r6o dê oriines pnbliooo, mas não n conheço como 
defbiinilo um osso de prisiio; esta sc5 póde ter lagar on 
em flagr~nte delioto, on em crime ina.6an9avel, ilepois 
dé indiciado por virtude ·de dopoim&!!~o de duas teste
munhas, ou exlJibição em juizo do doonmento; ou 11m 
'firtude do .. pronuncia ou de sentonç&, de sorte quB a . 
en_tidade-ma.Ifeitor-, oomo ~otivo de priaão, á para 

O Sa. Soun REra:-Vej" a disposição do codigo. 
o s~. Cnuz MACHADO :-:-Portanto, a palavra-malfei-

que se admitt~J prisão. 
O Sn. ·AtENeu A11.ARll'E :-E' legal e nooessnria. 
O Sn. Cnuz MAcHADO :-Cada lez fioo mais confuso: 

a prisão sõmente põde dar· eo nos onaos do sentença 
oonde:rinatoria, de proÍlUnoia, do IDdiolamento em 
crime inafiançaval, e em f\Pgrante, guor allançavel ou 
não; a pslavra-,-malfeitor-nlo põdo aGr a definição 
legal de algum dost~s quatro casoa. 

Da maneira que esta palavra -maHoitot-me parece 
ser Ull1B eapeoie de gota de azeitn que, poatt\ sobre o 

id 3 dir- e-h · b* • · 
No § s· do art. s• dá como indioiado oin crime 

inaf.iançavel para poder ser preso por maneia-lo do juiz 
com patente para. a forp.ação da oulp•a aquelle contr~ ~ 

rem de scienoi!ft propria, ou quando haja prova docn· 
mental de q11~- resultem 't'ahementea · fndioios contra o 
~ulpado. ' 

oiso s~r em definida para qt1e a quoixa. ou denunoianl't:a, 
o a quasquer papeis em que se culpe alguem lll'io oeJão .o~n· 
siderados bastantes para. se expedir mnndaao de pr1sao. 

· E' preoiao que se defina bem o qu~ aeJa pNla d~ou· 
mental, como seja a autbentioa e offioial, ou eeonpta 
do aocu:ado contra o mesmo. 

O Sa. ALENc u AnARIPE:- Tem uma definição ju~ 
ridba aonh~cid.a. 

O Sa. Cauz 1\I.ACHA:oo: -Pergunto 10 entre a• pro
vas dooumentues oomprehende·le o auto do corpo ae . ~ . . 

O ~a~ GAMA C.EnQusru :-0 auto de oorpo de delloto 
:não demonstra. o delinqnente, ma• o ãoto material. 

o . RUZ MACBA o:-
sadn approvou em2" disauseão um projooto do lllU!!trado 
ex·mini:tro da justiça em que 110 deBnfa como Indiciado 
aquelle contra quem houve68e :vehornonto preaumpçiio 
de .orime fnafiançavel es.tabeleolda l)ela declaração de 
duas te&temunhas que Jtirem de 110 tlDOI~& p1•oprJa, ou 
pelo auto de corpo d~ deiicto, ou por outrA qualquer 
prova inet.rurr. atai. 

As oemmiesõea eliminárão o nuto do oorpo de dulioto, 
porque elle provao delioto, o rarlel'lfmlUlO!lto Vilreará 
sobre objl'lotosque fa~ão presumir sobro o dalinqnante. 

Mas a expreeeão-prova instrllmental-t§ mnl11 precisa 
e segnra, evit•uá a intolligenoia nrbitrarla quo se J:>oderâ 
dar á expressÃo prova doonmeotal. . 

No § lo do art. s· se dispõe flue quando() jury con· 
demnar algum réo afian~ado, o uiz à., dlrolto o poderé. 
de:1de Jogo mandar ~render, Be h9 paroour quo bn BUD· 
peita ue fu,::a. . . 

De maneira que o n.rbitrio do jtüt de dfroito ouspei
tnndo fuga é bastante para oonsUtnil' o réo aflnnçado .. - . . .. 

O Sn ALtNa.~n An.uuPa:-Já com a p~e11umpçiio 
da oondemuaçíio. 

O Sn. Cauz MAcuAuo:- Quando o réo afiançaio 6 
condemuado, p.~la lei a sentença. de ooo.demnaçiio fic11o 
suspensa desde que se .interpôz apJiellação para o tri
bunal superior, e por mero arbitr1o do juiz de direito 
casaão-se os ofl'tlitos juridicoo da appellnção e da iianÇ~n, 
porqne suspeita-se que o réo quer fugir I 

(Ha wn opart1.) 
Como ó qu" ao illuatr&B commiseões oom semelhante 

disposição qnorom . ampliar 81!1 saraatina iodhidune'l do 
cidadiiO'l (Apoiado~.) 

O Sr. Â.LENCA.n AnAntPE: -Mas a sociedade tambem 
preoisa de garantias. 

O Sn. Cnuz MAcsAno: --Nós que nos esforçamos para 
que oseB'eitos das prisões preventivas sejão pRIIIOgeiroJ,o 
para que t~e possa prestar fiança pro:visoria, a6m do gA• 
rantir a liberdade in~hidud, poileremoa autorlear quo 
fique sem offeitó a finnça legalmente· prestado, respeJ .. 
tada em todos os tem os, ue não a rovelto no rdo 
a ança o para se ivrar solto, a appellação Ioga munte 
interpor-h, só 'Porqú.e o juiz de direito !\lspotta que 
elle quer fagir 'f 

E~ h dia o11ição é toda arbitraria; o o:bne não deixa 
e ser a ançave J mesmo epolB !L oon emnaçlo; se o 

réo appellar e requerer ao juiz de direito a fiança. por 
não a ter prestado antos, deva ser admittido a presta-lA, 
conforme a · lei aotual o o disposto no~ lJ" do art. 9" 
do projeoto. E podemos consignar disposição seme
lhante em uma lei em que tratamos de dar garantias 
aos cidadãos 'f 

O DuARTE DE A:tEVE»o :-Não, de certo. 
O Sn. Oauz MAcHADO :--Vejo que no ~ 5" do art. 9" 

elO' dotermina qlle a fiança. pód~ ser prestad~ em qnal .. 
quer termo do proceasJ, como ao réo o.onv~er. 

• I 
molho~\' · garantir f. liberd&de do cidadão, devemos con-
cedê-la mesmo no caso de ainda Di() se t1r formado o 
prooesso, 

• . I -· • 

se apres~ntar el';U juízo queixa ou. enuncia em quo o 
orime SPJa olatelf;o!l.do aomo a'iançavelJ possa pretnunlr· 
eo oom uma oarts. de neguro, preotnnuo fiat19a pro,l-

. . , p .• .. ao · ·· • 
dida e6mente aos presos em flagrante, de~e aer oonco • 
dida . áquelle contra. quem houver c;.ueixli ou donuuoll 
por crime classificado nelln. oomo afiançavel, emborl 

·ainda o prooeaso nií.'> esteja nos termos de receber o 
despacho definitivo da pronuncia. 

O Sa; Guu: CEaQut:ru: - O projeoto a concede DO 
§ 5" do art. s•, a fiança pó de ser preatsda em qualquer 
liampo do processo, como ao réo convier. · 

O Sa Cau r.M.uw.no :--Senhores, as commiaal5es do
. o~ará!ão. 11ue o projeoto tinha ~por fim ampliar as ran-

um principio qne me parece prejudicar o seu P.en!._ 
monto. As nossas leis que 1êm reoonheoido que o dire1to 
de queixa é amplo, que oomprehende toaas as provoca· - . . · . . . -

I I 

poal!a competir ào offenwao, aquelle qui ptJIIUI ~~~, e 
sõmente permitte que por elle exer~ll\ eese direito o 
eonjnge, pela razão do laço asgrado que o ptmde ao 
offendido, duo in carn~ u11o, o senhor, o pat, mãi, tutor 
on c:1rad.or, se oe trat(lr de ~enor ou ínterdioto, por~ue 
é preoiso que esse direito de queixa que não p<He eor 
e:xeroido por sqnelle qui pa.uu.r tat, o soja por pessoa 
qne legitimamente o retresente, visto que o offendido 
é al1n1i juri•. Ae commis6õas, porém, ne~h paragrll
pllo dá o direito de qnei~a ao pai ou mãi, sem dete~
minnçiio al~ll'llR, quando o nosso ood.\go de prooeeso, 
art. '72, eXJge n olauaula de que ser' o pai ou. a mãi · 
sendo o offendido menor. 

O Sn. GAIIU. CEnQUIUBA. :-Está subentendido. 
O Sa Cnuz MAcliADo :-Eu não quero estea snben

tandidos (rlsadas), não me ser'lem• q:c,oro isto na lei, visto 
quo deore,ando-se que a queixa póde ser Qpresentada 
pelo ni on peln. miii, som declaração de que o filho . . .. 
llllla do art. '72 do oowgo do processo. R'3olamoJ pob, 
para poder dar o meu. voto a ·esta parte do projeoto, 
q\\6 se eatab3leça a ol9usula.. •• 

Se porventura o pni e a max pudessem ller partes 
queixoeas em relação aos 6lb.os maiores, tambem eotea 
devcrião ser admittidos como taes em relaçio a offensea 
feita o a 11eus pala • entratanto isto não é a.dmitti.do no 
DOiiBô direito, e Deos nos livre de que no nosso pai~ o 
direito de CJ.neixa com todas 118 sua~ oonseque~Oll\ll 
pudesse ser e:~~:eroido por toaos, ou mesmo por mwtoa, 
seria uma arma funesta á liberdado individual, submi
nistrada pela lei ás Tindictaa partioutares e ds ~aix~eil 
muitas 1'ezan originada• de oausas inoonfesoavelil. 

O direito de quoixa aO deve sor e~oroido por aqnollo 
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que é offenclido, e quando este .não é •ui, jurit por 
quem legttimamente o representa ; e qu~>ndo qualquer 
offenili<j.o esteja na i mpos.si.bilida~e de .exer~Uo., fa· 
ça·o. o miniater;io J;>U\>lioo;.was nunca ,um teroeuq. 

O Sa Soun_Riu ':-:- Não,po'!ltrl,irjo n~ata parte. 
O :3a. Cauz MAO~A.Do.: -Entlio..ootisigne-se no artigo 

a olattsula-sàndo menor-; ~otifo~me foi inter-pretada 
por umaoonaól!a .. do o,o~~elho,d_:J ~s.ta !~, porque o ll!e.~
teoapto e ó1~tros m_terdiotos.estlto JUOlUidc.s pelo espuno 
da nossa•l:ígielação na pala'vra menor do oodigo do pro-
ceE!Bo. · 

Tattibem o proj9oto no § 4' do art. lO, em 1·elação ao 
promotor 1>ublioo, usa eómimte da palavra qulili'a, e 
não denurrpia; ~ambem n·queixa Bómente•se dá qunn~o 
o ·ofi'ehdi'do -é peiaoa' n:íiseravel que ·Jilelaa oircum~tan· 
oias em que se -1!-ohs não póde peraeguir o o!l'ensor; 
nesta caso pód.é dá·la, não só c promvtor como qual
quer CÍó povo. 

- Reolnmo que se aooresoe?-te a palavra dennn~i~. 
A queix:~ perteJ;~oe ao o.ll'end1do ou ;r.quolle que JegJtl
mamante . o repr~senta; il d.enunoi~ .. pertenc_e a .qual
quer ~eu· llo 11\iniatedo pulílioo, com eeta:· dilfqr~nça que 
quando :a denu,n9.iil é do mi.ni~t,elio publ.ioo, ~lia é 
ampla, te.m .. todas as o.onsequsnci!IS da que!lta, 1sto é, 
o ~is·~~Í'ior. PubliéQ é ,CO.(\lp'~ten.té pari! i:ateuôr. ,totle~ os 
reourpós; qu·aJ!dO lldilnqaoia. é elfe~oilida .. p!Jr unl'.teroenq,. 
este limitá· se a ser auxiliar do miliísterio publico, J'Orél)l 
não tel)l ~ di~e.i to ds. i!!tewôr .recur~_os.; . e se _!llie_ t~ves;~ 
o di~it?; de ín~rp.ôr r.~oursys 09mo d~nuncianta, entso . 
est,!lYS.:Jlonfu~iida a CJI-i tilÇ,a ,Qom_ ll_'.deuunoi!\ .. _ TriB~ de 
pa1z ~-m. qu!! .todos. t1yerem. o dmnto de qnelltP.r~se da
quillo .que riii'o sof;TiêÍãQ. · · · 

No ~ 5' .à.p A~t. lO. :o noj~oto suhstit!!tivo ' P?O~ o 
prom~\or ,pnbUpo, o;u-o· ~e<I·aa.J!fUtO, . q}le nE!P t~m. ~om
p~idp.o . se;4, d~v'~, ,,o'llm. ums.m~l!a iirJ:P.~~t~r·pe}'> JUiz 9e. 
dtre~~o. ~-ú, a.ntend:l!i. qu9,11 ,rnui'I:~deVHllj_llr 1mpoet~ , na.o 
pelo juiz de direito~ · ~aá...J:l~}9.'J uiz . iij?. . fprmli9~11. da 
culpa; p.orqu_a, se o J!llZ DlJtmOJpal é que!)l rem~tla . ao . 
proihotor oir 'adjuuto itóiloa os pap~ls, :e findo o ·p,•azo , 
elle 'nlt'l ·ap'!ieseritar f!.' ·denu!]oia, 'pa!aó.t~me que · o jUiz : 
municipal d&ve ser ó ·compàtenta para· impôr'·a .multa. 
Do~ · déspaóhos que impõe esfu!a·_peons hB·àoursso para 
o juiz -de direito· _em ,.ifbude dá .loi: ele ª .de Dez.embto ; 
nã' se 'tiro a imposição d·a multa .aos juizes p.arante 
quem.se der-a .falta.:· !_ · 

o:·sn. 'G,\,\L\ CERQJJEiR.I. dá um aparW. ' 
o, Sn . 'on~z ;M.~.csino ·:-::,Mns 'não !3 c~inis qe respor

sabil,ida~e, é ~IIIII p~·o~~iaoiplina~ çla n~turez:f!'laquqllaa 
qneJo~ão . 111;1t9ii~.e~~s pelo_ 11rt . . Ull ·_ df, Jei.,de .·a .de Pa
zempro,'_ciljo p~o~esjor1és~~ deteri)I.ÍI.!IIdo ipoa a~_ts .. 484 ~ 
485 ,do regulJlmen_tó de. ~1 ~e .Jànllii~ A~ 18~;}, e .. o :e.~ . 
onrso:cJ.e appe)hjç(lol_parlj. p Jlllj!l d(l _itueitO.é per!llittidQ 
pelo art. ~60 do rne~iilQ.,rag\lla;l2l~I\t.o, 

Disp9e o ' proiootq, J;I_O ~ 5~: f . Não,, terá ltxgsr . !)&ta . 
mulp_a ;#Ç>. CII'Ül cj.e_\j:p-po$~ibiliçiM~ . rrp..yadl)oJin.t~ o.'màsmo · 
juiz d!J •. dil:eito. • · 'Eu~nao O!iWPVRh~.nil.o : como.,~~. ppsQa , 
dar o qa,so ,4!l 'imP.os~ibilitiaqe. p~ove.~_a·, .sa ,o prorn~t,or · 
ou adjunto., nií~ . a_pr~B~llt!\ .no:,pr~zo Jd~ .trint~piils, os pa-. 
pais, que lha f~i'ã'o._r~!n~élid,os par11 ilpr~sei\tl,i~ \l.,:c1anup
oia, qu'nl 6 a impo>sibili.dade~ · D~I.W não,_ porq'l,a., se · 
está cloante, a lei d.etermit;a que se· noiLêa, uni a<J,jimto; 
logo, a impossibilidnde'ií.ão· é em relaçív.r á pa!!soa dtille. 
E' em relação ;á mater~a~ Conio póde ha~ esm:impoil· 
sibilidade em rGlação á ,mataria, quando. t.Qdds .. és ;doon
menws'lhe forão -rGmettidos1-.e eó d:a :rilJll6Es?. e do rece
bimento dellefl,-é·. qua naEce a obrigayão de apresentJU' 
a denuncia?; 

O Sn .. G:ún ,CERÇ!UEIRA.:-:- Pód.o haver it;!lpadimeJ;~,tq 
em juizo; pó de o promotor astn. tap.ç_c.iollaP.,I!o. ~pl .. Qu~.o 
pro~e~so q1;1e n,~q l~e ~eil;:e toJP'Jl.O ;· __ pód~ ~n~~o. opti:.i~ 
queJ:a:ps, p,arl): fo.~m'!,l~~r; pó~.e .. ezr,qm ter hi\VÜló aoc~" 
mula.ç,ãç 4·a trB:~sl~o •. , : _ " ·· · ' · · . 

O Sn. C.nuz i!'ilA:çn~ll: ._.,-;Eu e~teiulp, ~enhores, ,que 
este .. c.aso ~ ill\pçs,si~jli~!ld,e n~.o, p P,epãGl ,um!!> pQ;rta p~r~ 
a negligengi\ .f/ qu~ : e~ta poJta ,qev;'i, s~r ~~ch'tl!s· .. · 
• ~gora, -~iln!JOr~s, sqw !\t,te_J:~_m,e~a.l!lgll:!l11\ .d~tas Çispo

Slçoqs,.,eu, IJ!eJe:f(ro JIQ ' ~e~- e,lipl];lt9',diO .Eep cont~;l'io.: 
A nos~'.ll! l~gi,B~Ç;il_o t)>~o_hjJ.l_e,.ql).a;al.gM!ll ~S.t{lj!l preso. s~m, 
culpa fo.nj:J,~q~ . JlP.J:'}ll,l!io_de'..pi~o .. Çi""'/. llJ!~)'o l!a"~:~Iido ~J;D.~ .. 
poasibili~ad.'l dtt,ubtaiJ~!i~ d_e. pr9VM .PI!@ iJ ot.g~ItiaMãQ: 

do proCli;IB,BO, ou dilnsneia .de negooios .nQjuizo. O pro~ 
jecto marca o prazo de trintll àiM pa:rn.o p~omptor ou.. 
adj unte aprese.ntar _a den11noia; Jogo . da. ceüo . modo .!e· . 
g?. lis~ qualq;ner ,prisão ' q.ne tiva.r dti ser foit_a, ,conseu~ 
v a nilo-se . o. preso. até_ trinta dias sem oulpa.forp1ada .. 

O Sn-. ALENC/.n AnARIPE dá 11m·spsrtp. 
O Sn . Cnuz MA.ciJAno :-O individuo é preao em fl~:.

grsntc, ss pattes aão rcmattidas 11.0 promotor ou adjunto, 
este tem trinta dias para spresantar ade:p.unois. Pergunto: 
no fim de oito dias, n.- fórma do an\igo oedigo nó prc
oesso, a prisão era . illeg•l ~ Sim, Hoje, dando-se o 
prazo de trinta. disH, .B pri>li.n é illegal :lbdo.os oito dias '1 
Não: logo, o projeotn autorias s prolongar-aa.o tampa 
marcado pelas leis aptnaes.,.para ~e oonseryar alguam 
preso &Gm culpa formada. · 

o cn. ALEt'W . .!.R ARAR!PE :-Não apoiado; dontro de 
oito dias deva· sa_ faz~ r a ·fol'me.çiio · dil çmlpa, se não 
heuver impedimento; é co~ o b,~ija. _ · 

O SR; GAMA. CERQUEIRA. :-0 prt;zo d.e tripta dias r efe-
re-se ao caso do estar o1éo afiançadó., · 

0 fn. ÀNDl\~DE . Fl~UEII\.1. :-Lei i\ O.§ a•., 
O Sn. GAnA CERQUEinA :...-E~tá expresso nos §§ 2' 

e a·. · 
O Sn. Cnuz . MAcHADO (d•po.it d~ ler,): .- Bem ; eston 

a~tisfei.to O\)ni a disppàlçii0do ~)'3 :, entendida {J:(l QOIÚ.· 
bmaçíio OQ!n o. § 2". _' · 
No~ 7" ·do art::10 a .comi!li1~ão mencio.na o .. ar.t. 151 

do oodigQ do prooe~s.o or~minal~ Cie~i!- · q~!l ha_, eQ.gàn_o 
de numeração, que' o Ílrtigo é' o ae n: 157. ' 

O art. ')fi~ diz .. (U;) 
O aí:t. 157 diz. {Cê.) 
O Sn. S~uz.1. RErs :-Niío ha duvida, él57. 

. -: ' l . • · - . \. . . ' ~ .. 

O Sa, Cauz, MAcHADo :-B~I,Il;; ,o , erro , ~a uJ;Da ,1n)l)ll.O• 
r~ ç\io dá Jogar m;uitaa v~z~~ ,á.jnex~o!liçiiô da , 1\~ 
disposição ou má applicnção della. · · 

, O Sn. SouZA: REis.,: -,,Si% senhQ.I .;,· n~o)ll!. , dnxid.a • . 
O Sn . Cnuz MA.caA.Do: -No§ 8" do art. lO so reoo .•. 

n~eoa .que, ~os ,O!lSOS ~.:;n qp.~ tive,r lt~gll:r ,9 , prooe_sao 
Cf·Offi.Orf! . de ·Justlç!\, oa prolilo.tq1·.ea .. 'j?ubllcos.- poderii_o . 
irttervir em toaoa os termos do · processo, ei'nborá ·,bl}jll. , 
pnrte acousadora. · · 

1 Mas pó de · o promotor publioe .não ee'-ar no termo em 
que tiver lugar o pr.ooeBSo, .e aim O'.adjilnto ; para isso : 
P!,U'gC9 ·m~. que esta at~~b.tJ,ição de,~p, .ea~jlll!l~e~ ex~en,_ : 
siya e os . a~j ílllt< 8 de.- PfpniO:t<p.~ - P\lhlico• 

O Sn . fo11n R:Ers,: .:._Não se qui i este~er tanto as 
attribuições .do adjunto·.' : · · · · 

O Sn.' AtENo.ut_ Àn(l.nri>E :..:..Essr,a attribuiçõen. devem 
ser muito limitada's._ ' · ' · · ' , ' _ .. · · 

O Sn. Cauz MA.cuAno :-Passemoa a, .t[atar. ,do,s ; re~ 
. cursos, . 

No art. 1l a. oÇI.m~ls._~ão ~opp>inie, p . rllcu~p ~o 
art. , 28~ d.o codigÇ>, :?-o _prç_oe~so .. _ 

O Sn. GAMA CEnQUEfRA: - Não.·eu.pprlnie, o,otiverte; 
.O Sa. Cnuz MAcinno·:,-Isto é, c.ollverto · e1toi recurso 

en~ aggl'Rv~ no ~ uto do próc~SB\l. . .· .. •· 
~enl)ores, õ _óo<).igo:<lo, prócesso di~põe ,no art. 281 c 

seguinte : · · 
:. Todas cs..·questões incidentes de que depei\.derem . 

as 1deJiberaçõa.s ~naes, serão dec~!lidas pelos ~uizes de . 
facto ou pelo ·da d:ir~ito .• segundo a meteria pertencer 
a Úma · on outra olassifipnçl(o i hav'endó ·duvida··, se 11 
questão é de facto' ou 'de direito[ o juiz dé direitb .deoi
dir'á com.reourso .. parª-e. r:~lação. - ~ 

De sorte que o recuroo que o projeoto converte- .em 
aggt a;v.o1. q9 .ao to 1lo .processo ;é 5la ~eqisªo ;se . ~ ,qJle~tiíQ . 
é ~e faoto.;ou 5le :aírqitq; )?_QJ;que d~bta :. Q,~oisão; é .que, o _ 
srt _2.81 ~~v,a reo.w<o,pa.ra !l relflçãÇI,.m!IS. nlto .sp),>re. .. a . 
deqistío .i\u~ ; .~u~~tõe~ }n,oidentep,_ ,,poi·q~~· e~t!llj_ P2-dem 
ser pr~J ud\CI&,e~J~ pr,eU;mnar~s, lj:~~pOr,tantisr.tme_s, OQOOO,_ 
a ::!e praeoripção; , _.oo:mp~teJ;IOl!l . , d~ ,juizp. · .Tambe~., 
podem eer tendentes mui'tas vezes á o'rganisação dti 
propaeso, e tanto que o .legislador não se 'córité:htou :êorii . 
o diep.oste·no ,art. 2.81., Jl 6S oonaíguou· no. · ar~. i.285, .a· 
dool!iron .que .d<is . d~paol!ps · do juiz de, illieito nã.q hlll 
recr rso, niohaveria aggravo de petição on inst_rumim:to. 
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Saa·.~a.ten. ·a. c,om.p_rehe.nàia-.. 3-o; nn_ p:ii!D .. eir!l pa:r;te. do 
art~·Sól, e ~a~v,a-ae,doll" na.~~op~ell~CM· ._ .. 

~~11 o.~egielador n~Jei de 3 ~e· De_zePlhro, .entendeu 
quÊt .dn1n '· dnr . reçurso , eQl _ sentido reatrioto . deePna 
deohõcs p~~a a. relhção, o ~atabele!)eu no art'. 71 qna 
dos· ~eÍ3Jl!l<l,~os . do Jil!z de direito àe qua. tratão os 
ar~~- ~8l:'e•285 do céuhgo_do proaaes9 .hcnvess~ reours~ 
para ·n ,reli\ ã•J. · ' · 

or 11.n o; o proJeo o nao· suppr1me or. rE)onrsoa para a 
relnyão dos d.e~pjlohos . do jJtiz de . direito sobre questõJs 
preliJiiiJ;la.çes O(l prej\}à ioia.es d,o .f>rt. 281, eohre, organisa
ção do ptO(lCSEO . e ara na) U\lr . d!li encia recisa 
ar. ,llupprJnlo Apenas o reau.:11o · a;· eruaao•a xes-
pei ttJr. qa q •1e~tão e e r,. d.<l Js.oto o.u: d.e. -;Q\rei.to. 

0 -Sn. GAMA CenQUElnA. . d:~ um:- apnrte. . 

o. S~t- . ;Cl~UZ MAÇH-'DO: -=-- roJlt~~to, _,ànal deÇli6Õ,es do 
ju\z ~s 4h:eito:~ r~pei~o .<J~~~.IHJGstõ,~s pr~li~~n,ll.Ie.l e pre
juçlj<WJ.e~, ou r~lutivaq áiQrgar;~~sa~ã.O;,Q.Q pr.ocesuo ~?ubsista 
o ~~n!l,o. p10ra.~ J;!:lla~ão, fo,ta que p.QSII!l, o&~'3 i.~ten.:o~por 
o jglg~~~P.tQ; b)~B quJI~:j.,o,!pr pt",qvido o ~rel)u.tsn, pc,la 
relqçãQ1, .irqpoJ:.t~;isl.o.,n~~ei\P.QÍÍ.'J ~q julg1Jmf\llt9,, Nem o 
obj~otQ,)h~sSI\'~ gp~st~os , p;reli!l'l~n-!1-res 1 o.,il, prf'j i,1dioiaes 
oor,Q.o r. . cri .ão .. er mo Hio -in om ;o~onai do. utor 
ou .P,o. •J~li~o p q~, CQ~.ti~ni r p1·~ pJi~m~nta · ~ssqm pto . da. 
appellação da part't, porque este est.á:dA~nlilq.no stt. 301 
do_Ç\Q~~g'l:,~Ç •PX:O!:P.l1~0 11 oq., 4!l tders~r . Llta, ~e fórm~lss 
BU np' ~8 - do , to CSI!t' ou.ha .. d •Se 'm O i no 
pe~ai,q9e.,,não .l\14ilol.arndu,a .loi. . · 

J 1\, fiiiÍll~ q9-lln~Q ,01;8_ h~> s.~;;nte a, f8SptM.o da .perempção 
dos reours,1s que níio forem Rpresentadol! nos prazos 
dos.nrta. 76 e .77 da lei e 3 de D ze b · ão ,.() r • 
sobre· _6sta assumpto. visto que diversos membxç.s às. 
oommiasão parectl.ã·J ~glgar prooede.ntes sa minhas 
razões. · 

Não poeso deixal" de manifestar g~Rnde prazer pelas . 
mediias oonei~91ld~ts -.noa §§.~·· .e 6r~do~art; · lb do·p~o- · 
jeo~o. · ·. · . . 

s.~nb,orre, ,a . ~nt.ti~W,ção. ,([Q,jury ~~~· ,por .fim: j,n)g>lr 
o fl\?.~\ld!. tud,o .qW:\QtQ~~s~e ,~;~_sp~ito ajp,.f.~Joto partAAoia 
ao iury; nenhuma outr~ ~ti~a.de .. de. àr.<l.eip j,ad.i4!)ada 
tiu,h.a. ~i~ei~O . de . i,t,Jtw.;vu :DO _j~J.g!!,'IOeii;tO: l),o moto . e 
mes.~?· · -~~apr~~i~r.J .J~]s~m~ tq, dn.Jaoto. . . . . -

· re~:~!?r.ém :O: ! legj~4\do~;ln'a: lei . de·~ d~.J)e_~emprp.da 
l84J ~~~\lJ.i,de,u , q'lll'l o,,p,a~~~~ nií,a.~~ava_. he~·prspli.
ra~ · p.~~. ~era~+i.~l.P,~ã~ .~o tury sexp,n.lgll!11 co11eo~~v~; . ~ 

ção, e,_tal,>llJ!3ceu . uma.Jm~~i~e.tWiA, R,u~ ,de ~rtçl, J;i;lodo 
pód,.ts.e~.9.0il~i!le~at1_s. (l:O~ .Q_Qai:~~t.~·r , de; ,sa,tloçno, .. ~.er
mi~ti:nç'l_o ~o ;J\l,iZ d~. <ijr~to_._~n~: llft vea.\'s.qt\éi-a doOl&ão 
do j.ury· fgr ~~t.:ar~l' ~ tivi4E~ncia-.rosul~te, dPl! d,ebát~?s~ 
~apijjii}.an$pii -~-pi'.llli;BS P.A\')iiitQ.43ll~ J~.P,reil.~At11,dns, .i~tel·~ôr 
o S~!J. vs~o.~P.HeJlljll<J.q .• par~ ,a :flilliç~oJ ;' Q )69 .s.rel>iÇÜO 
reoolJJ!~çer. qu~ ,a.,cleQi&~o ;é , co~a~~- n oc2~ .e.~illenoin, 
casmr. ~ . 1/\lli:te~~; . ~as., l»~pil.e ,q)le o., pa:o~B3P volte , ao 
jury._ p,a,r~ ,t(!J tlli)Vo j tll.gllJIW~to.;, ,o jn=íf ,é s.e~r~ q~m 
jul~~tt. ;apJ>re._R f.~Qto. · · . 

E sampre · ~ma._.en!J.~ le1, ~tl.e . I!() .Jnt~~p9a .-.no jql,g~~ 
mento do jnry, ~~ pois, nmn~oerração .da. instituição 
do jury, aberração devide. ás· oironmet·;rioins · do puiz. 
lt:O~ .Adl\~ de.~ de. .. l)o~mbroi \ por;éllll,>dBildo · ~~, ap:pellnção 
o effQl~Q,EJU~Ip&nsiv.ot n!1.!l oef!»enças, cle~ahsolv.içãof :t~oux~ 
em roauHildo quo, quando o jt'tis<deJdi~ito a.,lntorfÕIJ 
aobr~ .P.·~oritQ,iqQ. jul_ge~qutq~ \le-ifa.oto, , pAl'll.~o.tri~~nal 
Sllpenor,Eapreo audo·o,oasea-lo o mandnr renova-lo pdo 
mesmo . tribupql do jury, -~ appellaçiio ;.~map~nae os .. . . . . _. , 

. ~ '• . I • > . • 
Q.,projeoto, porámj.eemqno abolieao inteirilmentO estfl 

disposl9ãp da.lei.de 3 de.lJezembro, a ;elimina·.nos ·ori. 
mes afiança veia, a elimina meemo -:no ,- orime il1nfia~;. 
ça~el, , q)lqndp,,n, ~~oiei\ct d!) t~ib\!_Pak d.o J,ury iô ~ · to~11dr1 
por unanimidade de votos, porque ·o seu t•~1·d icl niio 
de'o nesse caso .aer po&to mais ~~ dnvidJl. · 

Louvores l\s· oomm:iasõQe . 
O ~projoctQ).tBmbem· j,Uerou a c -di&po~ição;da M de 

3 da DezombroJ qtle-,ld~va ·elleito S~aSpensivot. áa .l'lppol~ 
laçõe&•que erãQ !intQJ.'poet&ff ·n áTbitrio.-ou_ ogpricho das 
partes,. ;prolongando .. stt · ·~im· a prillào -dos 1·éoa' absol
vidot<i .... O \.proàe<Jto , tibolio · Qom·p,l~t&mouto · ·CP~o • •effoito 
suepeusivo. · · 

Honra elon'Voreo t\s illuatreo oomwi,sõos llOr ·tcr,Jm 

in ·1aido no projeoto tão jtAsta di.epoBição, disposição que 
estava consignada lilm um projeoto quo tiva ahonra de 
sprese.nhr a·pri~irii vez quo.ti:vê·Besa.iito nesta munBra, 
ha 20.-anllos,nporqu~a H • deadeJ• eutão o abuuo. que sa 
fazia da disposição dt'. lei de 81de J)azemhr<r para· im
pêdir:ajoxfloução -dtlfl ma:s jns!Msent•JDÇlill•l~bsolutorios 
por .. meio du C8flrich •e.a1 h.Pi)tllllÇÕ.iliJ er~\ , tnl qno ·a O_ili · 
nião ,publicll l'.J.Chiruava, ua C!B!l lei fqose sher da. 
F~ 1zmente (lbl'gr:u :o: dh ~ . alGend..c.~r-Ee á~ rooiamn

ções de todo o, peiz. melbo:mn.1o•ae. l'll'ta.,.p~t:t ·~ da neaaft 
legi&hção.e g lrnnti.ndo.,.Be ainda mah por qate-,modo a. 
J~berdnde iQI!ividnal. . · 

9 ·~ 6\· porém, o p·oJ~oto; conssgr.a um principio 
élo .qn&l po1em .re;;ultar muitos iooonvenie~ltes, tanto 
pnra a p~qi<r~ão .doa .c.imes como para o direito dag 
parteR; cliepõe . qu~ a nppelliJÇã} do. promotor publico e 
da.· pa:t·te' · offtmdi J.a ·por, faltti. de !ót·mulas eubdt!\DOiaee 
do processo n'J j?ry ,- só. p1odu~ o. tJ.fieito .da anuullação 
do p~o~~S!O no tut-lr~see di! .IH. 

·Pareoa-me- q•ie t::.fi·oommigEô<:a eíitendem qu•) o efiaito 
da anhullRção do proca•so no int.;reese da lei é ares
poneabilidt\de 008 empregá-los qU(l dt:lÍÍO C-tUiia á falia 
de -fórmulas sub.!-.iallciflCB •(lu r.a nullid.ades do ·r,roceaeo. 

De sor e. ue o· rem to • tl a i te et • 
laudo da venii<~nça absdnioris· profcriaa 'relojury para 
s relacfio, ao 's rela-;íi~ rooonheoerttque h o avo ;.faJt ., de 
ÍÓCJD,_t1lt1.8 Bubataaoina:t do ~;OCJS!'O ~O j:1ry1 eete riJO_?· 

do-~pro~eeeo no. interca;;e da ·lei, . i~t·J J, far-3e· ha· e fie c. 
tiva ~·rMponsa.bilid.flcl"' d~ s empregados q'l&•derão cntte& 
ás.,_nullidudes, mas sa não oa~sls· o julgado, ' a Eentençs . : '. - ~ - .. 
eistirá, nib haverá no~o julgnnentó _ 

Per((u_Pto que .-inte.t<lEi!e tew à.· par h ei:i:dirmar don-
trintt da leis 't . 

0 .~a .ALENCAR 'All:\.RlP~ : ..::- .Eu.tão .não . iuterpõe c 
recurso. . 

O.~a-, .. Cavz. MACilADo: --.1Be.m; .e ;qunniio. a ·f11lta ·-de 
fófp1;1lss,f&t ~que ,infiiUJressencial.e..1.},Ubil rLJatbema.· 
tioamente no julgamento 't Por~ axamplo, , Jq~ando a 
patte ,9fltin.dida! ~lPP~lla1·,: p.orqua ,o.;consclllp.!de juradoo. 
fo~ pr~eidido~por j liz.tqu<l tpàll\~lei ~li<) ·o pooia .füJ:Ol''f 

a do .. s.ll lar-·' r ue. fiz rã . a: .. d · 
jtirllG~.II~pareptea , clo .réo ~~~~ g~i\o prchil>ide, e ~- absol
vi9ão tiver eido p(\r sch votoH ou. pelo \'E>.te. de MimllVd, 
de_: mo(lo.seria..outrrn~ 4ooisã~l do·jury1 :visto,~ qneí des-

, • a d 11 d' arA - · 
vot-of\, ; pn::-~ : . ~o.r.msr ., mniolia. 'l · Subsiet.irá , ainda.~nest~a 
casos. a, sen.tp.n Çll · d<H'.b&ol vlção 't . 

De.llto . .modo o uh · quo .. ooureg~lir ,nb;()l\jção , ct\m o 
atw.pell1;1~n,t!l à.€1· ; t®as · ss Córmulaa •• aubat.nnoi~es do 
proo~erQ, por mais.:QS('R.Udnlosa. q-~e seja, · per ;·moia. no· 
torio.o .lo}u..atifi<ll\V(ll que, ~eja o. -dsliob; terá iubtido 
sentença il:.re.VQgaval;.de. ·n:b~olviçi>?, -ou.· nnbn da im-
pun~dndp, ,.a:mbora o · tribu.o;U • su.[l.eriOl: lrec'.lnheca q uu 
essa sant.en.9a· {ôra pr~f-erida. Qnt • pr ®eseo .- tnmultaaria 
com preter1çii0 de fórrnulr.e BUbttant'Í:tGI!1 quo:foide
vid_à ,á v.~~çiio de juizes-.impedidcs. 

UM Sn .• DEPUTADO : ...._J:i'àr;a. ;·ago,·n·'ll~lyal3 dO' contra· 
rio. 

o.sn. Cnuz .MAdtiADO :-:Fàreoo-me, pois, quq n.appel
laç~o i11terposta. ~ela J>nrte offunrlida -niio devo . . eer.11~ 
no_lntel'€l@EiEl da ·rat, · .e qne em.oerton.caaon, .najn eepooth
cnlilfia dave ser Jwm -clara nu lni,·,o provimt!nt-o . del:r. 
dê· em r1 s:1ltado o oasanmonto d1\ eentt>ncs nbsoltttorin. . . . . . 

O· Sn ·OnrJa,·l\h.oo.\DD: ...... Fol~o muito .qua o illnatra· 
do ~eputado lUti.ml>ro da. oomm1ssiío •xe.Junheçn. quo til· 
nho' .rhú io . . . . 
F~lle'Il (lJI nqui em ·fnmilia. li~ lugarca em que. réoa 

qu9 tenhão a·proteoção de certos potentl\doa, podariiio~ 
oooorrondQ • oiroumatanoino · oxtraordinarins,· ·obter ·um 
conerlho· de ju:radoe, tão illeg!llmonto oonetHuido, qna 

, analysado, s ·decisão>11orá inteiramt3nte ·nulln, o eubaie· 
tirá a nbsolviçüo, se nppelluçi\o fôr Eó no iuterN!SO d& 
lei; o . ra.~onll.eoimantQ do· trib'-' nabsu.pe-riór de quo 
hon ~o .in(mo9üo .dne, leis do prpoosso, , p'~ViSt~o~çiio .ma
ni(e~ta, parn, ~ g ilbter .. uma.aeutsuça de r.bsolviçüo, só- . 
1non te servirá pnrn ftü uros e:oriptoreo. 
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U111 Sn. DEPUTADO :-Ha otimes qne a s:;ciednde eD· 
tendo que devem fic1r impu:1es .. 

O Su. Cuuz MAonADO :~Não entro agora nessa ques
tã(), não é o al\so de se applio!:r o brooãrélo de direito: 
plurim~ prohibentur quaJ pod fl)cta. ptrmane11t. 

Niio pó de dei~tu: de s;;r nul!a a decisão de um julga. 
manto em q11e são 1'ioll\das as laia, em q\le se dá a in
obMrvanoia das f6rmnlas substanoines do processa, e 
mu.1 ns \'ates e. orga. u~a)ao > n unn • 

U.nt: Sn DEPUTADO :-Isto são oasos raros. 
() Sn. Cnm: .1\h?r!ADr) :-~ão são~ tão raros 

priobos11s dr.s part.es o. pJ~er de ~:~u~pe:t•lar oa e.ITeit~s das 
s!lntençP.l5 absolutorias; p:>rém não s9 vá ao extremo àe 
tornar irrevogRvel a sentença sbsolutoria obtida com o 
atropellamooto daq fórmulas Guhatqnciaes,deso escrever 
nalei-que o fim justifica osmeioa. 

O ~ •6. rlo nrt. 11 dl~põJ: c Não hnvend9 ~essão do 
jury em algum termo, pod rá o réo ser julgado em 
outro tc:rmo mais vizinbJ da ínethna comarca, se assim 
o requerer e o p1·omotor publico conilier :. 

P.rimeiramente, não reconheço a necessidade desta 
dBposiçíio, am segundo lugar, a adoptar-se, nãa deve 

epenaer a vcn a e o promo or pu 100, 
· O art. 463 do regulamento n. 120 de conformidade 

com o art. 8'7 da lei de S de Dezembro dispõe, que 
nanao o réo tiver de entrsr em .novo ·ul amento e 

no ern- o n o se pu er oons 1 n1r 11 una para e e, a 
causa seja. julg.lda no termo vizinho. Bem que taea . 
artigos tratem d~ protesto para n'Jvo juigll~ento, essa 
cUs ouiçi'io é appll.Juvel ao caeo de se uudo ul t\mento 
em .vu u <J e appe açao. · 

O direito de ser julgado em termo vizinho, pó ele ee!.' 
perig.oso. Toda., a.a veze~ que o r6o e.nte!ilel' que estános 
seus 1ntare.sse11 ev1tar o Jo.lgamento no Jlll'Y do lugar em 
que foi oommettido o crime, em que as provassão noto• 
rias, em que a opinião está formada, obterá de &9U8 
proteatoreu que deixe do hnvt~r sessão, a convindo o 
promotOr, f.ioda havendo parte accusadora, será o réo 
j olga:lo no termo vhioho. · 

Se porventura l!e quer proviclenoiar sobre o caso de 
niio se poder reunir o tribunal, dê-se ao réo o direito 
de re uerer ao 'uiz de direito ,na • • 
mente outra ses~ãa, se a falta de eessiio foi xnotivaia 
por oausa dl) força maior~ . 
· Emfim, M esta disposição ~. mais utna ga.1·antia á 
'b r d . n'vi u l nw 

julgamento demorado por niio ter havido svaaiio dJJ jury 
no t9rmo proprio; BojB julgado no terlllo vizinho, ou
'tido o promotor, ee não honver parte llOOnsadors, e 
ouvida esta 11e houver, e o juiz de direito apreciando M 
razões t!e opposição, quando h ~;ja, deoidn a que1tã '· 

N11s dispo~<içõos pl'nae! d'> projooto s" oetRbolooe qti.ü 
o furto definHo nou1 ts. 257,258 e 260 do oodfgo pen11l1 
sendo de valor inft~rior n lOOS, será punido com doua 
n s€ h mcz('fi de prieilo o tn\lltn C')rreapondento à :notndo 
do wmpo. 

Desta modo, o furto de vnlol' inferior a lOOS serà 
11nbmettido ao juljfltnel'lto do juiz da po.z on muoioi· 
pai, com appc:-lltlçao pnra o jui~ de direito. Pólo aoon· 
tecer que o individuo que Ee diga prGjlHlioado por um 
act'l que oh~tmo furto em obj~ot.o de valor de 200/1

1 
doolare ser de lOOS pnrfl que o ráo fique sob a a1çad·a 
do j~iz. d(.' paz. do lugar; mos n appell~çilo par~ o juiz 
de dnetto garante o rdo contra a mdov1da olas~1lionção 
do aoto. 

~ 

ú disposição tsmbem.que pune. com igun pena Js ori· 
mes definidos nos .arts. 2M e 2ê5 do ooàigo penal, de 
valor inft)rior a Ioosooo. 

No § 2• se dispõe que nt~stes crimes t~rá lugar a seção 
da justiça publica, por denuncia do promotor pablico 
ou de oeu adjtmto, não havendo parte aoousaclora. 

O proje3to presoindG de requerimento da psrte pre
judicada, para quo eetes crimes scjão processados, para 
que os ratoneiros, os ladt õ la formigueiros não fiquem 
impunes. · 

UM Sa. DllPllT.\DO :-E qu~ sejiio julgados logo. 
() Sa. Cnuz M.lcDADo :-Por oorto, convém nl:lo deixar 

CI!SO.I! iodiliduõs acostuml\rem'i!e ao furto, 'VÜito quo o 

pe.9.u~no valor faz que os prej_ud!oaaos não os periligiio 
cnimn~lmente, oom o que leriao. mcomm.odo e despezas. 
Nos ohmes do art. 264, attcnta a gra.,!dade da ponaJ 
cnbe procedimento offioial1 outro tanto nao se dá quanto 

· aos do art. 265, e q\lanto ao fu.rto definido no art. 257; 
snlvo no .cuso do delinquente ser preso em fla~ante. 
Será conveniente que só haja procedimento officJal nos 
11equen~s .furtos e não nos_ grandes 'l O ad~g~o do po!O 

-póde ser citado a proposito. .. _ • 
Não Eei e. impreesão que ft.~á na populaçao n. le1 que 

puna o furta pequeno e deixe impune o ~anda furt,. 

-O ~n Cituz M.tcoADO :~Bom sei que o eoto addioio
nal attribuinào ó,g aFsombléas provinoiaes a divisão oi.;, 
oil, eccleeiftetioa e judioiaria, emprega a palavra-civil 
em conttnpcsição A3 palavras-eoolesiaatioa e jo.dioiaria, 
ou como synonymo de administratiYa. Bem sei {)Ue 
quando a·a trata de objeotos da igreja 8 ralavra-oidl
é em oontrnpl)siçiio á-:ecolesiastioo-; e tambem. 9ue 
quando se trata do foro temporal 8 palavra-olvil
p6ie ser ou contraposiçib á-militar-ou á-criminal. 
Ma11 o - oivii, e:z:claido o criminal, tem subdivisões, 
oivel oomrneroial e administrativo or hanolo .ico · e 
tanto qn.e a palavra-oivel-é cmpreguda como adver· 
aatila ae-oommercial. . 

Nos projeatc.s apresentados pelo illustrailo juriscon-
sul o -min'a · • re em a a$ 
palavraa-civel e o~m;neroial- uma como aclvers~~iva 
dn outra. As c.omm11isoa11 tarubem parece que ass1m a 
ompl'<lgt\riio. 

o;: 

-criminal. 
O fa. Caoz :MAcHADo : - Eu vou mostrar que 

oiio. 
As commissões dizem no ~ 4" do art. 16.: 
« Os feitos oiveis serão nu. reiação 'Y!atoa e julgado 

por tres juizes, ineluido o relator, que deverá fazer por 
esoripto o relatorio da oau11!', estabeleoido pelo regula• 
mento do prcoes~o oommero1al. » 

Aqui os - feitos ciTeis -são em oo.ntrapo3ição aolf 
feitos crime& e aos commeroiaes, poTque bem sabemos ... . . . 
não pelsstelações, No entretanto a ocmmissão; . no § 2• 
do att I:l, om relu~lão aos jubea muuioipaea1 e no§ 1" 
do art. 14, em relaçlo ros juizes de direito, emprega ... . . . . 

Oll e!lta cx:oresaio não comprehsnde aa oanans com· 
meroiaea~ on .. então a palsvra-eiveis-no mesmo pro· 
]eoto t~m dift'erentoa acoepções, o que- não e regra ele 
leghlar, porque alli se oxoluem aa Ol\u~as oommeroiatts1 
porque estas cn.neas portenoem uos tnbunaes do oom~ 
meroio, e no ~ 1" do art H tr&tal\do dos juizes de 
direito, e no @.2" do art. 131 tratando do6 juizes muni
olpaaa, tambem deve ter~a . ~esma aoccpçiio.P~r~nnto, 
a a causas cotnmercJiaea nao aao julgadas pelos JUIZes de 
direito 'f 0.:1 juizes mu.nioipaes não são seus preparado· 
rea? E as cau11os orphttnologiasa são cíveis '1 

O f3n. Eo1lZA. RR1Bl -fio. 
O fn. Cavz MAoHADO: - Então quem é (!ue jlllga 

nos inventinies de mais de .. 500H 'f Os juizes de direito. 
E quem faz os invonta1ios 't .. 

O Sn. SouZA REIS : ·- Os j~zes munioipnes e os de 
dir~ito. · 

• 1\tlz. MA nAno : -Os 'uizes unioi ae faz m 
os inventaxi.os, os juites de direito julgio as partilhas. 

O Sn. SouZA. Rl:'li&: -Os julzes munioipaos são os 
preparadoreP dos proOellSOB, 

O Sn Cn'9z MAcHADo :-·Eu entendia que não dc'fia eer 
seaim .... 

O SR. Soou RBI!l :-l6t~ é outra questão. 
O Sn. Cn1lz MAOIUDo :-... ,que ss. nobres oommieaões 

tirem aos juiztls temporarioa o jnlgllme.nto final das 
causas oontenoioal\81 e o d~ aoa jui~es perpetuos1 com
prehendo a :razão; mas ~irar o j~lgamento no a~
nistrativo, no orpbanologtoo 1 oreto que é levar mtuto 
lon~e o pen11amento de concentrar nos juizes perpetuo:~ 
o direito de julgar. 
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EetabeleC-3 o projeoto no ~ a• do art. 13, que cc.m
pete aos juizes mnnioipaea a txeóuyiío daa sentenças 
oi veio. Entendo qne esta disJ>osição ·é incompleta. A 
qn_em pertence a Ftiblicsção das sentençaa proferidas 
pelos juizes de· direito't A quem pertence R intimação 
deBI!as sentenças ás partes 'l Perante quetn na partes in
terpoem o recurso de sppellaçlío 'I 

.... . . ' 
profere a scnten9a a publica, e perante elle sz interpõe 
o recurso. · 

O Sa. Cauz MACRADO: -Segue !19 ue em uma oo-
maroa em que ouver quatr\> mun101p os, a par e nao 
tem e6 de ooOftituir um advogado no munioipio em que 
Ml prepara o feito; vê-se ila forçosa necessidade de 
constituir advoga..los re~tidentes em todos osoutros mu· 
ni'.liFics, porquo l.ão sabe om qual dellea terá de ~e 
proferir o julgamento para interpôr a appellação. 

Qusnd.o o jniz de direito não receber a uppellação, 
não haverá o recurso permittido pelo rogulamento de 
15 de Março de 1942, porque os aggravcs nib são ad.
mittidos sEnão ao circulo de l5legtiaa distautes das 
re!sções, e o juiz de direito da oomaroa que está DlAis 
distante não deve ser nem receba 11.s a -alla õcs. E:;-
tendo qno devem ser o! juizas munioipaes. 

O Sn BoaGES MoNTEIRO:- E' CJbjeato de ·uma sc.b-
emenda qull já está aseignada, · 

._,n n c o : - · s · u IB u 1 o Je 
tal como se dist: ibuio na oasa; não tinha notiOla dessa. 
sub·emenda. · · 

E' preciso, pois, psru ocmmoiidade das pilrtes que 
&eJa a appe açao 1n rpo a peran e o JUIZ mum<'lpa ; 
is~o ~~ o ju_iz muni oi palfará a pn~liosção e Ji?f.ildn:~ fa.zer 
a 1ntlooaçao da sentaJ1ÇB profer1da pelo ju1~ de dxrelto, 
perante elle sed admittida a parte a appellar; elle Eej f\ o 
competente para admittir a P.ppellação.prap<lrar, receber 
e atem par. Pe1o.~te elle se julgue tambem a appellaçiio 
de1~r t!l e os cmba~~ca _de no-.o fatal, p~rque isto .i:.;nportll 
despacho de receo1meuto ou denegn?ao de reoe bunento 
de appeUaçiio. 

Bsm que não eateja claro no ro<gulamento de 15 de · 
Março de l8f2, neõta parte o rcglllamento do codigo. 
do commeréiJ é õom lamentar or ua oonsi nou esta 
espeo1e. .era qua tu o 1sto SPJ!I. _ u o perante o JUlZ 
municipal, ocnvem qua o proj~cto seja bem tX.[>li
cit~~ 

Não acho oon-venienoia al uma na sup reaaãl) da. 
a ça a os ju1zes :1 nmo1paas, que ern nova O( e t'QO • 
Se a um juiz do paz, sem os estudoJ l'<!gulal'es para 
conhecer dsa Jl1&terins de direito,· o. quem apenus a 
couEnnça. do~ habit~ntea de nm àhtl'io~o o.u de uma pa
roohia,coufeno esse oargo, dá E e a nttnbn1\ ão da julgar 
ddioitivnmente e sem reattrEo nmn questii.o ào valor do 
leoa, porq•1e renegará isto a. um juit nmnioip;1l, bo 4 

metn que couheoe a lei 'f 
O E5\ .. ht>NC.\'1\ ll.Mtlll'B:-Aquollc ó um juiz cpnati· 

tuoioual. · 
O fu. Cnuz MMmDo: -Não adruitto juize11 oonsti· 

tucbnRoa e i1üo oomtituciorute!l, po.t•qua niio . creio que 
as commissõos comervom juizea inoonetUuoionaes. E ata 
rnzii.o nito proacde, porque vai atnol\r n institniçi\o do& 
juizeo municipacs . 

O S1\ , Soua RElS : - Como julgaaores. 
O SI\ C nu<~ MMIIAJJO : - Co~o julgadores I E coro o 

j ~lg~o ellos Ii!l q'tolidade de snb~ titutos dOi; juizes do 

O Sa. fouzA. R~::rs:- Ju]gii.o nessa caso com? juizes 
utl· direito. 

O Sn CRUZ :ri(A.cnADO 1 - Oh t como j llizos da ài
l'Oito 't E nno o ~fio porquB eüo juizos municipnea9 

O Sn. Sou:a REis : -Não ha meio algum d.e oub· 
stituir os juiz~Js de direito sonão cato. 

O En. Onuz MAOII.lDO:- Bem; mna por quo r11ziio se 
hn de negu a home11a pratico" nas quostõo'l! de direito, 
uom reapunsabiHdade propris1 n quem so reveste da 
1:r:ax.i :xll nttribuição de preparar os processos orimos, 
oiTeis, commeroiaes e orphanologiocs1 n quam se dá o 
dh-f'ito do aubotitnil' 8 magistrado& rorpetuoa1 nma Rl
p•,d:l c jnlg~monto definitivo 't Entcnuo1pcis, que I:!El dçTo 

restabelecer e marosr no ?rojecto a alçaaa dos juizes 
municipaeil, elevando-a a aooaoco. 

O Sn. SouzÀ. REis: --Nesta parte não conoórdo nem 
com V. Ex. nem com o que está no projecto. 

O Sn. Cnuz MAciJAno:- Se V. F21:. diz que não con
corda com o que está no projecto, desapparece o que 
ahi está, e conserva-se a alçada de& 'uizes mnnioi aea. 

O ~n SouzA Rt:Iii: -Da pcz. 
O Sa. Cauz MAcu.~·.o:- No § i• do art. 18 diz o 

pojecto: c Igualmenté poder:.l. (o governo) arbitrar aos 
i c u a . ra 1 011C.Uo nao · 

excedente de 4.00$ annuaes, uoJ lugaru (lndi julga.r 
comen'entll. » 

.Ha~c~lo adju.ntoà do P!Omotor pu:b ico podorça de 
diapo&Içao anterior do proJcoto em todo&. os termcs, es
gue-ae que o gvvsrno tem o arbittio· de marcar-lhes 
gratiticn~ões não exoadentts n 4oos, ~ómeute nos laga
res em quo não jnlguo conveniente que elles : i.rvão 
gratuitamente. 

E ~iio (;&tcs arljúnt<is, cujo serviço 11ão vale a pena 
gratiticr.r, e cuja ~:ratica será quesi nenbun fli pelo n:e.; 
n.cs da ueUaa de lu ar(;B cu · o e rv· n-o • 
tifiuação ; são estes os adjuntos a. quem se confere o 
max.imo predicamento de e:!' quatro anuos est.-rum ha.
bilitadts para o csrgo de juh. cle direito ? 

Eis o é o e ,.· • 
do projeoto : 

c O me~r.!!o te"\ lvgar em relatyão coli ad.ioit:s· do 
romotoí.' publ~co. q_uando fôrem doutores ou b!!chareia 

O e~~xoioio do ?~rgo de adjunto do \)romotor por 
qu!ltro anuos hnhJhta o doutor ou hlloha.rel formado 
em direito para o cHgo de juiz da direito de comarca, 
parq ser m• gistrnd o perpetuo. 

. Esta disposição não t~m jn;:ti6oaçiío alguma, porque 
se hl\ ndjnntc:>s, rapito, em tod,~s cs termos, e ee t~rroos 
ha em.q.ue o trabalho dtlle11 nem t'ccomzJensn mereoo_ 
que ptat1~a podem ter elles que garanta quo hão do ser 
juizes apto& · por t~rem occupado o cargo no t'_Epaço de 
q\\ll.tto nnnos d~co:rridos aponu mãteziillmentd 

Se e&til. diSJ:O•içila é um es'imulo. Fnra ue cs bnob:x-
re1s exarçao o c .1rgo e IV ).Unto, nem por w o se · ave 
pe1mittir q'.lo s~jão juiz a de direito, tlcni'io polo mentia 
com p ~uplo do1. a,nn J&1 que a "lct o;lge ao~unhn~nt2 pnl'a 
que · u1zea muDICl ttes o rotnotores ubllCO& ~oGS\\() ser 
ItOIDe' OS J'Ll'ZCS ClO 11'6110, .· 

.A!n 'n assim ba de noouteoar que arJjuntrnhon de ter· 
:c OZlDh H (rt.'~ldcrs), ~o trabal!•o gi'Muito havet·t\ que 
neuburna pl'lltion tenhno nos c1to an1:os. 

A primeira dbprsiçiio, entre r.s dhersns do IU't. 19 do 
projecto, me p~reoe contraria a dJ~poaiçõ":~ c·xprcs3as 
Cl\ OOL&titlli·t'ÜO. 

Diz o '[)l.'oj-.:oto: 'A pronunoin niio suspoude os di· 
r(1itos de volar o s~r v~tado aanno para oloitLJr1 o mem
bro do corpo lcg1ala.hvo go:ral e provlncisl.» 

Prcàoiudn·EO aa redno~·íio, POl B ao pnla,·ran logaoli 
soriiio..,-mcmbro co n~stmblén provinoial1 deptltado o 
EtJDndor. 

Di! sorte quo a pt·onuncia suspende os diroitcsde uGtat· 
a Bf3t votado p11ra eloitor. 

O Sn. SouzA. Rers:-HcU\'1) eu~ano nn rodnoçi\o, não 
!oi isto o quH pt;ssou na commissão1 e tanto quo lnnoei 
r.qui uma nota pflrli. verificar isto. 

O ~n . Cnuz 'MACUA.Do:-Creio no na illustrea com-
mJssuos qmzezno eo ara.t quo a pronunc:u r 1roped1a 
o direito de ser v, tado p:;ra. eldt~r e membro do ol)rpo 
legislativo, gc1rnl e provincial 

O ~n. S.:.u~ .... R&ls:--Isto é que está de eooordo com 
n c:>ustituiçno. . 

O Sn. Cmt~ MACUADo :~4<\ constituiçi\o niío exige 
que o oi~sdiio não oataja pr?nunoiudo parn quo 'possa 
votar, lll\0 excluo o pronuno1ado de votar nns aesei:ll· 
bléa.a p1\rochiacs, como sa vê no art. ~2; lixige, pmóm, 
pa.ru tot· v~t? q no o oidr.dno e11toj 1\ no gozo de e~ns di
roltcs polmooa, att, 91. O ••oto ó \'tna fnncçi'ío ou 
attribuição polilion oor.fetidll 1.\0 oidndão revestido de 
certas ouudiç-õea; não ó dit~ito de cidadão ot'mo tal, ou 
~ó porq ua é Qidadl\o; n:aa niutia que soja utn dos di~ 
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:reitoa p?Htiooa. do oidadãl, q•1estão q~te l!erá d.iseutida 
e resolvida' opportuo.améliter a ~~nstituiçã? ~o srL;• 
dis,t:õJ qu• FIUBpenda ea o ~x:Jrc.ICIO do~ _dtrQltos poh
tico!l por-· ~;•,nt~llÇ'II oondemna.\ona ·.a pmaG ou de~rédo 
em qunnto'du'rarflm sttu!!• effóitos,·ou. po~ in:oapncide.dt~ 
pby.sion ou mon~l;-llonaig,nu,:porém;·no art •. 9i para·i6er 
eleítor.a o<>ndição de.qus ooiladão.não tlstoja pronun
cia.Jo. Ora, comu pnra.sor deputedo .. er~l on provin· 
oial, on ~;pna o r, preoliiO que se a o ettor ... 

O fn. Joio MENDES: - Não apoiado, não é con
dição. 

di;-ãó 
o Sa. JoXo MB!SDE!I :-Ha no ter a oondi7ã0lda>ren· 

ila, mas nãl) .11tt exige a oondi~.ão de el11itor. · 
O Sa Cl\uz -M~ODADO: .__ QLlCro dizer ·qu:o pC!sis-ser 

eleilior; logo •o ponto de partioa é:pode\' ser ·éleitor. 'E 
.,is ·a razão por:qne_< R pronunoi11dcmpe4e:d.o ~er depu
tariO!r eenadQ~ e~· me :xrbro, da aasembléa· provtnolal.--; 

.SenhoreiS, a este respeito t3m-se andado, · perlilittão.:. 
IIlO a ·pbrlfl'IO •VUlga:r, ·peta trás. e paU diBilto1 sem ·ne
ceasidade;·,é preoieotque,nos ententlamos.~' .. - ' . 

. ' 
sleitor-:o ·que · esti'fflr pronuncia o;. o codigo' do pro~ 
cesso, u~ ·art :lf6 ~ 2"1 tshbelece como um · doa ·eUeitóS 
da pronuncia :fio ar Stt5penso dg u:eroioio · do todas i&!l 
fa.ncçõ:Js public!lS, embora.esstr&rtigo estej~·no capi
tula que tenha por epigraphe-os crimes de rasp'Onsabi4 
lidada-; auil dispcliiçio ·é geral, _ comprehende, tanto 
os pronunciados om orirne,:.commu.:n, como de ~spon• 
sabilid.sde, e assim tem sido entendido.· .(Apoilldo:.) 
C<.lmo é g·;ral a~di~posição do nrt. 160 sobra diatrioto 
da onlpa• ( "P'ia:lo1.) . _ . 

A h1 de 3 de Dezambt.o .deolaranio no art: 9i que a 
pronunoi'l 116 dopoia· de oompetentemente 11nstentad• 
~uspendia oa direit(lB politiooa; ~~o está- de oo'nformi.o 
aàda com o tut. a• da 0\ID.Iititutçao, porqn~ dellli pro~ 
nul'toia· a mflsma· força do seutGnr.a condemnator1a á 
pnaao. . _ . . , . . 

A lei de l9 a~ Agoato •de 18~6 hnplioitalf!ente nó 
art. Elqulliitc·lll· .dirl!ito de l'otnry· a aur ·elle cona!dei 
rndo d'entríroa direito!! politloos, darogou o att. 94 da~ 
queíh lei,_ porq.tie apeul\8 eetmbeleoe aa oondiçilel deolf.· 
rsdas· na·.oonBtitniçio, ftugmenlando quanto 'a\' ezolll&ilo 
as praças de p!'llt' dO. extlroito é armu<la; e.da'for9a poli• 
oial -pngn e oo marinheiros doe 11&'\'iot-de guerra. . 

A pronuncia,· ·portanto, não r.uapendo o di:ra[fo do 
•o to, nem direitoa_ politiooa, porque estes a6: podem·~ lo 
por sentenÇ!l oondemna.toria. a prieio ou degrado;• "'ou 
moapaoid11de p'1yl'i1lR. on n"O ·r.l. . · 

O que é q.ue o t>r· jeoto fr,z 'l' Se'~· deolarilr quo R pro· 
Dt\nOill 1>6 1mpedfl du ser vott\do parn eleitor, duputado 
e senador, e membro da assambláa provJuolo.l, nada 
adianto. nbsolutawantG; rnna db· sa·bn, niir.l'; ucr ZDUfs 
a:lgnrca. causa, pàrmlttu. quo o· pl:'onuno íl o pt-asa oer 
\lot1do para vcra~d<•r o juiz àa pu: m\lo b.1to tambem 
ó h:wtil, porq ne pnrn nr voreado~· o nrt. lf.• df.\ lC!i da ·1· 
de Outnbro de 18'tB sómen.te I)J:Igll que pcsBI\ votar n~ 
n.ssembléa' puuchial tendo dono annos de àomiolllo no 
mtinioipio; e pntn ser juiz do pnz o a'tt. a• da lei de 15 
de Outubro do 18~7 exige que possa• aer eleitor. 

Bom que ne ill•&etr<·B oommi~~õ~s níío · tha.>oem em 
'\'iRta esse fim, o projeeto nüo importa· 'tiílniio revogRr a 
lei qno estatuio:n ·condição de podel"s~r eloitor·para· olilr 
juiz de pnz. 

O Sn . Cnuz MAOu.t.no : - Se o artigo do proja:lto 
d13va aer en~ndido t11l qt\nl e&tá cootipto, . sem ~o!frer. 
transforma ao, lle • e se qn ,deolarando o ·pronunou\ilo 
impedi o o totar o a~r vo'a o pnrll' lO lll or,~ o em · 6-
clarado impedido do vota-r e eer v )tsdo para tlido rn!Uo, 
porquanto . o art. '93 O.n oonetit.ni9ão dispés enre!llla· 
:menta que os qü.e uão .podlllll vo~ar. na~ a1wnbllar-pri· 
mari<U da J)IJ.t·och&a, não podom ser membros n~m •~tar
na numeação c.., algu.mo. autoddiLdo. oleotlva nacional 
ou lotlnl. 

No mon cnfondor à questão sa· ra1:1olva ·perfeitamenh 
deol::13.'nnuo·se rev(lgado o art. • G4 da. lei do 3 do De~ 
:tembro de 184.h , 

A pr.onunoift.allspaude ;o, ~xoxoioio . do. 1todae .ag,,funa:. . 

çõe.~ publio11s, ~onformo· '?· art. ~65 ~ 2~. do oodisO! do 
processd; excepto ll de qlla trata ·-o ~art. -2• da ·lei d~ 19 
dê· Agosto de l81la; : · . . . · 

Diz d projaofo, no§·~· do srkl9, que o•govemo•ta,a 
.• rt!iulamt1_11<1 que d•r pJN a ecreauçllo da pru~ntl'lU ·fârn 

cousclidar todas 1111 cüsposi9õoslegisla~vaa e regul~men-
tnrea ooiioel·nenteà aa·prooesso oir.il e orimi·na),- . . 

Noto que as illl).&tles c'ommiilfo.ÕEiil fazem de ender o 
regna .en o ··q·uo'_o·govl!rnou r·p!lra :o o~Ção aa~r~~ 
!!lente le1 da ~refBdda; 'dtJiiàolida9ã0~ 'o. q~G' 'I!Eirifi aaii&Y·a 
exo3ouçãi) da lei por muito tempo, não direi o'àíli ·~·kfi!. 
lenda'J·gregao·;•oreio ue !iiiMo ·ba c:ert&mê'tlte":ldtifint'O' de 
re cçao, ·~l'l'B· o 'que:>ee esonpt&·no ptojaófti; · · . 

Concoido. ~m · qaeree~ci4 a.ó •gwmo'autorioáÇio: p'ürà 
fezer- óonsobdar ' ae d1aposi~~e8 :Itogislllt'ivas''(r·regulll\ 
meut.u-ea •robre · o .pro<J6eso· •cruntnal,. m~s~·sobi'à''o' · pro·~ 
oe6sb civil tetiM muitas·•davidaw. ,,., 

Uau: Voz+;_;, E' 8qu'3 mai&'i)ré'cisl'.' ' 
O Sá.- ~11.u~ ~ A~tu.nc : :-" E i úm~ d~leiaç~o tãa im~ 

P.ox:tllllte ~ua ·11;ao se d~ve ~ar ; P.'!rq~! eo-bre o -proaesatt 
cml·tor·s&· ha de cbmpUisa~ :légi!llaçoes .autigttisalma& 
que dntão do tempo:\fo oonciUo•de Trentó.:. - · 

O Sa. PstintGio- MALIIEil\o :'-'Desda' o& Rowatioíf 

, 
proo~uo ·Civil ; . quanto, _ porém, ' . oon'liolJ!l'a'Çiío' ·. iáí_ · 
leia · .t _ rog11laDie'n•ô•t~ do prociêilõ ,'Olimiaal, · nlo · ~enb .~ . 
duvlcla algama, porqtte 'oonatão )le codf~ .. !fúó. datao 
de l8a2~· e fu'~ilble~~ iõ . ezaiill!ilô_;_lir óomp':l~ó~ ~á jll\~ 
minl a patta derogàdâ\ eubah&ne 110 ri numers~p1 ~ · , 
coordent' ·aeguudo llll illnt'erlas '· e tltul~s; dá 'ilo~ltiei, 
t4ma lórm11 inteUI~h~l, ·qa.e , eerrirá mnilo,, nao·t:~ : · 
pl\l'a, cs·trlbuu~ell, · oomo binl:iêm ·para o poYo, -pàta(•
~~. . . . . . 

_ Sonhore•, · ~on oono~~.~~- viJ~. que_ -~~ ·~ ' .tarde : .. :n~ 
devo nbuu .u·a paoienoJa doa nobte8 deput.aos1 q11e 
· Qie'bonrio oom -a· àcB b~n&vola. àttenÇão. · · 

Vo1:11: -Nüa:abaea-; .. tem· fallado mnito bo1IJ: ·; 
O Sa. :cntJI'MA.CdAbo: ..:.-Porgunto·;,,~ · .tcn'cló o 

• • • : ' • . i 

qaqndo n!fOst doa . cl~ atatoridaila ·da jub05 do direito, 
oa julgomerltos dcflmtivoa das oausns que estio JJujoltu · 
n oorrei~'ão, q.uelfl.é, 8enhore&, que cotdgli! os aotoa-t1o 
juiz de dire1bo lf Sorá c!onsequente'· q1te -~ â commisáii<J 
própcnba a ~e-vcgaçãtr da . maxh]il\ pa-:tà ao ditlpoeto·no 
ut." 26 dá lei de -a de l>ezembto, ou re,ógaçio 'dó regu·· 
lamento das correit;õtls. · ~ 

O Sn. Souz1 REu:·- Não é preciso: está auben~ 
tendido, 

O Sa. Cnuz M..toilA.n() :.:....E, s~bio'l~tllar êm oorrei ão11 • . ' • . . ' • . . lt 

de jtllitiça 6hil e uriminal, pretendia oonolui\" pedindo 
qua o1prõjeoto substitutivtil·lb:es f( eàe'i!Jil'viailli~ niio 'pnra 
correge·lQ, ~orém sim a~a cortigi ·lo & yiata duá àpar~etí-

reaonheoendo que o pl'aieoto, em aJg~Ss,pontoa do quo· 
~e ccon~ei e·pela .r~d~cção d-Q outtost'realU'len~ · tem. 
l.naon1'en1entoa, davtdo lato á pl'CDiill' e ao do&ejo etncero. 
de nttcnder aos roolnmoEi do paiz. . . 

O Sn. Sol!u. · Rutl: .;;.. Não -mo oppor, i a ia to. 
o Sn. Cnu2; MAcDADõ :";..... Entretanto~ ,~1 t\··o· fro· 

fundo• ·reepoito .. q_ue tributo .. soa illueh:ea:,\noDJbros·dG& · 
commisaõeo ·roun1dtu!l~lll é·a divid~ de reoonhacimento · 
que aeabo·de contrahi.f -pj\rao :O\lm• ell3S~- por torem•.i::mll 
preG~du ·.Mxnda· bene'Yola.l\t'Cw'rio•i'v•· aobrendo-; i.mau~~ 
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foatado que as consideraçõea que tive .a honra de fazer 
110bre o projeoto serão devidamente apreai~adas1 que1 fi
Clando.me a satisfação .õe.haver concorrido com o meu 
pequeno contin~~:ente para que se melhore o p1·ojecto, 
concluirei agradecendo . a benevolencb. . da oaDiara. 
(M"ito bnn, ?fltiilo bem;) 

O· SR. ~ouzA REIS: - i>aolaro · a V. Ex: qne, om 
muitos pontos, utá da accordo comigo, e que elles - . - . 
assignei o·parecer com rastrioções. Aqui (moltran4o 
wrn mcmu•c,ripto) ténho t!mendaá que apresentarei quando · 
me oouber•.palatt~. . -

Dada. a ordem do dia, levanta-se a sessão ás seh 
horas e meia da tgrde. · 

Sestoiio em li de AgoSto, 

PRESIDÚílllA DO SR. IJONDB DE D.lEPENDY. 

Enc~rram~r~lo.- .4baltec&mmto cl'agua tu captlt~l do 
Imperio. l1i~rw1o1 elos Sr1 miniltro da agricultura e 
Corrda.. Enc•rranaento. ""- R• forma juJiciaria. Di•cúr1o . . 

A's sete horas da noite~ feita a chamada, e aohnndo• 
me presentes oo Srs. conde de Baependy, Portella, Piuto 
. - . . . ~ . . . . 

, , . ' 
Cruz Machado, Fontes. Paula Toledo, Alencar Araripe, 
Monteiro de Castro, Uoh8a Ca•aloanti, Pinto Lima, 
Fiel de C4n"lho1 Fa-qsto de Agniar1 ;Bitte.n.cour~ Silva 
Nunes, Augusto de Olheira, Corrêa de Oliveira, Can· 
di do ltland.ee, Dias da Rocha, Gama Csrqueira, Catdoso 
de Menezes, Aft'onsó de Ca:valho, Pinto Brag~&, Corrêa, 
Capanema,.Gomes de Ca&tro, Fernande11 Vieira, Coelho 
Roddgoes, Carneiro da Cunha, Paes de Mendon9a; 
Sobral Pintll, Moraes Sllva, Simões Lopes1 Dicnya~o 

. Martins, Gomes da Silva, F. Beliaario, b!\rão de Ara
· .. · ·. agy, Paulino de Souza, .Pinto Moreira, Theodoro da 

Go'doy, R'ldrigo Sllva, Candido Marta, Camlllo de Fi· 
&lieiredo, Casado e Araujo Góes, . abru-IJe a aeaaão. · 

Compareoem depois ae aberta • 11061iiO os Sra. João 
Mend!3a1 Teixeira Junior./ ·Duarte de Aznado, Barros 
Barreto, Souza Reis, And.rnde Figueira o Ca.nedo. 

ll't~ltiio oom pnrliclpRção os 811. Nebiu, PRranhoa 
Juniot:t RocB, Mello Ro~o, Candldo Torre• Filho, Oa
mUlo .HRrroto, Manoel 01omontlno, Luls OarloaJ Ltmo
go~ Jo:tl Colmon, Horaolito Graça, Bahia, J. de Alon
oar, Pederneiras, .Fernandes da Cunha o GonQalvom da 
Silva: o oem olla oa Sre. Angelo do Aumral. AlmEida 
Pereira, Aznmbuja, Assis Rooba, Antonio Prado, Araujo 
Lima barão de Anajntuba, Batros, Cobra, Benjamim, 
Cnetoho~Branoo, Costa Pinto, Domingues, Evangeli1ta 
Lobuto, Ferreira dll Veiga, Ferreira Vianna, Galvlo, 
Henriq .. asiJnnqti.eira, Jnnsen do PaÇó, Leandro Maciel, 
Lima o Si va, Mello Mattos1 Mello Moraeii, Perdigão 
Malboiro, Pinheiro; Pel'eirll Franco, Pereira da Silva, . . . . 

' ·Figueiredo e Vi':lira a Silva. 
Lê-se e approva-se a aàta àa a:tltoooaente. · 
O Sa. 1• SEOI\ET.uuo dá oontll do seguinte 

EXl'BDIE~TE. 

U lil offioio do Jninisterio da agricultura, commeroio 
v obras publicas, devolvendo o requorimento óm que o 
visoondo de Barbaoenll pretende garantia de juro de 
6 % 1obrc o capital de 4 180,000 pilo prazo de sete 
snn:>s para a construcção do nma via forren. entra aB 
minas de oarviio de pedfa do Tubarão e nm porto do 

TOM() IV 

rio do mesml no!De, .na provinaia de Santa. Catharina 
-A quem fez a requisição. • 

Um requerim.ento do Alferes Chrispiniano Bunrque 
de Macedo pedmdo uma P"Dsão. - A' ce~mmissão de 
ponsões o ordenados. · . 

llfA.TniQULA. DE BSTUD.ll'CTI!S. 

• • JU ga-se o ac o e e era~ão, Q vai a im-
primir para entrar na ordem dos trabalhos o projeoto 
com que oonolue o seguinte pareoer: ' 

c José ·Gome • 
• aiino da faculdade de direitD do Reoife, pretende 

~atrieular-se no mesmo nnno e fazer aoto das respee· 
t1•as matarias depois de examinado e approvado em 
mathems.tioas, nnioo preparatorio que lhe falta. 
. < A oommissão do instrnocão publica, t.ttendendo a 
que ') supplioante prova o que allega em sua peti~ão., 
bem Gomo que se acha habJlitado no preparatorio que 
lho falta, é de parecer qne sej'l .deferida a sua petição, 
e !!ara isso offersoe á oamara dos Sl'l!. deputados o se-
gtunto projecto : · · 

« A assombléa geral · resolve : . 
c . • o governo autoruado a mandar admittir 

a fazer neto do 1" anno dl'. faouldade de direito do Re
oife o alumnc ouvinte do Jnesmo l\llllo Joaá Gome.IJ 
Coimbra Filho de ois de examinado a rov d 
mft ema osa, unxoo preparatotio que lhe falta, e de 
pagar ag taxas legaes. . · · 

c .Art. 2.e Fioão revogadas aa dispoiliç~es em . con.; 
bano. . 

c a a as oomm115 ea, 4 de Agosto do 1870.-Duarte 
de A:m:edo,-F, de ,.guiar.-Bonifacio de Abreu. :a 

. Eutrão aucoeasi•amente . em aiaQUBIIlto1 . . e. s~o a.ppro-

·
yadaa sem d3batCJ, as rodao~õee das emendo aeparadu 
elo orçamento quo forio a 1mprimir na· sea!lo anteoe· 
dentt~. 

OSa. FoNTis:-Peço a V. Ex. que oomnlte a oa
mnrQ se quer que iejlo dadas para a segunda parte da 
ord!_m do di~ do amanhã as propoatndo golemo que lOS 
aobno em duouaslo. . · 

(01 Sr1. 1ecretario1 vtr1~cao nc1o achar..,, Ul) r~cinio 

n~~mero legG~ dt membro1 ) 
O SI\ PaBtiDENTE :-Na casa nio ha nurasro de Sn. 

depntadoa para at~ votar o re uerlm~nto; or cóneequeu· 
J 

Disda. Peço aoa Sra. doputadoa q\4e ae oon&enem n01 
lllUB logll'OI. · 

Prooede-ao IL ob·amda, G verl8ol·le por êllB não 
eatareOJ no salão 01 Sro. Blttenooúrt Gomta da Siha, 
Ciouro Dantaa, Leonel de AlenGar, Floriano de Godoy, 
Rodriso Silva, Joio MGndes~ TelzoJra Junior o Doarw 
de .Azevedo. · . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDitM DO DIA. 

D.BQENI!CUISINTO DA. POi'ULA~ÃO DO JJIPElliO. 

O Sa. PaBIIDBNTE :-Continda a disoweão do art. 2• 
do pr0jeoto u. 138 deste anno mrmdando proceder ae 
reoenaeamento (la.popula9ito do li'J:lperlo. Não havendo 
mais quem \ueira a palana (p~ura}1 eatá enoer:rada 
.q disousuão doato artigo, para ser votado na seguinte 
eeosiio, 1'iBto nio hn.ver caBQ._ 

ABASTEOII\lENTO D
1
AGUA NA CAPITAL DO l:UPERlO. 

Entra em a• di11onssüo a proposta do poda:r eJ;.eouti•o 
que autoriaa o governo a despender att§ a ·quantia do 
l,ooo:OOOS para o abastecimento d'agna na oapitt\1. do 
Imp3i'io. 

o 8r. Dloao. :welho (mins.ttro dtt agrictAliura) :~ 
Reoenoi ·me para. na _presente diacn88ão responder ú 
obaennçõos do va:rioa Srs. deputados que na segunda 
tomArão parte no debate dm. proposta sujeita ao e:a::ame 
e appro•áção desta augusta oamara. 

Oooupar-me·hei com o illllfltrad(J dtJputado pel• 

8 
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Bahia·: (o Sr. ·conlielbeiro Taqnes): a de(erencia que 
dgvo-lhe e a cironmiltàiioilf·àu tá'r eido o· primdiro qne 
-.eio Uribunft a,ill~ me detern:íi~i\o. Deplpro, ell.tre-
tân~o, a !'!l~ aúenoi~~ . . · · · 

O nobre deputado, notendo a ff;ltn <\e-planos, plantas 
e orçamento cas ob1'8B projeotadas, conforme exige a 
lei do 29 de Ag()11to d~·;l82~, .qu.t~oseu.~ntend.er regula. 
o edido de creditç,sdeeta ordem, declarou que, npl:z&.r 

. . to,
1 
~va q .~eu yo . . p~opos ~'.mo v~_ o pe ,a co~, nnça. 

qua llíe 'inspira o gove.rno. . · · · . 
· Aprecio'· ri?'nla~~~ll.P,i4o ~~áo a .~eola.ração do nobre 
ela t;~.t~do cu o a oto Ill :to .. :son e1a o o~erno ; , peço-

•: à; p r ~; vep1a' par . .1scor ar .. e . ;X. 'qus.n o .'\ 
:C,itnÇiin d~ lei;8.e Ag~8to de'··IS2B•·como·regnlndora do 
. pedido dA .credito ~m qtiaetão; ;Entendo que na éepeoie 
:'ilão· rege esta lei : ell.a llei've para. q caro i'lm que .o go
verno, 1iiíl)' echa.JJ~o ooi:ttrata~or~s ',on ~mprezatios par

. 'tiàu1are8 i).l.ie se inounibão'Jtlu 'obrns do g'enero ·a qti'e se 
'refere; istó é; eGtUda!!;'pontee; · ·equeduotoa, do., ·vem· 

'",r.edrr··aO·o(lt'J?b~ Jek.i ii~lattvd' ' aü. torisaçiio 'Í!. u.ra'le~a:las a 
\ cefkito· por aif.mlnll'ltr~Çiio• ·Então o p,edido dbve ser 
· âoompb:~ltàco .dos requisitos inditmdos1 como· sejão pla
nos, plantaP, Ol)lRmento1:11 eto 1 afim de votar-l!e não E~ 
a dea ezs neoessaria ás ·.óbr s ~se não- tainbom a· tlr-

de reQ'U.ár. : · . . . · 
· ·Eiita demonetntção não aoompanhon .~ . 'Proposta em 
~·o~ão ;tlô:t: . enyober:: aas-qtnJ)~D ·.· <tt19,· não. ao;tvlnha. 

u c · eli '-to ao cal ulo üs eles ro r1á oss . do 
·.'lltll}ltn~,à~-;em. E.er lnfo~m ~oã ~s_int~ê~s•. os. · (Apoit~· 
'loi.r 9.9~~a~ e~.~.tn,~~:oªt~9~ · ~jfu:eoi ~·.U,ln_str~da 
COWmlBfi~O 0 aQ_oume~to que CO'tltéqt a dcmonetraçao, 

~é~ste td~t\'meríto%à.>déi 'e:idatii'-.. entre cs.:papeia res-

. <'~~~~~ii - ~. no~re'•Bep1itado·dá;falt&' de aolnção :'Telha 
q\le1tão dae ;1gna11, cujt'B estudoa não chee;iio a um rl'snl

. tl\do idótinüiVOI; · queixón-:-se da~ :ttlpftl'lt-19ã01' :aas~· óbrss 

.t·pablio•s.dó,.,IQtmiaipio t_\Deritro,'• :'Qnjos engflllheir~s são 
,...e!JppnsaTeis·.poli.·squelle Gt?:viço; !em brón a êon-.emenoia 
de rrformae que habilitem o miDisterio.cla rgrionltara a 

.. , • l ' ' • • - •• ' '· • 

teohniaa; e sobretudo deB~'j1' 8~.-EX•. sab,&~ d~ que , oa
ra.!:lter 1ão a~ ~br~~ 9.ue_ se •ã.o eJ.Ppre~~-~~ero~i)l o c.re.dito, 
~~· ro-.i~q~aB19'3r h~a~"s ·": ri_~- pht~·o, Jrt~ell&~taõo, oto • 

.• o~mo n,o'.ràlatorió ex'hi:bldo .~ll~~(anno,' tra i q ·que&tãc 
··que 'néé ccoupa· e:&! pondo ~ •'seu htado, a· nao tenho 

maia a aaorsaoentnr. A falta de solução · aemo~fltra a 
·· grantllid~t• do usu'rilpto: o abaatecüDento d'agnn ·ál oa• 
opf.~l. ãti•.I_mperio tem• 'pre~C!dhpa~o· semP!e .o· governo; 
('lnao ofufelu:rMnte nio 1ach'i dtdo&l !l'tlftioumteir pnra re
·~ iol\léllâ, o u~' óurto tpeiladQ 'de ~iiiha aaminitib!\çãc) não 
o pude ainda conarguir. Se tiver t9mpe, a;p'ero fszer o 
meu dever. ·. 

A ,p!lrt~) . tJllf~oia~ :ou tqqhn!oll• da miniated~ a men 
cargo dep(;nde aa creapão do aorpo de &D@!t!nheiron 
oivu, E! .. e-in,d~ nistor ~onl:Jo ~o~4o_ eéri&ll. djfliculdade. 
Conto atípei.Já-la~; ~·aom'sliipon:hd 'óooupt1;.;mé'deste ser
viço. 0~ ttabalh9s legislatiVOS desviárão•mf3. um pOUCO 
do1 e~tudo ~ao~'re~lammtó do' ·corpóf J!ll:tanibem qnea-
o~ii.o~'im'pcrtE\nte;· '{Apfiado' ) . · 
· ·, 1Qttânt!» áo péssoâl dli insp.eoçiloida!J obras pttbli<laD, 
' tenho; a'dizer _que) lill' . .ahi 1o'•qné ,lia ·em" toda§ lia• ~·par
: tiçlie8j ' b~flo é'·nul.oil;' 'nptós · ~ ' hiMpto~;:·." mns.· •fujo ·.&ato 

I 

indispenaa"fe) á'"fida-1 como·ponQO mais o:n menos·(lst& 
· na bpoeiçãõ; iiiiõ ênvolve· aclli\lsiió ~ tbeoriâ doe qijtitro 
clem.entoi d& 'Â·Tis'totelaa; oonheoidà como 'bi•ronea. ' nté 

, peloil menino~ det:osoola. • . . . · 
Quanto· á applioação do credito',: tenho. a informar que 

será tanto no.. acquiaição doa .ml\bancisell i:ndioperlsüveis 
a reforçar o satual .abà&tecimentor.:d'll.gu.a) cç,mo ·nas 

·obras neoessatilia a 'este fim. Ta.esr.ob:ras .·fietão,sem-·du· 
Vl a ~ natnrez~ pr6VI~r1a, m.aa propr1~t .a 11erv1r a 
que o ·problema da11 tlf.'los:;llt'ja ;pratitlameJ;tte 1 e olVido. 
Seja. o ;~overno- ou q~alqiier ampreza qu~ sauttnha.:da 
incumbll' do seni o detinitivo levar.á tem o em -con-
s rnu as o raa pot:!;llanentes, e· at . .a · pt·p.u e~.ç~ ev!! 
~er egu~. {Apoiado•.) · · . . · . 
, Q:nobre depllt!l.do chamou a attenção do governo 
para os abus·Js que dão-se na execução dos rogulamentos 
do ser, iço, e para a devastação das me.tas nos te1renos 

. onde hs mananoi&es, deplorando que, sendo algunA de e· 
tes de p~o_pdedado .. nacio~'i'l,nâo tE!.nhüo &ido devida· 
tnente util1~aos.. . - · 

Tenho tido na m&ior consideração estes objeotos,. e 
instantês •fe®mmcnda~ões hei <:pa!liad(} ao :inapector dali 
obras publicas, como consta do t-xpediente ·publicado. 

Oa abusoa•no servi das a nss1eão~ · ~éterado!JI;fl!,dif· 
. ·fi ceia· ile . aot~igir; · a.· o c6rte'.1das •pennas ioonoedJdss s. 
partiUlllareaJ aliáaiá.utoneado1pelo. r~>gnleme:nto. de;Ul61, 

'daria:.Jug1$.r· a tgrande clamor . .S6 em ultimo oil~Iança--
. ei .Iilii de · te: eu . · 

Sobre os terrenos de dominlo:-tD.aoionalreaímente~tem 
havidoldesonido, e 118 denataçõas das ma't~f! são deplo
raTeia: Trata~se .ae :aBnar:o)mal, e o · meio~ .·r.ehc:"ê los 

· · n • - s. • 'a . 'das 
pêlos rend,Siros. Em tQdo osso. não me c.aMa ·reap<~n
sabilidade daBfaass hâvidsa : ;tenl)o, ttmad.o eeterserviço 
na· :maior 'oonàide~àção.;·~ voli f' z~ndo .. quanto ,me, p~r-
ml:ttem: aa cirô"'ms~nc~áa .. (:Ãp~ioll4/8.) : . ·· . 

O Eá.; Cumm~'MiiNÍ)~s~~F~emos='j~,a~!9~ a ·V.;.jEJ:. 
,, 0: S~, ;M~~JITRO.DA :~&niCUJ,'l'~Â: ~,piiijO:·ID.e ~ora 

ao::<i,Iguo.. Jlep.rt:sen~~ .. ~o ~ra~a\ •. ~en' li~nr~d<.r~~r:ug9, 
q~e t&iJ?'bem, entrou JUl~'disOils~o. . . ·. · . · • · 

S~ ~:!!: , f!zeodo ~glltiça, que' tiluito -~~rad~ço, ';áà' lmi
nbas ~tel1ç,oas. , ~~otar,O:·Il· q~ek ·emborl • no ·rei. at~!O .. ~~o 
iua eótclJ! ·a~s· obr~li. n~llcaa ~a·. d?rte se .. ~~ llís; a 

rlgoroli.llmcnta D,eaessarta. . · · · · 
D.evo dé!'lll.l'ai: ào. tiobr:e deputo~o. quo. o ~ocnztt~ento 

a· qu~ .. ha 'pouco .tefer,l,":roe,. oontendo a· •aetrio~l\tração 
o.o; credi.to, 6 do· mesmo ·fnnôoionnrió, que; atténdendo 

· ·a·ciauaú~u'p~rvenientes, hiolutive I!B t2tigeuoiul c1es9rra
zoadaa ·. aa .a!'guna própriet&rioa dos tetrer::os onde·. ba 
ma.nnnolaes, ''teve de 'dar' maior. :desenvolvimento ; aos 
I!J\11 planos. 

·. 'Acoresoa que.laotuou ,em weu·eapirito A consideração 
de CJ.Üe,· augillcatahdo Cb.da. d,.a·wt\ia g ·carenoia· d:agua, 

· e·nR(f'pcd~n.d? :prev~r até•que,ponw ohe~atá oer.nelhanto 
onlamidadé~ Jul~uOJ' mais•aoertado, ma111 conformo ao 

•uoasiJ tegimen conemuoional, h~bilitar•me com roaur
' lloti·nin ponób maiô amplos · pedi doa ao .corpo lt>gisla.th'Q, 
cunqnllnt:b este· fúnacionr.va, do ·que: recorrer. wais. .. tarde 
·~~Oll:p8diente ·,dos creàitOj po.r decreto do executivo. 
· .o .Sn. · Conah :~~uito ·bem. 

O Sa.' MlNJ&Tno DA. AGIUCU'i'ftrl\• :..+Não:.sei 1 tn~omo 
u ·' eci~tamon.te terei d~t aett\r; ·de e oré~ ,o 

nobre .. e,\li:Jtaliq ·deva continuar~ :estflJ' CQrto ~ qae arei . 
ao dinhcuo 1dos oofre:; publioos're&tticte. .applicação âs 
urgenoias do serviço. · · 

O Sn. C~n~h :·-~isto bem. a~nvenoido ·est9u. 
O Sa. MtNI&Tno DÀ .AGRIOULTuu&. :;.:.;.Sinto, Sr. preei-· 

dente, divergir do nobre deputado quando entende que 
não tom effioaz e oonfenionte'loppliosção ao processo da 
desB}!ropriaç8o p11ra . o serviço . das aguas ,9 deoi:eto 
n'! F1 il~t de 1856}o6mo ltidi(la a prop9sta. SSE~: di se&! nos 
que;-~os-'ndo p g<1vern9 cotn 'a fROuldadé d.e'l'Himes• o~· 

• ~bitto 'ile 9.tía · ,ttata ·o àrt~ · 4" ·· do qeoretó,h annt4lado 
·•.erA:o principio do1orbitrdnientoq>orquanto; t1epr~n
··tando1 o mernno·•governo umá•das partefl, é d&'Vt>bd011por 
11oua•ngontou nomear 'lioúa · arbltros · om ' ldontldntle· de 
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direito .c·ó~. a on~r~:;.: .tO.rna,-lie . oom~ -., ·ãâMg_n~~iij '<J.o t5~i . 
qne · àeeidlrá· detlni~1vam0Jite, no C!llao de· aivergenola~- o 
Terdsdeit(f juiz.da~q~eatãó}ist,o éj fi(J&'OÔnl' trilS ai.'bitrOII · 
co)llt'ra oe'doti5 da:~arte. ad.-ersa. ·· . · . · · . . 

fJa~a obviar B~mel)lante Ül'Obnvebi~nte o nobN depl}
tado n:uu1d.dn: a.'emeiitil\~ quo .'a·oalbára'em sua sabedó
ria reaólveil: niio aceitar;· autorisa~do ,o governo· a•expe-
dir • re~latüento .es eolal.: · . · · .. · . . 

r. pret~ .. p. e,.-e~anun.el 'ell q e&t o ·ant~a ·de oll'e• 
reéler ·á diaoiíi!êio ~-·proposta." A d!ivida q11e·ooot1rreu ao . 
no~re depta.tadO vhi() RP · xneíi:espiri~;: ~e, éorisiderando . 
detidamente o aa!'lim to• a ueUa· disa1 u-se•· 

ea men e, sea o; a a mmíltra9io •repreaentada ille 
proQeSBQ do arbitr~mentq _pelo, ,prqo~iad()l'.-4os :feitos da 
fszent;l~, .C)OinQ·. é- n11,tura~ <i ]\OIDe~do elle, dona arbitr()ll . 
e a parte 3dV.ersa·.outros ,tantos, o quinto J deaign~JdO pel~ · 
gov!'lmo,; d_eve offereoor,.to~às IIS· ga~antias de-.iniparoia·. 
lidada ·e de5i'nt~resse. o ·govemo, oollooado I1l'uito ac~a. 
dos.,iatereeaes partiaularea, e ~ttendeudo . sem i)renn\lão · 
uni.Q~tme~ts ao• d~ ..justi9!' .~. bo~,direitQ, ,tem de .«lesig!"' 
n~r, .em· todo. oa_ao ·pese.o.a:Ido~~a, -maior da. ~da. a GXQI~ 
çao •. Qqe:(luspa~çfio: .p6de ~a4i ~:eaultai' Cf. . · 

So &l18peição:lia; JX'NDit~a.,.~e o nobre de ""~ao pucir 
ue eu eitos ~~O·IIl!m .. ·todos. • • · 
azon:la1.&U!Jpéito! são 4J:u&eaque:f.-ontrôa ,jnizeB,-!porqu!'· 

a sua.~no~eaçi~ em . re$i'~ 6 · ./ei~nr~ do. :gorm.:JJ.P• ~ . . 
· E~tretanto.re·~~to :os e&~~_pqloa;do .ZJ.o'.brà 1él.eputa_clo, 
e. uso :Querendo, d1ver . . ." .. . . . . . . . 
reza, .isto. iS, -qli8ndo.. trata-ileAie, .O.c)ufiar-!lttrjpüiÇões .ao 

. exeonti'vo1.'· . nca~tarsi-. <JUalq,*or ,. emenda· -uo 111éntido de, 
· fio~&r.; a nomea9~ do .qu~ntõ · ~rqitro •& oargo,de, outra . ~ .... . . . , . 

.. En~o,a,.l ta~~in .neste .. e bate:· o· ~obto .deputaa.o>pelo. 
•· diatricjo elo Ri(J.lde Janeiro;-:e, ~om:.a ~~v'n~.,qá_e 
lho. , 4: habit!lal.·no:..'\ue ao. r~·~~ ,aos ntJ~'!OlO.S d.o .. miidsíte• 
rio.-a:men .. ca~~;:Qnt~o<m a .piOP..P._.~,..o Bf:lrvl~ 4a~ a~, 
ae-ià6a&. ~ p~:C~f:!t~mento !ao mioÚI$l'QJ as oontradào~es e 
ertq~~ do re•atoo:~,. eto... . ·. . · . 

Fojo de aooiiJp~wu! ,o.D,Obre depp~dq .~a.- .seqda.~in 
glle .sa metteu. Esta·:auguata cabi·ua ea~ 'liabilitndà a 

· ... ~clat'ta ·P.,Too-e'aen('i.:.:ou ~cdtinofal de!anail cen.:. 
autu.••Fál'et _.ape~à··bt&'feá repa~·; . .. 

. .· = Ft~zXeauidQ esca~.,; S• br-.;poll.diior eur.Jio relàtorfo· 
: ti..-·cfWtl' · ·. · · · · - · · · · • ' · · 

· j;~rite~ :feit~ · ~~or_ •elii!Jre~~~ :qn~ncio;~ expedindo : 1ns- . 
tm~ç6ell a·.oomnnseao- eapoozalj-•a q"em monmbe o exame 
da& :&rópostall · q_ ue , enoontrei• léDl'·1!olução1:. fo11Dulei. um 

-fltU!B o para s"ber ~.e tal 'Servi~o ·in!a·aer 'f<eito'npo· 
Hq uelle, modo ou ·por.-admirlilltr~i... · · · . 

Eis; ume ~grande pl'oJa•.ds 'ô'aill~iol ,oqm., •tv.polida. 
incollerencta, uma ~agr~n~e :~o~t~~~~q9ão .t , · , 

1 

. ,,9ra, ~inda q~an.ao e~ Indi.viâualtu(lnt~ · tJ~e!(Se opi
nla?· asl.llnta~· Bobre este. pont~, ninJluem·qrle nio. saia 
mu1~o presnall!lo de aua ptoprll\ aufilcianola para tua.o 
es~nh~1i11. qup ·a· q11estão';fos:ie submett.ida ào·exame 
de uma ··oommiuão"de profissionaeq. ( t1poiaclól.) . .Efs·ahi: 
entretanto o relatoi'io foi escrlpto' muito depois de. sa
l'Bm expedidas· a& initrt1o9õea, nooi:eaoendo .que naqueUa. 
po9s eu referia · me ao 11enlço aotual, e nlo . 4 queatlo 
ptmd"'nte CjUB não ettl\ dofiuitivamente resolvida, oomo 
,.e . evidendia da sua leitura. " 

~str~u:~hon S. Ex; qn~1 ao passo ~ue no. projeoto i!.e 
orçamento que aoaba~se 'de ·votar, a verba .-..Obras pu· 
~lioas ~o mnnioipio· n~atr.C!-;-soflan a'no~vel rl!~uo9&~ 
ae , mahl do 400:000/1', eX:lJi·ae · Qgora um. qrechto de 
l,ooo:oOO#; ·EnxergaS; E.x. nisto tambem ?aoillaçao, 
s:ndt1:t para àiattto· e para trás 1 · 

• 1 • oo eo o 
nobre deputado, '0 orç~fuento qno a oamat'B àbaba· de 
lotar o_ para o exeroioio ·de18. 71 a_ ' 18'12; '(aj·4iili..dn·:esra 
o eenado, a pa~~àrá,'on'.l)ão;. ~~te.t\nU.o·. O ~reiito ~e,llid.o 
~ urgento, tanto quanto. o ·sarV19'0 a que é deiltma~o. 
( ~ fJ~ údo• .) A populiiÇiiG dos ta' côrtli. não p~tle: presoindir 
d. agum, ,eBB~ ~lt!M6U~ fndi~p·eua~'fêl· á \'Ídlij. OOM a de .. 
n~a Tenta ao iUuatre deputnao·péla LBl\bf~~ seja qua1 f6r 
o lesultadO' doa"estv.doat•·eójs quaH&r. o syiitemà que se 
adop~e .. p~a ~en fornoolmento deflnitiv.o. · . 
. Etípél'nifdo '1\ttendet · ~~~ ~neoesai4,.'1\dsw pnblio11s 'em
qu~üto _o :{)roblema 'se reliólve;·emqu~t~ as obras no~ao 
aa· con&tt\i0m; e befu·qeHbera~o a deOidlr 'este. negóolo, 
fni pahardnté :ezn ~r'peair~:tnei,Os'·âo ·pode~ · competente 
"'contando com ellos,-attentàll\1 jnlffiÇa do pGclido, ellm~~ 

nnr ... do fütúro ·or.~an1~nto~ti~ti·deepeza•f1UO niío·terá· mais..• 
rnzao de:!Jer quando: <eate,ttv~ _de;1Vlg(.IJ'!lf;, · 

o Sa. CAN»Ioo MENDEs: ~Nada. ~.'Ji>gioo. 

. O. Sa, .MJN~sTno DA. A&~I!lJJLT_uu: -:--tO ·~_ob~e .. dep,'-
tad.o. ~ qp~~- tefiro~me . ~iase, .. q-q~ q g!l~~$o .t!:lm olf me.ios .. 
~re:sart~~ p~~·: o se~nço, , qu~ .. prete~tt9, ~p orçaun9uto I 

o esto~Q ooqipê~~nte1 .. se~ .. ~o .. íse t.om._.pt4~ó~dq~ - · · 
Qar&u~ ao ,orÇ~&mento,, ·vlg~~te~:·.a · JíabtJ?~ por .f.)nd~ 

cora:.e .a ~espE!~a ~cem . o. ~v~90. · daa/ aguae;.lâ eat~ ee11a~ 
· . . m a im~rt!Qloia . 'as. oh~aiJ . . , ~:Jtt,&!IJ:.'T 

dinai'iilâ q~o r.ehão·sé em '4nd8rlte~~~ para ~oadJ}.', · 4 
exoeesiva':·fàlta d'sgua, e· com o respectiVo :oie<lito: ~-qne 
se ba de fazer faoe a todoiN>S enoug(J's 1lntigo8j ~li OVO& e 
. • · . • iaes,·e!HiQD&lll8n: 111. IBB-~-
tos, de.pbsittw, .flciJGstlle1.etó.·;tdeva-neoea~ariamente ·~~é~.;, 
oer;. ~s ,'Clat!ldoa· ·pata· a sdo~i.o .. de .. um· ·pl~no-jef:int.fjivo 
de abasteetmllnto -.dé'Jem -4lontl<lU.r ,, ·Em· aumm:a, :pns., 
orev~ . a ·pr~d!lnoia .qu!! resenem-ae .xeoursos.p,ara,~ as 
eventtiàlids.doa do lierviço. . . . 

·O nobre deputado impugnou a applicação elo decreto 
n . • 1,664 ~ae~ l8i1S ;:ao ;:ptodeli6o,• dtt IdéàapropriiÇiWt sus
tentando que a lei de 1846 offereoe meio prompto e 
effio~z para ·o fim ~ tql\GJ;so q>ropõlt.O' governo. S. Ex. 
110 seu ardor de argumentação oheg:iu a avançar que 
entre: ,as ·di&poeiçães . respeotivaii;Jiio: :.hal'la- qúaai ' dJWe~ 

Senhores, · m1.1ito·ptejuc1ioa-D.oa ·a pretenção.t Basta' o 
~implea oonft<t~to . ~es.te~,4~~~,ap~ ·pg~P9P't ei!S6Df.~sl, 
1sto 6, .pa deoreta~ ch ®saprQp~a; .. pa~ to~r:s.e 

· Coofonne.o ~:l~~;f:~~~~~~~ ~~~~~~~~s .. pq~ 
déoreto ente.'Q.~m-:B!! 4esap~opr186oa · tod.Çs. os :predio& ~ 
ter.:enoa,, nellat~. oowPfihe..,àidcia, e e:Dtrl\;.aa.logo n_ o 
proossao de. indeblnilt~~·R,ne ' s~m~~uüsimp, ,e &eiJl 
reoars~ em ap~llação,w:una . oo~f9~' :P a.e ·.~.S~K. ,s6 
em eàltaAa, .. b•u1doll, oita~õea _e pre}.imiu.ar~s : Bastão~~!l 
tdntll di~a~ e · e~gne;se)ltn longo;' proo~sa~ pll.\'11 q juiZ 
pronunctar , á delll\prapriat;~~o, d.an~o-se. agg~avo· .~e 
peti9ão ou iutrumelito. Proae&nG então . o prooeQo 
da inde1t:nü;u9iio, longq e-DlorCSO,iC:ÍOtJl um juia especial, 
ae auju deole~eo ~lQda ha appa,la9ão. 

Niu 6 preolao .dber.m~ia. ,.(.4ppiado.a.) . . 
Por l!ltlmo veio o nobre dtJP'!l~do iCODl a q\le~~ii.o .daa 

seamtmaa,,. suatenta.-do que. o Estado tem:o dup1to.de 
apropriar· se daa a~as, _porque · o ueo; deataa foi-~empre 
reservado na oonoessio daquellns• . 

Sr . . prasidonte, ~sta .queatão, ,,por Plllla~ .explioito., ~ue 
sej~J o direito . do E~tailor d~U~ .lugar " mil ;reolatn~9ões 
e do.mtlnaas .q~o .se etllrni~aráõ ; .Os o~njdor_~e .d,oe ·ter:
reno~ on o. a m~l\a'QonJ.es . m conatr:lU . em e1 ou~~. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 02- PÃjgina 4 de 12 
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ta·loa-hoicom 01 recursos deoi&iVOB das leia de 9 do SeM 
tembro de 1826 e de 1860, que previnem aa tristes evon• 
tualidadea que vejo imminentes. 

VozEs : - Muito bem. 
o Sr; .,orr*a • -Sr. presidente, oo%Do o honr:ailo 

ministro da agriotiltura dignou-se de declarar que aoei~ 
t~a uma emenda .no eo~i<!o de regular por modo 

de 1655 a nomeaç- os nrbitros quo têm de avAliar 
a indemnisaçiio de~ida aoa proprietarios dos predioa e 
terren oa qy.a· forem .desapropriados a bem do servico . . . . ' . -

-· '. care-;o alongar-me na justificação da que terei de enviar 
á mesa. Refiro-me so que disse sobro Eete ponto na 
Eegunaa dieouseão do proJec·to. . 

Animado do mesmo desej 1 q11e o nobre miniatro 
manifestou, eu de&istiria, para ir de aooordo com 
S. ·E'.x •• de aprasental' a emenda, se não me parecesse 
essencial que dos oinco arbitro& não S('jão dous nomea
do• por um sgente do governo, e ainda outro pelo 
proprio gtv&rno. Entendo qua o quinto orbitro dé'Vé 
ser designado pelo juiz · 

Estou persuadido de qiUJ . B en~en in facilita o consc-. . 
> 

o poder executivo, a qnal dsve ser .qnento antes ap~ 
pxovada para sr.tisfação da nrgante necel!aidade de mi
not~r os solfrimentos 8 que. a falta d'egua enjeita os 

Vem á mesa, é lida, apoiada, e G.Iltra conjuntamente 
em discussão, a iPguinté emenda: · . .. 

O qual correrá perante o juiz doa feitas de. ftzenda, 
a quem compete nomear o qu.into arbitro de que trata 
o art. t• do mesmo deoreto.-M. F. Corti1il. » 

NingMm mais pedindo a pahtvra, fica a disCü!!!iio 
encerraiia. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFOJIM.\ JU.t:JCJ.A.RI.\ . 

• Continú'a a 3.' discn'.lsiio da proposta ~o poder exeou-. . . ... . 
Dezembro de 184.1, com as emendas apoiadas. 

o @r. liorges lllontclro .: -Sr. preeirlcnto?, nn
t~ll d3 .tomnr na_ devida considor~>ção, oomo me o um· 

; ao e1 n ao proJeo o, . ornem 1~oussno, 

pelo nobte epute.do por MinaE-Ger11ee, meu particular 
amigo, tn.eper~ittirá V. Ex., me J>ormittiráõ os nobres 
deputadoa. e ~ llluetrado impugnador, que apreoie ou 
d~.em pr1meuo lugar Es razõas pi!~les quaes asajgnei 
com reatrioçõss o projeoto, dJaoordando aeEim em dous 
pont~s d~s. meus dignos oollegtlB quo nesJgnáriio sem 
rostnoçõee. Dando r. e razõlla po1· quo &FJ'·im prollodi ni\o 
tenho Olli vista Hluatl'Br esta nttgu~t!\ Oll.tnllra, tlio rica. 
de taleutos e composta oin grande porte de jurisoon· 
sult~s, nem trn.zer idóna novna ; o meu fim ô aponna 
cor.flgnar ce n:otho9 :ronderosoo quo notnáriio o nindl\ 
r,:ctuiio .nl' mau espinto pil:l'll não dar o meu voto a 
esses do~ts p_ontos do projeoto. · 

O pruneao pont:> de l!Oinhns restricç:ões oomisto om 
entender que ao juiz da paz se niio davam d11r ctti:ibui-
ções oriminaes. . 

Sr. presidente, V. Ex. o a camarn aa'bem bollnmente 
n hietoria ~a ~id~ doa jui.tea de pt z quando exeroião ss 
funo úee cmnmnea oonfendas elo o · o . · . 
os ao~ca prat:c! os orão taoa o de tal or om, na quoixns 
qo.e vmhã~ de todos. os pontoa do Imperio eriio tamb~m 
d? tanta 1mportanoln, que ou níío serei cxngorarlo se 
d1sser que me.smo 8 t~anl_lui.llidado publioa o,orreu lllgt1 -
mas ~ezos pengo. Fo1 prooJso quo em6m v1eese a pro• 
vidente lei do S de Dezembro para pôr termo a esses 
deamendos do ontãJ. Nfio sei, pois, nõo oomprehendo 
mesmo como em tão pouco tempo o dt~pois do ulliQ 
Expe~i~noia tão d.~lorosa, pretandam~s 'faltar ao catado 
prtp1t1vo, oonfermdo lhes essns attribuiçõao qüo onu
sársr> tantos mnlos. 

O Sn. Cnuz MAaDADo : - b juiz de paz uiío fórmn 
OUliii!., 

O Sn, DonGES l\101'!TJmto :- A Ollnoossão do attiibui-

ções crimin.\es aos juizes de paz são em mlilu humildl! 
entender um passo multo adiantado I?ara a eleição di
reota. E eu, qllfl não adaptarei a ele1ção direota sem 
um oeneo, e· este muito elovado, desda jti declaro que 
na~o o meu voto a esta oonce~:são. 

Ma11 disso o ·· nobre deputado qüe elles não têm & 
attribuição de formnr culpa. O projeoto diz, ê ver
dade, no art. 2" 1•: « .•.• o rooesso e 'u7 amenl111 
noa onrnes em que o r o ao hvrar solto, e as infrao:.. 
ções de postur~ m.uniolpaes: • Se nllo é pro11unoia q,ue 
lhe fios competinu.,, é um Julgamento, que é aatn da
vida al urr.a oousn mais teria o mais r&Ve. 

O Sn Cnuz MAcHADo dá um aparte. 
O :=a. Bonots MoNTEIRO:- Isso ainda era o menor. 

porque dri formação ela culpa haveria prompto reourdo 
p!ara oe juizas de direito, e o jul~eamento caberia & estes; 
entretanto que neste c&so o julgamento oabe logo aos 
juizes de paz. . · 

Não se diga, oomo talvez o nobre deputado pretenda, 
quo, havendo reoureo dns deoiLõea dos juizes de paz para 
os juizes de direito, o mal é ttlel:l.or. Todos nól sabemos 
parfuitamente os graves inconvenientes qne resnltão de 
imp.ôr se ao réo a obrigação de defendeNe, gastar di-

ciado. Tudo iato sãa vexames que convem elltar. 
E. demais, direi ao nobre deputado ·que os j ui~e de 

P!Z, sobretudo ü.epoi.s da ·lei de 19 de AgoE>to do 18~61 
I . 1 • 

paroialid"da, nem mesmo pe!as su&s ha ilitações. A 
lei de 18t6 constituio os juizes de paz ver<lBdeircis 
fazedores de eleição, e; dando-se-lhes agora essas attri• 

· oes itDJlOrtantist>imilB, não se podem etlea consti
tuir juizes 1mparoiaetJ, independentes, como denm ser, 
porque, se não estão sujeites ú it.fla.ericia do poier, 
porque na ocoasião a parcialidade que governa lhes ó 
adversa, estão toda~ia eujeitca á inO.uencla partidarill 
dos rhefes da locnlidacle, e entio em ambas as hypo
theaoa teremos juizes paroiaes, iepondentes e partidn!:ios. 

O Sa. PAuLA ToLllDo :-Apoia.dissimo. 
O Sa. BoRGES MoNTEIRO :-Pelo lado dá capacidade 

intelleotual, tambem não COBiiO nelles, porque, 1!8 BD~ 
da lei de 1816 já não erã~ r.roonrados ara . e~eroer 

' depois delln absolutamente não ee p~·ocura ma.is o 
homem bom da localidade, nem o homem illU.trado; 
proou!a-ae, sim, o .h2mem mais olipaz de dar oonta 

O Sll .• Cauz MAcHADO ::_Como d'antes. 
O Sn. BoRGES MoN'I'Emo :-Então, rszão de mais. 
O ~n. Cnuz: MAcHADO dá outro áparto. 
O Sn Boncts MoNTElRO :- Isso é tbeoris, vamos á 

prAlioa ( Ri•ada,,) · 
Mr.s, como in dizendo, não podem elles inspirm· ·ms 

confiança ; e mm oiio, como disso, juizes habilita· 
dos, porque & llCOOfOidndo do ter aompre um homem 
npto pnrn faz ll' a lllelçiio fSlz com quo nüo &o vá 
proournr. o homem maia hnbilitado, mtus impat•cfal u 
jufitioolro. 

Eu ainc1n direi no roeu nobtú or.llrga quo, se o juiz de 
pilz ~~ cotno ~G elevo presumir .• o homem bom d!.\ looali
dudo, aqnl'tlo quo tudo dove oonoiliar e com pôr, não 
Tej ·J raziio rara qu\ o Inçamos perdur essn boa qnn.li· 
dado,, ind? .dar-lho o oxeroicio de fuuações oriminaes, 
qup, 1nfehzme~~~. trllzem sempre o desg~ate e o dlll!· 
pc1to contra o JUIZ, o o podem fazer mal vtato por seus 
COnOl a lOS. 

Por cmsoguinte, o::stns consid~raçõ~s qt~o npraEentc 
muito f:uocintamento me fazem ainda opinllr por não 
dar attrihuiçõ,•s orin:liunes aos juizes do pnz. 

O segundo ponto em que divergi dos meus nobres 
collogno foi quanto ao .nrt . 6", por entender llue oli ori· 
mes por nbuso de libn1·dndo de imprensa, cuJo mnximo 
do pena não exoedesse a seis mczos do prisão e multa. 
correspondente á. metade do tempo1 niio doviuo ser jul· 
g~tdos pelo jury. · 

N1io apreoin.c;oi agora a questão do enber se a lei de 
20 de Setembro de 1830 está ou niio revogada; sou desta 
opinião, mns 11onho do parto eesa qu~stão, porque níio é 
oesenoial parn n demonstração do meu argumento. 

A ro~olu\~:io:: f.o conaultr. elo oonselho de eatado de 1 't 
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ne No,embro de18501 renolvida por ll1'iso de 15 de Je
neiro de _1_8. 1, expl!oóu tão satiafaotoriamente este ponto1 
que en nao me sn1mo a aooresoentar~lhe uma fó pal&
vru.; limitar-me-hei a dizer que esse luminoso parecer 
da eeoção de jmti~a do oonsellio de estado está aseignado 
pelos mui respeitãveis conselheiros Bonorio Hexmeto 
Carneiro Leão, de saudosa memoris., AntnDio Paolino 
T • . • ç 

M_aria Lopes Ge~a!, tendo aid;> o aviso expedido pelo 
nao menos reapeita.vel oonselhnro Eusebio de Queiroz 

. CoutiL~o Mattoao. Camara , ignalD:lente de ee.udosa. 

Por elle se vi! claramente que a lei de 20 de Setembro, 
quer quanto á pena, quer quan.to ao processo, €stá 
revogada. Para aquelles que entendem que a lei de :.'0 
d!3 5 tembro vigora ainda, porque sendo uma lei espc
Cll\1 tó deve tet re'fogad.a por outra lei especial, eu 
oll"Lreço ama consider:~ção, e é que : estabeleoendo 
est:a ll'i um juTy e::peoial oreaào para es orimos por 
abuso. d~ liber~ade ~o imprensa, hoje que não se póde 
oonstlton mala o JU y por essa maneira, mnB pela 
fórma d !terminada na lei de 3 de Dezembro e rcspeo· 
tiTo regnlemento s~b n. 120. de 31 de Janeiro de 

, 
UM Sa. DEPUTADo dá um aparte, 

O Sn. BoRGES Mo:tT.EJno :-Então Oll ndmittiN•e-ha . . . . ... .. 
t~reDJ(S de. fazer const.ituir o jnry pfla maneira ~!pe
c1a.l <leternanads na le1 de 20 do Se tem bto de 1830. 

Portanto, dei:s:o por agora. de aprsoinr esta uestão, . . . .. 

nwguern queret nuus recorrer e sa agr. ; proou
rar-!c-ba. de prcfer11noia o desforço pe:soal o cnt_ão 
terem c s de ver repetidas essas Ecenne repugnantes do 
cacetada~1 ferimen~os, etc., ,nsa ruas e pre9ns ):lublioM. 
Po~ outro hào, 1remos dlflioultnr os meios de defesa 

leg~l, pO!~qua. um vrcoesso levado 110 jury é semp1•a 
mu1to ma1s dtef>Elfldloso, e nem todce se nohão prepn~ 
rsdcs e hnbilitr.âcn parR oooorrer n ceEns doapozts. 

.A cor( sotJ uma outra diffiouldndo pratit!a : 
O jmy, pelo jt.Jlg.1mento que lhn compete de muitos 

orin:as e pell\ prefcrencia que é obrigado n dn1• RO jol
gsm(n~o dos 1ócs presos, niío terá otiCiuião .de ~ulgnr 
t!!ea ~nruea i porque, se nem mo_!lmo tom podtdo Jnlgnr 
cs cnmes de n~os a6anç~dt sl rmmo por quo hn prcoe&sos 
que eetüo l!iem juJg,unelito hu maia !lo t.rea e quutro an~ 
nos, oomp pod.en\ julgur os proccescs em qu~ o róo nem 
f-l'eciaa c e fiança, e Stl livra l.!Olto 'i' 
D~mniE, eu entendo quo n iujurin. não é mnteria tla 

f acto, parn que o ju•y dava sobre elle emittir opiuiiío· 
il ·u~· · é mais umn uestão de ·\lris rndeuoin · ue d~ 

.facto i ns ex:preeEõee podem sor injudoollS, i~ to é, of
funsivss ou não) oonforme o juiz as npreoinr com rela
fão. ~ suu proprili signifion~~.ii~1 • o oom :relnrão quer no 
llldtvlduo n quem ful'cm dmg1dns, quer no inaivinuo 
por quem lorem pt.oforidns ; não ó \erdttdeirnlll' nto um 
facto que po~sa ser llpl·eoi&do pelo jury i sua. llprooia· 
~iio onbe antes IIC hr.mom àn. lei. . 

Tendo saaim dado mui mcointRmente na l'll:tões p~los 
qnaee discordei nestes dous pontos doB mouo nobres ool
lugus: pnPsarei DgQra, tambem muito Buoointnmente, a 
tomar em consideração a impugnnçiío do mou nobro 
ccu.~.~ga e 1;migo deputndo por Mions· G~rllos. 

S. E21: . me relOVâtÚ so no oorre:r do mo11 discurso mo 
t:Hon.pnr o.!gnma oxpr.o~si'ío qne pareça monos onbidl\ on 
q•lG c; pcG~n mole~tnr> pois estou proropto 11 Ntirn·ln t\ 

mais ~implea reolam!lt;ã<> de S. Ex.; rão tenho o habito 
da. tr1bnna {nélo apoia!los), e é a primeira vez que me 
cabe a honrR. do occopa-la. 
• O honrado .· o~l!aga, . com o nfan em qne cp,tava de 
1mpug~ar o prOJecto, ão que d.eu prova padindo n pa~ 
lavxa. e.10d€! antes do Sr. presidente declarar quo estava 
em dtEOt1esno ... (ll.i•adcu.} · · 

o projeoto, 
O ~·!l· Eoi\Gt:S McNTEI.no:-:·:·• &tacou o prPj cto 

(peraatta· Sê·llle que o d1 .1, olS ·o eneslllanto não é 
o ens1vo se::'- o er estuda .o em to. e ~ stuls parteo, 
nem !termo~mado. rs. suaa ;IIvarHlS disposições, (azendo 
queatoes mnu1 de 151golfioaçao dJ.B pnlo.vraa e cl o omisdio 
de !."!ma. on ouh'll. qu6 no enter.d~r de S. Ex. melhor 
ex~hoarl!l ~ penesmeuto d~ éommiasão, «o que da ma
tana em s1, E!lndo que fot agr~?.davd á commiesão ver 
que o ~oh: e deputàdo aceita.va rnnitss dr.s di~posi~ ões 
do p1o;ecto. . 

A oensüra quê o nobre deputado pP.reoeu fsz.er i com. 
mi!!hiio de te1; dd_o .urp pouo? açodada. em dnr o seu 
parC~Qer, me perm1tt:ra que d1ga que, alóm de injusta, 
reverte O•)ntfa S. rx. . 

0 no T~ eputs 01 oomeçl\ndo a 8Uil. annly:e1 diJBa 
que o prc>Jeoto logo no ~ 1• do ~en I" art. uão corres
pontUa á promaes&, ft>itn no § 4. da exposição de rnoti-
1'08 em o U!•l a oom i sã:J di « ·a 'nh . 
po! ~·u a ~eetituiy:io u?e ttl.agistrados pelp3tooa daattri~ 
butçao de Julgar. no or!rue e no ohel ))1 dato como dis!a 
S. Ex. que o P!OJecto querendo c: nssgrnr o estabeleci-
mento do~ Uizea e r tno d • · .... . . rê· 
mesmCt tempo juizes que não r.rto perpeto.oa taea são os 
substitutos dos juizlls de direito. 

1 

:Mas o mo.u líonrad~ cd!ega n~o reparou ~ue cres.D
do-so os ju1zes sub~> titutou dos Juizes dtl direito não 
fl'rão e1les oo.nei~eradcs na o1·dem c clnse de mPgis
tradoe ; cons1dt:rao se como aotualmente eão oonsidertt
do~ c.s _supplente~ dcs j?izes municipsea, para serviram 
unxoameote . ncs 1mp~dtmentos tcmporarios e quando 
os juiz€& de direito já et.tejão SClbstituindo uma das 
varaa. 
Seud~ poaivel, ma a não conviudo á administração 

~ . . .. -. . . ~--·- . . . ... ' . 

nic~te a ot_ou\~~o os juizos suhtitutcs, Jlll\1!. tiio t~:mpo
rm·lo~ . <lomo sno nolm 1m{:nt9 os, mpplentoo de juizes 
muu1ot J'&efl. ~o (•lles fos11om oonuderados magistrados 
ooruo 1 • 1u·~o:lu nonobredopubà.n, cntTiodaviiio ter t>.mbe~ 
or<lcnndo co!'roEpondento; mas o pnj, cto :nõc qldz 
oretw et;GI\ olnsso elo m11gistradoe, cem o ~:e · aBgtaou ao 
nohro deputado, mt'~mo 1 ot· causa da de~pl·zn n fbZO.I.'" 
I!O C1tm o ordennclo qu~.l so lhes devin dar. · 

Su o prnjeoto nüo contém a octinoçllo dos juizes mu~ 
nicipllt!S nlóm dns oida.Joe q~a f\ rom sédea du l"elaçi\o, 
lilBtnbolt•cendo oro todas as Oidlld ~·s e olibeçtu de comar
ca os juizes d•' dirdto, n1io foi porquo a oommisano nií.o 
o des,'jaeso fnzer; itnpedio·lhe eEea in tonto n diffioul.,. 
dr.dtl pratica dniútJrpoilíçiio e dodsiio doe roourEoB p•1ra. 
as ral r.çõ:_n, uma. vez quo llão h!l, como ~erin pari\ detm
jnr, relnçao em or.da uma provinoía, e nem se p6de desde 
já. otêl·lns1 attoutn n grande dcspezu a fazor•Ee. 

O ~R. Cnliz M~ muDo: -,- Se 011 1mbstitutos F.ão to3m· 
poi'Unos, o Pl'<•joeto ilem msi:Ot\ o tempo dn duração • 

O Sn. Dona~::s MoNnmo :-leso pórlo B\J l' ohjooto do 
regulntueuto, Isso llfio tora nnda oom n imtituiçíto eru 
sl ; além d•J qu!l .. pd > :;rt. 18 ~ 2' so vO CJ.tt1l o t~mpo 
niio poder!\ Btll' in(eJil>l' no Cú quntl'O 111\DO/l OOniO 
acontoco natunlmonte oom 011 juiz~:. lllnnioipm ~. 

O ~n. AL•:r;lnll AtunJI't: : - E jll. oett\ 1111 ]oi dR ro· 
formn. 

O Sn. Ctlllz ~honAoo d~ um apnrttl. 
o . s.n. Bo~o~s MoNt:Erno : - o et,ppkute o o joiz 

mumotpnl nt~o á n·~g.tstrado1• e !}? ~n ~auto ju]gn o 
ez:er~o. fnuc1ot'!J ~o J ~tz n cs .unpec!lmontos dt>s juizes 
mnnHnpnoa pro prwtunos. 

O Sn. Cnuz MAcu_,nf) : ~ Qtumdo e::.teroo 11s a.ttribui-
çõas é tn!lgi.~tra.d•.> . · 
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SHSt;AO ·EM :5 DB ·AGOSTO UE.· 1870. 

O Fn BonGES 'MoNTlllRo:·- Mae não Eã J.mr.g:stTados 
cousidorado •. t~.ea JX•Ia l~i, com. nn·iruent, e, catego
rias' e ·Cit1t;rus vsntllgeus e~t!ibeleoidil.s na lei para o 
-.etdadtliro mugistrado; . · . 

Disse o, mou nobr.o oc·llogn que .o art, l" mnnd·1. ex- -
t 'ugnir os ju•:taa mumiaipil.es ·nas_ . oi lnd(!s · q11e :forem 
sédau de . NlaçiirJ e oo!lvoríirlos.· em juizea de.direito. 
Màs obs.:rvou deBde logo qnlj eet'e beneficio o,ra do pe• 
dueoa im port:u1oii\'' porq·1o erãé·&-penas quatro an · . 
a~ rduçõea q11e o p nje tooonsiderave; que ·em sua 

opinião a medi.h di;Yeria ~er :ampl111; deveria comprehon
der ~s - ~apUues ~- oabeçne de comarcaa.•pelo monos~ 

' . 
ooatumo fnllar,. que~ nesim: tf m 1em ·a. ·oommiiltão jul
gou . do\·er fazer, que ohPgou . mesmo s consignar· por 
eacri'pto n idé:<· de anp,_:ritnir ·. bB j nizea •inunicira :s ~m 
todt>8 ~a cidades o oabeçne do col'l:uuoa; porém depois . 
reflecti~ .q ue, . paasnndo . ii.é funcç·ões dessE! a juizes para·; 
Ol!l jniz':_:t de direiro ·e o reourso d~ui suas; deoisõss para 
a telt:ça.o. apresentava-se u diftiouldS'le da dietanoia1 · 
par-a-.. a int<.Up:>sição· a -julgamento: dos reoure~os para as 
:teb{ões: quà demora 'não· teria nm rocurso.· vindo da 
prov.incia ,de Matc-Groew-para , a relação do Rio da . 
JRut-i.ro '? O juiz de direit<? proferi!' eentenç~ da pro,.. 

'Vc que. nã.1 era fOBfil,el nmpltar•f!O ellta ' d spoei 
todati-. as oid:dea e ás oabeças· de o()maroa; e f!tsim teve . . 
S Com missão de td,,rmar o. BSU pensamento·; .reeeTVB'mO· · 
nos, portanto, ft.z'3r mais l'bànéSoio quando tivermos 

. ~ .- . .. : 1 1"8 • · mper101· 
· como tão sabiamente o quor·a oonstitttiçã!l• · 

·O Sa' CRuz ~h.·mnoo:--·Ha uma·soltição limito fa
cil, é or~arjuizos de·d~re· ta 'de segunda' ordem e nté ha . 
um .projocto nt!sse~e:ntido do Sr. · Gab.icl · Rodliguea 
dos>Sa;otoa• · . 

O fn. BoRGES MoNTEmo :-0 peneamPnto da .cem;. 
miBBãó ·foi cese, maa anoiJatrou esta · diffiJuldads. que · 
~e~xo u1ignaladn, .e por isso não p6de estender o be,ne•. 
fic1o a .toàes , 1111 o1dades e cabeças. de comarca, oomo 
tnnt'J de~ejnv.~ fazer. ,.: · 
Cvm~·~eu o h nu· . . . 

p~l11Vrtta -varas ~iv~.tivas -se achavão comprehen~ ' 
diJaa as v.;.ra~r dos feitos .de fazeuda o de orphiioa. Feliz
mente, . em cons-equeriQ,ÍB de um aparte que; lhe foi dado 

--per-um nobre depu · ·, • ~ , 
ees~s dnaa v11ras' -tnmbom. p :ivativBs, . (Btnvão compra
:ho!ldidas na disposição. a qu«,\ se referia. Esta dispo.!i
çiio tem pol: 6rn hi\hilihr o juiz a julgar em todos os 
fl\tnOSdo diroito. p!lri\ lplOllãO 8(iOilteÇQ1 ,ÓOmO 'pi Jen .. 
temente, que um juiz de diroib .gasta 12 e 14 anuos 
a j •alg•1r aón:ente. no orime, o quando .rhega. 1\ relação 
tlllt~ um pouco Rlheio! ~tt ~r qpanta á marcha,o orMnni .. . 
an\111() doll prooer.!OB OlVltl_, qu<JL· moamo q\lB!lto á1 drspo
lliQÕ!!!I do direito civil, orpf.allolr giço ,,e . comm.e.toial. . 

O § 2" diz: c O J:!Umero . t'e~sos rmbst.itutos niio exae
dort\ <iO dc:s juizes e1fuctivoa, .nam estes p,oa.e1ão ·aub11ti· 
tuil' n msia da ilmfl das varas. . . 

O honrado dcput3do, amlysnndo gmmmatioalmente 
esta tntig\)1 perguntou se n palavra-.,.eàtes-sa referia 
ace E<nbstitntoa '· u nro juizes efi'dctivos. Comquanto á : 
rdlexiio sda m::.ie ae grrtmroaticll do que dó pensamento . 
11bi o•ma~grn.do, ou sempro .t1irci quo a palavra-estos..,
oh·rnma!l.lo se refere acs juizes eff'ec·tivos, poiS qne o fim . 
co ll'c'Jeoto f..i datorn::inHr que a substitui ãt> dos "nizes 

e 1ro1 > ou t.> ,•o 1vus n o soJa• e1 R -~or um ·B . uu: da 
di eit~, ac:mmnlanrjo aeeim· u jurhd1oQiio de todas as 
outrcs :Vt\T&B ·i·N.enb.tim juiz ·de dir(!ito on off'ctivo po- ' 
dtw~, p:~rtnnt:-~, €Btan~.m e,;eroicic de mais de duas vnrns, 
Een ~o um R ·a • do quo é juiL propl·ir.tnri , e a outra por 
aub~tituiçiio do ·juiz ; impedido.~ · 

O Sn C11uz MAou~uo;- Perdôe ,me V. Ex; a par
gu.uta que eu fi.~ foi para mOGkar •. que ·O ·aubatituto 
116 1stn:v-h• ptll'lR as . varas quo ,não .. tllitiv.easem ooau
pndll.<>.t 

O f a. BonoF.s MoN'!'Erno : - Sem duvida. PtJis ·para · 
q 11 o c o nu bsti t11to &eniio pnl'll. I!Ubstitt'tir quando houver 
lleO~'f'Didnde da sn bYtituiçiio' 't.. . 

No art. s· tez o honrado deputado largas ;ooneidera:; -, 

ções, dizendo• que-se davão càsos doduil!l de . direito aer.r; 
substituido ao mesmo t~mpo por mais de -um juiz•.mu
nicip1111:dentro da sua QOmaroa, sempre.qne elle passasse , 
de .um termo de oua com aros. . para outro, afim .de ir . pre- · 
sidir o jury, e aaoresconto~: qne aeaim yinbil. 8 dai-:-se o 
onsa de haverem dons juize~ âe ., direUo .em . oxeroi<iio 
sampre qno:o juiz eft'eotivo-:.ou I,Írc,prietario .·:estivr:sse a.· 
prcsi,Jiro jur~. , . : . · 

. .c' . nr ,• · · emre ~- · 
rench edipp ieat;iio ·ünic.:m~nte ~o9 1 gares onde hon.,.,; 
ver sómente juizes de dueito per eerem Eédos•de : 
relaçõea. 

n . nuz ACRA'OO : ..... Não· foi· isaó o que~ ae ·me 
àisse por parte da oommip8ão., ~ · . · 

O Sa: BoncP.stltfoNTtiBo:--Não pbdill'serou:tra couaa. · · 
Eatü d.isposiçãq foi' as!'i!il estabeleoida parn. evitar'q\10. 
os· proccpscs civcia · aoffrei;ecm retardamento· por eBtar • 
o juiz de .iireito ooeupado com " pretidenoia 'd<' jury. -

O Sn. Cnuz M.~c&ADO :-Então é prEiciso se deolarar 
.. iaso. · · · · · · 

O Sa. BoM&& MoNTEt•o :•..,..Não/é preciso, ct, nobre ·~ 
Qollega jé que qu\:ro ,e[lxerga1 o eontl'lRrio.· . 

c: · • e um membró 
competente da ooromisaão, e portanto pareceu me :.que 
ha•ia duplicata de jaizes de direU&. .· 

O Sa, BcBGEs Mor~nrao. : .-Não· ha · tal 'duplicata, 
• · · • do que · com estBí . disposiçlo . 

parecia ·.que .a oommfs:~ão .dava moia impo,:otan<lia ~e 
fnnoçõea oritnina'es .do que As oiveis. · A otlmmissão nio 
teve .em-:viEta dar preferência, e' nem a quiz .fazer; qub: 

· · aneira $"vitili' u -retardntheJ;ito \ia .. 
~e.prooessoa oiveiiJ pu 'iéB#lem··ter: por : .es~ti o ~&iZ' _da . .; · 
re1to· occapa~o com o~ trabalhos dtt pr~udenota do jury ;_ 
No ~ 4" se diz: c Nas comarcaHm·~ue se·derfalta do, 
jul~ municipal para a eubstitn'ição. do juiz .de dii:.êito, .. 
üerviráti oll juizes de dh·eito das oomaroae .lb:Bitro'phes 
pel" ·ordem da proximidade da comarca ·e termos para ·. 
profedrem deoisõas definitivas ... Este paragrapho prea• 
tava-~ com etreit'o.''mnis ás ,obsàrvações"do nobre~aep'll~ . 
ta:do:· c Ntt'e comaross:o11de tiãii houver jaizes municipaes.;_ 
para·eubstitnir ·· os jJli~ de cüreito, ~ diz .. o.§4;,: 'detem : 
as deoiaõ~ de§nititaa ·!er. pr(feridii' ,pelo wz de di.;:: 

1 o om oa o e. ou miUB VlZm. • :t 

· O l:a. Cl\uz MA.'CB,\DO:"!"""'Na, falt!l- de ;juiz1B muni~ · 
. cipR.Oa. i . · , . 

oommi!eão' quizi CODIBgràndo esta· diàposiç;~~ foi M0~4 t 
trar ·que rutpeitna .tnn'o o prinulpio da conPiitnlção, · 
dando· tl~monte ·~ce julz ·~a de dil·eito o julgamento ~e6.· · 
nitivo -das aentençntt,- quo preferia mandâr•remetter~ o 
feitu no juiz . d~ direito da oomsr~a· limitrcpbe.ou mais, 
Yiz'.nha.~ antas do · que permittir que· na falta do juiz · 
munioipal: púdessem os se na• eubatitutoa julgar defini ti .. · · 
vnmente o fCJito.' Fóda havar~ é '\"erdade, algum inoon
veniant'l ·nosta àiap()aiçãi,, EJm· oonsequericiai das1.diatáJ1• 
cins~ mna esse Juoonveniente não· se · pó de remediar em · 
projeoto . desta o1·dem~ em . •que deve ba,ar un.id•Ue ·de 
pensamento, e não fozerem~eo dispoai~ãas espeoiae&- para ' 
cada uma looalidRde, . 

Sobr~.> o art. 5• {:ergantOJn o honrado coliega·se estes 
substitato~ poderia o 1mmbtlm · advogal'. Sem duvida> que 
podem; elles são eubstitrttt~nó para os·,impedimentoa 

. temporatioa doe;âuizee efl'eotivo11, e são gratuitos, éomo 
são nctnalmeute os btt;>plentea da jnize1 muilicipaes •. 

O Sn~ Cnuz MAcDADQ :-Eti fiz ' ea · 
mo11tmr que ellea 11d\ooganclo 11em· Rta.tificBQBo alguma,. 
e~tii~ · vanoendq ·o qu~tiien:nio para serem· ju!zea de 
due1to, , · 

(H a algtml <' p<~rttl.), 
O Sn, BonoEe MoNTEIRO :..;_E' .uma 'YIIDtBf!em que 

concorre para faoilitar a ·aoeitaçiio d~ bomou9ao. ; . , 
Trataudo do nrt. s·, o hoorado deputado proourou·aJi• 

xergar uma.oontrtHl,oçiiOI, oomparando • diap~Di9io deate 
paragrapho oom,a, do.§ 9', ·por enten_à_ er--.,uo no. ~ B" ao · 
dev{lra· tambem fallar em. aupp~ntefJ ,do.r.ebefo do policia·. 
para não so ·proa.umir que o ·ohefe..tclat·polloia.· nio.tioha . 
enpplentee ou substitutos, ao passo qu~JI'IlO~ 9'·olaramon
te oo oogitoa ,da. \lxiatenoia de o'libstitutoa ou·stípplililt€.s . 
do oh e fq 1 de .policia. . . · · , 
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O Sa\ C{\'rli ~.hoáu)o:.;...:;.Foi eobre/b'art. ·'7:• 
O SR: BonGli:ll Mor~i'EillO: ~·Mss·o meu honrado col

lega1 o:nalyi.IP.ndo o.~ 9", perguntou se ·.os supplantes 
,do ohef~ ile pólici~ ~rão .. do nolJ1e~çito làtreotiva como 
os dos ·JUizes mllJilOlpaes,. >delegll.clos .·.a·. su.b ieleg~doa, 
ou se erii,o ,-JJomcà'dos na ·cconHlto do illlpedimeitto • a 

· lÍil.omo~·~ão' ~,sem duvida a'gnma feita na oooâ&i.ão do 
. . . .. -
· juizeil Dl\u1ioipae8, dtÍit~gados ,e ll~'hd~lllgt.dt>s. 1 

O ~n Cnuz MACHADo:--:- Entiio níj.Q e~U boa !l· re-
daoção do § 7. • ! · · · · .• 

..., o· oa . ·p;s · • OJ.IITEJRO: ....... ·era mata uma ques ao 
1cle grammatioa, não duvid~: estou mésmo prcmpto n 
•aoeit*'l' a oonecç1u •quo o n· bre 41lputado q'.leirafczJr. 
·As· p~lavrAf!- e se11S •npplentes 7' ' quf.l se l~m ;no 
figa!: do § 7". refGiem se Ló, 'e unioaiUonte lo3 ,sup
P.lent~a ·,'do':: juizes 'U:Ít,mi,oipaes~ d~~egadÇs e eubdel~· 
·gados_;. e nn.o'b•Jmprébentl.,tn os snp-pleutEs ou subõtl• 
~utos ·'doa chefes>de polioia . 

_Uma ~implea drgnls ahi ex)ica pedeitsmcnte o 
. ~nsamento til\ ·cou· m'laeão. . . 

O S~t •. CI\ÚZ MACHADO:....- O chere de,po_liol&. nii~ tem 
h Lt ~ · ' • ,• • '" . •• • -

·daoç~o. '61 tolí,.,_.r .rlue3tio. 
· ·o Sa. AL~NC.&.a.AM'niPR: .-Não. h-...~tâ liuvids alg-..:-

.,me. . em. tt:~.et·&~ -a. . cor.xe~ção. . 
· . , .; nu:;. Ji,CDADO:- • · X • quG ·o · NspODPS• 
\ V3l de .eu: ter;! aBs~e!i'do•qnG O~ llnb&titutos são d~ ·todas 
aa coiD.M:oas. . .• 
·o. n; A' e OAR An· nr E: --·s . 

meu ·entandérl csiá ·no proj11cto. 
O Sn. Cnllz M~pHAí>O : - O se~ col).~ga da. ~o~tnitj!!iio 

contesta isto Deixo•a ,._ueatllo .'Rcs"B~.nboúi!s .· !fous. 
' O .En.' ·sonoBs MottTEiao : .;..:.,J)lsoonl)nd.o. sobra ·.o 
'~:U!' f.~r~untcu · p ho~aclo.dtip~t,~tdo. •e .o,p1•,omotor o~\ 

C? -.~d)~nto ~e I)Ue ~alla.e~te PIU't\gra_pbo.era de.nome&.ç:o 
ji~fl'ectl!fl\, , . ,1 . . 

·. ··O ~a . iQ\llz 'M&o.nAt>O: • ...:.Niío·:disse :isso: •0 q'netdiase 
é que adjante àa paluvra-adjunlc...+dev.ia dize.r-sa;-pro· 

-~ot:ir:-J porq~~~rpód~ o pro~ot;o>t . .ts.tal',l~·Me:mq<9 ~llc-

O Sn. BoMils M41NTEino: .-:-Não havil~ ..n.eceteiilade de 
·noorc~cant~~or,a ·:'pai~yra ..:..·proíno~·n· -:-1 .' orqucf'.om~t;n 
' 'o~tro ar~tgo ~a paragr!lpho (j.Q pr:íje~to J estA determi-

• 1e ~ .. '.lulfn o p.. ro o or or ~~!l. 1. o, ou. tpor 
m'?1to aobreonr~sgado J~ trll!)nlhos, nno:. poess.. exeroer 
p~r d mes,mo !JS au11s funoçõ.~s de prvl!lqtor,: é. qu.~ terá 
lugal' ·a . nom~HIÇiio dQ adjunto :: . aoore,4oepdo .:nc~·aa 
que, pelf\ di~!Jbaicéio dp a~t. ·i o§ 6" .<lo projtloto, o pro. 
motor póae ·addttn.,: :\ qu<e~xa ooml ent13nder mai3 juato, 

' e mel5mo prasegu'ir por H no3 termos da {o~rn~çüo da 
culp11. · . . · 
~ Q prom~tor ~ af·mp.ro onj'larragn~o de cLu: audatrento 

·'nos·pr()aesooli,; q,usu~o ell(i não pó,1o ir 1,aoJuear ,pela 
' aíflnenoia do trabalho" ou eEtá iitfpedido, entao~ . .é que 
.tem. l,ugar a .nomeaçiio de nm ,adjunt 1 sob pr~pr:iat~ do 
promot<?l'· . . . ·. . 
•: 'O.Sn!\Cni1&.'MA.cu.uo:,..:.:. Não,igoEto •. llicase '· mcà.o, de 

.,hglble.r .. de &ube,n~md.sr-f!e. · · 
• Of·SRI ·BOllQES'. Mol'CTf!rRO·: ..;.;..·E a. nno ·esttlu dizendo 

.. qno . se :aubentendo;\ digo,•aU{.cilntrario, que .·eetã· <rlara
:menta l .e&oripto:Jl.o:projecto -Ol'l\i em' di&I3UBI!i\O; 

':- P.~esanclo .adrata~· d~' ~rt~ a·_,··q,ue 'ln'!lJldl\ •obaerv~r 

· do ,disrosto·~os. al·ta ' :1S2 e 18-!l <:o codigo do· prooesso 
1:criminol; {Jorgp.nton o•nobr~ d13puto.do \ue j~iz urn-:essa 
do que falla o,~ 1•, poia qao;.(l.i\oitu~do 'O pro~~oto lll\lda 

J;/aUado·om -jtuz.aJg~tm)•tlOA-ra•fle· na 1gnoranola de·quom 
'-telle.eza, . . 

~Ern.o ptimei·ro lugllr,deY~•obaanat• ao ·nobre d<jput\\do 
· qUe 0 >proitOtG I DilOOJGfOID10U11 lllé~iraiJ11!Ut6 a , lei ~ti 3 
.. ele Dnau:rPro de -,1841·; ne!'l•u&u reep-eotiv<rregl\l!'plt<~nto 
-aob n.·.uo,de•Sl•-d.e:Janeu:o da,ol842,•apeulli alterou-os; 
e p.or.t•uto ·'fique i entendido :que . 118· clia?.osiÇ,õoà ··deste 
projeot<l têm sem pr'! _refereJ10Í& ·ás .d~apostt;õsa. 'dequ.~lla 

dei noBI"r.4>ontoà:;oem ,que .niio 1hx:pr-esaamonte· revog~:da. 
,) •. A<a.-pala~rras-juim JlQ·;lugar .. I.O.d~vam. · oer ontO,ndidaa 

· eam duvida t.lgumn· .Qom·'l'tfo:rencia ao juiz: dll" juri~· 

·tlicção ondf! fie. fizer ai. prisno~ Se elle -não ·flstival' pra~ 
sente ahl nll occneião, o conductor-• do ·preso tem obri
gação de ir-procu:aJo· no lug.u onda el1e1 se achai' aM 

·o-tempo de dczo horas, como eslá•marcado;.-,o <Jondüotor 
não pódo de. seu•atbitrlo.f~<zer.recolber o,preso.Ã ca<iêa 
!lOb o prtte~t~ du não el!tar o ju!z;no lug r.: c;)le::_VIli 
p~oov.rar o JU~Z no lugar. o.nd.e cr;tlver. . 

• , : . 1t1z -f.flte!f·'oo. '.-.; k,minha qttêllfio erB subar 
se po)Mpf~a"ras-=Jn'·z no lugar-E>ntllndjs.;.se t'lmbcm 
o dXJl~gRdor. ()U ·snbdelfgudo def'jloliciP : ·ret!pondeu se
me que sim,,· q•Je ;ts.rnbem orão 0<.-mpre.hend:(los, tJ não 

· · O fn : JJoaiit:s Mo:sTEn\o: -'··Ditendo:o •projacto-· no . 
§ 2' ql\e ~iio Ctlmpet~:ntaa·j}ara·. eete ·fin:l'tanto:L\sjuizea 
~~.paz. del!lga,loa e mbd()leg\\duJ, c-omo., o& ohefo!l'·,de 
poli<Jia; jn z(!t> lll}l.nbipaes t! de' dirt~ito; .. claro fhJa que 

-todaa.eeans antori'h-d!B sii.o Mtnil(~tentes e &e .achiio ,oolli· 
pteheníiidas~ M !Ji~s.da, dispoE-i-:.ão, Pergunt~u aind\\ o 

_nc.brv dAputa:!.o por <Iue tiunbem'n~o fiaa'fa compreh~.::n· 
.dido o in.spectox de .quarteirão quo é ''iutoridad~ . 

' P(;d~riR· ser oomptehen 'i.ioiQ) á verdade i mB.ll,.a.oom
Iliis~ão er•ten.de~ q:io, t -mdo desit,n\do.seia li.nt<!ri.\ades 
como com .otoutes níío . reoiaMil haver . . maie , ,uwn 
porque niio era a ptesuoar que. ILI!o .oacabi o dada ·não 
se aohasse. prese.Etu nolaglll' umn op. c.utra daquellas 
sei a :"rtntoridades. · 

r;: 

·foi•: 1!6 es~B del: ~ádos 13 ~ U \:delÓJo!,lidOI.I 'podji'io conceder 
fi.tU:lQI\ prov.is'oda. R~sponden se ma qne shn, ·apezart1o 

· projecto· d&r:·eeta ' atttihaição· eómente· .MB· jüi.:ó11 de 

0 ~t\.l\ol\GE8 ~Ol'tTEmo :...;..Poa(m, sem atiVida, con:
éeder•a fiany.a pr~"Yilloria;. niio é' e:xaoto qne o projeoto 
dê, er.sa. att.r~bl)lÇaQ. ~os j utzes de · \)I z ~ Ó!llente. A ·.·oorn· 
nt~eaão, no louvavel . inte:nto· ,ae faoill.tRl' eua. gotrRIJtia 
da liberdad.e do Qlàadão, ·ampliou .o. chonlo à.IJB antoJi· 

.dades qr\u fioa'fão·.r.~nc\o·o~mpetar.~'a para a ~onceesão 
,d~ fion.'i" ·prcyi~~rlt\. . . · ! 

,. 0 -.SR.•Cavz. MAOÍ!i\QO;- Qu:r.nt()> ao ,j,&:upeotor. de 
,quart!tirãQ,, ~erguntoi .. por que .,,razão . o.inai~iduo .que 
f<>ssawreáo - ~xn flagrAnte por ,,um pattioullfr llih podia 
ser levado á,. :re!lln de,nJ m ins ooto1··de unrteirão 
p~tll la.nar ,o.auto. ·. 

o.• SR . _Boac;jts ·MoNTBiRO: -A.lrespeito do § s· ·ob
sorvou o rneu nob:t9 óolleoga qu~, '"~iltl~ oQmo tJOI~sso 

".... • 11 ' • -

mo ~o r .um 'ôffi..:ial da j ust191l ou <Jornm!lnda.nt(! dê força, 
pódiao·eatas aukridnctes lormar o nuto de' q\l.e trata o 
art: 182 dó tlodigo à o proo.esso, pondo o rtSo am libor
dado,.uio da r11zã9 parn·qno, qu.11.ndo a pr.iEão não. f~sse 
'feita por. nlgum:~o. autvridilde, o rsixn l'or uma"peBBoa de 
povo, não S3 pormitõieae. igualmon'e n c~ta pewm a !a.
cu:tdade do,ltivrar o mosQlo aub •. A re~pc:sta ~ f.ticil; 
qunlq_:o.er pesaoá 4o.povo 'n~o é,. nem teudunoções do 
nui~nd,IJ.~e; e, portt\~to, J:lllo· póde exe.roer tambem esta . 
attubu19ao. 
,· .o S.n .. Cnuz M•cs.tuJ:-O;Illf1D·•PflDSI\Ihento(,foi:- :mal · 
llomprah11ndidp; o que .~uero ' dizPr d, .qúe ,o.homem. do 
pova•qne : eUBotunr·f!-fri!lio.em.·.Bagr~~t6le\'a o·preat> ap 
1nspeotor do quar~euao para • et~te lan~l' o -auto, .. \1\'l• 
t~ndo ~ma viagsm .. da .12 hor~;s pera apreEEmta-lo ao 
juiz no-lngRr · em <que '50 acbailse . 

O Sll. Jlo!tGES MoNTEIRO ::......Mae.1 .sanho.r6s,, o projeato 
llstàbel!loo tantas autoridades oom oompeten~h .para. 
e fim . e .me iffic' · o se N • • .. 

p\>saiJel, dat:-se o ino_onvenieJ:!.te que.o honra de;) dapnt~do 
}.lrevê; esta.b.eleoe oomo JiOgr!l diversas .autondadea ,ps~ 
rante BG quaes o preso pódaaat: condnz.ido)\e:ahi pr.eatw: 
a finnça provifori~, eem~re. n~ po~aaman~o . cardeal de 
fo.cili t!)r~se na ma.101' Iat1tnds pose1 vel ,a fi~nça. 

O Si\.' Cl\ll~'MJ.onA»o: ..:_O .'§ ;~~ ·. não ,se refere á 
ii.np.ça; ~ _sobre o inspe(ltor l a.v:rar o auto. 

O Sn. BonaEs MoNTBtno :~Niio ; sa t\ará,.,ftiJredita. o 
inoonvo~ien\e qno o.meu nob.te. O\)lle~ ~gurou; quer-ee 
emfim jó. e de uma a6. V(Z tliDtill.l laod1iades e oonoeE
Ili>ea1 que é m~hor ,chegarmos •í. oonohuão ~~ que niíc 
i!e do~1.1 prerid&r.mnia n~uguem. • . · . . 
· · ~t~ ngora :não havu~ .eataa f1101Ud~rJC!, oro11da11 no 
projcoto, llem ollna toinOB vivido POb O domiúiu dOI\l~b!lll 
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as p6roialidadcll pditicas, e hl1je quo ella.9 são conoa" 
didaa, ainda. 6e quor qM · lavre o auto o inspecto~ _do 
quarteirão, quando não fôr eUe o que efreotno a pnsao. 

O Sn. Cnuz .M.wli.Ulo: ~ Será um!l felicidade ser 
preso por um inspeotor dê quarteirão, e infelicidade 
aê,lo flOr um particular I · 

O Sn. BonGEll M:oNTEtRo : - E' fantasia do nobre 
u ado unnt ao · 4" disa à meu nobre oolle R 

q~e a fiança provi~Joria d()vi!L ser a de dons abonadores, 
e não a peounh,ria. O pen&nmento do [lrojeoto é pe~

ittir aro bas aa oousss, uma ou outra) conforme for 
' R ' é 

o fa Cauz MA.CRU>o:-Combine o ~ 4' do art. s· 
com o ~ 4' do art• 9"1 e verá que ha oontradioção. 

O Sn . UonGaB MoNTEU'IO:- Vou molt~ar que não. 
Dizia o collega. que de\'ia preforir-1e a tiança de dons 
abonadorc11 li peourdnria, porque aquelle ers mais faoil 
do que eota. Nem esmpre é !í1sim: um ho~em póde 
ser preao em algum lugal' om que não encontre abo
nadores, por nõ.o sal' ohi conhecido, por se aohar ahi de 
paseagem, e entretanto tet dinheiro nu rtl~ibeira para 
preostar a fiança peouniaris, de conformidade com a 

b la u~ tem de ser or nnisada se undo R re-
soripção o ert. 9" ~ 1' do projeaLo. 

O ~n. CnDz MACIIADO :-Não se aabe se é o m11x\mo, 
o médio ou o mínimo. 

. \ ' 
tan~o, r.o réo a re.culds.dJ de preat.nr Q, fhnça por oue 
nbouudvres ou por dinbeiro, <JOi·fJrme quizer ou lhe 
fô: mnis facll 

as tcore en re e 
se acha. em. contradioção com o ~ 4" do art. 9', que iz 
o Eeguinte : ~ Na~~ sentenças de pronuacia e nos man· 
dados de prisão se dllolarará o -.alor .da. fiança a quo 
fica o réo snjaito. D A finnça de que trata e;~e para· 
grapbo é aq. u~lla que o rt!o presta P?rante .o j?iz qne 
deoretr ü a pnslo, o o perante o offiOJal de JU~>tiça, no 
momento Em que llle é intirnacll\ a prisão ; entretanto 
que 8 fiança de que trata o § 4• do art. s· oompre
hende tambem o oaso em quo o r4o :uão queira, no 
momento da pril!ii.o, l)reatar fiança , e então pôde ir 

reata· la em se uidn- erante o Juia que decretou a 
pnaso, e. perante quem tem e ser oon uzt a na oon· 
for.tnidado do dispo!t? elll o referido § ~· do art s.· 

(H a algun; ap:.u tes ) 

' § 6•, disse que a palavra-malfeitores-era muito vs~a, 
quo facilitava muito o nrbitrio, e que abusoase pod1ão 
dar. . t\ 

Escrevendo a plllana-tnalfeitores-a oonimbslo niio 
oreou id~a nova ; o art. 181 do oodigl criminal falia 
kmbem em iüalfeitoroa, t'1Dprega eue mesmo termo; 
j& té, pois, o meu nobro oollega que a palavra-ma.l· 
feitorea-aqui usnda niin é urun idéa nova oreada pela 
oommis9ã!); a oommieeílo emp:r~gou-a no moamo sentido 
do oodigo orimirtal, e para o mesmo ofrelto; quando 
muitr> oon-.irei em que para evitar os pretendido!! receios 
do nobro d~put!!odo se defina preolsament-3 o que eejiio 
ma1feitorea, e o qao se devs enteuder pol'- malfeitores. 

O Sn. Cnuz l\4AcnAno da um apnrt':! . 
O Sn. BonGEII MoNTEIRO: ........ No § 8' disse o honrado 

oolloga quo a exigeaeia da preceder so mandado a do
clarn~ã.o de di:i.iis tebtemunhas era um meio faoil para 
o nbuSio. 

. . . 
entendo que é mais nma garantia oreada pelo projeoto; 
igual garantia para a oonceieiiõ do mandsclo da detenção 
peasonl estnbelecan o regulamento oomtneroial n. 737 
de 25 de No-.embro de l8õ0. · 

O Sn . Cauz MMn.\no :-Não apoiado ; achEi que era 
uma garantia; ::6 perguntei re nas palavras:...... pro"f& 
documental- se entendia e com prehendia a pslavru
anto de corpo de delloto. 

O Sn . Boi\Gt.s MóNTEinO: -Então cu 'Vi mal, o nada 
'maia tenho a dizer a tlü. respeito, porque meu fim era 
mostrar quo casa. dispmição era realmen~u maia uma 
garantia a fu.vor. d~ liberdade individual (apo iaclo1) ; 
em todo o caso d1r01 ao hcnrado tleputado que o co:rpo 

de -dulicto está aomprehendido na pbraaa generica-
prova documental-de que tratn este § 8. • . .. 

Mas o honriido tldleg!\ fez um granila oaatellC?, d~ oppo
Riçiio ao pro..jeoto por O,!l1;1B8 da. palavra:-P.ri~ao-ant~s 
de culpa formada, e foi 1nvoonr a oonstttuzçaó, que dJZ 
nos ~rts. 179 ~~ 8' e 9': cNinguem poderá s~r-presos~m 
culpa formaP,s, et~. » Aind~ com oulpB . formada nln
gnem flerá. oonduuào á pr1elQ, ou nella oonssrvaao ,, .. "' 

que a lei admittc. eto. • 
O Sa. Cn'Oz MAolUDO dá um aparte. 

. o ss o· TEmo: -E' oseivel ue este a 
trat;mdo agora de um ponto d~erente daq~e ~e a que 
o honrado oollega. f6z refereno1a; mas due1 que oa 
apontamentos que tomei quanda o no~re deputado 
discutia o projeoto me dizem o contrario. Não obs
tant ·, ponilerard no nobre deputado que o que S. Ex. 
disse aom referenoia á oonstitvição e ao aviso do Agosto 
de 1844, tio deCtlntndo por S. Ex., não foi novi
dade ·alguma ; não ha. dtnida algawa ~e quo o. ~éo 
que prestar fiança não põde sJr oonàuztdo á pueao, 
nem nells con!etvado ; o aviso de 9 de Agosto de 
1844 não :rest~lveu ootnpletamente a tjuestão; ease 

• ~ r da · n en er 
mas nii.o ·se . animou a determinar positivamente, que 
pelo simp1etl .facto de requGrer·se a preetaç~o da 
fiança ee dev1a sut~pender · deade logo os efie1tos da . . . 
que entre requerer e cfl'eotinmente prestar a fiança, 
vai um grande espaço de tempo : ísto seria moti-.o para 
o réo illudir a lei, e sob a prott,cção da mesma lei, com 

,;. - ...... -
tar•ee muito a eeu ealvo. 

O Sn. Cnuz MACHADO dá ·um aparte. 
O Sn BonGBs MoNTEIRO :-0 que a consdtuição quer 

é que Ee faoilite a fiança do modo que . possa ella eer 
iocontiu nts prestnaa; mas então estabeleção se as re· 
gra& e oondições para a.prasenta9ão faoil e inoontine_ nte 
da. fiança; emquanto,porem,ae exigir, oo::noactualme!lte, 
requerimento, stldienoia do prornotor, arbitramento, 
a11 delongas elo infalliveis. 

O Sa. Cauz MAcu.uo :---Nenhuma lei mauda ouvir o 

O Sn, BonGEII MoNTEIRO :• -·~e não ha lei po11iti•a a 
tal respeito, asseguro !O nobre députado q~e~R mais de 
nm aVIso, ., que bl\ a praxe oonl!ltante a na.o xntor:om· 
p1 a o ro. a o o gran " ro a cor e. 

O honrado deputado áeclarou-se em formal oppot;jçiio 
ao ~ lO do art. 8'; este paragrapho mereoen severa.hn· 
pagoação do nobre depntadó1 que foi II1e11mo apoiBdo 
por muitGs honrr.doe oollegaR1 por entenderem que por 
este motlo ee nullifioavão oomplet!mente ali vnnti\gens 
da fiança. · 

Não desoonheço; Sr. presid~-nte, que o § 1• imports. 
algum arMttio, mas dle 11ão d tal que po88& pr(ldueir 
os males de quo tanto se nrreoeil\o oa meus llonradoa 
collegaa. . 

Para que se dê esse abuso, lembrado pelo nobrs deptt· 
tado, é p1·eoiso prEsumir no juiz de direito mais do qne 
parcialiaade, deBejo, intenção formada de abussr; mas 
o juiz de direito, &inda _sssim, nã~ IJÓde mandar prender 
seniio qnand~ o fu'Y tivGr profertd.o já sua sente119& de 
condemna9ão, e o mesmo juiz de direito tivar se rios mo
tivos de sn&peita de que o r.éo, oerto de 11er oonfirxn~da 
no tribunal superior o. Ellil o:>ndemniição, proaür-e fug~r 

ara. assim fnrtar:-se ao ouo:; rimento da ena. E' só-
mente naate caeo restricto o limitailo que o jni.t do direito 
podarA nsar da faculdade, note-se bem que é umâ mera 
faouldade,. de wandor prender. · 

Em. tal oaso não reata du1id.a de que aos olhos da 
lei ha a prEsump9ão fund.da de qne o réo é renlmente 
oriminoao. E' um arbitrio, oonlenbo ; mas este nrbitrio 
não 6 de con~eqnencias tio fatBes oomo se quer aupp6r. 
E demnis, tendo este projecto dado tantas gartlntias á 
liberdade, nãa ~ muito quo tambem dé11se uma sem du
vida muito mais jn~ignltioante e limitada em fncr da 
csu.sa da juétiçn publioa. 

Portan~o; Dll minha opinião a d.ispoaiçlo do §lO não 
é tio condemna vel o o mo o a afigurou ao nobre deputado; 
podo~á trazor inoonveuientee ; mas, 11e poae t#:ater ill-:: 
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OOU'9'C•Iliente!l porque O. juiz de direito nbuaa mandando 
prender; to.mbtltn o juiz de dir.efto em toclno as outras 
IIUIU\. nttdbuiçõea põ.to a'burar, e entã'> de~f\ppo.rooerá~ 
todas P;S v:mtagens ao projeoto ; aldlll de que nlo é 
ao ·abusJ, mas no dlreit~, que dovemoe cogitar. Para o 
abuso a lei estabelece providencia• criminaes tambem. 

O projeoto, pois. s6 permltte que o juiz de direito 
maud~ pre~dor qn;;n~o o jury tiver já p~o!lunciaito ~ma 

serina su.spoiws ao que quer (m~dir-se •. 
O fn Tu.EODono DA SILU :-Não;· ai$. dinposiçíto 

não me pn1·eoe aneton~vel. 
&. JlUZ U 

o Sa BonGEI MoNTBIRO :-Mas. a comml!slo não tem 
a p:c"ctençãQ de qu.e o seu projeoto deva 6er adoptado 
em todas na stiss partes, nem que as Héal!l sojlo as me
lhores ; npreaenton. este projeoto para ller <llioutldo 
peles honradoo oollegas, e em Clonsequenaia da disout
&lto e.pprove.r-se o que pareoer melhor e mais em harmo-
ni~a com as luzea a:o soonlo. · 

Como m.En:ühro de Ulba das commi&õee nnnidas ootou 
dando !W rr.~õ~ por 'l_'~~O . Bà. mosmBB O<lmmls~ <les ooneig· 

··narão esta àispC>Eiçao; lin, p(lrém, eata Bngu&ta es-
m e d" e a. u · o ã 
não devo Gubsi~tir, a rd·mnará; o que, porém, quero 
df>ixar ficnt• boUl patente é que o arb!trio não 6 de td 
ordem qua dev• aterrorisar cs nobres deput&®s, porque, . :~• . . 
capaz de abusar . lnteDoional.Wente, :S:u, que Já .fui 
magiatrado1 o ~ive s hollla de pertenoer a tão disttnota 
cla&e ..... 

giitralo. 
O ~a Boae&s Mol't'tl:ino:-•. , e quo ainda hbja presto 

o meu d.t.:vido reapeito a uma olaseo tão importllllt.e, 
niio pol!BO pNsr-Inlr que tilla pe.r mt~ro ccpricho, por 
mero arbitrfo e intencionalmente queiraoQmm3ttar e!líUJa 
ab11sos, qae sempre os conoomnil~l. 

Tnitaudo do i§_ 6" do ait. 9" dfase tnmbexn e n~bte 
depatado qa.e a tiail~& nilo devia ser · preat?.<h ~:~, aomo 
diz o projooto, qu.&Qªo liouve~e p_rooeeeo; quó bastna 
a almplee swpsJta d~e o !ndJvliuo la ser processado; 

or-'m o nobre de u , lembrando·Ee do uo niio ora 
J:OII& ve qu1 a guem esaa req_uerer a -.nçar-~ an s 
de haver qaolza co!ltra elle, ~uuto p)rhríto 8 ner elle 
o proprlo a oonftlaaar-ae orimlnoao, moi!lfioon o aett p!ln
eamentu e or faao clJsaa cdeTO aer desde. a a reaenbt ão 

a quelU em o.» . . 
liasponda: i!fo que o nobre deputado quer áexnot~:

lDen~e o ~u<! oat4 ooiWgoado no § 6•, pois que o para
grapho t.hz: e A flnll91 pc5de a~r prestada em qnalqner 
t.armo do proaeeso, como ao ráo oonvier. » Por oontc .. 
qtltonoi,,, é do~de a patlç~o ele qnolxa1 oomprehendimdo 
~llilB os 110to.iJ do prooo1eo deadg a quoixa até. a een .. 
t~nçn do . pL'O!lUUOfa, . ·. 

Pnsos.nd.o n tratar do art. lO, dlll8e o nobre doputed.o 
que o vrtigo não ora claro, era milsmo dvfloionte, For• 
qnu niícJ uaav~ da exp:t'eeeão .rsrufo me no,.; dh:Ia ps1 011 
mi'íi1 tutol.' ou onraaor, eenhor ou oonjuge, pnreoendo 
dt .. qui quo a oommiesllo qusria. dar tamJiom o . direito 
ao P.lli <m mií.t do intcnhr qüeixo por filhos ms!oros1 
de ropr~eentnção proprla. 

Sollh ~rels, oste nrt1gó, que moia on menos é a cópiil 
do quo Ciltá no ootügo do processo, não oonMm1 é ver
da de, nn t :tpresoõc:~-sendo mmor-, queiJo lê rn no.mesmo 
co :~igo ; mns por que não as esorovou a oommisoão '! Foi 
l t l' • nd o :1 u meu ve ui c u 
el'.ris . orno d<'E_nocessarins; quo era mesmo um o. redun
d:moin1 que do r.lgumn mnnoira podia deixar perceber 
q•lO a oomn.dsrrão nito tinhl\ conhecimento cx!\cto do 
nosso diroito pntrio. . · 

E' inquestionavel que 'niio póde deixar de referil· aa 
1\ peaEon da um menor 11empra que. a quoixn. f8r dada 
pol' tutor ou onrndor, 1!_-.~i'que sõ tom tntor on cmndor 
qllom étl!lenor; em reJnoão ao . pni ou á mai não era 
Pl'ÓOi!1o quo. o prz-.jocto diÍJse&IIB .endo menor, porq.ue o 
individuo q~te ndquire .Qs sous direitos oi vis e pohtiooa 
polo faoto dn sua mniori•lat1o, ou emanoijlaçi o1 ~ornn·se 
ltu' J'uri• da representação proprla, e nao pódo ser n· 
preaentado por seu pa.i cu mi\i sem proouraçiio ospeoial, 
ll!lho se houver i.oterdio9i\o deoretnda pelo j~ oompo· 

TO~IO IV. 

tente. Por cotBaquenoln, p:m\ 80 pretender que a plila• 
v"·a.. nunor eaM enbontendlda, eeria neo~ãrio adtnittir
oo quo, t.eril a. e:rpresan d::c1nração dosoas mesmaa pall\
VA"IlU, o pai ou a mãi podia :repr~snltar o filho de maior 
id:\dc, _ c. a mesma rr.snoh·a qne 'o tn to r ou curador 
pólo representur o m. enor~ f.en tutelado ou curate--· . 
lado. · 

Parocou, portanto; á commie!11to, ao menos foi e~t& 
a. • a· - ~ . 
palaVll\ menor era verdadeira redunda.noia. Por o·onlle· 
q_tlnn~l!l, a oanaura me pareoo tambem menos cabido. 

No ~. a•. se àiz: c ~e o réo estiver preao, a qneixa 011 

No § 4v se diz: c Para que ·o promotor pubUco on 
sen ndjr.mto poeslio cfl'ereoer a qneixtt eto. • .. 

Difae-nos o honrado .tepntado que ha aqui ama. coli• 
foaio flntre BB nalnvras..o.-quefxa a denuncia-; que o~ . 
re fllllá om qnalta1 . ora em dSJnnnola, entretanto que o 
promotor pnblioo eó dd. denuncia e .não dá q11elxa. 

O Sn. ênuz 'M.M!BAOO :-E11 d~se que a palr.vra gtAoia»IJ 
do§ 4" ef.tava· lDal em.preg\lda. · · 

O Sn. Se aGEs MeNTEino i-Pois e a direi ao nobre 
dc{lntado que no ~ t• a pal&vrll quricva or.tá bem empre-· · 
g~. . . . 

0 E'o.. Cnn 'ft_fACllLU>O : ,.__ ASC!fm :nlo dizem os !eU! 
coUcgas, . 

O ~R. Bon4l&e ~oN~.elRD: -Ea respondo por mim; 

em dietanoia. · 
O Sa. Caut MACJW)O da nm aparte. 
O Sa. Bo:aeri ~~tlJ\O: -Mqe o t~óbre. de uhdo 
sse que o pr.,tnctllr n o ava que!xP I dava sOmenté 

denunola. Eu respondo c gora que pelo art. 73 do codigo 
à.o prtceeao. o ·promotor, quando .otHoia por paitil de 
peasoaa mil!ernveis, eM ClilO~ e. não dexmnoia. Por 
~nsequenols, "' oomn:ds!liO) eonslgll&lldo as duas pala
Trae qt~6((W 41 dtn•cw.t, qniz oomprehcnd~r cnbos 01 
casos, de h ~r de ~8 JlliseraTel .oo nio milel'ITel. 

('rurll~ 49 «lgu-ru uparü1 ) 
Trat~ndo doa reo~aos, aisse o ncbre deputado que 

não via vant~J~~m em se ~:efortnar a diSpo •iç!ió do 
art. 281 do codigo do pr~_earo oriminlll; convertendo em 

O ~a. Cnn MA.Ouwo :-A ~319pC~içio nito com,pre-
. hendc ·o art. 285 do ·lr. ;amo oodigo do prooeaao. . 

aasos são ma i to div.ersoa; na bypothelfl do art. 285 trata· 
se da formsçio da culpa. ou or~er 9iu do proct~eo, e 
na hypothaso do art. ~61 ti:ata oejá da oondemnaçlíono 
jnry. O nobre deputRd~e~be qua asquest~eoinoldentes 
movidas no Jury dllo d1 t'e1to B recorre\' para a relaçlo 
som suspenaao do Julg"men. to, hav.endo, \)OrtSm1 trasbclo 
e todas t\6 maia tfoapc.s :a; entiío o projooto ent'3ndeta 
que favorecia msuàand.o consifttlnt eaae reolll'lo em 
aggrG.vo no aato do p-.ooesso, porque, se o reourso per· 
mit~ido pela lei de 3 de Dezembro .illo 1uspepdo a de .. 
cisão: o ag~~avo por sua not!lrfz!l Dllo 11uorendia tam. 

· bec; a posJQt\O do réo é sempro a·mesm1. . · 
O Sn Cnuz MAcUADo dá um r.parte. · 
o Sn. BonGE8 Mor~TEID.O:-No ~ s· diZ·Be :c Qaando 

o i.'COnrso ou 2eu provimento não fOr apreeontado no1 
rrnztJs dos arts. 76 e 7'1 da ld de 3 de De~ombro de 
1 841, fionn~ s0m efl'dto » · · 

Eeaea p:.:ezoa eão, comu ó sabido, de cinco diao cada 
nm. 

O f n. Cnm MA-on.lno :- En oondemno esta lÜspoai
I)ÜD. 

O Sn. BonGl!S Mor~TEino :-Eet!\ no aau direito. 
O Sn. Cnuz M'AcnA.no:-Os s~us oollegaa da oommis-

sfio doolariio que tmnuem. . .. . 
O Sa BonoEB MoNTEmo :..;.._ Agora me oullrá .: eUe11 

modiüodrão t~lvez a sua opinião. á ~ta da_ refioxõea do 
n \lble deputado, mas ou sou ma1s te1m9110, e passo a dar 
ns razões ~orque cop.vim naoonBignação dest~ . prinoipio~ 
En lhe digo a razao do penaiUllonto quo tive quando 
concordei oom oata dinpolllçii.o. 

Um facto oaoorreu Msto. cidade do Rio d~ Jn.lleirQ, e 
~~~ ~ segulntQ ; demora~do·~e perante o j'ri~ aG ~~~ 
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a deoie.ão do um ~eourso, e por eata. domorn. seguindo o 
prooe~so JIJ!..ra..~ jnry, foi o .~éooond.a~nado; .. e.q~nndo 
o réo !lO&bava de seroonilem.nado, o JUiz de dnc1to dava 
provimento ·ao .reonreo, julgando improoedent~;~ a pl'O• 
nuncill; Da manoi.ra. qtià o tribJ1nul · oondenllloti a om 
individuo que o j,uiz Çoe dir&ito muito oompoteútomente 
disJlé que :não era b1·irninoeo. ·Foi esta :tnzao por quo eu 
annni n os~a diaposição. . , 

• • !' • •· • 

u par e. 
O.Sa. BoaG~s MoNTEIRO :-No·§ 4• do art. 11

1 
em que 

se mapàa subsietir a apt,.JllaÇão do § 1• do nrt. ?9'. da 
lei .de 3:ds Dezembro eómeDte· nos oritneo · afi à ia 
se JZ que .nao A. Ver a appellação ainda assim se a de
ci~ijo fôr unanim9, q'!lef Ilh. aolva ·quer· ao:ndemne.• . · 

Ora1 como ,vê· o men nobre aolle~a, nesta dieporjição 
tire.tt-se o. arbítrio qne ~ juiz: .de ·dueito tinhll pela lei 
de .3. de D~zombro de 1B4Lüo art. 79. · · 

O Sa. dauz· MAanbo :~:&·até. a ,elogiei. 
·O Sn. ·BoRGEs: Mo-NTEIRO :-Mesclo nos orlmea afian

ça.veh po.dla-antigamentoo jui~ do dir6ito appellar; pEil!> 
projeato não ó a~eim ; 8 oommias!io· porém nio se con:.. 
ten~oa. .. Qom esta· regalia!ooncedida:no:cidadão; foi mais 
longa,. e qispoz l(lie o.-j~ ~e direito não poderia .~ambcm 

1 • - • na 1m 1 a ll!)lvenqo O.tt .oondqmnando1 p~l\)o,. pre~umpçi\o~ ll},tlito 
fttlida.da de que o jury qaeudo profere decisão unanime 
não erra, e por esse. fórm~ o juiz d_e direit~ praets.-llie 

· · t · • - n y on emna 
unanimemente é·potque o'aoousado é realmente orimi
ncs:>1 e Ee o nbsolve unanimemente é porque o aoousndo 
não é c:rimilloso. ···: .. . . · • .. ~. , , ,; · " - , 

B. ll:UZ . ACUDO um &parte~ 

Ô,.,Sa~:' i>.eRGBS Mo~rEÍno :;E!ltou oonfl.í:mando a dou
tria&l· d~ paragrapho, Pllrà.V. Ex-. aon6rma-ln. tambem 
8 seu ;ta~p~, ...•. ' ... . 1 .· .· • .. · ·• 
Qaantq,ao;~,~· fo1 .elle eevera)Dente. combatido pelo 

DO~fe clap:U~RdO[:, · r , . : , ,: • . 1\:'. •'' ' I' ' • -. 1 : ~ . .- · 

·' O Sn.· CauZ) 'M..tcaÁno:-....:. Quanto ao final só mente. 
O Sn. BoaGBS MoNTEIRo :;-.J>jz~ o n~bre •epb.tado 

qtte nlo;;a&.~\'l .. qQ,~o.deva. prevalecer uma aentença .,de 
noi!OlViçiiq·. r. llándo o. prooeeso ll~tiver. , Olidentemente 
nu · · .. • - , · · · · .. 
pàr.a esaâ nuUid ide. .. : ., . ,

1 
. . · 

Senhor.e~, RÇ.ho. que e. t11 disp!)àiçio não m~re'!_fi a 
oanaura q~e. cr nobre !1\:!p~tadQ~ llíe Jet,::~ 'a rBlrlao •.s . . . . . ' - ,. . ' 

P'!r ·falta. e 6rmil!ali su~titan~lâes1 d<FprÓôBIIiO n~ jury, 
na. o au11penae !' . ez:eonç_ãe. cbl••enten.ça ,:de· absol'YlÇ~o, e 
eó produz efl'lllto d«Ji~ a~~ulli9io ~o ·-prooe$sti.' no· mte-
reeae da.-lei. : ... .. .. .. : ' · . . . . . .. , . , 

o Sa·.· Cn~z MAOUDO ~ .,.. Ha CRB08 eru que i alo posso 
oonaordsr. · . -' · . 1 

• · , , • 

() Sn .. ~aoEa Mo~Taxao ~ ~- ~~~ \direi que __esta dou~ 
trina deve preváléo~r sen:t~e. porque oom razeo deV~iJ·Se 
pres~kque a.;abaol~9lo .~ sasllq~adaP,elo jury, por
que, o ' Qrillle~~IIP,·e•tá li}'fiio~~temen\Q , protado~ e que 
a falta de:for.múlu;. ein..bor~. su~tltanol&.liS, .não .deve 
1uspencler & e~:aóu_9.o da, se1,1tenç~ P&. ~b~olviçlo. 'isto 
oGmo ainda quando () .P~ccesso . t~Vfll~~ $1do .felto .Qom 
toda a regulariiis~!!1 1(ab~~lviçãó '11o d!l.ria d& meam~ 
maneira,.l-po~ 11.1. o ~~~~;a.~pljtsentadã:'i\; prova 'f:&istente• nos 
autos-á .. ~or•mJn~~ cio.r~.: , ·'• o · . " , ,, . ··· · 

SendoaseNõlrporgontarei: quo vant~gcm'hs, em fazer· 
se renovar o prooesao cr , . · • ! • • . ~ · •· ~ , • 

'. I ; .. , ; ~ • • f • I ·~.: J.J 

dado. por sote votos e o tri~11nnl se co~puzer de seis 
primoa .irmios do•r\ioY······ .... ~ -·: v•l· .. :.. <• ~ . ' 11 

O Sa, BoaGEI MoNTEII.u> ::-Dado. a absolvição, deTe-so 
presumir· qae.a pzova·nib·oflereom111llterlaupara a• pe• 
nali<lada :do. l'éQ1 -.e! a. ;:llypQtqeaa.l)tQe; QaPClb~o,,deputatlo 
:figura t\ tio csauistica, que to~aad&r; $ :le.i ~llito ~oa
·~PQ~. tf!JP~e~H'O,pJJ~o._qll~ ,~~<}.l} ,,1~. ~e'~ s~r. ge-
nolica.n'f·· ~~ .. , .. ,h ... 1 , ; ". ,.~ · . . , ~ · · , "' .• ~ · . - ; .. · · 

·,OtSn.,Gavz:M:Ào&iDo dá um. apárte. 
O' •Sn;1Bio~Gti 1~Tlk'âo'J: ·oWJ Otrmraopssne para 

ad·mtlrl o ·jliiz•'di' faba• ~wa'.', .,e, pu. iOb~poolo "- . 
observ15.r .~elhor .aflforJUaU~et~lfgaet'l~m: O\tttoa: fr9"'·. 
COBS01f··••úfii6Jit.1eto-;' • , j . , .. . .. , "!·.; ,, t.• l ! '•'• ·; \ 'L : ~t••J 

. ' I " · • · t , ~ ~· • • ' ~ \. ,r\ t\IJI .. o • • 

I 

No ~ 6• diz:se: c Não havendo sc11eiio do .Jury em 
algum termo, poderá o réo ser jdlgadô em outro. termo 
ma.:a vizinho da meoma oomaron, .te' as.sim. o requerer c 
o prometo; publico acnvirtr. > . · ~ . , • 

. Na opin1ão do nobre deputado esta oon.oePsao é mtet
rament9 ~e pendente da vontado O{lpliaho~a d? -ero.motor; 
por41Il B!.Blm não é1 porque o .promotor é ou-v1do s1mplo&· 
monta como re resentante ;~a jnetiça publica., ~na au-

. • onsu !v!' quttn. ~ convem; o ~u1z e trei_!O 
é que tem de .doo1d1r como JUlgar oonvomente; rlle DI\O 
é obrigado R deferir favoravelmente o pretenção ainda 
quaedo o promotor;oonvc·nba :··tÓ ol~c depois· de ouvir o 

e es ·e concor llr ou oonvn ·que m e 
def:Jrir ou indeferir· a prctanção. ·.• 

o Sn. Cnuz MACHADO dá. um aparte. 
O. Sn, BonãEs MoJST2ino: - Se o promotor oom·icr, 

e 9:) o juiz despachar, assim sérá; Jn v@~ pois; que para 
ellse aoto são ncoJssarina não só ae duao Vilntl\der; do 
promotor publico e do juiz de direito; como tambam 
a vontade do réo· expre~sada -n9 requerimento. ' 

O Sn. Cnuz. MAOBADO dá nm. apart.e. 
. O Sn, Bon&ES MoNTEIRo :-Iss) está só na. mente do 
nobre de ntado; ·V. Ex.· na mora em uma ro1inois · 

aatante . extensa.; e que sa e melhor do que eu. as diffi-
culdades que ha !lUUI1i sempre d~ reunir1 o jury, eabe 
tambodl .·que por muitas: vezes acontõce .e;tar o réo 
mezes e mazes e até annós ·:na. riaão r · nl 
por A ta e aess.iio do ·j~ry . no termo da com&Tcl.f. 

O Sn~ :Cnuz MAoHAno:-Nó i~teripr: o- jury reÓue :ae 
sempre. · · ~ · ' · · ' · · · 

. ..,n, . ORGEI ... ONTEIRO:- li lU Otmaçê!e!l que tEill ? 
eiio ColitrBdOB ao·que di::o nobre deputáifO;'setá MfuBS 
uma ex'Je~ção tP.lvez, mas a regra gera! é esta • . , -

O Sn Tásonon«rn~'Suu:....,.làii(Jlé ·ractó qiie.n~o dbbca 
de ser OOI;llmnm. : . · ,· · · '· · · 

O Sn. DoMEI MoNTEmo:.- Moitas vezes, a~inflnen
clu loc!íea o'bttão "·re~riião .do Juri oom .o .fim·de vin· : 
~arara-se do . .r.éo, ooriaenall~o-o .~Jm ·preso sem Per 
Jrllgado. A provideno•a de~te parsg~aph'U te~ por fim 
corrigir eue. graTe inoo~\'eniente• ·' . r · 

O SR. Cauz Muwó : ~. Se a infiúenoia• loeal tem · 
fOlll&•ParB impe "r·a renn.ião do j , ent~o multo mal1 
for91t tem para .oonllegtlll' a o~ndemnaç:ao ~u a abaol· ·. 
viçllo. J q • ,. · .o •.· . :•::-.~ • • • . ,r · 

Q • 

Bião do jory 1 o reo' requer set juJRado em algam çut!'O 
termo àa Qomarca1 e. o jl1iz 4e dlreito '·cUfctrl'; ou'Yltld<? 
o proi:botor. Eetabo~eo~!laa tratas doai ". Gi\~l9ll~1 do )a!i 
difel'ir .e·dopromotor oonv~r~ hA"o r4oa~r ·luJpdo,po~ · · 
um outro ju:ry; d eate ·um remt~dlo -sduta.r. · · . · · · 

Pllae,ndo a . tratar do. art. 19, ditao> o mo~ ·nQbl'O ~ol~ 
lega que '.eat~ ~laneula fttiil v • NIG hnendo 'park· · · 
accneadora .., parecia uão a6· e~oln!r a párttt ofren<ildt, 

· oGmo dar maiaJmporhnctl\ noa ori~ea· .tJcqu<~not do qu1 
nos grandea. Nlo á ezao~" nem \l~a ·aem.outra oou~ 

Como oi!' tnimea de 1u,:~o qufllHi~!ld!ll noa arte. 5151; 
258 e 260 ·•ão m.tdt~dreqnêntes, aobffltudo ·no~ lugar~• 
oentraea ·e popnlollo~J,~ e as biait'd.~ :vez~~~ nEo silo puoi'· · 
dos palo Jll,.y etp. oon&e(Jilentila • ·da·:sr•vl~tle· da·p~na, 
tanto as~lm que eu.· oitareit-'ao Uleu nobre oolleg~ ·um 
facto .muit.o recente dado .aqui na ~{Ue/ha tâlvez\tous 
ann'ou;e tS o'.sp'gllinte: ·uni pobre ho~é~, na f~eguezlá dt 
Irajá, ·entrou. n'um:· pomar· de ·lQr~jas · e ·· ti.r~u ~m~: : 
meia duz.b·de·'laralijaa; o ·•aono·•dQ'J)omar, qua·era· ~.11 _ 1' . .. ' . ~ ' . . . • ' . .,. . . ... 
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;J~stig!\r promptaJl1ent~ taes.deliotos,_}ão fr~uentea nas) 
ctdsdes e centros populosos, como nao dar-llies a 11cção : 
() ffi tli& l 'l 
· _A respe~ta;_do artJJ la fe~.o 'll·opra depti~ado elita por .. : 

_._gnnta :_ Se .os -~a~aYras-w ie1t~s· clVe'a ;» compre h andem ' 
t.ambam as • CI!.!JS,.B8 ooznmetC1ses e orphanologic~e. A · 
palav!a « oue1s ,. e11tá e1npregada em oontra..:põeiçliu 

- n a·- m ·· ·: 
·é llllfl\'cifPrtsa.~!> ·.sen.~rica .. : ·. 1 . _ · . , , , : 
,, O Sn, Cauz MAoBADo :-E no R _ 4" do art. 16 oo· -o· '. . estn . . . . ' Ol -

. . esmM .pa ll .. 
't'l'as · ~ feito~ ~~~veia :.. . r: . .. , . , ·., ' 

: . . O, Sa. Pnuz Jtf~(lB~O ·:-MfUI: ~xo.l~o ~!I QOmmeroi,aes. 
~: :, . O ;Sn:: BoM.s,s .MoDiTEIIto~:~Na\ a• <instanoi«: l!xolue, 
ü iPo/quEI. hatltnbuJ?-aes espeo1aes para o julgamento das ' 

oaw,aa oo~merçiáes~- : ~ .. : ·· . .,. 1 _ 

· :· O.~:ll; OatJZ ,MiDôJJG:~.Nãó é éi;!ia ·a:·oonolnsão a 
: ~pnoluPão é 'qqe ~nlD!l 'mesma: ·palavra no · mesmo p;o .. · 
· JSCW ~eni~.dua~,s~gn1,fiéa9~es.- .. __ .. _ .. _ 
, . Q : SB.~: B'oBGE,s . ~o!C~Biâo :~.Aa: ·palaTras.-feitos cíveis . 

. 'W lo.a ·. att, l3 .. Qóm rehendeiJl. to.do1 os .. ramos de 
ll"OltO, .COlll éxoepçao róznêtite O óriiDJD8 , 
. O.Sa. ,CalJzd\f.lmunoidá:wnaparte. : . . . 
\0 Sát BottGEs Mo~Tf:IaC) :.LU. AqUi" r..o :~ a• coino ae : . ' . . ' . . . 

:, ·i!t•r~ pnr~ooe~ ·d9,v~r 'é~ndel.;f:e· _as pala~ cansa~ 
-illVe1s :l'Ot ;·'terdadeu•a~ dtnnanda&j . isto ê,' ao9õea ·m_o~l

. ·das •no · f~,l'O ; co-.at~notollo ~ . ~.enttcta.nto· 'CJ_'IW •não forão 

·: ·.hfJl:id~e~ ~~bit~C?~ ~nv~nta~Ós; ·se~a~;qu~qllan-to a es~ 
.-. · -~ prnJl~ivo·dó& ju1~ea i é' direito o · Jllfg~tnt!Utol?da ~par

. ,tilba,J • ·:CIJtD•.de,·outro' codo· ·se ~d~oa .. daterJDltW', 
. · sttei;tta ·Jl•dUí1cu1liad~ :ae\faller t>toa~fs'lir .-om -'inTéntâl'ioJ-
• perante"eaJhis"a ~&· dirlíitió>a61iàente ;; aa!itn:; poià, a 

eommis!lo f,oi obri~e.da a tambem compreliencler o
pro1oe~so doa 1nventanos e doo oaso11 m,er~me~~e orpha-
no ogtoos. · 
··:o ~li' TsEo.nono;»· -S-IL·.,.l ·~ 'I v t ·ri· · ·. ·tilh · 

•,· .,-, ~~' :: ·.-:· .. _, .. : ":, . . _r!'. ,, -~e~ a q,,ep~ _ as, . 
:;;0' ~._,,;B~a~tJra Mo~~n\o, :7Men~ o. julgamento por-

:pepois; ~reo$ando ~ ariigu•Witho ás alçad•s, Pc!r• 
. , gn:uto ui! . n~br~ <Clepptado pQ:t,lq1ll); rllZiio .ee. nio tinha· 
~s~b._e~eo1cio 419aa~ ~ampl)m· pszoa-oaj~izas mnnloipaea, <i 

' COU10 .oltea .tin)ão ,aw· asora., .. ' , . .. ~ I . . . . 

.. ,.Se~~re!J;,"~ oomll:Üiii\O ·nQ.3 .ae11 alç~a aoe juizes 
-.L:u~!oipaea, ~mq.o, qu.ere~~o .que [as ·c•uau tive~em · 
.!em pro o o\lllho . da t-enteu9a proferida polu j'lii: .ptr• 

: petuo, .ó ~uia.d.t.. .ooll~ütuiç.~ eatabeleoGu -de preferenoia 
quej hou v~ate gem pre reourl!o-der todc• aa deoialfes · pro· 
.ferl!:laa pelo juiz muuioipa.l em materie. oivd, deixando) 
po:ft&ntó, de da!•lhea al9ada (lropda. Deu-sé. «S· ·~~dada,; 
ilça~a .. _aos jutzea de p011: at~ lOOS, porque '. eatoa slo 
juizee'ªa-oon~tituição, o cntio quiza oomminão praatar· 
_ ~bes ~ala esaa homenagem com a oonoeseã? d~ _alçada 
propr1a. , . ' ._ . · · , . . 

o. augdlento q~o a o(num~seão -fez elevando ;a. al9ada 
doa JUizes ao pa~ R·lOOS· fol porque entendeu que pnra 
a C6t·W · e . p~ra da centr9a -populoso& óa$a. quantia não 
era _exagernda ; s.,, :porám, cs meu~ honrados oollegaa 
aoh~o-)que é ex\lgeradR ps.ra :os lugares · do interior do 
.paiz, .. o ~e~~d,i_o .é_~.faàililllo) é não fa~er-I!G -augmento 
algum é deaa-los l'i.onr com a alada de M ue elles 
JU tem. ..; . i 

. Portanto, .foi '!lnioamonte para dar mais esta prova 
da uspoito á oónstituiçiio. · ; . · • · · 

O Sn. TREoooao v.~ Su.vA:- Ira ainda um outro 
obstnoulo oona~ituó{on!ll, a ~hnte o jui?; municipal não 
á juiz_ da constituição. .. _ _ , 

O Sn. Bfia.Jxa MoNT~:Jino : - Outro ponto que soffran 
sé~ia impuguaçiio do nôbre deputado !oi o; do al•t. 19. 
D1sse o nobre deputado qne este a.rt1go 1mportava a 
tirada du direitos aos oidsclõos brazUeiros, 

O Fensamento dA ... o.GJDmisano, conidgiiando eatn. dis· 
posiçao, não fol dar nom tir01r direitos; foi1 por aasim 
dtzort estaboleoer nJDa interpretação nuthontioa a res
polto doato ponto que, niio deve.aao ll&r dn'riclono, todnvia 

'· '67 

·. ~' ~rati~a :tem :óff~reoido duVida8.' Teth-•~ tnés~o en• .. 
t~nd_ido.qu~ ~ pro'n'iinoia pr_i.,a () cida'd. ao de t. ôdos os seu 
du'e1tos politxcos, me,sn:;_~ o de.vo!;ar .e. d~ ser votjldo. ·. 

•O SR. TuEollol\0 lii-_SttVA. ~ -A pobre lei de à de 
Dozembr~ é que ~nrrega. CGm·essa:cuJ.pa.· ;.; '<:: 

O : Sn~ BolÚ}E·s· ·MoNT:Enij) ;,~·se.tri:·duvldâ; _- tom &ido 
uma interpretação tcda. álmai"fa~ · or · ue 'a· bó~eiittii. ão 

1:1 no at ; : . « a q'l\e nao ;po em 'Yo iL'tmasr.aeaem• 
bléa.s primadas d.a.• Jtl'rochia··n!IO ;pódemc,aer membros. 
ne~. vot~r na. ll91Doação ~e-·,alg_u.ma• a~tod~de· ~le&tiva. 
naoxonal on.- looal·»: e::no ,,ar~dJt diz:~~ c Podem.• ser 

potém; dizex a _V • Ex~. e~ 'eSta ·~augn•ta·. Ol'!Diat- quo a 
e&~e resp~ito 11a~ .·ho11;ve oHnfere'bol~ ·da ,~o,nm1i111io, o 

·que. port.anto;eata rltluhtt'Opidiià·~ tóda fiiahidu~~'Con· 
ttn uo, p'ola, 1\ dizer que concordarei s6mente · ·;ter,tel trea 
ponte. io projeoto• . . ·" · 

·O Sa . . ALENC~R A.auuPil: : ;._ Ooaoordo no p~iiZieixo 
ponto, . no segundl? e tl'roeir() ni~ .•. 

O Sa. BoRGEI MoNTEnio :.._Ql1nnto als;butraó dllpoeJ .. 
_ ç6ea, óbser~rel gue' hd' moamo tdipo~etbflfcladti ptatloa 
de·"e prooeder pela lüatteira ·eatabeleoiaa· aeeta emenda.· 
i~tnarlR grande prejul,llo pat~·a ,a~mlo~t.:l'f9íio da jus
tlpa, llanria t.ahez 'mesmo injuatiQa relativa noaea es
pecie d6 difi'erenÇn entre os tiihunae~ da :inc&ma j&• 
rnrobia1 qnando ellea 11lío iguae~ em fanoçôes e tGm 88 
mesmas attdlntições. ..· .. . . . . .· . . . . . . . 

Digo quo · o pro jacto seris de diffioil execução' ·porque,' 
estabelecendo·sa nelle · que aen:tpre :qnei se dt.trem aa 
v11gRe o preeidmt!J do ~upremo tribnnãl de justiça an-

. . . . . . . ,• ,.., 

e por offioio aos· presidenteakai!IJ 'relitÇõe~, <iomlànteoe! 
· ~e~ ois, t~~ur :vaga~:~, ' ~~ua · Q!l p1'e~bnddntea· reque~~~~m, 

eena preoxeo 1r ac extremo do todas'as nó&ano proVln'<llas, 
a Mato·G1·osso, Goyaz, A:tnazonas, eto·~;. 'espàrar o;tdmpo 
neceesario para que eotell· ann1Jlloi-os\óbl'gaasem'lá>e 'riea
sem ds tequf!rimentos cu )?edidos dou pretendoiitesJ e· então 
durante ~odo e&t9 tempo fioavs a Rdmh:iisttação d« jus· 
tiva _ a;em ·.ter. os juizes • da :.<lO].l&titui9~o •. , Eote P,rooesao 
embuaçoao e tn~emo <bftlctl teria de repeti~-Be tanWJ 
v~zos quantao fossem àa c:iaoaai(J~s ~In que. s~' d~aae~ as 

· vagas, o q. ue seg. n_ rnn,lenté_ e_r_._" um· gra.m.de C!~bara~o:.. 
Depois, ou vejô ~q~ nma:oónl!ft que ~aJment(nao 

sei se onoontra ser1o obstaoulo na OOl1Btftn1çno .dc:dm
perlo, no está om oontradloçíio com ella1 · porque no . 
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árt. 1· se diz qoa os jruzes de .direito serlio nomoaaos 
pelo i111perado~ • mas q~ando trata_ daa vaga!! qu~ têlll 
de eer preenc1udaa por J llltea. de du:iilito, dfz o seguinte 
no§ à• do art. 6": c E1ses re~uerlruentoli aertlo abertoa 
em sessõ.a do. s11premo tr:bunal de Juotiça, (j o seu pro .. 
eidente irá d.asignanclo parA O!J lugQres vago:l oa mRgia· 
trados que contarem maior antigoid.nd<a, docHlnd.o n 
sorte no oaso de igualdad~. • ·. 

-De mané a que neasa olláo n o . o . mpera or 
quem nomêal 61 sim, o predd.éiite do iltipremo tribunal 
de justiça, .tíoando o . govt~rno oom·l o sou ohanoelle_r, 

o r ue é ueti:l tJID 'fte asel :t.'l' o dao:eto da nomea9ao 
. ou mngnaç.llo. e o aqn eota em unt;o pra too; e o 

que vlria. . .nlais a 11cont~oar, Sr. pr3siàente, é que os .lu~ 
ga.res rey'utaios bom aerii\o sem pro Bl?petealdvs vor 638139 
magistrados de longe, qne aaai111. vir1ã0 apptOXllllB!lila .. 
se da côrte~e entã.~ 'ediio os mnglatrados novos da 1rorn 
sempre co.:rapar es lugares mais remotos, men0s dcse .. 
ja(loe e ~esmo menos .ealubrt~e. · .· 

E se hoje, q·u.a niio ha esaa obrigação do ooma9!1r & 
carreira d• magiitratura em lugares renljt::;s, sente·se 
grande diffiaulilad3 de enaontrar para juizos os hom~n9 
mais proprios porseos talentos o i!ltLlltraçã~, como h!l
Tamoe desde · .\.dizer:-a~veis du iJ: para os l11 arcelon· 

nquoa, por1ue os . ui!e5 e 1tc1to que . eetv.o.m pa
ü:ão pref~>~n Ji!l do!llug_arae quo ftlr~Hn vagaado~-SJm 

duvida qae o nobra dfi ;i.:J d9 j·<lgaior pt}rdt~rã inuit:> 
de sna lm ort®oia. 

· am em esta e eoa o prc-Jccto no ar • o segtun e: 
< Oslogares qu.) vagarall.\ nus diil'erentcB rolayõ~s eerã'J 
providl'S: e 1• pelos dell~Dlbargs.!c·n9 Ul&lfl antigGS 
d'entre vs ue re uerorem e, n!l. f.Ut~ .deites, ~· alQn 

· J uuea e 1reito m a ·antlg< s. · ·J; · ·• · ·· · ··· · · · · 

Pueclil pela dispooiç!ío d;ate srti&\' que uma reloçiio 
~ superior á ouua, e to::nmah importanolR; paraoonl\o 
que~ eas::l razão de anperiori<l!ldo a que faz oa desem· 
barjad;.:ros preferirem eRhir dosta poN aquell& relaçko 
a naG r. malot oam::nodid!ido; peóaosl do desombR!:-
gador. · . 

Qaanto no principio ds. sntig:tL!ádJ, uão eõtonlonge 
de aoeitl\~lo. Posto qne entenda que a &ntigaià~do 
o~g!l pó:la trnztlr inoonvawf.'nte.,, to~!\Vi!l scl;l.~-11. prefe. 
r1nl ao cy&t-:lma da eaoolha do go•:.~rl:lc ;. porqne~ ae se 
não uor n anti uilnda elo recdo ,.do uo ella e~ te ll 

em favor de algnm m&gistraJo oon.eiilt;rado máo Pót 
OlltO OU. S.<(UOlle mot.ivo, Difu á O~ te COlt-llllOllte O rame:lio, 
por uo t:amb"m nem ~GJJ.IPN o vv~rno esaqlha o 

• oor IJo f • · à. u 1: d li!' · v· 
mala de ums. vez 1u relaÇão dos 15, e ntio ·ser no ~!lb:e· 
tsnt> esoclhHo por qu~1quâl ciroom~tuncis, mnomo 
politioa; póào influir poderosamente para que ees~ juiJJ 
d9 diroho vá por.luudo na . pouoóito de& seus jurb-
dlooh,nn\los. · 

l'aroco, portanto, qt\91aJ.üptadti u auliguidade, o ro· 
medi o ~atnrâ na boa. eeoolha. Pol' isao uiío estou longo, 
como diiSse, de noilit(tr o pl'inoipio da nntiguid.adE), nté 
porque em vorJI\do o m11giatrado ~~snim íioklo mal~; in,la
pend.ente: da outro modo se:M sampro um p~:etgnduuto 
quo a~tnu\ todo.,s OI> ~aa aubin:lo a~ cs·J!'.ilns dila owms 
doa lllJniatros oe eat:\do. . · 

QtU!Dto ao priv!leglo iio fôto do3 mugietn~•1oa, á iato 
umQ neoetsidt\lo reoonheoiJa. .Aiuda não ha muito& 
cli!lo llUVi :aoeta oasa tJ·ntur-Jo do 6a9or t>O as ho<n:sa do 
dcsembnrg1ldor davãJ tambem no Agrnoiaf!\l o privilegio 
do {ôro, oomo ao alie f6re. doscmbnrgr~dor e!l'ootivo. 

o sB·. Cn1JZ 'MAcUADO :-Tratava-se de honras oom 
designação de reln9iio. 

O Sn. BoRGES MoNTJnl\o :-Lto 11iio Ví.lm no caso, foi 
umn o ousa inventada. Eu tonuo ali honru!l do dotJorn . 
bargad.or, e O . decreto que m't:a COllOOilCU não uceignn. 
rt;lação alguma. 
. O Sa. Cauz MAcuAno: - O deor~lo quo apoo~ntun o 

fina-lo Sr. oonaelheiro Furta.d:' foi par~ dax lho o i?ti-
. vilq~io de fôro. · · .. 

O Sn. BottG&s !lfoNurno: - D•lscle qu'3 o individuo 
não tem elo tomar ausouto o do fnuooionnr QCltll::J dos~ 
embargatlor, n q_ua "i'em n dcDignnçiio drl rolr.çn.l '1 Do
mnis, o fr.vo~ do priv~lcgiõ b.Mõoncli> a. ,\ l• i não p6.1'J 
estr.l' n nrbltno do nllnil'lh·o pnm i!a1: 0\1 M ''1'1' n 11na 
VO!ltflc1•' 1 f u;;o:n •'l.o C' !IS (l uh.11inO)·i'io '10! h tu~ i C!'\ . n 

O Sa.. Cauz MAcHADo:- O ministro deolal'Otl qM a. 
designação era para o fim. de dar o privilegio d.6 
f6to. 

O Sn •. &aGBS MoNTtnao: ..o. Julgo; portanto, que .os 
nobres auto.Ns cl10 emooda fbetão. muito bem eatabele· 
oeo,do .,feto cl01rrunante no sen proteotc- Plll'll cortar du
vidas. 

O Sn. Boi\GES Mof(T.t:Ulo: -A perpntnida.de é couaa 
dil.fl3reute da . innmobilidada ; eota pó de ter lugar · po.: 
oou'fen.ienoiB do serviço publioof ~em se oft'enâ.er em. 
oou.sa . alguma a oonstitaição do mperio, O nrt. 163 é 
eaeotivameute·ollU'o neste ponto, e autorisa as romoçõa~ 
ou roudanç(ls ~e uns. para outl'os lugares. A respeito d~ 

·remoção tomos uma lei eapeciaJ, que · estabelece os ossos 
em que a remoçiio pod.erá ter lugar, dando au.dienoia ao 
juiz a,, direito, e coniultando o conselho do estado; n[o 
~como outr'ora, quo pvr mero arbl~rio ao roinovia; hoje, 
eepoie do decreto 11~ . 569 de 28 de Junho ele 1850, & ohã_o-

pOde eer feita. . . 
No art. 1" da emenda eatabeleoo .se qoe : ~ O magia~ 

trt.do que acoitar o mandato de eleiç~o popnlar o!l 

oio na OBBI\ ii'Dpêria perde o sen log1\r, que será logo 
provido. ~. Neste ponto discordo inte1ramente 'dos hon· 
raaoa depu?dos que 1\!~Jgaárãu a em~nde. i sou muito 

. . ' . . " - ... 
coosütui~ão ellas existio;_ ao oon,r;uio Q oonstitulç!io 
diJS q11e todo o oidadão p6cte ser vota<Io1 sem fazer liínl
tação slgllma quanto aos . oar~Jos, nem estabeleo&ndo 
oircnl!llladpçtssa ·do tempo e lagar. DemaiP1 a pre,tiaa 
tstn demonstrado qne elhs Diio tê:ll produzido beuofioia 
,f\1 g \llll. . 

(Ba di((ermte• apartes.) 

Não sooit~, portstito, este r•do.oipio; o o~mo já de
clarei, sõmente aoeita:roi os tres que deixo enumerados, 
11 saber: anti aidade ~ oaant!\doria riv'le i o d 
fôro. 

A Glllenda offareoida poloa meus dollS honrados ool
legas oonsigua. tambem llo. nrt. 6' uma providencia q1111 
ool'ti em art~ al 11 ab o u 
contra os msg!atrados pela apo!eritad.orla forçri ~. 

E~te a~Ugo dia: c.O maltlotrado que por oaustl phy. 
d\l& ou moral se iropoeeibilltar de ee~vlr eerri apoalln• 
tadoJ preoodendo proo«!I,I!O e a.G4l'<la!> instnurado e pro• 
forirtu p~lo l!n~romo tribunal. Cllii!&ilo o lmpodirn~>uto 
o supramo ~nbunnl por outro ao6rdito nnnollard o 
primoiro e rehnbilitnri\ o . magistrado apoeontl\llo, sa 
ella 1·oquerer~ oabenao-lho c!esde a dnh do eogundo 
aoórdüo oa vonolmC'ntos por i.nteiro1 oomu so t)Bthcasa 
em affoolivo exal'oialo c o pdm.dro lagar 'Vago. ,. 

Na verdade eata dispoai9Ko do 11.rt. s• ó- noeltavol, 
porqno, ae o q':le daterminou ·a apcilantndorio. foi o 
impod.\mGnto, o este tlfor oosaodo, por que rnzi\o este 
mnglotl·ildo não ha do l!er reiutagrado om ilB suus 
fnnaç~ea dê j1o1iz'f Portan~,a e!lte ponto do projeoto niio 
tenho tlulide. de d.ariiJ.bo · tambem o meu ussantimento 
como doputtl.do. · 

Sr. presidente, limite-me a estas ooneidertlçõaA, e peço 
ao~ meua honrados collegas que me deaoulpem ter 

' - . 
tiío ligeiras obGerva~ões. 

O Sn. FoNTE& E OUTROS Sns. D.t:PUTinos : . ...;.. Fallou 
mui~ bem. 

A di11cuseiio fioa ac1i5\da pala hora • 

Dnd,, R ordem do di11, lo..,anta·sl.! a aessi'io áa on~o 
hor<: tl o tnn quarto da noite. . 

w.......,. .. . 
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PRESJI>EIIICJ~ DO SR. CONDE DB BAUPENOY. 

SullnU.nio.- EOJpédimll. - Polilo d11 informaç'ôeJ Di.i
curió do S .. ~ Ara•ljo GótM --.Reforma da iil.1lrucção 
publica ... Dlscu,.;o do· Sr. miniJtro ~o imper.i.,, -

.Aballe::imcnto cragu1 na capita~ do Imptrio. Approu:r.· 
çiJo,-).iJleiçlio danu.f-J.-Re(orma ju~iciaria. Viscur1o 
elo Sr. So1Jza Rei1.-Soccorrll1 publico• e melhorameMo . . . . ' .. 

do Imptrio. 

. A's !leis horas e tros quartos d& noite. feita n cha
mad.n, e nohando-eepreaentor os Sm. 01nde deBnepmtly, 
Portllll!l, Pinto Pesao~, Gnimarãea, Angelo do Amaral, 
S;;uza Reis, Jos.qnim Pedro, B~Jddgo Silva, Fernanda;; 
Vieire, h~<poao da.Camara, Cru~ Maobndo, José Calmon, 
Jansen do Paç?, Aflonao de Carvalho, Gam:t.Cerq,uira, 
Augusto ChBV'IlS, Diony:iio Martins, João Mondas, Can
dido M:urtil, Co<.:lho R?à.ri~nes, · MJnteiro da Castro, 
Dnute doJ Az~vedo, Pinto M:>ruira:, J!3r!lnymoP,.?niio, 

. . J J I 

valoanti, Pereira Frnnoo,, Gomes e Castro, Canedo, 
Dias d& Roqha, F. Beli~1u•io, C1;sadó, Fontes, Paes de 
Mendonça, Corrêa da Oliveira1 Capanema, Aurelhno do . . . 

J , . ' , 
Candido. Mon es, Floriano de Godoy, Bonifaoio . de 
Abreu, Dnque·E.strada Teixeira, Augusto de Oliveira, 
SaUes, Araojo L.ima, Sobral Pi!ltl, Corrêa, Card<!.ao àe 

· ··AraÇ'iigy; M~nei'P.sPraao/Pé.win_ó.de Soiizi\~ Óosra·Pinto;· ·· 
Ferreira L11ge, Simões L'lpes, Theodoro da Siha, Barres 
Barreto, Ferreira da Veiga, Fiel de Carvalho, Silvs 
Nu.nes a Cio!lro Dantas, obro-ee a sessão. . 

Comparecem depois de abtnta Q seaGito OB Srs. Fer
reira de A~ni<lr, !Jittenoourc1 Moraes Silva, Vlonel .de 
Alencar, Pinto L1ma, Gonçalves da Silva, Fernant!oa 
da Cunha, B->rgils Mont~iro e Anarade Figl1eiro. 

Faltio OCII1 pa.rtloipação os Sre. Fauato do Aguia.·, • 
Mello R~g.1, Candid.o · Torres Filho, Nobina, Bahi~, .. 
Roeu, Pinheiro, ioénto do Figut~iredo, Lamego, Ltú 
Cnrlos1 Ptn~anhos Junior e Paula Toledo; e sem ella 

· 01 Sra. AlmdJa Pereira, b9riio de .Ana titubn, 4:'\..asi~ . . . . . ' . 
Carneiro da Curiba, Caetsllo-Branoo, . Dominguco, 
Evangl.;lista Lobnto, Ferreira Via.nna, G·JlvZío, Hvnri~ 
qr~es, Junqu.oira_._J. <lo A1onr.Qr1 Leandro Ms.oiel, Lium 
e Sih'a, Mollo M.aUos, Mello Moraes, Perc1ig::iv t~la
lhoi\';11 Pllroirn da Silva, Pinto Brng3, Pinto de Oampoa, 
Slquulrl\ M1Jnd.ea, Taques, Te!xoira Junior o Vit•in da 
Sllvn. · . 

Lê.,, o npprov11•BO a a\3t:l dn antooo rlonto . 
0 f35t , \ 0 ~EQRETARIO dl\ COnt\\ do S<lgttinte 

&Xl'EOlENTfl, 

Uul tffiolo do minifl terio do imperio, ouvio.ndo o 
nut 0gropho da roF.olu9ão da asscmbléa gerlll q U ·J a p
pt·or~> na peusüJB oonoodidns n D. UmbelL'l!l .1\.delniuo 
dn Silva. " n outros; na qu•l ra€o1ução S. M. o Impe· 
radoL' oonsenté,_;A nrohivar, offid!lndo,se ao sentdo. 

Outro do mesmo :r. inistorio, remottondo, inf..~rm" :lo, 
o r eq t~ 1 o o lJ 
Q(\ imperill.loollcgio de Peuro li, Lui-s J ooé da Carvnlllo, 
em qM poda sor nposenta.do como ordenado eorrí;Jspon· 
dente ao tempo .de a(lrviço no referido emprogo.-A 

· quem f~z a requiiliÇão. 
Outro do 1• eeorétario do senaêlo, communiouu1o t •Jl' 

conutndo ao me~mo r;enado qne S. M. o lmporn~.or Oil::t
smte n!\ resolução dn as~omblén. geral quo uppro'Yn fi;J 
pcmões concedidas ac soldAdo Hipp'.1lyto J uall 011 Sil ·l1l 
o s:; outro.-Inteirnua. 

Umreqnerimonto do Constnnto dn Sih-a Jn r•Hm, p .. 
Jin io de novo para fuor exame v:1go do rhy•J!olL'~i ~~ ·J 
matrioall\r-se no 3" auno modioo dn clhto . - .\' C\l'!'!l · 
rniR!fio do inetrnot,~iio publica. 

I 

I 
I 

J 

· Otttro d'.l ba~harol Manoel P~reira da Sonzn Arc:Ica; 
pedindo privilagio por 60 linnon p~ra fnndar em .S. Luiz, 
p1 ovinoia. do S. Pilula, umn fabrica de tecer e fisr 8l• 
godiio.--.A.' commissíio M comii1aroio1 industria e artes. 

Outro do l~'mnoiaoo A.ritoulo, 'Pedindo ser natmnli.l!ndo 
oidadão hrazileiro nog te;rn:ios do decreto n l ,t:l!l9 de 28 
dl.l .Agv~:~to do IB69.,.;_A' oommissão do oon.atituiçií.o. 

I'EIJIDO DB ll'IFORlllÀ~ÕiiB • 

. o Sr. &rauJo Oóes • .,... . Sr. proaidento, sendo hojo 
o dia destinado ara a a reàentl\ ilo de ro uerimentoe 
preton O a7.Sr óm para O fim udosmeuto do re~ponc!er 
tis acoo;.:.'lç-6llB foit~;e no eeua:1o, por um 11obre ~enador 
da. rro.,.inoiu 9.u0 tenho 8 honr!Í ce roprf'&ellt9l'1 P. om 
dos menn am1gos mais proetimo~oB do 6• .dietrioto da 
Bahia. 

Animei-me a pedir a palavrn para !ato, mas não sei 
se eoní .preciso requerer nrgenolv.. . 

VozEs : - Não, sonhor. 
O Sn. A.aA'CJO G6Es.:- Benh visto quo não é p!o-

oiso, Eintr!lrei em materie, . 
Sr. preeHente, o illustre. senador da provinoia ds. · . . - . 

t ~ '· ' 

tn~o do paiz eoro ns c;6res mais negras possheis, depoig 
da referir cattos fact.;e, tratcu do um qne cocorrou 
ultima.ruenta nn. ~~hie, Mo é, nt>menção dos snppl~nten 

. íJ t'"" ..... -
meça, n estygmati,;ou por man'3!ra multo violenta o 
procedimento ilo vice-presidente em relaç~ ao muni
oipio de Ur}lbd, q~tl ó psrte muito importante do Ji& .. 

· ··t:aa~~ . . 
· NiuesEão pr.saQda, dootG me~mo lugu, en, tendo s 

honi'i\ de dirigir--me . acs menn amigos d.o 5• dlstricto, 
~ssa que uetitva sempre cl.i11po~~o e prompto p.&ra doft;ln· 
dij los nesta oasa1 quando a tnbuns est.ive~;so h·.anoaJ e 
fõra dellll pol~ imprenea. · . · 

Estou hoje, Sr. presfücnte, OOQstitaido 0\1 obriga~iio 
de oumprir o que então prometti, porque o nobre eenador 
foi bBstsnte injusto pP.m aom o oidP..dâoa quem referitrfe 
dando o'1mo certo que ella é um grande eceleruto o sob 
P.. prt!E~iio rle crimes grr. vea, o que niio é éxacto. Antão 

o mo a ranco na e se o~r. p ' 
nobre Pena :lo r, oomo depois mo&trnrei, e nem o .VICe
preddcnte merecedor ch. aspttreza com que f, i trntedo. 

O n . Ju~ UJ!IRA :~Sem oiuvlda aJ ttmn. 
O Sn. AnA llJO GõEa~--s . Ex. exprimi o ao pela Iórtnu 

b(:\g"i11t0; 

. .c O St•. Saraiv.:l : -Achais exage.-ado es~e quadro 'f 
P oirt bem : finda. hs diaa o vôsao ~iC'J·pre:;idot:to do. 
Bai.Jia oliminou <la liata dcs snpplellt"a do jnizo rurmiw 
oip~tl, em toda a pruvind11, tot1oe os liberar.a, e cendo 
natLunl!noute ponoca oe conyervaclore!! psrn as vsgss, 
nomeou aup,~lEmte do juizo municipal Antiíu ne ~ 1· 
moida B~~wcm, oujf\ patente de wajor foi CHsGndn oro 
1860 pelo Sr. Sayão Lobnto, entfio ministro ~ln jnstiçn, 
em ocnseo u()noifl de hnver o Sr . ool'onol Spincla mN1~ 
t.rnclo nn êamara do9. doputndo:~ ter o voeso novo juiz 
oommottido uro orirr.e gruve. » 

Sr. pl'~~identt:> 1 o odme grave imputado R Antüo, e 
do quo f:~H0 11 o nobl'IJ senndor, nfio tem o menor fun~ 
dnmento; S. Ex. refllt e-so no nsea~sinl!to do um aubth· 
logt.do do. ,ma do Urnbú em D(•zembro de 1854:. 

Este fuoto já veio á cumsra elos Srs. deputados em 
• ' · '" ' • 8 lt I ' ~ l •O 

de qnenuno reoorilo o;:,t-.:lpre com viva Raunaac, os Srs. 
Gneparino Moreira ll J Castro r.. Aharo Tib~rio do Mc-n-
corvo Lima. . 
- Hei de f1!~er t rsnsore,•oY h!<1n q.unnto elles diasetfio 
nessa o O<.'!l!n r.o 1 o p, onmnrn ''VIU ouv1r. 

Referindo C'B doua nomes qua proferí, a orunnl'l\ sabfJ 
que elleu eymbolieão a frnnquczn de opiniões (aJJOiaclrs), 
n l~sh'l.e.de e n dodionçiio aos amigos e aos principies 
oonGtn•vnc1orci. (Muitos opoiadol. ) . 

O Sr. GaG ['1\:rino More ira do C'tt9tro1 respond:mdo ás 
iuvl'\cth•r.a o aoan~a1~õos foitnD a Ant.iio do Almeida 
nrnnu<l p ~lo Sr. CC'l i) Jlêl ~plnoln~ entlío ropre&t'ntanto 
ct1: lwcvl nt'!•' (~ 1\ .Ihhiu, cxl'r\mlo···I!O poln mnx!dr:t 
tiop;n n t tl : 
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« O Sr Ga:ra.•·ino :..:....N n mnn'hã do <'lia 26· d.e o ·azl'tn
bró do 18.54 foi o ~uhleleg:ldo And.rlidcl Dfl8ns~innrlo bar
bsra. e 1tho1.mcutepo~ um grupo de s'lelt-ratos. No rnesmo 
db, Sr. pre~Hentc, todll8 fiB nutoridud ~8 da. villa, o r 
snpplcnte ilr. j1l.ÍZ municipal o tl!ll3Ut<l <J()toml L'i\<lisláo 
do Brito, o l" wpplonte .. do dd•.'gado Manoel F:,lnoiEoJ 
de. So<Tt.a B ·i to: e o· commt\udu.utu do dastno?,<mento õ 
nlfet:ea Antouio Ptldro Coaka, commnnicárfio o !noto oom 
to ns n~ ~mn<~ ctroums anouB ao c çg'l.( o . r . o onymo 
Borg.1e de B m·oa .. que llC &chava na villa de M:~oaúbaá1 B 
18legtt1ladiBt<rnte,da do Urubú. '01• eupplente tlojtiizmu
xlioít>al; oo.,m1mioarido oom toda a minuciosicladaofllo· 
to otu;sas!!lmato, 1z <quo os as&aumos, vpe:~a1· e serem 
persoguidoq, niio puderão ser pres~a, nem corlhtcido,, 
porqud s~ havião relu'giado n118 matas que oiroumd!io B 
viHn. O 1• supplante do delcg<td<J foz igual oommuni
caçãó; mr.a docl!ir:•nd.o que, não tendo eido preRC'S of!l 
as.•azsinos, puderão $pODas ter conh«cir1o• 11tlatro d'en: e 
é'l:s,, e oitR 08 seus DOII1CI!1 entre O~ qtlllCO 11ã0 Vê-se O ~O 
Sr. AutiíG. :. O comrosndante·do d€staoamento, fazendo 
a mesma communicação, e tm,do em pt:soca t''' segui :lo 01 
crimin01011 'Tl'sid~o.do ~.a 'Vill'l ha tempo, côuheoendo 
todas .ss pa11soa~. della. diz « quo não só não pôüe pron
dê~Jos mRa nem conh1cd·l21 t ·» 

Tul ~ o faoto, ori~em do orime grave, que ainde. hnj9 
:pratende-M! fsz'lr oabir sobre Antão de Almeid" B1•anoo. 
Tão deplo!aviU aoo~te?iwento prcn<l~-su, Sr. pre5idente, 

Brantto, rl!, q!lem sou amigo. E, pois, Sr pret~idante, 
reoorro niniln ás pala~raa do m~u sempre lembrado 
amigl), tio premda.ramente~oubg,d.oao paiz. · 

t ' • • . 

á E1n 4 do Março à.o 18515, porém~ ·Sr. p'reeidente, 
·o Dr. Jeronyr.to B r~es de Barros dfioion reservada .. 
mente ar1 cho!u da pt'lwin dn provinoia e no· preeld~nte, 
e por osEa occaGião envion -ema relr.ç'iio nomi~al dos 
ns~assiuos do subaelegl\do Andrada, ohservãndo que 
nm qu., eo havia apre~ontado•·masol\rndo dízo'll' eer 
AntúJ do A1mo3idh Branoó; o continuando nas suas 
obaetvsçõ<~e, diz !llllis -- quo Antão co .Almoidl\ Brnnoo 
po1· si 1·6 ni'io oriL õnpat dll oummattt•r esfo ·n~sasstnl\to, 
sa ní'io fos!le iufltigudo e IJumpollido ~or suggastõos. 

c O'honrado àoputndo, vlndl'> d~ Pl'•)VJDoiano propoeito 
ilo oonsurllr Ro g1tbiuote do 2 du 1\Ilr\'O p:1r h!'.'YCl' con. 
!orido n patilnt'J úe mujor da osqu1drão da aavalluria ao 
Sr. Ant8o da AlrncidR Brnn~o, dovoda prau::unir·no da 
dl'l'nmer.toa que aonolndonttm:Jonl!l domot1ntroesem que 
.~"~\1 n :~t•) do -governo fôra impt.msndo~ mau, Sr. presidente) 
v. r:s: 6 a c 'lll!nra eotllriío leru bra•io8 da natn1:eill 
das pruvM ex.hibidas pulo nobra a:ntor do requeri~ 
1nen~o; S. -Fx. limftou·se a Jor um officio do Dt. Jaro-
r.ymo I!orgcs de Bnrrot\ no presidente da f!rovinoi!t, no 
quii l m::amcrltl é nttribuido o IMJ•n~eioatrJ do aubdele
gí\do Andrl\dP. no Sr. Ailtí\o da Ah:nf.liila. Bt'l\l' oo; óffioio 
q·19 f~z parte elo nmn. oorreapondenoia qtle fôra;publi
cmd\\ em 1857 oontrn o<l :3rs, Dr. Borg~a e Antão, por
que e~ta~ .oidadãna hR.,iiío repellido a candidatura do 
lll•ble doputnllo em 1856. 

« A commutiicBçiio, pois, · Sr. prcsitlente, quó tJaga.
mmt• ft,z o Dr. Borges sobro ·o f~oto da ilBsnseinnto do 
stth iclegP.d.n vem a. sor n. unioa pr::>va. nllcgndR pelo 
llobre autm· ~.u raquodm(;'nto contra o Sr. Antiio de 
.AI n.;eida Branoo. » 

Sr. pro~id•;nte, o mo'n amigo, a8~im fAlllmdo1 o de-
~oia de 1ariaa oonaid.erações, a.coreeoentl\: · · 

< D" proca5S(( que B~'~ iu!fnuráia contra os aesallsinoa 
. d_? subdelel!~do Andrada reoonheceu·se que o Sr. An
tao do Alme1da Branco .não ool1corrêra cirectQ nem in• 
direotam~oto pa~a tal assnsJ~in'\to; e que o faoto do me~~
ca ralo nuo P,:\ssa.ra. tle .nm ardil doa eeus sriversarios. 
~c Ae.eim, ~r. P,t"eiíideu~o, se 4esfez' esan onhiropiá que 

. f<;>ra.,em.l8;,4 nssso~da opntra o. Sr ... Antiio, como, uma 
vm~euça pol· 11 ~erv1ço~ q-qe .4ana elto reatedp á..óausa 

. a · s nssassma o, nunca, r. prcsx . ~n ,, r1i' ena 
eer uma prova legal quo oonetituisne perante o direito 
a sua crirr>inalidade ; .tanto. mais qna11do .oommunion
çõa~ po~teríore~ dos~ a· antotidade, · oo~olidadali em mi
nuowaas e spuradas nverigu.,sções, a nullifioárão. . 
_ c Sr. presidente, as ra2.õee allegadas á camara: ·dos 

Sr3:., depntades pel9 iiobr~ .. autor do requ~rim.entQ po
der,ao provar. t.udo, m~&mo u.m pr~texto para atting~·se 
a um fi~ polibco; nunca, Sr. pres1d~nte, que o Sr .. Antão 
d0 Almexda Bca:n.oo fosse o autor do assassinato da aub· 
~elegndo .A.n!h;1:1dà. (..4pp~·ado1.): · . · . 

tO nobre autor do re uerimeBto allu ou mais, Sr. re-
111 en e, que epo1s . o assassinato o su · e ga o 
Andrada, o· nome de Ántão · de Almeid" Bran~o fôra 
esquecido pelo povo do Urubú. . ., · 

•.Mab. nma. vez, Sr. . residente o nobre: de utà.d.O: 'Ólvi-

pala.vra. a n toris~~a.· óaraota~ se~e'l:O I o q~é D~O 's& do bfa'fa 
áa ozroumetanoxas e oonvemenou1s do tempo .... 

O Sn. A n,Au:o LIMA. B OUTilOI SENSOI\BS :- J.poiado. 
. "n. nAulo G .Es .: _... O nooo· sempre l~m:brado 

s~ig;'' cavo~lheiro que hónravl\ a Bahia (apoiado1); ex· 
pnnuo-se ·pela · fórwa 11eguiute : ' . ' . 
· c Sr. presidente~·em Deie'mbro ·de 18.54 f~i que,se ;dea 
o as~l\ssmato do. rlu~d.el~ado An~~da. De~se crime te.ve 
o governo oommnn1oaça.o lio dia 1mmeàlato, mandada 
pelo .'!elefiado, juiz municipal do termo; o qual na 
ocoa~lf.~ nao se acha-vi\ no lugar em qu!3 elle (oi perpe· 
trado. O tertM do U!'nbú oompi'ehande Ul'nhú e Ma
o~(!ba.s; e o juiz ~uniotpal dol~gado ~Gatava no muni
oxplO do Maoatíbne quando o onme fox aommettido no 
do Urubú, llooobenao elle oo'mmunioaçíio do oomman· 
danto da força e do juiz muuioipal e delegado auRplento 
do Urubü, trRnsmittlo n preaidanoia da. provinoia eim
plcsmonto a cópia dollne, quo 11 qni sei aoh", o acaba de 
D'l~ Mr 'ooníiadtl pàlit). DlbU nobre ainigo o Sr. Gns-
padno. · . . · 

... ~essn ~ommunianção, qüe, oolíiodiaae, aponaa trans· 
m1tt10 CóJ!.l!l d!ia que ~Gsll juiz llinnioipal ~eloga'do re-, - . .. 

t~do P_!lrte em !la~ e li.:'nta crime; e esta'fa entlio :o.a pre
SldonOul dn Bahta~ nao eu, ma'! o Sr. bariio de. Cotegtpe~ 
coroo se róde venfioar por estes meBmos documentos . 

<. Ieto C:i~o ap'.'nas ?o mo rootilioaçilo, e nãl? porqu~ 
qnetrn dliOlmnr do unm qualqucl' ro&p!•nsvbihdsd~ · a 
autotidade ne.da fez s~nií.o em oumpl'imentQ do ~eu 
dever. · · 

« O S1·. SfH'1toia :-Sem 'duvidn. . · 
.. O St·, 1'iberio :-0 Sr. bnrlio dó Cutogipereoobeu ao 

111\ttioiP.a'rõ~s, tra~s. mit. tio-na á poli ois, cpmo co:tpinhK,' 
o 1.\ ~po~olll cxpedio ns ordens nooeessriae; para inTcati
gaçno r1os fa~tus o puniçio doa .. oriiniilosoo. , . ' 

«Em Março do mesmo auno ohagou úpresidenoin novo 
offioio do delegado do polloia1o Dr. JeroPymo Borges dq 
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Barros,. com uruR·rolsção das qu13 ol\e ontend.ia terem 
a.ido os Giim. ino. eos oti compliaaa. do assasainio de. An~ · 
draP,a, e :nellr& ontíio Be aoha.va o JlOmo de A.ntão da 
AlD:;!eidn Brar:,oo. · .~. . · · · · 

c jj;ssa oom.monionç.iio f9i tambam 6IJViR.àa ti .poli oi à, o 
por e~ta expodid~ii as oompeten~s ~rdens par!\ a puniçií.o 
e re . ossão <lp oríme. · 

-.: >asa r~:-_ · 'o' tr -
· tan~p de OÇJnheo'ilr· o i>st~~:do da.• 'oousas, foríío intorma.d.l\a 
da qnÇl • .A.ut~o d-3 f\,.l(Ileida ~ranoo n~wb.uÍIIa p!lrte P,on· 
var~ ttdo, em ~>emelhan~e i!oonteci.mentQ. · · 

c o ~ 
~ O Sr. Tib,6rio :-Dopois disso o Dr. Jet'onyrno Bor~ 

ges da Barros, que ha~la sido quo:.u: onvilha aqu ,,ll~& 
relação, a prime,Uil. o uniua que ooruprilheudia. o nome. 
~e Ant:'io du.Almeida Brauco1 offioiou . ·~ pra&idencia 
mstan:io pr;la nomençí\o · de um delegado supplentf! n.o 
Urubú.... · · · 

< .. O St·. Spinolr~: - E indicou Antão p1n•a ~se cargo; 
é e;aoto.o qnt~('V. E:x:. · iz · · 

.~ O Sr. Tiberio :-EJJtou sponasinform~n:lo a o:1mRra 
sobre oa fnctos; o nobre deputado dirá depois o que 
julgS:r· oonrnuiontn, porque 0•1 não. poa~o demorar me 

a O Sr. T.íber-io s-Equal ontro m r.ia competente ptu'a 
n valia-lo aobte e E<! e facto 'l 

• Eacspava· ma aind·u informar, Sr pren'Hlonto, quo ell· 
tando nn. admini~tração da provinoiv. t>.prcsontou-se·me 
nm Individuo q!'c !!U não Ct;nhocio: o qui\1 mo dis6o Si:lr 
.Antao uo Alm~ttdn Br-r.uco: e por guptando-lhe o que o 
levava á minba pre:·onça1 respouAeu· mo poilco maia ou 
meuoa :- roonro '1wtifkar-rno Jer.aiJte oro u e 
quem uompte gnzei Oútlflen'?n, porque me coneta qua 

' imputnção onlumnhisn so me f:.z1 -o nã» devo ooll!entir 
em ser viotima d(•ll~:~. · , 

~ O Sr. S inilala :.;.....IF!!ú f·Ji no tem o em ·JI:l ello era· 
porsagnido por A:UdradD.. 

a O Sr. lfibúio :-,'Tul é a oonfisn~~a quo me<moreoe o 
n~brCi d'1pntado1 qüt3 .não po!ihO duvida em aoredita~lo; 
nuo tome1 notn .J.s. ép·; ot~, mas ce~ou bem .oorto d.o facto. 

c ·Tendo { uvillo a Antão; envioi-o t'O < h~fa de P' licin, 
que o dcse!D.bara~on~ porque não havia 11roceE.so nem a 
n::ais l&vo prova de~~a imi_;utoçiío. · 

~Voltou .então o Sr. Almoicla Brauoo parao s~u terQlo; 
e como foi ~hi r e cabido t TevtJ uma entra ia trium-
phante..... .. 

• ê Sr. GàsprJ:rino a...,-E.' vá!!ado. · n d 
« Não ;een!lo :no:.naado Antão im.meuiatamçnteJ "inda o meu nobre amigo me ouufl:J:mou • 

veiO.l!PVO offioio da rposms autoridade .dizendo que o menirioa e ·velhus rccJ}jê-lo .•. 
lug~r eatl(lva. vag!), qrte a, villa de Urnbú precisa-va. de « O .Sr·. G.Jiplrino:- Apobdo; forão reoeb11r essa . ~ · . . • '. r . 

JUeaçãAo da Af!tão, que j 4 havi~ pl'opo15to. · .« O ~Sr. Tib~~~J:~ . .. e ist'J é~~-!~~~'?... qJ-1.º-.h:m..~c..- '-~ 
_ ... - !....!~:~~·.:.1!2~ --Sr .. ...pn,si.dento, . .que-Antão-da-'-Almeidll--- ·-·- ·--pltoa.~o_--ntittrrnl-;:tltte.õ.~ãinfa-d!spoeJç.ões benevolas .do 

Brnnc~,.no an!mo u(). Or, Jerotí.ytno ~orge~ de .Barroll Sr .. ~ntao, ~sDt.enod!'l:'. ptlr dernnis .dn ordem e' da paz, · 

cmia; ser )llle. .oomplioa .. daquelle assaaainato), estava « o Sr. Ga1parino:...:..Apoiado. . . 
rehnbiUtarlo. ,, · · .:O Sr. Tib•rio: -O.;J oàios Ot?ntra Antão ·provinhão dõs 

«1 E não sõ por este f~oto, P!>r.outt:~~ com1.nunicnções · dons faoto.s:. da perst>gtti9no quo fez aos asa assines ·do 
!UO houl'eJão, a preliidencia e a poliGI!I Iioátão inteira~ oomm~ndaiittl:.suporior do Urnhll,. e da pro~cçib ,que. 
ment~ convtlncidiia. de. que o que ae bavià dito de Antão 'P!e~tgu á f~milia. da pa.rdqs quo i5e pretendêra ·. ~.11ora--;.~ 
não pasânra de eúapeHas, filb.a11 do estad.o das relaçõa~ ·.. Vl&nr. , · · · · 
entre o lnesmo e Au~ra:llí •. relações qu.e o meu amigo, Sr. ' presidente; 9q.uepoieria.eu produzir melhor em 
o nobre deputado Sr. Gasparino, , me dispensará . de defesa de Antão do Ab:neida Bronco do que o que a ca· 
menoi~ar, ,}!Qie · ql,le c.llolareaau;a camarasobrao ,jpro- . mara ~abn d.~ o_uvire.foi aqui p:t:o~edáo por fi~'ua ca· 
~eOtO da .:~Gt!Oravi~"ção r dê, uma famiüa dl patdos, prO• · raoter~S tão diotillOt'JII, quo hontáíão e prOViDCÍ2 em 
JéOt~ de . .que foi biJrOs.:o s?baekgado assassinado~ e em que nascêriio 'i (:1po~tidot g~~···.l. · 

' ' . 
r ou~ foi. o Sr •. An~iiq • . » · ... 

O ill~~tre ~eputado:, "de.Poia da slgnmna .outras CGDIÜ" 
dor~ç~es, re11pondendo a aparteà_qna se. lhe dàvão, aisae : . . . . . 
mo~~. àdmini§traçã.o e na oplnilio pnbliaa, nunca houve, . . 
Sr. preaidentet uma representação oontl!a elle~ apezâr . 
de s~r qua;tl ~ ngnrott.o. nobre ;dep.u~do i Aqtão. n'imes 
teve contra .Bl uma quehtn dirigida á autori~ade; um 
req®rimen~o ao governo üa,provinoia ou .a põlioia. 

c. OSr. Spinóla :-TJepois del6.57. , 
c o Sr. Tib•t:io:-.Deilde e.esa ép!làa :a olimaroa do 

U~ubd te.ve diversos juizes de . .direito,ie .slgnns.não.sna• 
pe1toaaQ. nobre dep'!-tado,, oOJilo o Sr. ·nr. R.ibelro Fo .. 
lhas, oS~. :Pr. Donung~oa. 4P Conto.·e outros,. o. nenhum . 

. dellt~li' ·,foi bastante ,qoriL}oso. plll'A Yanpor .aa. 'difficulda4es · 
que se oppunlião á re.eponaabiliaado.•de ulJ1:. malt~ado1 

c Portan~o, Sr.· pretjdenl.e1. j;; 1ê .v. Ex. quo &êndo . 
Anta o· um liomem de. aarviçoJJ, E{tahez o de maia acçiio 
na lo,oalidllde, .porque seblpl'e. ~ow éllese;a.ohou a ordem. 
pllblios.... . ·. :. • 

« ·• Sr .. G.a•parino: -r Apoiado. 
. « O Sr. Tib~rio : - ... . era sem. duvida o. que tinha 

msi& direito a ser. lembrado n~ proposta de major de 
cava 1\~lf\, l\ g~ar a.,nact?n" , pars,~. que m.1n 1ca o pe o 
rosp~otivo. OQJllmanqa_nte•Bqp}',rio~; a. se f<n elle oa~z de 
servn os OQrgou .de .~npl .mn:n.xmpal, ,Jutt d E!; paz, pr.es~deu,.,.. , 
te da oamara mumorpàl;oato., .por: que nao o eer1a para 
o de ~pjdr ; d~õ?gaaxd~ ilaoiona\rt:,» , · -

O Sr. Tibàrio qonoluindó.diBSO : . 
c 'Em pr!laànça doàt~ faotos1 · Sr~.-pres.idente~ .. vâ.a oa

mara,que.nao ~ admisa1.nl o.requerbnento elo meu nobre. 
amigo ft: .o()ll((~a, , ,potque ello nem ao! . ~nilnos .. réfere~ae . . 
a nlgutnà llUBpiJija; ,:Clli terinine.ntetn.Pte que.· Autão. "' 
fôra o .aosa.Beino,! ,,.quando de algom'. &BSaaai:latO •. jl\maiat. . 
foi '"onve~~o.E<,BG Aa~ô f~!a~~ orimi~ç@o,. aii~ haYeria 
uiJl. prooessOJOQntra. elle,.a :opuu~ publica o.tena IJillar .. .... 
doa_do. t~:gozlllia o.mesmo aa oon6an9a do.go.verno 'li.~~L 

c. g ~r. · SpinQla ~~Daqúella .6,Pooà. .-. 

zirei, o mou, pl)tque era eu o ohefe . da .polioia quando . 
se . deu n morto ao aubde\egndo Andradtl. Q11em m.e 
con1,1eoo na pro'V~nci~ c aqui .sabe que, no oump~imento - .. . . . 

tentados, ninda. ,.os maia p1·otegidoa~ ,, . : . , . . . 
E!Dpreguei .todo•· .os n~eioa offioiae~ ,e p~tioul.ar.es· a 

meu .alon,upo pa~a veriliO!l't'. a;imp.utaçiio q.ue, em Março , ... .. · 
de lS55, .. ceroa Q.~ ·quatrp;mez~a.pe;is dp.aoonteoimeJlto, 1 

começou a · }l.t:~a.r s~bxe Antão ao Almeid" . Bra~co, de. ,. 
quem ~gara s«:~u ~l.Dl~<.l, e tifo quem, nesse tem~o,,~penu l 

conh!loia de ;~pme. O.ilioipi r~er~~amQnt~ dirigi cartas . · .' 
co.lti<ie~qinea1 1\i_auto.llidad~~ do U~ubt'i e .ter~oa viziuhoe, 
as qúlles b~OI\~~0nte· noxdlaviio ~.e n(lespmhoso,~gQ .•. 
de ohafo ,de,. pqh·c!a, reoordando,zne atá d~ ter ZJJ&nd~ai:lo. , 
uma relaçiio , ,doa..nom,es iia todoLI o.s autqr'o à,o,.crJme;hl .. 
c~nheoiQ.oe e &uppostoa, e de todas ll~ .i.nfp;l1JIIÇÕ81Jr prea... .' 
tad ss por ams autoddndea nada ep pulhi ®~tra~ntão , 

. de Almeida Btanoo. , · · 
Ent~~-as p:rov~do,v.éia! queqtomei,_ ~par~ ~Sr .• ~po.o ·: . 

que diúao ,çontra A~tao, em quem :eD ~tu*a oa.olhos, ' i 

· 1b:t..a oomo homem importante e de acçao, lembro-me., ·~ , 
de t;Jr-~~ ~i~igido paxtioularxp.ente t~~alg,1ua ·at.Wgos ,d~~ · 

! eerbo, ~edi'ndo ·que mo l:nfor~aeltG~m o~~denc1~mente .•.. 
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O Sn. A.nAuJo G<íE.ii: -- Aorodito firmementl3 que o 
:w.bru ~Ollll~••r; ~ui_ado por informaç1'ía& ménoa et.1'.0~fÚl! 
!o1 le-rado e expnn:ur-se no Etmad·'J pelo. fúrma que d·1xa1 
not1>dn, corttiand() qu.~ a é&trm~a ap~rovar4 um requeri· 
rosa to. em quo peço mformaçoeo ao governo. o quo fnço 
om ~efli!la de um amigo, estando sampro dhposto a de· 
feucter qnrrlqner outro que porvontu1'i! cm:oça do meo. 
f!nco auiilio. (Muit J bem ) 

Vem n ma:;a, é 1ilo, af!olado, e ap-rov.~do sem da-
bata, o st>gubte reqtl(li'imsnto : ' 

:«/~~quelro que o gov:~rno inf2rt'le se ~;xi~ts processo 
~ i rL "' 

.da vHln do Urllbó, na lhhift, - Jrc.ujo Góts, :. 

1\.GFOR.~U. DA. JNSTI\.UCÇ:\0 \'IJBi.IC.\ . 

lisado ninguem ·deve deixar de s~ber pelo menoa !(.Ir e' 
Eaoi:evor. 

O enEino seoundario exerce a maior lnfluenoia na 
oociedad.e, oonoorrendo effioazmente para o deaôn•olvi
mento intelleotuall dos que o recebem. Além de eeeen
oiol parâ C!! e;tndos superiores, põd.o·se dizer qne sem 
ellà ilno tem recebido· s convenionto eduos~ão 9 ho
-mem. que se dostina. a <{uslqa.er carreira, ainda diver· 
ss a l!ll e rao1 como o oommer 10 e e. 111 u r1 . 
ine~r':oção secundaria é indi~pànsa-.el para qualquer 
!nd1~1i!uo pbder ter entrada nas clnasas mtHias dn. so· 
oiednde. Peln sua ditrueão e aperfeiçoamento se rõde 

VB.H\ o r o o 01 J açao qn 1 n 
f: importanoia que lhe dlo as famílias, oomo pelo nu
mero dna én3ohs de pri-meiraaletras se pódo julgar da 
soli~itnde do governo pelo melhoramento dss olssaes 
nuna r,umerosas e menos favorecidas da forton&. 

o l!h·. Panllno de gouza (millú/ró do impet·io): _ • A imtruoção snpcriox, essa entenae com interel!ses 
Venho hé>j'il fr.llar-:-vo!l, Eenhorae, dtJ um flBtlumpto lnta· m:;is el~vados, tendo por fim o ~xeroioio d11il mais noores 
.res~sntia~il;no1 digno d<l todt\ n voss_a atr,enç.~o, do. vo~~a pNfi~f.Õe9, o ndiant~:mento do eD}'irlto humano: e o 
m~10r Eohc1t~de :·refiro ·U.e ao onuno p-.:bl.loo, progroaeo n~tclounl conaidcrado ero di'!'9rsl!l a.1mheras da 

No rolotorlC I' presentado e5t>J anuo n li.SEemb!él\ geriU aotiTid.nde aooial. .. . ' 
l.sgisbtiva expuz uom toda a f1·anque.zn c miuuoiosldaan Referindo-se a um enancindo t1o relat{)rlo do minis-

d d t" · ~ta. o d • o ·• t<Jrio do im orlo, dizia o a.nno pBSS!iàO no senado 12m· 

conheoimeuto d·J todos os dsdoa qu•J ~sfou1el-me par 1 ustra o mem ro· aqne a oamara q11e er o l ·em 
culligir no iut11it0 de habilit!ir••,;os paN f~1l'mllrd~6 juizo demssis 08 (l.ontoreLJ O baobareis, que, longe de ilug .. 
eneto sobre o pé em que 110 aolm 3 inetruo9iio publica. mcntar-lhe& o numero, oonvirill t&lvez que esoaiàease6 

· • , · • ara dim!t.1oir-se o doe retendentea que &9 . aootovellii9.. 
- ----Ua-o.o;n_ a~oa_p~iJ.i~uUl;~QilllJ,\lUt.q;:,llP_g!1~-~~~·-·-- ---~.?.t' om~~eg~s n~s an., e-oa aa aueore &!1!18. "; • ·; 

faze: desan~mr..r, Cl.ev_e ser o mmor iucGr.f.lVO para ou•.. . Põmro -eu mmto:-·~hversament1:t~-'Aor0dt~,·-.Sr~ · ~prea[-. -·· 
dartno!l rot1a e v; 1lantemento da objeoto o ta11to donte ; quo a soo1eclado luora oom a ooneurreno1& nae 
· · · · rofiosõea liberae11, como a advooaoia , l\ oli:oioa me-

x~mlnoi .os qull.d<'OEJ dtr freqneuoià dna eacolau ao toa. a ougtln ar1a, no an G oe quo preo s 011 ser-
quasl todos os paii.l!!s ohi!isad.ol!, e de \'O dizer. voa, ainda viç"s prolhalonaes quem lh'oa pros.ta maio ·faoilmente e 
que oom vertlndaira mago&,--"17 Brazil esq\ om nm dos melhores; luo~a o governo, tendo ondo oeoolhel' pa:a 
ulttmos. se nfio nó ultimo lugar. · · . , oo oargo3 publioos .; lu ora a oivilisa~ão do pab. , alar-

Não àuvldo, 11a posição offioid que oocnpo, sxpriwir- g 1udo-ae o oirilulo du claeaes lltterari~a. (!hilo• l)poiil· 
ma com esta radez& Duvo dl~r-vos f!$m rebuço a :vet· elo•.) · .. · 
dado, o não ll attenu'l.r€i C))ll o.s at~;ovics «U lingnngem . O ~110 i~voj~ á .AUema~ha não ó tanto a eua orga-
pulamer.tu. . DIBaçao nll}V(IfBltano., mpenor Jnoontestavelmente á àoa 

O cia~9l antigG, ruo 'lelando nl' marmota os typofJ da out1·os enzes dn Eu.ropai mas prlnoipalmente q\le a 
belleza plastioa.,o~tosontou-a em t.Jda a nud~~. Voladas, popula900 ~oeja tã" l.vlaa de enber qno mala de desenove 
as fc5rma& deixarlão ontrev~r-:se, mas não s'e ostentarlão mil s.lumnoa . fre,nentui:n &uu 26 uniVflraidadcla, varda· 

, • · • • • (ldl'&S olm as s hmtlfloa! em ue niio '!a o tmbalh · 
par.ooer aempla nían, mwoa a sns D\l.i:loz ~ff.runtando o dl\ lntelllgencia ; que o unaino eaporior d8 meioa de 
pudor. mantorum·lle oeroa de dous mU prof018tf011 que agil~o 

O Sr. Si\rmionto, q~e tendo l'Btucltlh a iuatrnoção o faolto d!l ~oienoia, alumiando toda a oonfeder4Jção 
, .. • • . ue nd u I a · 1 

i&~!~ no BGu, na menJ!!gom que nltl.oonrnt~nte) como hneas mádias, estio e~tas tão em conhoto oom ume-
presid~ntG da Rctpv.blioa Arg·}n!.ina, didglo no gon~ ncs lll.voreoidBD, qne os raios du Jaz,. e1ada qae Qmorte-
gresso da naçlo, . depois de notnr a proporçii1 do11 oHoa, obegão, e da algnm moao aprovGhlo ás popula-
al~tmnos 00111 a po.~ulaçii·>•d'J divarsaa prodnoia!l d~ çõos maia ignore.ntee. · 
oonfedern9üo e a d<t outro11 pnb.ea, e de menoioner 0 SI! oom xolação ao ensino paim~rfo vou ao J)onto da 
faoto t!e t!ulda•om oo l!:~tarraa . Uuidos da Amoda14 du euteuder que õs podcreo publiocn do-.~m lrur.6lo como 
Norte de prover a\ ed1tcn~·iio d~~ ho'llOlll do cOr rllom· uma obdgnçi'itl a todos os quo catao na idade esooln1•; 
tamonto omu.noli?uilou, cxchltn!l: . c Q'ln.\ 1111rd. 0 potvlr 1\Q no quad~ respeito no u.aeino acoundlil'fo póde o 
ila rpllubUoa•, oomo " nos~a1 ondo populn9.0es intoirna I~1t~~odo1 · nos e;;tabeleoimoutos que oDtrotom, tnr p 
e&tii!>. om o"n.UçlS~a •ntt·liootllUe1 pol.,i'!!l do quu os ee; modo <to cndnnreín·te ao lingu111 o ab . hnmnul.l!ido•, 
ornou mnnumlttf•ioa d.o3 Kut!':dos do Pul na Uolii;>· pois qul3 ~iio dlas prrparntorloa,oujo gráo do J)padtll· 
Amorionnn ao nlio extirparmo!! oom m!.) lirmu R iguo. Qonmunto ee devo determinar oo:no oondlr1·ooa J1Rrn 
rnnoiA qno provalooo '1 • ndn iijtúo R catudoa mnlor4l!l1 no quo é dat nstruo~·ilo 

No ontanto R proporção entro oo alumnoa o n pop11.. Gaporlor aigo B dontt~a clo.luteira franqüeza do cn:iliot 
lnção totnl dn rop11blioa á muito w"ir ~uvvrAv~l ão quo embora entenda que . s6 • em fa.ouldndoe m ·. :~tldn pelo 
antro ú6D, 8Cgando os dados oomtantca dR oltudu roen· Estado !lovo ello ser t1ietl'ibuido. 
eo.gom. · · · A eoionoln, sonhor6s, uiia tom por lhniteo senão os 

Temos OLLminha<lo muito da hn oarto tempo pam hoje tlu inttolligonl'ÍB humr. nn, a esta não tem ontro regl\lador 
Alg11~t~ sorviçoa estão bom or~aniYndos, e a~t<: fltíio ~.o~ sen~o Deoa, e ~6 Deo~ que dolla dotou o homem no 

• ) J ' .. ) 

digilm~'-h'l francamente, pois que bsvomoa de romedi11r 
o mal, c ..:stn.do do ensino publico entre nós não hourll 
a ciyllisaçiio b!nzileirn.. ( Apoiado••) 
. E1s pC~rqna J.ulgo 2-e meu daler submetter á vossa 
Jllustrada con&ld.ernçao o p1•ojecto de loi que vou juiti.,. 
ficar em brovt>s pnlavrno, a no qnal procurei attmtlcr 
quanto permi':tem as notunos cironmatand~a, a tã~ 
pal1Jibnto noaeeaidade. · 

Do!i tres ramos do ensino é inooute11tnvolmente o 
priuúnio fiquelle que desperta mnior intereseo, por 
a_brRD$Eir toda~ 88. Olai!OEl~ da populnÇãO 0 tender R 811,
tisfRJ RO da P!1me1ra nsp1raç~o mtelleotn11l. A oonati
tulçao garnnbo a todoll Oil oidudilol1 o en•ino primnrio 
gratuito, pla:tindo do pri~oipio qtte e~ um pniz oivi-

no memento da mnia omor quiz npproximl;.\-lo a ai. 
Como, pois, traçar de nntemã~ as IIUas da saiouo.is, se 
olla progrido sempre o h a do 1r Mté onde chegar a l!Dr
perft otibilide.de da i ntelligenoia bumanaY As lingnau 
mortas ou vivas siío o que forão ou o que são no mo
mento em quil se enainão a nada mnis; a. hiswria. é 116 
uma., mnis ou monos miuuoiosa; a parte elementar d.llS 
mutheruatioas exigida como prepara,orio póde nbrlin· 
ger mais ou mouca, não. ost~, jlOl'~m, sujeita a impor
tantes questões de mothodo, nao é auaooptivel de novas 

. deecobertas, nom sobro elle; varião os S,Y&temas, oomo · 
na. a ~oianoill@ medicas! nas soie~olas ooo10.es, ~to. 

E1s porque, propon<io o. orençao de uma nntversidade, 
i\eixo â oongrvgaçno dclllontee dy ~Rdll. fa.ould"de esta-:-
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· belecer o respectivo. regimen soientilioo no ensino das de medicina aqni existente e a. escola cantral, Terda-
mate!ia.s eXigidas para o ~exeroioio da profissão a que deira faculdade de soienóias, ás qua.ee addioionQ uma 
dá dtl:'e1to o gráo acadtlmJoo, . . . nova fa(Juldade de direito e a de thaologia1 da qual poderá 
. O que se devG exigir de quem quer exercer na soóie- fartir · impui.Bo ao progreeso intellootual do noSBo clero. 
aaae qualquer profi!eão liberal oom . um diploma, no As b~ees da organisaçM da universidade, .sobre 8B 

. (Juol oe representnntes do Estado atteatão as habilitações f!Ua.es terá. o governo de formular os respeotivos.estatu-
claqoelle que o obteve, é que de feito as possua e tenha •s, constãodo art.l• do projeoto,e sloaaeeguintea. (U.) 
provado que. as pof!sue. Que importa que 11s tenha oon- Dirigindo-mil numa aesembléa tão illuatrada como 
se oidd. deste on da uelh modo medi n sa · · . · · ilm~;nte a tempo aa cmtrasse------
tal ou ta pro essor, nos livros e pelos esforços a ~ro- nl\ demonstração das vanta~ens que provirão da oreeçio 
pl'ia observação . e reflexão, . se o individuo que pre- da universidade. As faculdades isoladas produzem ha-
te~4e o titulo de oafaoidade legal "fem il.fl3rir suas · · bilito.çõea tnais limit1das, estreitada& os hodzo:ctes qu~: · . 
hiibilita õs!J na fórma da e· "iio de dh~aldscles se alargãa, formo~ 
pe o poder publico de ensinar as mat~tins da p:ofissão, em torno da corporação acadcmica uma atmospbera. 
e de j •1lp;ar do aprovóitamento dos que as estudão 'f intellectual, na qual o espírito encontra mais amplos ' · 

Dê o Et~tado os nieios de aprender, deixo a onda UlX1 meios de . desen..-oher-Je. · O oontacto dos estudantes 
aprender oomo e com quem me}b.or eneinar, e depois das diversas faculdades e~tre ai, a troca de idéae e de 
exija as provas de que Eabe de quem se apresenta di~ impressões contribue grmdemente para insensivel-
zendo que sabe, Eis o ponto .o. qae me dirijo. . · mente avultar o cabedãl de cada um, eiltimulsr-ae a 

A du:ecção que tem tido entre nós a instruoção eu- curiosidade, e gorarem-se as :aiais ft:lizes disposições 
périor Cl,IJeu estado aotnal não permittem, porém, galgar com grande proveito para .todos. · 
de um salto a grande distancia que 'Yai do systema Da reunião do homens, como os lentes das diYersas 
aotual do ponto. marcado na aula pelo bedel e juatificado faculdades, versados nas di vers!ls sJienoias não deixará 

elo ~:!l, tud,ante para o da lib,erdade escola:, que exige de pro,ir maior intereõse pelo11 trabalhos da intclli~en-"' . . ~e• 

não ee 'lho oerguutando onde, com quem, nom como . ois~ ·(Apoiado•-) 
aprenden . . Não existem em nonsas . faculdades cureos Não pxeoiso dizer que ~~~ melb.oramentoa que f8 ín-
p~rtioulill'~s nem complementares; o alumno nãa tem traduzirem estender-se-hão ás faculdades que oontinniio 

_____.__ -:-'i'1 .... 1~"'m..._.J_h~i - · · . · · . tná-idmtioa a QX~niaação, 
· ielra· da ma teria que tem clle de estudar. ·. . . . ·- ~~xão oa_oppositore&-as mesmas vàntagens- e-obrigaçõet, 

.· . - ··-- Não se -obega--á-m~rta··com · nl:Xf Sõ-e prfmêiro' iiilpuliio~---·· -·. - será. o . provimento dns oadeiraa pela mesma f6rwa, rea-
Dê sé, pórecn, o primeiro ps_sso, e é por ora o que .in~ · 'Pei!ados eempre os direitos firmados á sombra ds.legie-

I ' 

- . . ' prehcndo os lentes ainda não titulares d:~s diversas A croaçio do oonselbó enperior de inttruoção publi::u~ 
fac"aldades, quando não esti Terem aa.batituindo os cathe- ttará á. aumini!ittaÇão grande nuxilio no melhoramento 
dratiooe na regencia das cadeiras, , sejão obrigados a lor, de que oareóe eãte ramo de serviço. Inonmbe-lbe, . sob 
em cursos complementares, as matarias dasec9io ~oien- a presià.enoia do mini~tro, preparar trabalhos, dar pa-
tifica. a .que fo1•em aggregados; .Para e8se fim devem ter reeer sobre assumptoe oonoornentes ao entino, e .julgar 
"fenoim~nto Ctirto na r&:tão de met~de do do11 titulares1 o& r~óursos interpoetos das diversas autoridades que 
11alvo o direito dos substitutos aotuab:nente mais favo.. exercem jurisdioçio adminiatratiTa em mataria de ins· 
reoidos. São admittidos mediante oonourso, e mediante trnoção publica. · . · 
concurso passito a cathedraticos. Tratando-se de um c :neelho, o ministro que preside 

Estn e:Llteadido que o oppositor na regenoia aa ll- não tom voto, mas, sendo aa decisões dependentes de 
· guma cadeira tem direito . á grat.ilioaçlo qae deixa do ·confirmação do governo, á eote qne ss ex de em seu 
perceber o aubs · • . . • ·. nome e com a reaponsa n e muna er1a • s r1 n-
em nosso direito administrativo. Aa lsntagens que naes adminis.trativos de qualquer ·natn.reza dã~o ~a-

. aermos aos professores reiundiio em prõveito do ensino. rantias de exame, de um processo regular, ue 1m· 
.A aggr.egação doa oppoaitores ~ secçõos eoientiS.oas parcialidade, ~as a arantie. fundamental é a rea on-

• . - · 1 t • . . s ao uaes aa 1da e m101B ~ma , a quo. noo se p e presc1n 1l 
11ub~titutos 'dss faonldadea de ireito eão ohumadoa a no regimen parlamentar. . 
ler ern todft& ae cadeiras de iioienoia11 sooiaes e jurídicas; · O Estado mantêm em S. P!lulo e no R : ~:He aulas de 
os oppositores ~do · medicina e os ropetidores da eeoola pret~u~ato:>rios anne:itas és respeotilaa faonldadeo, nas 
ceutriU ooonpao·se com muitas mstorias, todas as que qunco não. e.xlate niethodc;» de ens.ioo,,mas e~tá o aluml!o 
abrangem us . g~andes ·classes em qu.e' ellas ae di- entregue ~s lUOOrt~:z~ut da lD':xparanm~ da 1datle na .d1- . 
vidam • . · . · . recção do~ eat!ldós, resultando dahifulta de seguimento 

A especialidade é QondiQão ewmaia.l pRrn bem enBinnr · a de~oonohavo que muito preJdioilo nos estudos aecun-
aa maturi&.s dii inatruc9ão snpetior, e e um. dos seua darioa. O alumno pód.e matr1oular~e~e na aula de rhet.c-
cnraoterintijlolt. No regunen aotn1ü o lente 01 thudratico ric1>. antas do tor aprendido luthn: e11tt~dar geometria e. 
é eopooial; o anb&tituto, o oppoai~or e o rep{.tidor &ão . nlgebra unt~s do exame de arithmetioa·; historia, .an.tet:; : · 
qu1tei univa. rsaea : dGvem saber mai6 do qua oli quu rstu- de geo~raphta, e.tc. Julgo que remediur-se-hn eate ID-
dtíriio t'liRis tampo e ttlm waior gro.<ltlllÇAo soientiflon, oon v~zuante, Eoubatitnindo as anlna existentes p~r exter-
mttis v •• ntngeus e maie segutan~a de poaiçiio. Aggregn· . usto!!, cujo plano de estudos seja annlogo ao do 1mperld 
dos th dullB 011 troa cadeiras de cada S0l1~·ão. tazendo . ooliE:gio de Pedro IL . . . 
curso!l oornpiement\toa dna rrispeotivaa matcrins, e ~6 O astua.o dos preparatorios, oomo todos oabem, é a 
nella'l sub~tituhido . oa lentes oatbedrntiocs, enoawi · baso d~ iu.etruoção superior. (11poiallG1.) '· . 
nhiio Bfl para .a Qspecialidado o.om v~ntago3m do ensh:io All us~eJllbléss pro'rinoiaes, a quem o noto · iiddioional 
o proprio, porque habilit~o -se para os conoul•sos, nóa dou !\ t~ttribuição do legislar sobre inat!ucção pnblioa, .. 
unes outros diílioilmonte lhee oderão dia tt n a · - · " · ' ' · R • 

forel~(JJR, ... de ser1iço. Nem em todas as provincis.B1 poréin, estet ". 
. Estabelecidos os cursos complementares s admit· nobres esforços ttlm dado OJ desejo.,los resttltado~, ao 
tidos a exame vago, iodopondentemento de frequenoia, monoG não tôm podido obtâ·lo::. oom a conveniente effi-
os alumnoe qtia o requererem confisdos em aun appli- oaoia, obrigadas a mP.nter outros serviços a curgo dos 
oaçiío para se ·sugeitarom ~ pr.oVt•i m11is sevvras do que cofl·es provin<Jiaes. ·· 
as exigidas dos quo têm a frequanoia das aulas, te· Se hn objecto, no qual devamos ir em nu::lilio das 
remos ussent.ado ó pGnto de partida uo oamiubo para a -proviuaias é, som oonteatnção, o ensino publioo. (Ápoia-
libtir ·:lnc'le doa estudo~ superiores. dos.) Sompre entendi que a attribuição de legislRr sobro-

Puroorrido esta primeiro eatadio, conformo {I B resul- instnio!fi\o pRblioa niio é exoluaha das atisembléao pro-
tacloa obtidos, eoo.:~taremoa o segundo, o poder-nos- "finoiaos, e que o encargo que tem pesado nniGsmente 
homo<~ depGis nventu.rar no resto da j 1Jrnada. sobre as provincilltJ clG promovorom o en$i.nQ, ~õde 

Julf:o de grando alonnoe para o fut11ro da instruoçii" ser pnrtilhndo pelo E!ltaiio, que as devo amnliar 
1up~r10r no Imperio a crea\1ií.o do ulllQ univexaid~de nesta pnrto, logo e quaoao lbtt f6r poasivél { Y~1to1 
ncs;a cQrte. Proponbo-n, inoorporRDdo nell~& a faou.ldado gpoiador) . 

TOMO IV 10 
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O artl -10 ~6 :J!• do• ·aot.o•;addicion~i · res~N?>' ·dB so9ão ranoin!1·0 ·-Est11i<V•t!!m' o· ~itó de obrigat'·oa p~i<J, os 

provinqlill ·· OIJI~fli~leoitne.ntou de •inlt~!-'U<lçi(J:' pu'bU:sa1 ttltorea~; ·as endà'i'régados· etli8tl1' de ' qul\lqtter ·indi'ridu!)· · 
creaa.os1 rpor-•ltu Jge.ral, :-d•d'lel • con•hto .q ,w'cs' podere& na. idad~ ·eaoolar, a fàzEI-los apreM8i' a le.r e eserà'Ver. · 
gerMs -potl~rnjtíJl·~~1l-tf.'o'iinuiaJJI: a . !)l'l.r•dó&-.pro-vinoia.es; Deo~rre' :e!ée: dir~ittv dn l'!..o~oç~b,' ·qu.& -d~v.e o po~er : 
e!ltBbalooimehtos~sil~ : eiJi·{ que s& dbtribun.•!'. instrUO\\ÍÍ01 pu bhao . t\qtielle~ 'q ~'! ' PJ~ois&o·da.· lntl!~n:tl~st() a a: &Otlle-· 
p~imarli~,. e eeo-D.iíd~trja1 Psri.i fli.ttl' este. l>óttto•quiz oom J · ~nde pn-ra' torn~rorir·ne · êtfeotiva8 ··alf garanti~& que lhés 
prehcn)i& 1~ no1projeo~ ·de int8~~~.11taçãt> do Mto ndd~u tmir da.d~ 11 lel'. · · ' · 
oionhl/1demovendolmo deabintentll á :viilts da-óplnião Um homem eminente, 1\fli.oRuls;y, :jllstUi.ona· a oliriJ · 
~~ü~a·~®~~riH~ 1o~~~~~·e·~~~~-HM-4-~~-~. ~aH_~·~~·~. ~.o~&~~~~~~~e~~rl~~P~~ridkqff~~m~~o~o~_ rlrig~!~~rna~b~d~~~- --
forã J nn·~nim<:S')tlm SDstcntttr- q·ue- a• attribui~ão . ~ CU• 86 do d1re1t.0 de pUnir, Dft~ (lomp:réhendtWdo·qua B BOOiO• 
mulatiTIW dudo, qne imp~e- ' R pena de· moi'te~· poB!!ll deix:U: de . 

Tre.~tidô "'qni1 ha. <iias, .ao f~ud~>1Jlenta.r i:;Jutl'<l pro·· imtôr o en&ioo, como o primeiro elemento. da inornli· . . . . ,.. . . . . . 

adóli!llêtr&Qiio, oontormo sa•trats.. do intor~ses ge..-J<<es, 
provindiaea' <lU muoiru!ls es, apontei exem~'bs de s61.•1j:.. 
ços, qúO "~io por ena ao~&·tu~za garj!es; provinch~e!l on 
mn"Bicipaa•. Não· campuhs:tni em nánhnma dao tres 
e!!phzrns- o ·en,sino puhlioo)· porque em .minha opini'ií.o 
tanto o Es~do; como \VPtpvi·no1e1 co:no o muuieipio 
devami pr<Ul~()'ê-lo : (Apoia"at.) · 

· .. O interesse sooial, qut~ se, prend.e: ao· adiantamento · 
intelleQtnal de .'toria&-' M •Ol~sl!cs, rellp•1it!a ao Eat>\do, á 

· pravinois/ao munioipio. A;J'Ütstitui~õss con!titu9ionaas 
pelas qâeE!S ·ncis• regemoài!undão•sa n~iaptidão doa cida· 

Bcnuei, Sr. presidente, que são ·muitns ne di.lüJul
àsd.,s pratio:~s• ria · reaHzaçiiÇJ desta- idéa, maa- por ·isso 
não dt~vemos · reatüu•: ·Pretendo f :•zer o· pri:r;ciro ensaio 
nest!l. cl>rt6i'0 pai'B·'ésttl'fitn j ti eetQ.·anglleb oama-ra au.:. 
toli~on•me no · proj e()OO · dó lei! da 'orç~~men1J\} ai . c1-esr 
ml\is vinto e!!oolns no mu!lioípio ne-utto, e oonoe 'leu· o&' 
meíos ·<le fowucer aos 'meiiin"3s -pobroe o anxiü() de 
livror., ca-lçado' e· roúp!t dti 'que oareção para ·aa pp:le~ 
rem fte.q uentar. · . 
· E' in:t.iepensavel em honra . dt\ oiviUsaç~o ;-Q~sta 

grande-oapít'al que dasappnreçs o ·;f&ctn uEi ~ ·M . . . .. . . 
· 1 . J . . · r nmett o~ eo.n O·D·:> me~ · e 

·a intelligenoia de ~oda11 - as Qlasses, t ·3t6mos, ooh1o j! ultimo~ . . . 
disse nin9•_"iet1 repitó• e ainda putra& : vezlls·>rep~tirt~i, Os mappas <!.a· instruoçã.o' pub1ioi'\ indi~ão qn~- aa ·· 
a f6rma,- n~<J poderemos · ~l' ~m ·saá -pleni~nde a reall- · esaola.s pdólarias·) t{\nto· pt,bli®s ·c~mo· ~"<tiaulil;re~-
dacte d · · · · . · , , a .r~Jg,n a aa· o anno ·pasea: o npenas · por 9,3 

O en&tilo ;pu~liO() ' eln g0ral nas pro•inci!l3'·oil'e1·eo·1 alumnos de llmbcs -os s~xos: · · · · 
um qua;Uo pouoo eatiefactorio pat'~ os quedao .u este·· O arrolamento ·aaousa .a existeno)~- de 23 087' in-
objooto .. a ·i'tl'Jportanoia q·te merece. Filça=Qsto augusta aividuo9 llv.r&s na ' idade de 7 a l }l tJnnoe · uo é & 

,, . - ~ . a •c o qua4lll 1ver n seu a • apropru& a -para; o raóe ltnent~ . d~& in!i~ruo,piô pri-
cnuoe ·P,ar~~o'dar-lhe -novJ e vig·'ltfOl!O impoho, liOirnQndo maria~ . · . · 
as ai!e;nm~a ~liMlaes1c~l S\'ft\B··nobá s· e::for9'}a pela· Rerol~ dos dousLalg!lrismoa:qv.a 13,7'76 memnóà e . 
educ&(iio oliaOlonal~ (Jpoiflêlof.J : . . . . . meninaaj isto éj tres qttintos àa popuitção; na . idade 

Nãll ,; {IO<iendo • o ·•theaouro oarregsr '<JOm despiza» escolar; não o~em· o niais eati'iotlimenta ·heéJeee.rio Ha 
màiori!aj!' qunn!i9t sobro· ello petiio aindrt· os · o nus da ~idn intélleotual, nio aprendem a ler~ escrever o contar t · 
goerrá; .d~;.qu~; se · vai . gr11~nal~en~e -dess.ffrontnnt161 Não -pôdetn' . aa · coua!Ul J continuar · aasim~ (i!úitol 
proponho neaté ·pl'ôjeoto áe ru,sembMa.s proviJleiaea •.uma. apoiado,.) ' · · · · '· , · · · 
oon1enç~, onja. execução, in~or~ndl!ntemente · dé e~ti- Quando~ti\'el' da rellHa!ilr· a··idéA do· o,ndao obrlgatorio 
pulaçõ~al ~Utl.la s \,furmtta&, ;•poae, ~~>r o_ melhor; extto, nesta <:ôrte, preoia(l roorganiliar· o serviço elo én~ino 
e oonoorfetlgt'iUld&lt!ento pata: a ;(h:f1nsao do ont~ino. prixnario, cosisid\n."&ndti·' 'llQ': · mu'nicipio•· tantl\s zonali 

A iuB~~:~oção ptt.blwa tllnto rima:ria' '<icmo seaun· uaatas fotom ~~ 1 · · · ·aos e· qne se . esti.be-
ana; e oep, a . o 10 :tn\lnlOlplo·boutro, tom; estado até,· leoer~, de mcclo -a tornar ·fsoil' ó' ;aoc,~>fifiO; .aba qua aa ~-

hoje ._. car~o da&lipro~iDoit~.•~ , ! · . t6m de !requenta~, e que não ·hajq exovBBo· d11· al11tnnoa 
Con-.{lm. •que· aô. di fundlf o D1aili · poeti•el o eneino pri .. · · em um&~~, e ·faltll de1 qu.em fréq~~tite' ai· ojltriiâ eaêõlM~ 

--~m~~r~i~o~;-~· P~o~i~J·db~e~m~l~·~E~u~c~~~r~e~~em~~s~~~·~d~e~ll~~~-~óo~m~·~z~~, ~· -i~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~ ~ 
e 01\019' aa:ali9am 1 811 provinoia.ea, ·O' e.DOEU:tlinhadaa-as . de Fe'fereiro da l8B4· é bem forninlBdQ e contêm di~- . 
oo\lil" oonv&nie~te~ento, os pofl~ea 1 g~rats . torueri;õ posições que·'· abcnão· muit:i· a· p~ofioiBh.cia :neatB. . ma-
a 11i n •in&él:nct;iio l sooon·latia· em• tddo•~ Iuiperio, o que teria. de ~e~· · il1. ustta~G. autor; ·A. dcpi~n ·.a id,6a·doat· r.o-
nio priva ~· pr()Vinoills d&· f<tzerern p,or 'Olla o que Elativer f~saorea adJU:ntqt ·que· é boa, · mas' de;xllu-a ·moom .e ta; 
em s~raf · .fotça~·o ·•boa · vontaàf.• ' . certâme.nta·; pels raaão -<le não 111 p?der fAzer tu o de 
N~o d poisiv.;I, •pelit · g~•andud!lapezil que acarretaria, uma 88sentada. · ' · · · 

oroar· já· en! ·oadu. · pro-.irJoitt• um· ostlibelallitnento · <Jrga~- · ·Os adjuntos, que são o.s · alumnos que diio. bo"s . Cln· 
nisido•'' lef@tldO O planll ao i Í!llp!irinl GOl!Qgio de· tss da• si na' e!ioola· pdtnaria, nã~ 66 a{1().rféiçolio1 fi(lfio-' . 
Podr~dl.J .Tociarhos i dt~ · oom11ç1u• por olgumn das pro· na e~:aolt1 a\1xili"na:o o professor~ vando- re,pisu·'o que · 
Yinoiuj- e ·;rolialo ·t~D1'i~aul direito •1 aolioitt'tde e favor já aprendêrãa ;· adquirem pmtiati, ooneeg,uew tor• mais 
doa podê~:qtdbti~os~ · Col:l~>lgdo ~· idéll. de ne irem effe- radioad.a~ n~· espirito as UQ~(Sea, j~ adquind-&8,· mas· não . 
ctuando .. tiloa oroaçnatl á medidl\ ·que · C3a<ia p~:cvinnia o.prondem w.ais nudn e pr&pt\fi()-ae·; pata cnalntl.r· nct. 
-preCln"bar ao dul\a ol)ndíçõos cux:adns no art. 4' do p,ratioa, da rotina •. · · ·· · 
projaoto, o vom l\· ser; • 1\ a mnnutençnof· p~lo menos, Pllin;' ·mellto.rsr--se' o ensin•· prfi»Ario· siib indfspensa• 
_de uma. escola para ottdl\ sexo em todas ns perochias, veis ~ona ' profc(eores e ü~oalisB~iió' 'Bever~ ·e co.t18. t.ante. 
da provlôcitll 2', n ell'doti-vido.do·da obrigação· do ensino Pare. ter:bonstprofaesOl'6$'d:n6loessario forma-loFJ: dahi · 
primaria ~ata n pop~lkç'Q.-o· do t'J a•-15 anno~ <l('1Bsde, a nooeasidacla indeolhtavel de üa:ua ·.esool~ normal pri-
t_e~idente detl.tro·'do ·oirou1~ trn\)~do pelo· raio· de ·um maritu Os bonn"que' t&mó&· iiã'o di~sldoa maiol'tlB o\o--
kilot:ie\1.'0 medi'<lo':da.-aéd.e·ÜQ1 pP.roQhiu. ioll po1·quo .fizetil.o--aeyor &il e ll\}In que~ S?.V~mo lhes 
Vo~() 1) <pr!:ijeé:Jto) ti~íiieameilte' eanvanai ~ os me1o1. ·dg sa adiantarem. 

q\ie a 'provirtó!a. f!Uà preenoher . ss duas• condições .A -v.ld& do pr()~easoraao ti ardna, modesta e. do ~r-
apontadaS1'ver~ l/tmdnr·8eJem n}gunm de'snlla oidnde.s á daàsirn.~ dêd.io11çio~ E' ·u:tl'la· oureiri;·liom:osn· e ·ütilis&.i· 
casta doa obfrbstgetiJeg. u•ü'lJe.'iteb&leoiwetlto •de i llstrnc- JJliOI ; devemlls torn• .. Ja. quanto pndermba 10dope:ôdente. 
ção on:do," a pal'•da:,diatribuiÇão do en~iuo suaundsrio · E~titnarifl poder' p,rnpô:t quo fo!l8e~ . os profeesotet 
acs moços .quo ao dodio,arem a qpalquer outra:Joar:rei~, mais bem retrihúiddt; lllf\9, s ttendondo 4s ci.l·cp.lll:" 
obteiã9· tltttlb déL• ndmisaíió nao . faouldnd!!s on . que· ne atnnoias , por· ·eznq~anto peço a~t"!Heaçiio pata aug-:' 
deetin~rem aod.~llt_udbs · suporillrt·s:. . · mont&r ... lhes os venoJmenttts• Jlté,mals um •terço,segunào 

Alli-t udastcl~ :sruiin<Vsedilp.dario1 enaontraráõ aa pro- os serviços q1.1e caiia tun . ti,er prestado e 'fôr pres· 
'finoii\!i: todõs;{)s esfOrço"' :e_ rooursos1 no prlmario,-·tor- tando. · . . .. 
nado-o~l'i~torfo no&'ter~süo· projàoto. . A intJpec9io aotualmqntu não t~m· a neoessarl~~o - elltaa-

A .<id'-Qa. ·dti en:Uno (lob'rigatorio tem eido lll\'gaiJ;l_ente:· oia. Convém t_or~a·la ~a.is• aoth•a, e . lis~i'ttr o e~go o.· 
deb!l'tidn;'na 1li~r9pa- su(.ltbiltR~rr_;pWhoái'ens d<fellpidto . ostabolecill]àn:to do ensino ob#~torlo; ·Eia porque pecíO 
mutt~ u.tllanta\1~,- · qu.~ não l:ieo161101:em, tolher -49 ol'MIIes· a craa~o de· inspeptores rettibuNoa de di&ttioWI• · 
me!\os favoreoidat a liberdade de pcrai&tirem n~ igad-· · Litb'i\o·mé'po'r e-rnqusnto n estes pontoa,. poia qu~ n&o-
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: mpr . m. ·" o . o: . u o,_-qtte se~ p11go. com usura 
.· (i:iP_oia~o~), ·oujo.s, ju'J;oS oieBaarÁõ elil propOrç!Ses. inde

fintdna. ''};. 'cl.vih~açito do. pàiz, s~ja qual' fôr p aep130t() 
nob , ue a ooneid,eremos~ .te'm 'por, 'princi 1' motor o 

.·· a . m o 1 e eo a . e· b as alil ··o e. ~;c! q po-
\ pulli~~o (Jptii~do!';, iriuito benq , _ . . . 

'Peço dous· creditas, • am 'para. obnstrucçao )lo ed1fio1o 
à!l universidt.do e .outro pata ir ltvl\n~o a 'efrcito os 
:!>:tlt~os molharam.e~tos d'n in'litruoção pübllos . . 

· V.· Ex. 'sll.l;Je,·· Sr. ·preáid~nte, quo na 'proposta. do 
· ·'o~atttento ''rã? .oonttunplad,os'os di,etsos .sflrviÇos para 

,11e 'raali:tareih clom.o,__a: !~i 'olrqot~rtnin~ e prosup~ôo. No 
'·o~lflll~hto dn "1IJlll'í'Bte~fo do . xcnper10 pou.ca'.CJ ·verbas 

• "~:id~tent, ·nu~ ~nues o~minl~tro: t;Jnha i\rbttdo,· são p~ls 
·.1riór E)arta<deati~atits a rot:nbu1çao do .pellsoal. 

.· <No e:ll:dtoioio·-·ae tS68L1869 bonllê ui á. · or a da 
. ,lr1td ·1apb'r' d&: ·eotln?mia 'e' fisoaliil.!lç.u~, deixâ~ sobras 
': .na. ~~)]nma .. de · qati.!il' 9oo:ooos, as 'inlll!l avultadas qua 
·1om é:íffP,rllci<lo :8 'Jiquida,·iio 'dua d~sgez.as'do'.íninisterío, 
.· • . n· d ' ' en . l. o á d~. a . i . . 

· 'A gn~rr'!r atisóffla o nfilb:or d''fortm:l~ publioa; pai:a 
fazer-lhe !rente . nio .havia raodtaoli que . bllstasaem. 

·Julg'rle'i-~e na :J;1 striota ' dbt~ga~ão :de:iü1~oi:isar s~mente 
· t s · · · e '' d • ' · · •·· · a -

· . ·r, ·~ .tô' .dt\'·'aij;m~~!!tiCL~ã~,-'d9ikei' d~ ;pxover: .eiopregos, 
' ·l'e'at):tt OS Si'!rYiQO~ 'ÚB p_rl)po:rÇctmi niàis XGI'Ittictn!!, tl.Eiixando 
mnitis 'Ve2!es d.o'):ell~~a.r· Jcl; que ;era de teo~nh~o~'da uti

' lidad~;· pàra''que tle lrii'à.ha 'p·~t!l :l$iio' vl.efSJ!.elh ~mbaraços 
no estado ~ que se aoha~iid :as;f,itt'3nçall do paiz. Era 
um nira:, .pôt'.fui\ . d.eterdlinado··l'elas .. ói~otd:tJ.stànQiau em 

· "qttf1 üós 'Uoh~'\IQtlloa. · . ' . . · • · . 
_ T~n~o c~s~ado a guerra; · v!fitão oà · a~v~taos ~erviçoa 
·ao•·niVel•'.ci!dinmG.: IDaudo-oo•lhes, ·'tlorém, o 1m~mlso 
· <10~Voilient61 díentro···dl\ll ..-erba&·)lio ,orÇaJilento, ainda 
;lassimhpddií ·>dadai· ·e!ic,eroloio•i<leiaa~ !lf!obras ... n:a. raião 

' . . . . : ~- . . . 
rigidos os serviçoB po:r ministros eooninn'ioos 'e fieoali-

:i!a-do.rea. . · . 
· : • O ~ubl!l di e; i}nte cl&ill:a •de•ller' ~botmà6 • a oi!, deputa. dei& e 
'&enaà6fea·«:fàa·:c · •m-eti'les1 peaclero -

n r n o- u1 re 1 o cor spon en e para seu. a Iltn"' 
tamento •. Parece-mo .ai!r ·uma .. pretençã~ jaetB e mo-
àe&ta.. (Muilo bem.) . , 
· .la esqueoe~do·me , de. ·um ponto ;i~POft~te .do pro
jacto-a mudança do intl3run.h do 'lmpllXUil bollegio de 
Podro li para lugar • meis• apropri11dq, ejtoado serra 
noimn na. provinoia. do Rio"de Janeiro 'ou 'na u.~ Minas~ 
Garaaa. . 

··'Está f\ es~otiu'~IHI ·a · nora destiu:r.d il par11o o jGatiS.
caçiiQ de .. projeotos . e portanto limitar-me-hei a l\Jr a11 
~&guinte.a ·palatrall do relM~io 'do )ninis'terio do im
pério: 

c O~, ~st:n.dos •&ão, (~m tbe~e, o mais pocleroso meio 
de ,.eiluq~çio ;, ;niio :.é, ~or~m, sómantwnell~s . que esta 
ooJUililte.: Nur~ QBta~ok'olmentos .de eduoação deve ter· se 

em vista não só ,o. prQgrefSO fnt~U'!Q~8l,d' mocidade, 
mas t!'mbem ,clar' do ·e~efrltb tem perU' Ye:tda~etratnen~e 
~~rQilll, ~·ao .COJTP? o1v~gor ·• raude, ,qu~' trtn~~ conttL
:'Duer:nl. parasq:ue q lndi~xdúo poss~; ser:ttill ~ sx··e á. fio-

' ciedQde:·.os :mo~os,. quo rtll ~pcoa' em ~ue ·otbrgoniorno 
preoil!a à11. d etKn vo1w1l'.,.i!e1spropl'iando-s8J Csie)li!b:lent{}B 

I que !dil'or~c.a ~ natnref:a, .. ,.~lvam 1 entre·· as .q nàtro pared~ê 
de um ~dlfic1~ apertado• pelos: montões'do.,ocaeae:•di::; ex-

:. a s, .. m um:oesen~ vJmen o art 'óll\ 'e:oon a e1 o, 
· do q ua.l re>.entc-.se· ·depClis. om todós ~s · peHdaos da vida 

tanto o corpo como a\ispirito. . 
«Ar,. e-paço e vaf!.t.o•·ho~;6ntes,i elB·Qo ue pnno1-

, pe mon e;;prec sn .a 1 a e . o , a . . anno,~t, · ~m que 
Qot.ntpumrnente so f·rcquentiio aa auloa MQ\lnda~aa. 

. ~ .As vantsg~s ,que, teu:~ o.btido outro11. go~erAOJi, arre
dando· dl\ . atniq,.pliera viplada •Àao ogrR.D,d.oa .~~ias os 
int~rnfl.tOJhde in~t!F09Üt0 .oeounrlada~ ~ tOm. eX&_:llloaçã0 em 

. considerações do,tao·DOtoria prQCQdonoia que par.ece-me 
. eectl!il!.d.O·Pqui repet ... !us. . , ; 

c: Pr~stoNile-ha ,grnndll-tfu:ovlço aos .dlqrnllos,. ~ tod.os 
quo por ellea .. ae; · lntorMailo, o ·um. gu~:al á so9ied.ade) 

·BS fôr ,r.emovido o iatern!\tO,dR,~nlol\·inetituição do en
' sino s~pndario que . o :-ll:atado mantelXl.aHPar~i ftlguma 
oi4ade,se .riHloimR o:1de aldm .do .favor JdO! qlima o 
regimen co ~gio nib.·sQja ,pertuvbad.o . pol~ ,bu ·cio e 
.. u.tnR ... g~ande .. o!lpital. » · ; , 

Como,a.rgulilonto irrecueav~I,.deoieivo a~v:<JJ:l!(lo pto~ 
. 'ecto a , ra u.e trale 01 doevn 11 · n. e'd i rtunte 
. arJ&umpto f.a ·iaatrnaçsio .p,ublica,·.apresctnt«r:e.i em retul

tsdos geraeG dos ~adoll ~itiltletiMJ <j08 a . administração 
. pos~~·e. i .. c 

O ensino su rio nt ·aD .. sa o 1 •64 alum· 
nos,· ·d<'s, qussal84 mntclolila~os ,noa cu!sos :. pharma-
:ce"Pticos !ia& ··taa:uldadea de medicina. , , ~ · 
nÂ·~.instrutWão Sé()UJld~Tia WVO ·ll&B.i 'PtOViD.Oiall 9,763 

•UillD.no&e;ns côrte 3,~G8~ Total 112,911, · · .· . . 
Oa. r!lll&ppa:J. da .Jnl!tfaoçüo Pl'iD)aria \ dão;:~~s.eSO'll&s 

. publicns e,putic!ilarca como lrequttntada• 'DSI!t!provin
·cías,. :por 106}624 nl\unnoa, e -.1uOrte por•9i8tl. Total 
!:].5,.935. . ' . . ,, 

O· numero · das escolas plimati!Vl,·:PJJ.blíaa., e \llartiau~ 
lar&e, · foi nas· ·prollnoias as3?B,· na: carte 138. Total 
3,6Hi. · . . . 

; I • "• ' . 

Total 467. . i · l 
ElevandQ o :numero do olamuos a·lõOo;.OOO, ~temoa que 

~inda .P.ssih.o .1\umato do~ elltilbQleQjmentos~ instruo~ 
~ . . ,· . 

, m~do da população livro Dll.itl\Z~o,de l"~Pata. 2~Ql9 hs.
. bitántes 6 a ft'oqu~o1" .na l'Rziio fÕEI 1 'ptvra ·5~, 

Estes ~gari-emc!l. b'radão. ,por. provideooiae:.qu& hr.veis 
• .neoessnriamonte da .dar .. parll ·hvantai,Íl pQ'p~ação da 
.:ignora-uoia.~m .que jaz. nn. IIUR_.!m .. :mhna ·pArte,.promo
vendo .G mélhornndo R oduonçnll das g9rRções ·.qne ora 
deBpon.tão para ~ v!da ;lioohit, ·~saes·;gera.çiíes em flôr, 
ao mo .-as· obllmn wn • osoriptOII• C!Ontemporaneo,, \do que 

•· depende o Ír1turo1· o que 111iio li. eilporãDÇG .da.. pntxia. 
(Muilo.lJ~m.) ; . , .. 

Requeiro qna,i!eja o projooto romottido á ooJ;rlmiaiilãO 
do instrriciçíio :pcblioR. '' 

A illnstre comtaisllão, n oujos. mombros . p:u~tioulnr-
; me r; te ~ mos!rei o projdoto, · o que ad€it0u-·~~ n~s idé~e 

oep1taes, nao•preo1en,qua eu lhe·detaonstre .. tH'l.rgencl!\ 
de trntnr·.se deste objeoto. E11poro que mo .fará a honra 
do dar seu illusttado pliraoor •com n con.-:eoient<3 bre~ 
viil.nde, do modo a entl'n.r o projeàto sànt ·demora u 
ot dom doa' trn~!AlhoeJ. ' 

" • , . ., . li 

oamnra não conolu~ tilo ·cedo · as dioctissõas· linnuas. 
Deu~e "1857, cm·qua' tomei assertta na. onan..-nnnca se 
aohtírão ultin:lsdas, como e&tQ nnno, no tbrêairo mez de 
se:sií.o as modidna o~dinariae indfoí;ensa"YGlis pata p anda· 
manto d1f ad~i~istrar,ão. .. .· ' . .. . 

Patlomos "gora o'oiâar c.xo~usiv~~!lte ~n~ refdr~as e 
.r,nelhornment•JB da q:íe préÓJPB n leglalslÇTto do pn1z. A 
· camr.'ra tnostrs ss melhorell 'dit~posi~õao e· o m'nis nobre 
nrdot pblo trkbnlh<r Em UJI1 'mEilll que no!J r~ota 'de sessão 
m~ito poder~ fazer, a · ocrtamerlte ha .de ·c'orresponder á. 
Ooritil'l.llÇ!l1daqtt!!lles q116 'da. ·~Qtoallegi~Jatura llSperão 
grnndaa hàn&fioi( ~'ao Brllzil:'('Muito bem, ·.muito tom.) 
· · V.em á m~aa, o vai á ~om~ieeão ·do it;lstrti~ção publica, 
a pedido .de. seu .auto~:, o seguinte projooto,: 
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76 s.Essxo· El\tG DE AGosTo DE ts:o. 
c A usembMa geral resolve: 
c Art. V E' oreaàa na capital do Imperio · uma 

universidade; que se comporá de q.uatro fsoUldadee ........ 
de direito, de medicina, d.e soieno1as naturaes e ma
thematioaa, e de theologia. 

c: § 1.0 Serão incorporadas na universidade n faoul· 
dade de medicina. do Rio de Janeiro e a escola central, 
oontinu1mdo riaa res aotivas cadeiras os lentes actnaes. 

c: ~· 2." O governo orp;anisará .os estatutos para a uni,. 
Yersid.ade l!obre as seguintes b&SQS : 

« I. Cada f~c.uldadt:! terá um_ direct~r especial,_ a qu_em 

çã.o unmadiata da cada ramo de ensino é encarregada 
ao direotor da respectiva faculdade, e á congregação 
tudo o que diz respoito ao regimen soientifico. 

c n .. Os·diraotores d!lS faculdades com q'l8tro lentes 
oatheiratioos, nm de cada oongragação e por ella. de
legado, formaráõ c conselho da ·universidade, sob a 
presidfncia do inspaotor geral do ensino superior, que 
eerá o chefe da mesma universidaéle. 

« A êsté oonaelt10 oompeto deliberãr só bré tudo o que 
diz respeito ao regimen economioo e t:olioial do estn
l:.aleoimento, e applioar ss.pcm~s disoiplioaree excedentes 

« UI. Havera em cada famldade oppositores em 
numero correspondente a dons tl!rços do dos lent.es oa
thedratico~, _os qnae11 _!;erao. vencimento na ~azão ~e 

. I -

verem na regenoia de alg11ma cadeira, a ler, em cursos 
complementares, as m!Lterins. tJartencentes á secção sci· 
entitica a q11e for~!D aggreg~dos. .. 
ouldndes de direito em aoianoias sooiatts e jurídicas; 
na de medioihá em t~àiencias medicas, oirurgicils e 
aocessorias ; na de soiencias riaturaes o mathematioa.s 
nestas duas classes; na de theologio t1mbem em duas 
olasues> uma das quaea comprenenderá direito publico 
eoolesiastioo, direito canonico e histuria ecclesisstioa 
e a outra theologia moral e dogrilatioa, exegetioa e elo
q uencia sagrada. 

c As c1deiras serão diatribuidas em secções, ás quaes 
serão aggregado11 os oppositores. Nesta distribuição res:.. 
peitar-se-ha. quanto fôr possivel a olasBificação das ma-
ensa. 

< As oa.deJ.ras que vagarem serão p rovidas mediante 
oonCiureo entro os oppositores, ainda que ilirvão em outras 
faculdades. Quando não concorrerem elo menos, dons 
oppoe1torea, a rlr·se · a nova msonpçao, qa. serao 
admittidi>s todos os graduadcs pelas respectivas facul
dades> que o reqt!ererem. Nafalta de ooncorrentt~s po
derá o governo, sobre propQsta da ctmgregação>nomear 
um dos aggrcgados da sec9ão . a que pertencer a cadeira 
vaga. 

«V. Serão admittidoe, indepondentamente de frequan
ois~ a ex11me ugo das matarias enainad~l!l em qualquer 
das faculdades, e nellas npprovsdos, á defesa da theses, 
para se laaa conferirem os grãos t:cademicos, os alnmnos 
qna o requererem, depoia de pagas as contribuições 
estabelecidas, o bem nsaim oa graduados pelas faculdades 
estrangeiras. Só poderão exercer n medicinR no Imporia 
os graduados pelQII faculdades do mediciua do Rio de 
Janeiro e da Bahia, respeitados os direitos adquil'idos. 

<( Eatas disposições v.igornráü desde já. 
~ ~ 3." As quatro faculdades da universidade traba

lharáõ no edifioio que pna a.loja.·ln~ o governo tratará 
já de construir, applicando á noquiaição do terreno o á 
oons ruaçao aa ao rns que se veu 1caremen re ~ espeza 
realizada e os oreditos concedidos ao ministerio do im. 
pal'io. E' aberto ao governo no exercioio corrente, para 
o fim de qne se trata, e realizar-Bo-ba pelos meio& au
toriaados na lei do orçamento em vigol'1 um cradito 
igual ás 11o'bras do orçamento do miniaterio do imperio 
no ultimo exeroicio liquidado. . 

..: A1·t. 2.' E' igualmente oreado na capital do lmperio 
um conselho Aupet'ior de inatrncção publica, o qnal. 
presidido pelo ministro do impurio, e composto do 
mspeotor gors.l da instruoí}ão superior • . dos directores 
das fttouliades existentes uo Rio dé Janeiro, do ins
peotor geral da instruoção publico. primnria e seonn
darill. do munioipio da côrte, e de mllis cinco membros 
nomaRdos pelo governo, sort\ unoiU'regado : 

c 1. • De formular e consultar sobre regulamentos, 
inatrúcções e maia objeotos relativos ao ensino publico 
que lha forem sujeitos pelo ministro do imperio. 

c: 2.• De consultar sobre a oreação dos eatábeleci
mentos de que traba o art. 4", sobre 09 auxilies e pre
mies que o governo deva dar . a quaes9.ner estabeleci
mentos partioulares do instrnc9ão pubhoa e ás obras 
didt:cticali que forem ou tiveram da ser ublicadas. 

c • e .Ju gar, sn va a co~ rmnçao pe o governo, 
os rooursos Interpostos ~e decmões proferidas em ma
teria de instruoçiio jublioa. 

« Oa membros deste conselho, ue nt:lle não têm 
assen o ern razao e seus cargos, vencer õ uma grntl
fioação, que sor{; arbitrada pelo governo1 nãe excadendo 
de 2:ooosooo. · · 

c: Art. 3. • Serão supprimidas aa aulaa da preparatorias 
annoxas ás faculdades de dir{;lito de S. Paulo e do 
R!loife logo que o governD estabelecer os externatos 
que fica autorisado a orear, segundo o plano do imperial 
collcgio de Pedro II, naquellas oi dadas e na. da Bahia. 

c Art. 4w O governo creilrá e.stabeleoimentos iguaes 
aos de que trata o artigo antecedente, podendo anne
xar-lhes internutos, nas prcvincis~ que mantivarem 
escolas de iostruc ão rimaria ara um e outro s6xo 
pe o menos uma em .cada paroohis; e nallas tiverem 
tornado effeotiva a obriga9ão do ensino para a pepula
ção de 7 a 16 anuo11 de idadi!, residente dentro do cir-
culo tra ado e o i · · 
das parochias. · . 

c .Art. ts. • Fica o governo autoris~tdo a mudar o in
t!rnato do imp.erial collegio de Pedro II 1\rB a poTOll· 
uo de serra a · · · · 

de Minas ·Geraea, que julg~r tnirlil adequada; abrindo o 
mesmo goTerno o óreclito necesEario para as respectivas 
despezas, que i'esliztmi pelos meios autorillados na lei do 
orçBmento em vigor. . 

c Art. 6. • O governo fica. ip:nalmente autorisado 
para !la reorgaoiaação do en~;ino primario e sooundario 
uo munioipio da côrte: · · 

« 1. • Dividir o mnnicipio para os fins desse ramo da 
administraçiio em einco on maia dis~riotoe,. cada um 
dosquaes sujei toa á fiaoaUsação immediata de um inapeo
tor especial, a quem se abonará a gratifioaçi;c de 1:200 

c 2.' Augmêntat nté mais um terço os ·vencimentos 
dos professores de instrncçio primaria, graduando o 
augmento. segundo os servi o3 na tiverem restado. 

c . rear uma eaoo a norma . pr1tmma. 
c Art. 7 ." E' aberto ao governo no presente exerci

f-io, para m6lhoramonto do ensino publico, um credito 
1gual á receita proveniente doa impostos e emolumentos 
que recaham sobre ainstl'lioçio publica e do rendimento 
do imperial collegio de Pedro U. Na proposta do orça .. 
mento o governo incluirá todos os annoe, para o mesmo 
fim, na despezo. do miniaterio do imperic a quantia em 
que tiver sido orçado o produ c to de taea impostoe, emo
lumeutoll e rendimento, deixando no fim do exercioic 
de annullnr·ss este cradito, cujas sobras oontinuaráõ 
em deposito no exercioio seguinte, para terem o em
prego n que é o mesmo credito destin11do. 

« Pnç<> da 011mara dos deputados, em 6 de Agos~o 
de 1870.-l'aulino Jol4 Soar~1 ci• Souza. :. 

PRIMEIRA PA!trE DA ORDEM DO DIA. 

RECGJS!EAMENTO D.l l'~PULAÇÃ.O DO l~li'ERIO . 

Precede-se á votnçiío do ert. 2" do projaoto mandando 
proceder AO recenseamento da população do Imperio, 
cujà discullsiio fioou encorro.da na eossão nnteoadente, 
a é approvado. · 

o projeoto passa ó. a· di~oa.soão. 
A.llASTEGI~1EN1'0 D'AGUA NA OAl'l'l'AL DO lnli'El\10 • 

Procede-se á votaçiio da propoata do poder exeontivo,qua 
antodsa ogoverno adospendorató a CJuo.ntia del,OOO:OOOIJ 
com o abaatéoimonto d'n~i.lii naospltal do Imperio, cuja 
3• disoru~siio ficou ()noorruda. E' approvada a. emenda 
do Sr. Corrêa; e sendo ndoptn.à.o. a proposta, assim 
emendada, é remettida á oommW!io do rudaoção. 
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· SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1870. 

O Sn. Cnuz M: • .,a.no pede para que, finda a. votação 
da mesa, se disouta de preferenoia, na segnnda parte da 
ordem .do die., o projecto de ~eforma judioiaria. . · 

Consultada a CB~IUB,. resolve pela nffirmatha. 

I!Li!I{il.o D.~ MESA, 

Pr~1ident~ (69 oeduhe). 

Con•le de Bsapenily, 62 votos. 

l" Vic4-Pmidente (65 oedulae). 

Antonio Candido da Cruz Machado, 5i votos. 

2' Yice-Pr~lici,fitl (65 oednlas); 
. . 

Innooeneio Marq'lel de Araujo Góas1 47 votos. 

3' Vic~·Prelirl,nts í62 oedulas). 

Ant()nio José Henriques, 59 votos. 

Indo proeJder-s9 á eleição de 1• B\!oretario, o Sr. 
Duarte de Azevedo obse1va que não ha oaaa. . 

o Sn .. PRESIDENTE manda fazer a chamada ; e por ill..; 
" . ' ~ 

rem ee ausentado, coni participação, o Sr ·Bittanoourt; 
e a em ella. os Srs . Joaquim Pedro, Afl'on11o de . Carvalho, 
Dio~ysi~ lt!ar~ins, João Me11des, Coelho Rodrigues, 

I ' . . J ' . ' J 
F'loriano de Gocloy, Augusto ~a Oliveira, Sobral Pinto, 
Carcloso de Menezes, · Ferreira du. · 'Veiga, Fiel de Car~ 
'ialho, Cioero Dan•as e Ferreira de Aguiar. 

Fica, portanto, adiada n eleição de sooretarios para a 
proxima- seasi.o. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORMA. . .IUDiqrA.nJA, 

alguns pontos do projeoto que se discute, e por isso 
assignlldo o parecer oom reatrioções. é mon de,er dar 
as razões de m"u preaedhnento. Este é1 portanto, o 
motivo que ~e ?briga a cooupar a attenção da casa, 
cuja benevolenota pel)o. . . 
. 'rratll-l!ie, Sr. presidente, da reforma jndioiarill, ma

teria ttem duvida muito importante, niio sóment'3 pelo 
que olla é em ai, como por que de lon~a dntn o paiz 
reclama disposições que alterem. as .leia judioiarias que 
vi~orão entro nós, no in~ito de dar á magistratura do 
pa1z n iudependenoia q-:1e devo ter, e .(l.a naeegurar aos 
cidadãos garantias á eua liberdade. -

Diffiails bem diffioH, é Sr. presidente, nttender de· 
ndamonte SS napiraçÕ()S do paiz sobre este objeoto, 
Q11em tem estudado · esta mataria, quom tem visto, ' 
oomo nós, que dlllla se tem ooonpado homens amee
trados, j•.uisoonsultos notaveis, eom quo sobre seus dif· 
ferentes pontos sejão aocordes as idéaa, not!lndo-se 
mesmo que enoo!ltrados siío as opiniões a respeito da 
mator par e et lUl; reoon ece a 1 ou a a qne as:ng
naloi. 

O Sn. Cnuz MAcHA.IIO : __,Apoiado; bem diffioil 6 
traduzir us aspirações em fórmula!! praticas e .aceita
vaie por todos. 

O Sn. SouzA Rms : - E tão variadas tGm sido estas 
opiniões, que qnllsi se pó:le dizer que não ba duas em 
a\loordo perfeito,a respeito de oadn ntn dos pont~s aob!e 
que ·se tem reclamado a reforma. Entretanto1 1sto nao 
ppdia ser m.oti•o para quedeixassemoe J~ara mnis tarde 
m~da a reahzaçiio desta reforma; e mmto para lamen• 
tar ê que mais coao não 8111 tivoaoe ouidaclo della. 

Não é meu propo'sito com estas palavras fo.zor a maio 
leve censura nem ao· aotual governo, nem ao!l que o 

precectêrão; penso mesmo que esta demora não póde 
ser attribuida senão ao des,3jo de ~elhor estudo. . _ 

Não posso, todavia, deixnr da dizer que, havendo 
· na outra oa!a do pa:rlumento .um projeoto nesse sentido, 
já approvado por eata augusta camara, e tendo o go
verno idéas assentadas Eobre a reforma, de modo a sa6er 
perfeitnmente o que devia ou Podia ao=itar .ou recusar 
desse projeoto, ter-lhe hia sido faoil ail.iantar a. tileema 

- e~wo, promoveo o a 1 &ua ~~cus--
são e devido andamento. 
os~. AU:l'óC.U\ AnAIUPE:-Havia o pP.dgo da neoes• 

sidado da fuPão e or oonse 11enoia a· 
( Ua out,.o: apat te1.) 
O Sn. SouzA. REin:-Qnaasquor que foesem IH! dispo

siÇões que eeso projeoto contive se, não era isto motivá 
para que lllio servisile elle de base para a disoi.lstãõ. 

O fn. DuquE-EsTnuu TEIXEIRA : -,--O 6eu proprio 
autor, quando ministro da. ju6tiça na situação pF<sEs.da, 
não ousou resusoita-lo. 

. O Sn. Cnuz MAcHAno:-Ees~ projacto ntrophicu a ins
tituição do j ury: e seu autor é ohefe do partido libon.ll 

deu ·lho nm substituto aqui li:. como. nesta c amara, 

O :3n. SouzA. REI!:-·Repito; qunesquor que fc S'sm ss 
dispo~içõ~s uo e~EO rO'acto contivesse El ainda uundo 
nao pu• essem .mu1 as eer ace1tss pl:l o governo1 não era 
isto motivo para. que não servisse de base pi:la a dia
cussiio .da pretendida reforma, porque, oom.o jú declarei, 
desue Ufil o gover•·o tinha. idéas assentadas sobre a 
te orma, e estava :isposto a ren iza-lo., faoil era · evitar 
a fusão, _Prómo,endo no senndo s emenda <J,o projeoto 
em perfe1to aooordo oom esta. o11mara, cujos n:e'mbros 
não. se reous11rião a coadjuYI!.-lo oum suas luzes, por 
qualquer modo que f\.Jese po~~ivEl. . 

O Sn. Cnüz M'AokAuo :-Nessa parbdiEoordo, o gc-
-verno teve rezão1 devia partir daqui a reforme. _ 

O Sa. SouZA. REIS :-A reforma, quando mesmo ti
vesse por base o projocto que e:~~:iste no senado. tinha 
partido daqui, porque a ini Jistiva desse projecto nao 
foi do senado foi d~et'l au u .. 

O Sn. Cnuz MAcHA.Do :-Ha. 16 annoa. 

disto: 
o c-

O Sn. fouZA REIS :-0 quo nos cumpre, porém, é 
trabalhar pnra que es!la reforma oorreapori.:la úa aspi· 
raçõ~s do paiz . 

O Sn. Pil.':To Lnu:-E!sa é qntl á a questa'o. 
O Sn. Sot'zA. REIS :-Corao d.ics!j, Sr. pre~idrnte, eE:sas 

ospiraçõ2s c:msistom em ser garantida n independonoia 
d!\ mngis~rs.tura, e melhor assegurada a liberdade dó 
cidadão. 

Entretanto, reoonhecen ~o quo o projeoto em dist'us
são satisfnz em grande parte 1\ esta idéa, observo qne 
nada contém que possa uatisfuzer úq ttella. (,1poiado,.) 

Sei htJLY! que não será po8sivcl lavar ás suas ultimas 
ooneequenoius n"nhum do3 prinaipios a que dovemoo 
attondor na ref~>rma1 quo pret')ndcmos fazer, norn quanto 
á indepondencia da tnl1gistratura. , nom u. relilpeito das . . -

Mas isso não ors rnziio para que não attendeF.samos 
tanto quanto folis t:J posaivel a onda .um desses princi

. pios, a ca·lã um~~o d~:s ncoeasida :l.es riwltünadao pelo 
~~. . . 

E com eff'eito, o projeoto, f~:r;endo alguma oouaa com 
relação ao julgamento pelos magistrados, pelos magis
trndoo da c'onstitllição, pelon j aizos perpetuoe ; fazendo 
algnmn couou oom relação ás gurantinD de que so deve 
ceronr a libordnde iudividttnl, na da fez absolutamente 
quanto á independenoin. da magistratura, o é isto u que 
eu mais lamento. 

Foi es~a utn dcs pontos quem~, obrigou a divel'gir dos 
meus oollegas da oommis~ão e aaeignar oom reetricções 
o p1u·Eioer. 
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Pergu1.1tnr. rna-híio, . portauto, o que entendo. eu qu~ 
· ee ·deve 'f~·z~r .oow r'elaÇ'ão ·a~ t;Bta· pvnto:·'t . . : · .I 

. :E' xil.ixi.h.'i o,•iihiio qTle, .~·1lu mau_oa; "qu::ntcr,nó p1·ov1~ 
mentô dv oa~i{o ·'do' d:~&eirl hnn~rttlor, de-va :mos ooti-:oa.t 
~·quollt;a- <{ue t;no• ohntl1àd<?s pa.rn> asse .l~1g'\r na pos1çã9 
de ·com~rlets. 'ltii"'j.lei'id-eriain do.: gov~rn:o ~. f,!Zoanno:~u'l a 
no:neaçiio da do.sembatg'4t!ot rião â~p!mda. ao ·;goterno~ 
sàniío ps.t~ 11ta' '<':Xp91dir }~.carlnl logo"que O' snpremo . "''"' .. '. ~ ., . -·· . . . 

· DDvi!l'eü tl. · e .. t~ l'l!Bpllis'o b1fei·ücer uwn ~·OO:cb~a, zr:11$ 
d,3gde q_uc, Au.t~ll do oooupm-me de~ta dit:o.HtJ<m, fo1 á 
•mes!l .uutt « ~s;.\.gn •;du poT · douà distinotns ooliegas, um 

• I , • I •. 

0\ .. .• f 

em qno s::: oumiguu o~sa. idéai .me ocntctlto em) proatar 
.meu vut~ >-~•esta omandR.. . . 

Q,uizera t~\mbam1 Sr. pro>id~hte, que nlguma cou~a 
n:uis Be 1-:zes,;e no ~;ontído de a~sogurnr a indapendenm~ 
da m~;gistr"tUt'll; li8~Ün, muito 'con:v'lniente seria. ga!

·•rnntir.tlOB juizi;s.:do·dirdto.sua ostllbiE'd~>de nns vto.ras 
par~ que ÍO"J:i>(!m nomeados, dutido r;a-lhcs ,.entretanto 9 
düeito de o:::cupsrem liB que melb.orea vantr~gen~r ofl'6• 
. ress,·m, .q~umdo 'VP.gaw~m, resl!oi.tado ainda, ne.:-to oa~o 
o prinCipio .do antignida>le; . coufeeso, ~porém, ·que na o 
mti po:::cece f!iooil o mod.o prnt:co de' tt!tduzir 'bem està 
1 a, e -co1· h ·t<J li-a'll'llr'OOntilguo ~'Om ~mu1 s :e . . ·. 

:F.ntreta~llto, :r.,sfrvo-inc o àireito;de ememl:ar.•ninda o 
pr<:jeo~o u!lsto Eteuti..io, ou d~ preL!ta.• meu V()to á emenr
da ue a !lt~to rC:iii'Hnt·) ·o'ffe:recêdió talnb·Jm · el!lnes don!!l 
no res ·o<:· i'g~•~, coQ1q111: o e•o.u ra nn 1t mconve
nieute~; qu~:~ mili:o dtlst>jo v~t· (;issi'[)ados por-seus nobres 

, a;.uta~:a.,, ouj11 a;uat.::nt!lÇiio a·gunrdo. ·. . · 
ostil.tcJnvtmiente~ que descubro naess emonrla são os 

qa.e rilsultaraõ rJ proc :l.l!;O ·que '"~ . a ~<O éata o -3Ce par~ 
. ~><~ pr.Jvll:r us ccmat·~;:s, ~empra q lle so derem ~gaG de 

,juize~ de direito A:;siga11larei um que assaltou.!.me o 
espiritJ facilm<lnte, e f\Ji ·o. de ·poder dar'!!e, por .causa 
apllnas de urn:l vtlga, a•rapcltição ·a.e muitas (apoiudo•t, 
e P,or ao~soguint~ :\ falta de 6Xercicio . do :flu~giátrado 
em diffarent•.s :oomaro>;s· por loilgo !iteu::po• quhl o que 
exigi: in;tH~ap ::>rMgunllilentllreputidá dn p~:tiÇão dos mru
gistr"dos qno quhu~~am us:.r .da, .seu dü:eito, para que 

.1w resolvesos 'tior 1\!I.tigttid!'.·de ·o provtmento. . 1 

A.sRim, p\.:i.;, ntm p9sao d!lsda,já. prest,gr mea votb 
, . . l,l · .. , , b 'ffera ar outxa ar 

que, oomo di!\;;a, não n:>e OQÓOl'It:l'Weiop\'S.tiOO snffibiente 
para biltisf'-:.tllr ~ ntH.i(Jssidade •'qu.e reoonheço. · 

. S.r . . pr,•eH~nttJ,' no ia tuito da.a&tw g~rar n inrl13 pen~en• 

que talvtz não !! ·•jil oonaideradn•'do.grnnde albance, mas 
que não doix:ll de ter. algum, pois que ten•le a restrin
gir a ncç?i.o ·d>l g,·,if(lmo nn·fnç,tíltlade ·<le hnçur mão de 
:nagi. tradus p•mi <'trl.'l:Jg,.t.:.lo~ em com missões éxtrn
nhu a.\:; GU':lB•fl\t.lCÇ.Ô'J!O: l1•c!iro•ma rá.itomcn:ção }>ara~ 
oa:-l(,o de oh1l f'a d;~ polioiJ\. . 

O pri j .oto C\IOsi.~uu a icó& do podHr ser o lh:<:giatra~ 
elo num<ltid."o ~puu ee-.e .osrg•l :. oontllirillndo en!a. idélh 
offcrcço uma .Q1ltonda no J)~nticlo .d\3 Ol':llluir o~ magis
tr ;:d•.)B <lo· r.x~toioio uo 01ng•l 9o ch•3ftl do.· polioià. 
Do'ada q·te o mollu.Lo pNjo~to nãtl couai"dera o oer xnagis
trndu ovudi-:ih pt~ra o11se cnt go, t ·! nto 4ue Qumitto que 
biljtj, ilomea.do J>Ul'f> ~1\lo. q ;;a.Lq11~ r douto~ QU baohnrel 
O!ll direitCl ·q aO t~Jnba qu,1tro .llllDOS dtJ prat1on do f6ro, 
1: .iato po: quo c, tnnt-laoeu a inoomptttibilidnda do jU:
diiJicrio aons a . pcliniri, é . mnis oons~ ntnneo com a boa 
rnzãoi e até oo r:1 n. proprin q.tt::llidade do mHgist~ado, 
q·.fJ ~o ·o b.'•:t' UI) l•Oouprtr· Bll Ovlll funcçõ~s pol!omes. 
; 1vle pnrec(l ~lóm:li•to, Sr. proltidu~te, q~o uão d-evemos 

O 6n. ALENOA.~ hl,\ntPR: ·- :S.;ndo vduntàrio, cos
~ih us inoor:v.ruhmtoa. 

O Su S"uz11. H EIS :-Mas é mesmo pnra não tontnr
llo~ . o drs~jo . o .t' lllr.ar ue9tus lntas ·qnc lembro n idéa 
.de preadndü.mus doil rcwgi~t.ràclos para o cargo de chefe 
r1u P' lli,;i. '' • t.H.uto muia qmmto o proprio projtcto não os 
f-ti:.: neos~l!>i ri • .ifl . · · 

... '\.~3im, :~r. preo.idente,: dnun Iil1>didaa:peuso que.dovcU1 
r.or :mio.l!tltcm> no íntarlloso da.lmlC3pe.uuen(lia da msgi:s~ 
trH tnrn: ." tlo provime11 to do lng111' de desemb~gad.or por 

: .autr~ili~bde o s. ~ohH:ltW.uaiío rlo3 mngiatrâdos do numefo 
d:t!! . , pOii!;u :.;~; nr}tSs pi\l'll.O ca~go elo ohcfe Qll , poJiQiR. : 

Tenho tnmbom como oerto que o mRgÍiitr~do deve t'r 

em Boua ven~imentos ~ml\ garan~ia oo~tra as necesai• 
. ~ ·diide~ da "fid114 o ·qne ~ó . ~oóifu~íil.• a ~ddos di! héilit.eru; e 
.Jéom•quallto' éateja~os•~iada l,Il·ultotonge-·d~·que,ê6nvem 

fazer :a -eát9'. l'tl'll}:1àitó~ é' 'certoLqUo '{:l6)o11JrójectiV~ oon
diçãado mJ&'giatra~o~4a l~ instauoia é Xúclboradá~ porque 

. se dá eos juizos de direit~ o. intervenção nas onusas 
cíveis. Atteud~nd9-S6 :l'iB.da,no : augmento de mais um 
tl;jrçodcs Vbnmmentoa concedido a todos os magistrados 

.. · . . - -
.. . ' . . . , . . 

pletl,mllnta Iecompenu1dos, nó menon ·tanto quanto a!J 
circumsta?Ch.'l•@ .pai~ podClfi!.h9jC permittir. 

• PafB<>IIll agora ~ outro~ PO:t:tt?s que i!iio tam~em caw 

'· O Sn. Cau.11 MAcHADo :-E. quanto • á inoompatibili-
dede7 · · \ 

~ · Sa • . SouZA. "R~~:rs : ...-Quanto · á · inoorilpatibilid.ade, 
que lembra. agóra. o nobre c:ieputado, eu pl)nso que, não 
estnndo inóa iainia nt.l.tésaol de .. rlispensar uma classe 
!lluatrad.a de· cldnd1i~s,, a quem. devemos set:viços ~lUito 
tm pbrtQntea; •oomo •.eao. oa· ma gLStrndos;. :da: 1n1ervu . nc s 
outros ramos do poder publico •.•• 

o Sn. ~ cntlz :M'AtJBAbO ·d~ ilm. apart'e. 
Ó Sa. Sou.u;REis:'""";"'•·····à dncb!llpaltibilidsde\traria o 

1 enien ll Q RS ar 01 a UOB m O a.p O 11. a nu,. 
· rustiração IJ1 do; C·Ji'po,;Uigielati'VOr ·oJid0r pode'mJprestar 
relevantissimo1 ,:ferviÇIO!!• ··1 J póiadl>'.'J · 

E quando. me reoo:tdo,Sr. preeidente,quo,as!};tllinO poder 
oxea !o como no.' egt! a no mp1 o eve 9 !PJIZ .-p aase 
da magiBlratuta; tenho: como:mftxs aceJ;~do naQ con.oorrer 

, , par11 inco~pa:tlbilis'à la, ainda rquà,rido neilhú.mâ du
. :.lidà,.hou~esh~J:da ue, odiainoa fazê-lo!!Seni.ol:'enlea da 
:· oons.; mçao. , . · ·. . 

~ Oacqpat. ine~~i i,~ gora .de ,oti~oa .. pontoli .sobre ·-R,ne a 
., refurma 4 realarnada. . . . . 

E' um drlltia·. a. Qbser,vai:Jcia .da;<üspoâiÇão constitu,. 
cional que' eatsbeleoa o julgamento péloa ~juizea'·perpe· 
tuo! . .A Dlaioria 'das aommibsaes fez a e'stEÍ·r<!hpelto mui
to, mBs não tanto quanto · era po!!idfél. N2 ·minha opi
~!iíQ _ .eil~. ~r~to~~e .m~is. dq1~ne er1' Drecis9 do pri_nci
·Pio\'qne tínna cem· VJatl\ rc.~pé1tar, cf·neste ·ponto amda 
divirjo de maus illustrea. companb.eiros. Assim> no pro
j aoto se eatab'alooít· iqu~ DBII1'tidáclo8 sédea das relnçõer, 
não ha 'ão "uiz•& ma • • ã 
.'68tcé' lu~:tare_li :·sejão oon,.artitlQll• ·ein ··varas ·lí0.1direito. 

' 'Não se · estábdeaéu o méamo- óom rela~iia: ãs Outras 
c~marcas, nem ora possiven~z~·l(;,_ p~rqú'e aàriÃ pre4 

·. ., . ) 

UM Sa. ··DEI>UTlno:--'-A '. obmnii!J~io ' o' terfi\'Yf1Mto se 
·pntHlsoe. · · · · 

.O Sa ·Sou.u. Rrus:-..:$em duvida; 'eu r.orédito ,que a 
oau:mls!io. o teria .feito se .p'odaEse, e o terla ,feito oom 
meu voto; mns isso não er& ,pOaai.vol. 

'UM rSa~ DBPU'i'A'flo:-Mae ~t'a ·possl•el.-dar,ul!i: juiz de 
direito. a oada-oomat'~a .de ttm. •sóe·t&rmo. · · 

O ·sa. · Sobz.í• RBII :..:..;E\ltrutanto 'R·· obmJ:bissiio 1aind~ 
a~ib:J: prno~rou rei!J)bitsr 'O prinôlpio· Ol>nstituéioua1 do 
julgamento:·'Polo jui~ perp~uo, porque, '.oi:.ns·erfàndo oa 
jnb:es mumbipnea,· toihvia apónlis lhes •deu a • attribui
ção de prepnrnr o prooiBilO'·Do oivel; e no arlme •r.iS:mante 
.l~ee 'oo~ue~voa o julll:31D~iao · dos c:times <~e'l:h. que os 
trios eo hvrao ·iloltoa e <l,a.s •1nfrafJçõss de ·poatnrlts. 

· Compre:bentic.o.slf' ·facilmente .· e ' oon'\'snillnola.'..ldestai 
·· dieposi~!>eo: Sa•niío' tra;;,·em·baraço na :pra~íoa! ·se é mes

md müito óbnTeniente 'PIU'a ·n~' partes a mediõ.a,dê fe:c.er 
depender o processo oival do 1 julgamento do jtuiz de . . .. . . 

1 ~ . 
1to elos otim.re,•em que êll ré~ ae ·uvrão ·aoltos~ e• das in .. 
freaçõ es de post111.as munioir,aeiJ, Attenden·do•so quo, 
.naquelleB o.rbbeiJ;, ·mtúto · difticil.etn-la·,ás partes· :defende 4 

rem-se, •IU:l o jnlJ,!am&l:lto· dependellso -de .&ma. llÓ auto
ridadu em tod~fl.OOlllllXCRjB IJ.U81 b.avendo em.cada• termo 
uma onm&r~ mn.u.ioi pal; ·mu1to natural é que rneesa oir
cumsor~pção h~ja um',ju.iz qno julgue. as Úlirácçõoa de 
o~as leia e~pedities, · ~ca !óra .da .dtt~ida m~~Q proposi• 

. yoo, e dcvidameute,Jnstlfiondaa ·as die.pOPl.çoes do pro· 
~ JCOt~ nesta· parte. . . 
. Eu., dillSe ~ Sr ,.,presidente., ·ql!e o -p.ejeoto,daata.va'!"'&e maio 
?o ~qu"e .. era: ,p'ruilis? ;.de.sa~,~!.})ri:nclpio m'!p~aile~or . doe 

• 11úlgamento~ 1p.eloS·)';l!Ul!h~~tu.os, .a ~BBltq ~Jiso por-
11que, n~Ue se ~dha .w,poatQ, ~e ~ao~, JWZes Aa,,paz cabe 
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a attribnill,l~o ~ jJZ:li!IIWl~Bes:à:nl!3tllbsJ Ofim~áj( Ollll :qu,.~ 
os ré_o1JJ. se,:U:9!iio f;Jaoltoei: 6'; as •:inf.raoJÕ.eat: do· po~tut~' 
mumclp1H!I'. . . . .· · · 

Se en•·.visJi!•·que ~6~por: ealle! maão • ao• dsti11., a·.de'l!iaa . · · 
garRDtil'lan.oidad.iio para <J.il« pedl!t~~~-·IDelb<*• gó:r:ar; dcll" 
e.ffeito&Jaa. l?i1• B\ltn• pll~uj.zo.· à.eat.!J.). nií.o t~r.u., dnviliá· 
s) ga Illlt 'llÚll • diu:.l ta-m t..q~ , men• vot01 :a., .eas&. dia poeiçiió/ 
abrindu assim mais uma e:z:oe ~ção áqnclie principio;; 

. · ; • '1 • ., .• ' . 

OS prÍtlClpÍOS á~ 9U&8 U'tiínss CUD~eq ii~J10if1B.;. DlS~, esea .. 
grnDde. con~eniencia, não fXis~e1 ,e por~n,t;o EÓ aos .. 
juízes ·mun~OiP,n,QiJ/Eliil' c~d~' ~rmo, it:;,l q~a riM.h'onv~~ . .. . .. . .. ' . : ' . ' . 

houvet;; a.e dàvo~•dar.jlssli ~tt;inu'iç~. . · . 
A est~rcs.p,l!Ít9 elilendo; úàn~ern, ' .o .projpatq,_e pllrece", 

me qu~;tnme;nda. 9-.t·lrna· m.àM ·~cf'!4:\YeÍ nestl\" p~l'tt· ... , 
Sr. preaidante.7 outra razão teu!:. o p~ra.. não. tOst<>nil;::r 

aos juizes de paz easn attribuiviío, dém da •qtta doi,' e 
é quo oa juizJs d ,J pnz, qus pnd.iã'o; ser•inoont~staY~l
mcntanr.n .&o.~i4adJJs; de.·~l\ndepp~oyeitJ, Q.o ve:rdade~ra 
garanÜI\'c pOJ:a •. ,o. cidaliãoi:niia,.u 6ão ;.,e DamtaJrn,dsto. 
irxogorn~a..injnri~ n;m,avapço .tti:D.Jl propfmiçiiQ..inc():q•. 
venioQ.t.e ,,01:1- fals.a.j deB(le . . qne, 1\ttenào·. á-etni ,ori~o:n..- , 
J uiz?s. d~ ~l~~ã;, .Po pula~·, eleic;.-ã~. 9,~e ·.c ,mp .O. p~.iz;ttldo 

. , ; ' • I . I • ' . t ~· 

da libN:d~~t~e ;.j \lit:'IS, 1\1\lmaior .. starte,: l:lluito.iutert~Ssa.d.o~, .. 
na! lutoe ._.par.tid~l!illa; .d,as: lo;~ftlhia.<les, , niic~;são por certo · 
os n::ai11: :p~pric-s pl<r~.ee,lp~s \ilntrege.r .. oju1gs.mento d, ,, 

eorão 'tllea bons juiies. · . , . . 
O Sn. ~ou.H EEIS: -D !pJis. cumpre tdnda ~~o es- .. . 

quecer qut, toado o~ jniz·. s .. dE) J1ar., . pdo oodig~ do 
pr?oe~el),dl s~tribniç_ão .:q~e· hoj~~•e•lhes qua~'dar;:; o 
p1nz r~uonheotH\-1- q~tao •m;,onve~ueiit&: •ers· oonhoryaJ.la, . 
e esss-.a:ttribdJÍ~ lhés . fo~ tftadsi· . · 

O 110 )re ~ d!!pú. tad~ pol'' S• P ãulo dia a& 6!ll' spa tte que 
os subdelegados trunbem llâo interes11ados nas lntns. 
pgrtidnTins . dtlá loc!lll.dades. ' · : :. 

(H à Ú-n ap~1'''•), . . . . . 

mos reformar. 
UM''~•{'J)&P~"-DO :~~O ar,t; c;~- do pfoj_act.o p~r~llEL - . 

mant~ n.a9iautorkdadàl\' p.llioiiiooa.a attribtiiçiio,.'de. julgar · . 
a m . ~QP, ~ . e .p~ llr::.s,,. · 

O 8a~ So11zA -Rilr.s~-El' varcllllae;·: Sr• preeidente, <Jne ·· 
pe~o Mt·i ·õ! · dt}l J>tc.ij~~to <·pareoa. ~fl!lO' a· at:ri humyiío• qhe · 
hoJe têm ~til autondHdes ·. poho1aerJ'·d~· JUl~ar f .a~ Ja
frO'.oçõ~s de poetur'l.t~j' 'é 'rnMitidlfJ Diz·esse(artuto:· 1 

c Flioa· e:l'ltiocta.,a jurisdioÇio dog obefae: de· policia-, 
dolegnllos•e subtlpleRSdos:' DO' q11e•·respeita· 'IIQ•processo · 
e jal8Qmento· doa cdme,.·am que o réu ·.se·1.i~ra solto,· D · 

O Sn •. Cnuz N<\CHADO : -Esta. .. eDc&pou-m,qf (11ilar,l'-
da·i e ) ' · · · 

O Sa;·. ~ouu RÉ11: .-,.M&s não era este •O ·.pen.,nmento . 
da commiesii()j~ e .eu, que notei! isso 1110 projecto~ .ofl'eroço 
omcnda pnrr. <{llB e~e ncoreBOtlntam:;;aG. , sagninteo•!nla ..... 
't'ras ......; 10 ' das tinfraoçõa• da rp oatulll8. j . 

~rei o que. esol\pir.So . esta1 .i pulr\~rM DI\ lrrJdaoÇJãCl • do 
proJCOto, e por isso. a. eroe,uda . oo~plotn. . ll .di~po~içi9 e 
sane de reap,o&tn ao nobN deputado por S. Paulo. 

.• 

u~. Sn.~l DsPUTADO I~ M!!s ni\o. acha q;~e 1\Jdl.::'lpo-, 
si9ão , do a~t. G" ·OPmpr~enJe! .os eximes·: de iufrnoçi\o de,· 
poatu.rpa,'?, 

O Stv ;GAitl.\' CflttQutra\\ :-Niío•a1l'linã() soltos·as réos· 
nas illftmJçi'Ssa d&. postura&. 'r · ' ·' 

O SJt. SouzA. R!lr.S :-~rimeiratnente ~ão se costuma 
chamar ori'rna as inhacçõas d~ poRturas; nunca. nin~ 
guom enteqdl!U a infraQ?io d.e postu,ras por orime om 
que crrêà · ae· U\Ita 'd,\~tH , ~ f6ro··nãb ·se u~!l···diz~r:
réo de'o#~e e~~ q~(j19~ livrnol~b; : reCerindó'•so; ao in
frsctbr, ldG< · !)96 ttt 1'1\s .-t:Aló'~j disto~ em. outtas: partes 1.lo . 

,•, 

'í9 

prcjectaf emHp.t~lliiO•tmatfõ.·de ambali:as especieia, aãoellas 
distinotanienteldOilignlldOO~ · '· · · · 

O $a . . GA.nu. C.sllQot:mA. :+TIUito não proceqa. adiá~ · 
tincçií.~Jrquo r o; nob.ttl deputmlo f.az ,de eimpl<õa . infra.c.
tores d~ postnraa ot'- .dar:r?oa,1qu~ na..liúgP:!!g~lp mesm? 
do oodígu ~o proaeeso o tnfr~ot.or- diJ. posturas é 'oonSl· 
deraaQ; J,'éo. . . ' . 

.;: 

dip;o náq: oonfnndiJ Or· 10ntoa, .a.istin~lll'-t c~mo~ eap~oies• 
dift'm:tn~es; daail§ntDdo 'utt:ia. oomn ·inf,:acç!io de po.stiu:n~ . 
e a outra como crim~a em que os réoe ~;e li.vrii:>,eoltos;, . . 

.. ' . . ~, . 1 

m:mte neste P.rtig'> d"ixou de, fazê lo.; e pa;;.;.. qlle não 
pareç". q'lfeí·· 1!13 qui:r; tltt' SS,RtltOTid!l.d63 polioi;;e&; 0 pro.;. 
ce33o e Jll g"tm•mt,o< daa xnf!osoçõ ~a de poatnras ~ a 
emen(ll~: é necas~aria. ; · ' 

· O Sn. C~uz MAcnm'>: .:_·ou !alta em um. lug~r. ou 
SObt'a Op:l O'Q.trO. · · • 

O SJt, ~ou.z~ Rgrs:-TundQ, Sr. presid~ute1 f.xpr.nêi.i:o 
doroinha!l id,áo.& suhre.a .p:~rt ,,a l.proj ·.loto. 'roh.tiTa.á at .. 
tdbuiçiio,de.julgnr.,, meuoionan1lo a::~ ome.ndaa qWJ a eate 
resp~itO · tinh~, d.tl· otleMaO•Jr1 · pas&:lt:ai ·agor·~ ~ outro as-· 

Sep!ll'!lçrí•J OÜB atlrib~liçõ ;IS juiliciâri!ls aas policiaaCJ; 
A Qcmmissãb. IiBs.t~ pl'lr$!} me ,paraoa· qp'l.fez qua~to 

podi ~,.. d~da, qae ; tirou.. áS! a•d;orid~>dJs ; p~ii~i~~'sr:o. p.ro-
1 :.. • • 

de qua.!q·~et' hdivV'Uo q te;.fô;: ,a!!ousado; deinado-lbea• 
apenap 11. a~tdbuiçt\(1 de p1'ouder;e f.~rma.r•·o proce.oso, .q,ae 
s~rá s}~~mettid.o .11 :-.utor~~o · 111 9-u.~m· cu.m re: .pronun. ... ·. 

cia d~qnl'!lla·· com~. recnrao n!l()essario .para <llSt_jl;: · 
Dir:-sa~ha.: Aind.a asdtn:·a se~amção : de:?ejlid~Dio se'· 

dá, por.qne naiopin%l. de ·muitos é attritx4çfío !jndi
ciaria,' a formação do proueaso. Não estóuilon~e.de 
vensu·com ,est;:a ·I' m~s;'q.uem~ ooDbeoef o nosso palz; 'lê . 
bam, pJ;imt.iiri). que· túdo, a: grnD,~e difticul.•iade , de ·!lo
dér·se,rle~iala~ . o.()~ · un:fda.d~ p~~.: todn3 .a3· .m~ l~c~li· , 
da de!, e ~o r 1~$0 é qu,e a: .:etpo1tü :da •to doa o~ f})r!lltlplo& · 
se ve abrnem ae a oada .p.n!!Bó>AlxaapcõBBl , · 
' CouN~lnçii;Diá ~ropal'ar R1jusü1,1anda .poli~ilt:- Bl':com-· 
miss~;nii>r~~e. dei~a~d~ abl)ir llma.e~apçã~·na parta • 

Entrstnnto, pen'ào q:lo .não se, {Ufá ~OJ)l .~~.ão qu.;rilÕ 
sp gt!rsn,tio mdhnr u. liberdade 'do,oidad~o, .1tiran~o áa 
fi!utorida.ole~ ',Ji!olio! -les · o direito ' de: prónun.o~~rcl?l;,.se. 

O 9a. DriAnT~ I:m, A zt-i.vEDo ~-s.e ,ellna. formão a onlps. 
é q tH1Bi .~llns\)riâ' a.fao.ulQ.itda __ de. pro.nnnoiurem .. se •. 

o SR. TaEiliiOR~ ilA: Suv.t.i-- Jaiz.o;• sem· responsabi
lidade I 

O Sa. Soun REts :_;Não penao oomo·o· ncbn~ depu
taclo: !j uit;ee~ foOIU .ras ponea bilidada, .pOJq ua·ll: 

O ~à . Cri.uz MA.cuno': -·Faça o favol'·de ler· o § 2• 
do art. 5", .que, -verá qtte elleo· conco~m para a:forma-. 
çiio dR·llnlpn; f:lzendo · diligenoi:~s1 ote. 

O Sn, Souz.\ Bers :.-Não h11 ! quem negue iato; mcs• 
om q11e consiste. R niio rGspons&bili~ado d•u autorida~ea . 
polioi11t3 't 

O SR>. ToaoPono: D.t.· Su.vA :-0 fnrmador do·prqce11so , 
é qu(lal\e!ltá mam·apto ·pAra. .julga-lo,. porque dabi de-
peudGt01 jalgnro.ent~. . 

O Sn. Soun REta:.- Este nrgnmento ataoa ~odo 
' . , 

:s~sim · ntio ouvi oc motivo da não ret!poneabilidado chn 
autoridades polioin~a. Ae autoridades são eompr.e rea• 
ponaaveis por sous aotos. 
· O Sn. TBEoDonO,D.A. Sxr.vA·:- Ea fl\llo. da mponaabi, 
lidade moral e ~ií.,o. da lesal. : , 
. O StL So11n R~rs :-Sé Slreoponeabi!id~de moral•oabe• · 
E6rneote•·Btx jtriz,·qn<S·pronunoiat ~a· na· ·rt'forma-·melhor 
garat~ttiPI, pnrB .o• ()ida'dão, P.orqn~ 1\1· xesponet5bUi,d~~e· 
morai vaneoabtt' !!obre um c' au tonilade' q~e, •na"'plmt.o• 
geral, melhor a. .aaaegurn.. . · . . ;' 
! Já,· "Vê, portanto·, o ·nobre · dep~tado ·'quO' a · oiro-qm• · 
stanoia.; da~sor• ~ rosponaab:ilidn,~ D!otal'!X~U~dSI OOIIlO . 
êlisBfY S ·· E.i., da.• mtn-ridade· policnat, e•attr1bt11da1 sótnents· 
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ao jniz de direito, é sem duvida antes um motivo para 
applaudir a refonnà do qu~ para conà.omna-la. 

Sr. preeidente, a attribuiçi.io que o projecto m~tem 
nos déll'g,dos e subdelegados, do formarem o processo 
e de cxeautsrem todas as diligenciAr.; que .os juizes de 
direito determinarem, quando lhes f6rcm. presentes os 
prooe~,;t>oa, é toda no interesse legitimo das partes, que 
muito soflreriiio se fossen; obrig~tdas a ver formar o 

- ' mesmo em cada termo. Não devemo~ pol' amor do rigor 
dos principios, proscinair do ooníliar o interesse da lei 
com· o das partes. 

-noz Acs.uo :-~em uv1 a. 
O Sn. ::=ouzA Rt::rs:-Sr. presidente, oom rcla\·ão ás me

didas qna o prr,jectooontém piirs mdho: g,uantira liber· 
dade ào cid:1'iüo, divürsas dis,1o~icõoa ha no projecto em 
disolls ~ão . M~noiouarei em primeiro lugsr os que se 
referem a·;!l crimes a 'iançavei~, e n fiança. 

Pela q r1e diz; respeito nos orimea a fiança veia, o pro· 
jeoto coneigM a Héa da se revogar a disposição do 
~ 1" do nrt. 38 da lei de 3 de Dezembro de 1841. 

Esto parngrapho refere-f.lo a certos crimes, em que, 
por exo?pçã.o á r."'sra ge1·al ~os ol'i!Dea a üançave~11, s2 es-

outros. 
O prc•j.,oto revoga essa. dis.,caição e faz incluir esse& 

crimea na reg1·a geral doa a6ançaveis, tendo em atten-

\)it Com relação á fi~nça, o pr~jaoto oonsigna a idéa da 
fisnça provisoris1 como um remedio msis prompto; e 
revogll. tarubem o a~t. · 46 d~ mesma. lei_ da 3 de J?ez~m-

dos p\los crimes1 de haverem o dnmno causado do fiador, 
assim como ts.mbem de serem as custas pagas por este, 
quando o ré.> não tivea!e meios- para isso, e não fugisse, 
sendo condemnado. 

A commissão entendeu qo.e, Dl.issa hypothese, não de
'fia sujeihr o fiador ao dumno oausado, nem. ás custas. 
· (I{ ui'' bem.) E' um meio de facilitar a fiança, desde que, 
assim, menos repugt1nnaia. hq,vorá em presta-la. 

Agora, quanto á fiança provieoria. . 
· . A este respeito o n'obte deputa i o pelo 6" distrioto de 
Minas fez n consideração de que o projecto não fazia. 

e r ç o 11101'1& a 
O ~ll Cnuz MAcHADo : -E' verdade. 
O ~n. Souz .. REiS:_-:- E~ dis~e, em. ap~rte, no r obre 

tarei agora que & commhsão aceita emenda sobre o 
aasumpto, e procurará roesmo apresenta-lu, de m<1cÍo 
a estabt>leoer bm o. differcnça entra uma e out~a _ 
tiançu, e n tornRr a provhotia de immediata pres-
tação. · · 

O Sn. Cnuz MAcnAno dá. um nparte. 
O Sn. SouzA REIS:- Em to,lo o oa.so1 à.esie que polo · 

projecto fios. e~tabelecido um proot~~so para e. tiauça 
quo cxolut~ a npplict\ção do qnu sctu~lmenta vigora, e 
~:·quelle <é tal que qL1uiqu<:~r nutoric1ade R quem o preso 
fôr Spresontado, fóde immudiRt'lmouto ll''eitnr n finnça, 
fio11. baut pat()nta que o p1·ojeoto attendcu ruuito á fu
oilitaçiio rlella, o que é uma gran:l.v vantagem psr" 
o oidn.dão. 

Jú. d.iss9, Sr. presiJonto, qne l_lelo pt•ojeoto a fiança 
pó1e ser prestada perante qunlquer nutoridada1 n quem 
fôr apreAentll.do o aocuse.do·; ora, sendo hoju, pelas lCJis 
em vig·1r, v6mente a a.utódclatle qcé pxende ou [-'NDUD-. . " . ' 
quanta vant.agexn hn D!\ rGfol'Lnn q'uu o prcjeóto adopta. 
(Apoz'ado.r.) 

Não te'fo1 porhnto, r1•z\\o algu~a o uohro de;.1utudo 
por Minas .. quRndo pretoo.ib;u fnzor acJ·e•Uttu que neste 
pouto uilo tin~a o projeoto melhorado oousn alguma a 
nossa logialação, e :lutes a peioran, porque ndmittia 
quo o oidadiio nJcusndo de (lrimo aêa.nçavel nnd.nsse á 
prooura da nutoridade, depoia de !11feotur.d~ & p1·isão, 
por 12 o mais horas, quando a oonstituiçiio quer que 
não poeen aer pr~ao individuo nl~um, desde que decla
rar que q :~er prestar fiança.. 

Sem d.ttvida é esta a disposição aonstituoionsl, mas 
a propria constituição diz quo ninguexn 11rá conduziio 
á pri11to ou nella conlfrtJadoi portnnto, niio pó de e lia re-

ferir·Ec, tratando de prisão, á eegurança em que se 
proonra ter alguem a qnem se attribne um crime, até 
que preste fiauça. _ 

O que quer a constituição é que não soja recolhido o 
aoouaad<;~ a ca1à de pririJo, mas nih quo deix:'l de ser 
oondu2ido preso ou neguro, para que a. fiança. seja pres
tada. CrGio qutl não estou em erro argumentando desta 
maneirà. 

n. M ·En-QoErnA.:- s o resu !\ mesmo as 
palnras da. oon.etituição. 

O Sn. SouzA :2u,Js: -Para a bos excanção do pre
ooito oonstituoionf 1 as leia da vem estabelecer um 
prooeeso t~l para a fiança, que faoiüta aua prestação, 
para que não se torne impossível a dispcsição que 
prohibe que seja recolhido á prirlfo o accusado que 
quer e pólo, em virtude da lei, dar fiança. E' justamente 
isto o que o projecto faz. 

(Trocão-.te dive~101 aP.a .. lt.!,) 
O projEoto ooneigaa 8 idéa de um certa prazo para a 

apresentação àos cidadãos presos em flagrante, á auto
ridade qus deve interroga-los e providen~iar sobre seu 
destino, estabelecendo 12 horas atá 11ma legua. e mais 
4 ror cada legua que aoorescer. 

-o o q · j co n 'en i u 8 -

sição, creio que della não póde surtir effeito alg11m 
salutsr; o desde que ne&a mesma dispo!!lição se con
signa que o réo s~ja· apresentado a qualquer. das se,goin· 
es an ri a ea: JUtzes e paz, su e ega o;, e e a os, 

juizes municipaes e de direito, me parece qme sem 
tixar-se prazn, e dizendo-se apenas que o réo eeja 
apresentado a. que.lquer dessas autoridades, não poderá 

aver o menor reoo10 e que t>m our o espaço e znpo 
se nãJ enoontre .quem conheça da prisão. 

· (Ha wn oparlt.) . 
Essa disro:tiçã.o está no~ l· do art. a·, qne a~nslgn111 

sem duvido. d~uma, uma das reforma11 doeejaveis em 
relação á liberdaà.e indívidu!ll, qual é de aar apresenta
do o aoousado á primeira autoridade que f6r encon· 
trada.. 

O nobre deputndo fe~ a reflexão de. ~ue a palavra
mesmo-que se lê nesss disposição não ttnbaanbimento, 
pQrque não se t:nha tratado ainda de jlliz, 

eitus pula.vras 'f -c não eõtando presente o JUiz compe
tentB -; por co:ru~l3guinte, dizendo em aeguida : c o 
ooncluotor apresentará o réo ao mesmo juiz dentro de 
12 horas -., ó claro que a pnlavr<l-mesmo-r.qui refe· 
re·se no juiz oon~petente de qua fallou nntea. 

O nubre deputado, pois, niio Linha ro:&ão al_guma 
auoullo oc.n~ide·ava a palavu .;.... mesmo- eem liigni
t1cação; ell~ <1stá muito bem cabida, embora eu niio 
adopte a di«p .&içiio que n oowprehonde, porque nem 
penso que se dov!\ prtoarar o juiz em n<Jwe àe quem 
foi feitn. a prisLio, ele proforenoin n qualquer outro, e 
nem julgo uw~ g~rautia a dlleignuçiio de prazos pllra 
e~oa. prooum; 110 ooutraaio, ossos prazos podem dor lu· 
gar !\ abuao11 o violeuoiua. 

Como é que se ha dJ nniar doze horas e moãia oom 
um pr~ao a procurar ema carta autoridade .•. 

UM Sn. Dt:PUTAD~f: _: Mnrcn·so prazo, 
O Sn. SQ?Z"- ~EIS : -Se o int:pootor de qunrtdrii~, o 

• I 

exoed·~r esse prfizo,· quem lhed ha da ir ás mãos 't . de~ 
pois1 senhores, que interovse tem qualquer desses i11di~ 
viduos ile andar coro um homem, om sugu>.'ança, logusa 
e legn11s 'i O resultndo será que elle, a propo&ito de 
ter doze hor~.s paro. prootl\'&1' a nutoridado até uma legua, 
proanrnrá meio de ~ôr o preso debaixo de guarda, aam 
incommodo seu; amarra-o~ mette-o no tronco, otc., por· 
que não tem outro meio ae guardar por doze horas um 
lioml'm. 
· Eu, portanto, emendo essa disposiçiio por esta 
fórma : 

c Não se achando o juiz no lugar om:.quo se eUeotnar 
a prisão, o conduotor spresenta1·á o :réo no juiz de paz, 
delegado, oubdelogado, chefe dt:~ policia,, juiz municjpal 
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ou juiz de direito, qual delles fôr primeiro encon
trado. ~ 
· O Sn. Cnuz MAaoA.no: - Todos ficamos satisfeitos 

com esoa émenda. 
O Sn. SouZA REIS :-Pareceu-me que era melhm: tirar 

esses prazos, e emendar como proponho, porquo são 
tantas as autoridades que nãfJ será difficil encontrar de 
prompto uma dellas. 

O Sa. Cnuz MAc~IA.Do :-A. discussão, como uma con
ferencia du jurisconsultos, é que serve, é o melhor meio 
de acertar. 

. 
diapoaiçõ~a no sentido de garantir a liberdade individual. 
Assim, estabelece elle que não só os cidadãos presos em 
flagrante delioto) oomo fica dito, mas tnmbem em vir
tude de pronuncio., possão prestar Üaq'a perante EJ.UB!
qa.,r autoridade a quem forem apresentados. 

Estabelece m~h que nos crimes em que O!l l"êO! se 
livrão soltos, o inspaotor de quarteirão lavre um auto e 
faça ir embora o acou~ado. 

A oste respoit:~, porém, o nobre deputado no!o 6• dia· 
trioto de Minas ·lembrou que era preciso êstabelecer 
alguma. medida no sentido â.e tambem nEsim •e prooe-

cidadão. E' sem duvida muito justo. Eu não fiz emenda 
a este respeito, porque BS emendas que ofl'ere~m süo 
Eómeots no sentido das restrioções qne motivá.t·ão minha . . . ,., 

fio que estes não terão du.vida em noeits/ a rneilid~ 
lembrada. 

Acaba o projeoto oom a appellação nos orimes alian~· . . - " . . . . 
es~a ~~posição muito Ealutar, e que assenta em sãos 
prlDOlpllS. 

No projeoto sa consigna a idéa da appellaçio por 
falta de fórma, no interesse da lei unicamente. O no· 
bre deputado fez ~obre isto variM considerações, qüe 
realmente oalárão em meu animo. 

Entretanto ha uma verdadeira luta entre BS vanta· 
gena da dispo~ição . do projecto e as que se podem colher 
da disposição sotualmente em ,,igor. Eflectivawente, 
Sr. preailente, deixar-se sujeito aos caprichos da 

arte o cidadão que, acousado, foi 1\baolvido, som appel-
ar o Jut:r. e re1 o, pe a oonVJ.cçao que e era.o as 

provas o o debato de ter sido juata a decisão; daixar·ee 
a68i,m gem(lr em priltão quem foi julgado livre de pena, 
mn1tas -vezes sómente por uc oooorrQu ulle ar-se ne 
no J gamen nao S!! ocou a oampa1n a, por exemp.o, 
ou outra qualquer fi!lta de fórmula semslhnnta .... 

O Sa Cauz MA.cnno :- E quando appellíio, tís vezeá 
nem sabem ainda o que hão de dizer. 

O Sa f ouzA. R EIS ~- ..•• á sem <lu vida dolo roa(• ; mas 
6 tambem OGrto que pó:le dar-se :nullidade quo influa 
XIO jttlgamento, como bem lembrou o :nobre deput~do 
per Minas, como, por exemplo, conter o conselho indi· 
'Tiduos interessados pelo rêo, e ser a ~bsolviçiio por 
empnte de vo\os ou por uma maioria feita oom o nu· 
merc do votos igual M desa<s inteNssadoe; o neetu caso 
)lib é menos doloroBo quo B.iio haj11. meio do dar-ao novo 
j11lgameuto. 

Na luta destes inconvetúentes eu tenho diflionlrlade 
para clcoidir~me entre a douttina que vigol'â e a quo se 
qnor udinittir. · 

UM Sa. DEPVT.\DO dá um aparte. 

O Sn SouzA. REIS : -Entendo ois uo a l uma me:. 
dLa se eve ostabe aoér no sentido de aokutelar taes 
inoonvsnientea. 

Onvi, ordo que mesmo a um doa meus nobres oolle
gns dn ooromisAão, a idéa de não ao nclmittir nppellução 
alguma po1• falta. dE! fórmulas, aem que s parte tenba. 
protestado .•• 

O Sn. PINTO LI~A.. : -Apoiado. 
O Sn. SouzA Rms :- ... no curso do julgamento, pela. 

nullidu.dc resultante da feltl\. 
O S.a. ANonA.oB FmuEll\A:- Entiío proteata. contra. 

tudo; é preoisp distinguir certas nullida.d&e. 

O Sn. SouzA. REtS;·-Estabeleoidlll! préviamente ns nul
lidadol!: protestando as partoe em tempo o dAixando eo 

TOM 

ao juiz de direito a apreoiaç!io, on quando sejãó baataütea 
a11 duas primeiras condições, penso que teremos aoer
t!ldo. O que é verdade é qu., nos termos absolutos om 
que e~M. oonoobido o artigo, eu tenho duvida de pras· 
tar meu voto. Entendo que devemos comiderarsobre 
este ponto e offereoer alguma emenda que evite ambos 
os inconvenientes. 

Estabelece o projeot'J ainda, Sr. presidente; que, não . ' . - . .. 

ieto deixá:rão de se1• j nlgados, o direito d'3 r~querEr€m 
seu julgamento em outro termo vizinho, convindo o 
promotor publ~<:~· 

duvida. Mesmo o nobre dt!putado que te opFô~ a ella, 
nüo o fez pela dispo&ic,.io em si, foi pelo diraito que 
ella dá. ao promotor de oppôr·se1 e neeto caso não poBBa 
ter lugar o pedido do réõ. 

O Sa. Catiz MAcHADo:- Se a disposição é conve
niente~ seja pura e simples. 

O f:,a. SouZA REI!I:-0 meu nobre collega C.e com· 
misaãu que hontem respondeu ao nobre deputado, quanto 
a esta obj€cção declarou que neste OliâG a o.ndieneia do 
promQtor; seu voto; não deve resolver e. questão; que o 
ve o a 1 apenas consu 1vo. 

Eu não 'Penso assim; pela maneira por qne eatá. o 
artigo redigido, nem tive, oonfesFO com toda a fran~ 

uezs eat& idéa uando oonf'erenciámos sobre o projeoto. 
O Sa. Cauz MAcueoo; -A palana conui~r é deci

siva, e não con"Jultiva. 
O Sa. Souu REIS: -Sem iinvida. Entretanto, se . . 

lançar mio para preferir um jnry que lhe pareça mais 
favora;Yel, e por isto e que se dá l\0 promotor O direito 
de convi:r ou não, cumpre tambem evitar 9-ue o pro· 
motor caprichosamente s:~ opponha ao requtmmento do 
réo. Nestas oironmstanoiaa, o que me parece maia oon
veuiontc, concordando, portanto,. em parte com o nobre 
àeputado por Minlls, é qne se declare frsncaw~nte q.ne 
seja consultivo o voto do promotor, ou que ee diga 
apenas -ou'ddo o promotor-, porque neste caso fica 
no juiz de direito o apreciar as razões que porventura 
o romotor opponha ao requerimento do téo. 

(Ct·uzão 18 algum apart11 ) 
Sr. presidente, S'lte. projaoto, alêm de disposições quo 

muito favorecem á liberdade .indiyidual, .oomprehe_nde 
ou .ras e tnoon 
lar; eUe dá providencias no sentido de facilitar o anda
mento das causas o simplificar os prooe&sos, f'lra que 
niio pesem sobre as p; rtes tanto qul\nto bojo. 

O projecto. acaba com a obr!gaç~o q!le tem o ju~ti
tioante de de1xar traslado da. JU$tlfioaçao no oart,,no; 
de ft~zer subir os recurso11 Oiimes por tra&la.do; da 11.erem 
a.a osuripturBS lllvradaa de proprio punho do tabelliiio; 
e manda que nas cnusus oiveis da alçada do jtlb de ài· 
rcito ao use do proceaso attmmario oommeroial. 

Dispõe dém ·disto o pr<·jeoto que os orimes Cllassi" 
fioados nos arts. 257, 258, 260, 2ts4 e 266, qu11ndo ao 
tratar do valor de 'menos do lOOR, sejão j.ulg:1.dotJ pelo 
juiz de direito, oabondo nell13a aoção oflio1al. 

O nobre clepntado por MitVl8 nohou oonsuravel esta 
dispo~içõ.o, potque entende quo olla anima os grandes 
furtos 

R\lalmeuto, St. }>residente. RSflim pllreoo n primeira 
viotu; mas quem attender que em gorai, e principalmente 

u oid11des muis o ulosas os e uenos furtos a.vultão 
extrnordinarinmeuto, e os pl11Jll 1oa os, J pe as espezss 
que aoarr11tão os processos, já. pelo inoommodo que 
ellca dão nií.o trati'io de promover a aoousação~ com• 
prohend~ a razão da disposição. 

A policia é a ca_i 11 passo inoommodad.~ por causa dos 
1·atGnoh·os, e a mu1o1· p:trte ds.s vezes s oha-ne elll frente 
delles mas sem acção. E', portanto, indispensaTel uma 
m~dida que habilite ~ mnio · pro~pta. punição da taes 
orin.inosos, o que aerVIrá J?Brs e:xt~B~m- los, talvez. 

Essa medida pareceu a oomml&Bao que erR a que 
propoz no projt~oto. qual li. de sujeitar esses oriminouos 
ao julgamento do 4'!liz de direito, dando·se ao promotor 
publioo ncção pnr~ soousa-lce. Pareoo·mo, pois, que 
a idéu é acertada. (Apoiado,.) 

11 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 02- PÃjgina 14 de 15 

.. o:sá. ~a~z .. ~RnAbP: .""'7' E~ :n~~- disse .. que a :pena 
aporoço!L'fB <lS g~f;ld!ls O!fm3~• ~u d~aee qu~ os yequenos 
fu,r~s entregaYao-ae .á {tCÇli.O oflicull da JUStlÇl,. e os 
grandes niio, 
, O Sn .. So~a. RErs :: - PérdÔJ~~BJ o n:1bre deputado; 

o q~a eu di~se foi que o nobre de~ut!idu:pensava que, 
dando· s~. ao promoto.r · publico aoção Fina_ aoauilar ·os 

. , . _- . , , .. n : gran es 
furtos tJt;avao BUJI3ltos unlOamu!.it~· á scçiio p1~rticular, 
sa aooroçonão estes. · 

O ~n. Cnuz MACUA.DJ: -E' cxscto. 

0' Sn. SclUi.4. . ~EI.s, : 7. E.'e~ ~~sp ~ndi.._ quJ oam efftJito 
aas!_rn p~t111ae _á pru~e1ra vista, mas nao o é

1 
e dei as 

rllzo2s em q11e me f uh do, 
o 13n. Cau~; M~CRAJJO dá . um aparto. ' 

O Sa. ~otru R~ra: -Mas o qae a~pnteoo oom Oíl pe-
9-ue?o~ furto~ n:io suc~ede ncs, gra,ndes; oestes ~s prll
JUd!_oados .usao da acçao quo H!m; naquellea ev1ta se n 
a.oç?-opart.zoula.t pelas dt>ilpez<ae !3. tr2balhos que acarretar, 
e,q.Hopp.n~dado é certa. P;;rttmto, me parece quo a dispo
sição é a1miseh'el e justifica v~!. (Apoiti.iot.) 

art. 8 • 

O Sa.· Souu. REIS: - 0Jótlpai·-rrie-hei ·e gora do~ 5• 
do àrt. s.· . 

• e rmmn q•te cs m 1v1 uos q•1a 
forem pr~e'!u por ma!fdtOr··s sejão_ · c<;>nduzidos s pre. 
sença do JUIZ, e ae prestarem ahi. l!P.nça •provisoria nos 
termos ,d~u~rt . , 9', sJjãa, po,;tos.ell;lli\>~rdade. . 

'"' . . , . u ~. ~-· po.r . tna!! ez a ,Rumas canal era-
Ç,qcs.oontra.e&til,dlBJWsiç4o p~· .tra~r de malfeitores, e
r;eoell.\ q~e, · a pretexto .de. &ret~ndid..os . malfeitores,. 
B~ pretiquam viol~néiss. Creio'. ser e~t;., ' o seu argu-
mento. . 

O Sn. Cnuz· MACIIADO ,d~ 'um: e.p~r~o . 
o.-.s.~. ~~UZA' REIS :~;pc~~~ d~z3r no jl6bre de'pút~do 

qu~ ·; nsv p~ávu desnperoebula a. pala.vrR. mrJfeitôres 
na ~anferêtJo[a :_ 'da <iotimlilisiio; 'ellà a disc.nitio' la:gámon
te,.e ohe1tou mesm:o uma vez' a ·Ntirs-la · ' mne estando 
con~~~aia' lio <!óil~go órimi~a!,. lhiqii:.r~cieu que era 

, • , 1 m o · o ar au ·ll'l-
dnde acção contra odminoaoa conhecidos, ·por taes. 
Poder-se-ha dizer que é iuutil ... 

0 Ea . AJ,tN<lAR. An;\Ril'~ : ~ Não ' 
oaçuo .mtuto r&a , 

O Sa. Souu REis:- .... e fdrça.·e reooilheoer'n·pro· 
ce~noia. ds. ·nrg)lmentação do nóbra de'ptt.tlldo por Mina~:~ 
sobre est-3 pon~o, po..,qu~; como·elk di" mLI\to b:.m· ·ha 
qu~~ro Cllscs de,.- pris~(}, o :do iodioiado, ·o de flagr~tite 
dehoto, o de pronuno1ndo c o ·d~ oondtuil'nado. 

O ,Sn. ~a.uz 'IIhiau.no: ....:.. O 'máifeitor do1-o estllr em 
um destes oasoa. 

O En Souu .. 'Reu :- Seoo .duvida; o porquo ~o 
p~dem f~zer gr~ndqa,, vox~~ões por Ol\uéa. desta palavra, 
nno , d~SBJO quo, ~lla ·fique 110 projecto . · 

O Sn. Cimt: _l\!Acu"no : - Eotú aonbada a quostno. 
O Sn. Att::Na:An AnAniPE: - Eutão 'oppõ~ fiO 't 
O. S~. Souz:A Rt:Is : - Çor:_vet~ho em que se supprima 

~ata p .. lavr" i se a. oomm~seao oon~ordar comiço.-offe· 
reoerá. e monda, no.'te eeatt~CJ, .s'.l nn~, 'Í!l-lo:"hel eu,: b11 
votara1 (>llr. algllllla. q ~e ·SeJa apresentada por. qunlquol' 

Aintlo. .,OO!n r~la~iô ·.flo ~t; 8" · tenho :con&iderP.\!ÕSCB -a 
f~•ar~ o ~aa so.~efer1:1m! a um dos· pontos easenoiaea de 
minha div.crgenaia. 

O SR C~uz MAcnADO: '"'7E' o § rlO·'l 
O ·Sn. ~o'uz~Jl~~Js = .• -E' ·o ')$'lo. . 
O Sn. Cu.uz: MADA.\no.:- ÉetalhQa. de aooordo. 

· O ~n. ,S,wu ~EI&: .......... Nüo· pos~o·. ahaolntQmonto ad
mittir Qtte :ti~ Jniz;'t ~nhaA faônldade d9,· manda~::pren.,. 
der, a róos •a!ispo;ad~;·: pelo.· simplculiuspllita· do fuga. 

o:sn. AUNCA:'!\ ·A~·A.nfPE: - 1Eàtando lcondomb.ndoa'1 
. <? 'S .. n: Souz~1REI~; _ _,.Qjà',i!IlP:o~~ 'a 'oon~~mn~~~<A, se 
ellti nao pó io ter ~xaouçao, em .v1rtudo do reourao -quo 
OllbC n <.1 IJondownado '1 · 

E8Jo argumento não póaa·tet pt·oce'denoià. elg~ma • 
Por.trmto, não posso, prestar m<>u voto a ease pat~· 

gblphoJ o peç, ·nas minhas cménd48 'suli. e'u'?.Prlls~ão. 
O Sn. Cnuz MAC:nAt~a dá um aparte. 
o 'Sn. Sou lA,. REIS ':-.:.Aõ art. 16' offêfaÇo olnendl t parQ. 

a suet~reEeli~ do~~§ l ··,o·, 6.- e dáa 'pahi'Yr~s_.:.:qu~J .leve r!. 
e seguintes-dó§ 4.· 

" 1sposzç0~s, ouw supproi!Gao pro;lon o, contém aa 
se~aintl.l!l medidus: obiigllçã9 do' juiz~relt.tior'na rolaç.'iio 
fazn reh.todo ~A cri pto, e de, quer os j':1iies de 1" iuatan
ch ubr os .de 2• tcr~m r azo oerlo ara dcs abhvre!ll 
os n'utos. 

Estas rrled:d11s p~cc~m á primeira,vista. de;·granda. 
utilidade, mas, bem penea.:las,. qne àiF:niflcsção tê.'ll 'f 

Quanto no rCll..:torio, nãl\ha necessidacle algaxna do!le, 
e núo iti<i.wos CO\ll td diilpõskãô f,z·or outrl\ cou.sa nHill 
do quo nugmentu o ttabalho doa des lto'bargadoree, 
quo, de orditturi•l, por sui'J.i·'iadll, ni\o podem o.plplioa.r te 
s longos csoriptoll,. .que .de mais ·ltle roubarião ' o tempu
precieo uo estudo dos autoP, 

Ulll En . DEPUTADO:- E no tribuna! 'do con:.lhercio'f 
O Sn._~ooiA REIS: ~Nottrii>u·al · do'conn:Dercio. bs. 

• " 1 . " lol • . O CB U S 
se uão q'\lnnrlo requetem, 'e s' ;lei muito píevi<lante
mente ordé!lau que o l'elatorio 'ffJ!JSr3 esciiipto p~ríi Elis· 
p~llS ·lr d.o trfi~a!hó d~ r.xal:niilarem' 'c:s aq'to's_, homen!!,do .. 

,_. . . . . . s . . _. JX~ mpo para teso. 
Mlis.no tribnnál. d:úel:ição.nã·o se' da· a 'irieai:Da ra1.ãà: 
o~jui~es são obtil(a.dos a examinarem o·s aütos1 p~rque, 
neuho~a causa póde ser julg!!.da semqueeltes llietehhãa 

- lB O. . . 
Não vejo p )t CCins3quencia rstlio . plaus:vel pára'· l:âta 

dispo•içã.... · . 
. Tam~etR não vejo razão p~ra l!c.,fixP.r ,v.ra~o~ 1i,ar!1 c 
déspaclio aos s.Uti)B • . Co:.uo se'}lód~Ji pxéviaU1eP,te·deterw 
~inar. ? temp,o -preciso para._ ~ eiitudQ d·:ls 'au,~oR, 'na. 
grande variedllde· ·de <lmEii<s qlle se agitão ante . to'dos Clli. 
juizos e tribunaea do paiz't 

(Ha cl&ver1o1 ap,;,,,.) 
Di:G-se ·que é ':essa,.o meio de·fc~zer--.se; efl'sótiva a ren

ponsa hi1idàde pela db·!nora na · admi'llil•t.ração da j no. 
• . , . · , a · ' · · .nee e, 10rgu-

mento; porqu~ 1Ç rsspo-nsli.bi1idarie néate '<l&Bó ~' onto
risllda· pt1lo art:·lts9 d~ co digo criminal; e rã.:J'iS ·p~eêisa· 
eesa tixação ~e pr8Zo para· Qonb:eccr ·ie se o juiz 'dumorou 

· fi tDim ·nçao a ·Jo ç11.. . . . 
A ~ispo&ição do :cod.igo_ ~rimJna~ n,iio a 1 tpitte ~u~ida,; · 

nem róde en.oontrar·embaraço em sua applh~a9ao' por 
falta de taea .prazos. 

O Sa. Cnuz: MAo!lADo :-Os prázoa~são preoiaoJ •para a& 
processos crimes, para os cíveis cão. 

O Sn . . ~ouzA ,_Rim :-::-Qu~Jq,uar juiz a· .quem· oaibm 
conbeoor as .~•oouao~io.do dtiWIJM nâ admlnilltra.çiio da 
justiça, em, .uma o~rta, o~oaa, lliio , tem . 4ifthuldnodà ·de 
r~aolver n·qt~oa,iio pl'lo eirnples ezalli& doa autos. 

UM Sn, DEPUTADO:- Como 'f sum·so fi~ar o ·toropG 
para · o · despacho Y 

O Sa. SouzA. REII: - Scnllorco como havemos n61 
Sxar ,o tempo par1~ o du~aoal) de UUlll onusa som B' 
oonhóoor;noa, 'nom sabérmrs quo t:fltu~o olltt: reolama, 
qnal suu i t1portancilil. <t O juiz ou tribuilql li' quem !'J.la, 
tôr presente, no caso de acausaç~.o por de~ora ~a r'len 
dospnoho, ó que, p~ld · cnt&me ·•do." uutosr•ha·· d~ ·a~U~r 

' . . , , ·. . . ' ' 
reveh -a orcn~· do uma desidio. .que en-não reoGnhe~q. 

O Sn. Cnuz MAoBAno:- E' praoiso e6't~bele~ei prUza 
P~.ra os juii\la arl quem préfe'rirem a·eU. jll)ga·moritO no 
crnJte. 

b Sn. SoUZA REIS: - Ól.fareco tâmbem 'uma eméi:Jda 
ao art. 17 ~ 2', quo eleva s alçnds dos. j u,izeo, d.~ p'p;z a. 
Iocs; não devemos fazer' ·altei:açãó' que'•ll ~ipo'rlenoía 
porventlira;l'~dio' tonha mcstrado·1J.ne 1() ·de .'OOJlvenibucia. 
publioa. Oe j nizeo d'.l paz Wm lnlçacla no• oiwel'' porque 
eute.ndQu-&e,Rifl\ -era :qe .utili$lnd.e. dar j.W,Za~ ;olooa~!J ,~m 
as minimi\IJ ilemro1das, e . niio -porqua·o~s fosseiD·Crt'!i" 
doa. paa:1,1 .tê-la. .· . , . . . . . . 

03 juiibs da · .'Pit'Z, de' o~en'çiio da ·óoll$~lt\iicão~1 rece~ 
'btltiió tl•.'lla'aparlns nina unioa attn·buição....!conolliir.--
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, , . -
. e1reotivos,: ·uem. eàtea ·pbdeíão auqs~tui~: a JDai~:,_do uma que seria de ~rande •incommod,o .. para .88 .partéo have-
.dsa. var~U:, No §.õ•' dispõa•:que ·os.r.jU:izes liubititntoa · da rem-se com juizea de comarcas extranhaa. Oflereço, 

. C}DO t.:l\ta' o § 1~ serão. no~púdos: pelo. ~ov~rao d'entre porta.n~11 ~ma ,,e!IiaJ;I.!il\.llllPPri.m~g_~,O : i~·4.·· da.aJ:t; . .J.• 
- __ ~o~s~d~o~u~to~r~e~s~o~u~h~s~c~b~ar~e~ls~fo~~~~~-~~~u·~~-~~--~--~tn· · 

d • d f., } I QJ! . · ,• 
- li~MII ~,p:~;&.tl.on ... o .. ~ró.oPé -0 -II\Ililos. UM Sn. DBPUTADo :--Apoiado. 

· ·D.;,ql1isp
1 :\"~. qu.9 ~ ' i~~a ~o ;nroj.eoto. ctt1a ~8•· i~iz~s de o Sa. ,SouZA.' RE1s;-Dit o,R_"l'-·clo. ·art. lO:· c. Os,rt\os .. dil'qlW; SI.~n':,!l.\ , p tJI;C.,~o~o ~~B . •'Ya.ra~:..PJ.'.I.V~~~v~e, qp.e ~ 

~Jlos s)llls~t.~'\O"))!' .~ •. t~~ .r..h ~ ~.qu~ .luJa,o aJ.&.n: deslll!s, · presorr em:·fiagrantet déliotó oui p'or 'ctilll!li in.àfiàitçave!a 
.ont~o~ e~p~~o' -~ í6~tfi.r.-,que. JJ.q.uelle!l aacu~11Jel!l serão prooe!sndos em virtude de denuncia· do·'protzjo&r 

. m~is! . dq, d;~e.:v~ras.:. ~~·in~ ~e _oppQ~o ,!'•esttl&.pron- publioo ou' de . oeu l\djunto, ·ou queà:lll'da ·parte·:offen-
di:moias; mas nao me conformo oo.m.· 01 ~e~.ea&IJ!PZ1to das dida;: seu .. pai au<Jbãi, tutor ou oU1'8dorf,eenhoi on'cott-
Taras p-rivativos •• ~onu~ ~. s~~cqs~iv~men~e ent!s t;odoa juge. :. · 1 

· '· ' . : ' : · 1 · · 
~s Jo~zeli, de ~1re~~o. 0rl , SeJaO ·. onm~la.ttvap toda~ as ~'Etit.a. disposição é des~eae~s~ria;' e ·co~ r;I.ii~ã,o o. ~o~?re 

· Jllnadl~·5es, rou::(Oilntin'Jem •·11s -~! -privativas, oomo depntndo•por. :M~~~~ a qtiaHfieoa ;de,iJ\oo~ple~a; porque 
. dÁntea, .o quo; me p~ce m&il•c~nvarã!!ntepr bem ! do dando ao pa1, mm1 ··tutOr· oú ·oarador o" âfre1to '1de 'dar 

-~~iUJ~..cp:lLO-IIJOl;~l&nto.:.C&lia-:mrJl&ÚJilel-lalir-.:....:_--'----------+---ao~ri-:·n;,,---nã-o--tJtOOlretcentou a olaaatda dai me®ridade 
' Pm:o'Oi~·m~~ ,Po~o;! im!rls ·: oonfo~me~ ·que e~~~ trea do offendido. Fatlil era ;:nnendar, e~~tet:pli.lf&IJlapho,, mas 

· pBl'8$~9pholi f01188m:OODJr8rtid~'81JU~O~r~OnCe~U~eS nos proponho BUQ. suppresaiio1 pOt<J_Ue COntém disr~AtC!it:~ <J.OO 
6egamtes te~mqs : . · · · · · · existe n~s noesa_s ~eis i ' por 1qto . a. qualifique! 'áe, des-

( .!$ !·· :~g~~e~,i!fá!' ~?bstit~ição dos juiz~ ~sana. 
'de dilo1to'· entre ai e -'por Jt1Jzes· supplet;ttes nau sobred1· O Sn. Cauz. MA.cHADo :-.~~m a.~ -in~til, é defeoti-
tao ~ oldl\~ef:l{~~ ~dd(f~nl! estes -~~o pórie~o . sub~-~itti!r . à v o por g 11~ o:ini~tO; a 4.~1ltÍ11Qia : privaaa, ~ a . Olf:\USWR do 

·· â'~tu de u~a · va!~' ~ ~qné~es ~ãb ao~n~pl~pt · mrps de a~·t; 'l2 do ood-igo ~ p;roqq~ao; · · 
uaa. » O Sa. SouzA ~F.ui :..o.Sem duvida, e •tudo quanto·n.GS· 
O que d\z 11.. emen.da .. sobro a. não . aocmmulaçii'o:.daa sa disposição existe vigora entro nós, oo:aformo os dts. 

"V!\i'.!,IB e!l.t6. .ao ,prqjep,to' ;, o que~ e~enda. alt9ra ~ o re- 72 a 74 do oodigo do proçeu.o. 
-.:os1\inento.das .yJl"ras P.riv,atius; 1'iil$lo, portaJ?,to, ss jn- Oo<lüpilr-mo~lid a~ora. OóiD o que disse o nobre de-
.ri.B('\i,o'ções:oivil e orim.in'l !' ' fi~em ' acoull1~ladna ~as putado sob.e o§ 2• ·do art.' U do ·p:\'cijllato. ·· 
varas que niio forem J.lr~vat~vas~vlato oomo, na~a. so,diB- Diz ·eeta p&ragrapho: « Qaàndo o l rl!OlllliO ou asu 
pondo .sobre .~ata~, é·, ~ vidente quo são ' Ijlantidus coro o pro•i~ento nii<Y f6r apresentado nus -prazo11 dàs art1. <76 
aantes. . e 77 ·da lei · de 3 · de Dezem-bro de 18\il, tiu~rá sem 
· (C~~!in~ndo. a ler.) efl'eito. l> 1• 

«< § 2' (s~batUue o 2' e õ'). Esses juizes supplentea O Sn. Cnuz MAauuo :-E' preolso marollr prazo ao 
R.erão norneUd'OB·pélo g0~arno d'entre OS doutores 8 ba.- juiz a~ quem. . 
óhnroia. for.madoll. em . dlr~ito q11e ~enhiio dona:nnnoa de o Sn. SouzA. Rsts : - Eotn dblpooi9iio, pelo qu~ ~es-
P' :JJa do ; fl>ro,'·polo m.oD,os ;-' set'viráõ plllo tompo de peita. aos processos em qne cabe a _pronunoiá aos JUlzea 

:quatro annos, e sen numero não e:s:oe~eJ;aí no dos juisca munlcii~ao~ .niio te~ JH3~hli'!':~ raz~ó dt1 se_r; desde qne 
u:freotivos. » . " · · · 

Pareceu-me qt,te o nobre de~~~do_ {>_elo Ceará1 respou- por falta que olla não póde commetter. . 
dentlo ao nobre:, deputado por M1nns, sap,Pilnba . eatnr A ultima consideração Ol>m que vou ooonpar a atten-
pro-vanido no proje~to · o tempo porque este"' su\)~~1tntoa ção da oas.a, -~r, preai!lente, e qt;e me. ,~presso n fazer, 
.dev~rião e~rvir ;, n111s. renlfi1t!iite nijo está, e ~or ieso ssta· por jt\ ser dá da n horll, é rclat1va a. o § 4.' do nrt. 19. 
boleço quatro ann:o.o. · . · · Diz este , parag~~p_2o: c O go,vepto~~o ;El~llfle~to que · Sr. pro'uidente~ na· ~eRção :d(ls~~s snbstitu~os, achou o dar para a exeouçao da presente !e1, fnrtf:\)onsohdnr to-
nobre n (Jtrputa~o. por ''Min~s um .. a~gn~onio cont~a o das as}ispqsiç?ea , ~~g!~lf\~"~a .e 1t.O~Q,l~~en~re~.?0%1-~er-prlnoipio ·da p,erpetuidade dos julgadoref!, porque os nente_s ao pro?es~~ 01~11 .~ .onm1q~l. • ·~s ob.~e~vaç~~s do 
BUbstitntoS Órão 'jiiizes-' tell!p()f8rib8; ·Q nobre deputado nobre 1 dep,~tildo, por J~~tl,88 8~~~~ 6~t8 df.~pp~Ç~o ~ROde 
~.srn yê q~o t&~~d)uautll' é· po~àivel .eatnbaleoemoa a n.o.~'!lre:~~a ·11o oalnr!lo -d~1mo de· ·t0Clos; P,e~~ 'l~meJllla la-
1\nbsttt~l~C? ,P.!>r .JUl:te~ perpe.to2s; ma~ · de,sde quo se t1tu.d~ dn.. dslegaça~1que , elis .~ti. 
·tornar. ifmptlssivel a noottrnnlaçao das ddl'erentes vnra11, o Sa .. ~L~N-cA..R .~"-'~IPB :~Mãa.Jla delegação ~guma, 
ta~orrÓ~~Ô a:sti'b~ti~uto", aU~ ll,ao BiiO j'ài~~B pex:pet~OII, a quettão é oolhg1r Ci que C::lUBte. 
mn~ <l1W fia~o. inlEl~.t~doiJ .. o ~R.raote,l' qQat~~- como eeuo ·o Sa.~ So-az!;Rsus :...;.E no óoniJQlidnr todns essas dis-. . reproc;e'ntRnteP~ · · . , .. _... . : 

t ' I ! ' , 
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posições legialativM o regulamentares nio vai ama 
delegação àe grande aloanoe 'i' . . 

Alem disto1 Sr. presidente, conferir esta attribnição 
ao governo, quando queremos quo elle dê regulamente 
para a execução deata lei, é o masm€1 que querel' 
demorar extraordinariamente a expedição desse rogu
lam4lnto. Pois o governo poderá fazer toda essa consoli
dação _a tempo de in~lui-la no regulamento para a 

O Sa ALEJSaAa AuaiPE :-E' antes medo do trabalho 
do qtto outra cousa. 

portanto Oünoordando com o nobre fleputado por Mi
nas, darei meu voto para a separação na parte relativQ. 
ao regulamento pará a execução doe ta lei, da autorias.· 
ção para consolidar todas ss dispo~içõas legi~lativas e 
regalamentar~s ccnaer:c.entet ao processo civil e orimi· 
nal, de,ende-so nocrescentar a esta a clausula de ser 
submettida á approvação do corpo legislativo. 

Era esta, Sr. presidente, a ultima coriPiderl\9ão que 
tinha a fnzer sobre o projeoto em discussão, 8 com ella 
ponho termo a meu diecureo, s9ntindo bastante qne 
V. ~x., e meus dignc:o oollegas tives3em sido forçados a 

VozEs: -Muito bem; muito bem. 
(O orador 6 felicilado .) 

IOCCORB.OS l'UBLICOS E liiELDORA!UENTO DO ESTADO SANITA• 

11.10,-AJIASTECI!UENTO D'AGUA NA CAPITAL DO IMPBRlO. 

O Sn. 1• SECRETARIO procede Á leitura dss seguintes 
redacçõee,- que vão a. imprimir pata serem votadQs na 
prold:ma seBISão: 

c Emenda feita e approTad" pela camnra dos depu
tados á proposta do poder executivo, oonoedend.o ao 
Ininisterio do imperio nm orodito supplementar da 
quantia de 12o:ooosooo para ooaorrer no exeroioio de 
1869-1870 á deapeza da verba -Soccorros publicas e 
~nolboramento do estado _aanit.uio. 

c .A.ooteaoente-ae no lng11r compotente : 
I 

c At"t. 1" o 2 . • Os da proposta. 
« Sbh das oommisEõas, em 6 ele Agoato de 1870 ........ 

Jo16 Calmon.-C. M1nd11 d~ Almeula. :. 
« Emendr.s feitas e approvadao pela csmara dos depu· 

t ados á proposta cio poder Exeoutivo1 antorisnndo o 
governo p~ra despender .ntó a quantia de l,OOO:O(JOI 
aom o aerv1ço d.e abaetc01mento d'agua na capital do 
lmperio. 

« Acoresl)ente :se no lngar oompetenttJ: 
c A assam bléa geral deoreta: 
c Art. 1.• O art. 1° da proposta, nooresoentando-aa· 

no .final do paragrapho unico o segointe : c devendo o 
'I mesmo processo correr perante o juiz dos feitos da 
(( fàzeodn, a. quem competirá nomear o quinto arbitro 
« de q1le trnta o nrt. 4" do referi.io deo1·oto . 

c Art. 2.• O art. 2· da proposta. 
« Sala dna commiasõ~s . em 6 do Ãgcsto de 1870.

c. M1nde3 d• .4lmeida.-Jo•J Calmon. :. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a ses11ão ás onze 
horas e llleia. da noite. 

Sessão em 8 de Jigos~o. 

.. RESIOIINCIA DO llR . CONDE DE 11.\EPEND~ 

SUMM.\Rlo .- - Ea·pcda'entl- Peml!o á.! filhas do l tlfiador do 
imperio T. ·f· Ji'uttado.-Elti~·ao da meça- Pedido ~ 
in(orma~~éi . Ob1~rvaçõ11 do St·. Mello Malto.t .-Ordem 
do dial-Etfrada do r~rro d• D. P•dro 11. DíiCt.lriO do 
Sr. Ft Beli1ario.- Uc{orma jurlicioria. Di1cur.to1 do• 
Srs. Corria, UchórJ Cavalca?lli e Gama Cerqu1ira. 

A's ow:e horlls e meia da iD~nbã, foitn a cbam11da
1 

e 
aohandc-130 prcsoutcs oi! Srs. conde de Baopendy, Pot-

· tella, Paranhoa Junior, Pinto Pessoa; Guimarães, ~n
gelo do Amaral, Monteiro de Caetro, Ferreira ViaDna, 
Luiz Carlos, Gama Cerqneira, Tbeodori.) da Silva, Flo .. 

. rinno de Godoy, Camillo Barreto, Raposo da Camara, 
Ferreira da Vtilga, Ctuz Maohado, Soaza Reis, AugW!to 
Chaves, Salles, Joaquim Pedro, Vicente Figueiredo; 
Lsmego, Alencar Atadpe, Menezes Prado, Barros Bar
roto, barão de Araçagy, Pereira da Siha, Sobral Pinto, 

• J • . ·-. J .. .. - . . 

Teixeira. , Taques , Corr@a, Fornande& Vieira, Rodrigo 
Silva, Evangelista Lobato, Duarte de Aze.,edo, J. de 
Alenoar, Coelht! R~drigues, Si neira ~ende~J, Tole lo, 

J • , ' J 
roa Cobra, H~nrique<l, Costa Pinto, Dom nguea, Símõ€8 
Lopes, Candido Marta, Forreira Lage, Pe!:digõ.o Ma
lheii'o, Perllira Franco, J~ronyt:n!) Penido, Camillo .Et
gudredo, Mello Moraes, Bonif11olo de Abren, Cuneiro 
da Cunha, Fiel de Carvalho, Fontea, Gonçalves da Sil
va., Joeé Cdmqn, Antonio Pradô,• Aureliano de Csrya
lho, Dionysio Martins, Corrêa de Oliveira, Lima. a SilYa., 
Affonao de Carvalho 8 Araujo Lima, abre-se a ees.,iio. 
Comparece~ iepois de ab~rta a ~essiio os Sre. Vieira 

da Silva, Mello Mattos, Galvão, Leonel de AlenoAr, 
Paes de Mendon a Cardoao de Ment·zes Bíttencourt 
Jsnsen do Paço, Benjamim, Silva Nunes, Moraes Si!Ta, 
Pinto Braga, Pinheiro, P.n.nlino de Souza, Gomes de 
Castro. Pinto Lima, Uobôa Cavalcanti, Capane:ma, 
Pinto ore· a Diae da. o · a • • 
Cicero Dantas, Teixeira Junior, Au~sto de Oliveira, 
Gomos da Silva, Canedo, Borges Monteiro, Araujo 
Góes e Jnnqudra. · . 

' Mello Rego, TorNB Filho, Nebiss, Bahia, 
Heraclito Graça, Manoel Clementino, Pedernei~ae e 
Ros11 ; e aem ella os Srs. Almeià.a Pereira, .Atambuja, 
Anais Rooba1 barão de Anajatuba, Castello Branco, 
Pinto _ da Campos, Leandro Maoiel1 F.ernandes da Cu-
nha e Leal da Menezes. 

- ê ee a aota da antecedente. 

Sn. J . DB AL.tNcAn :-Sr. presidente, tenho de fazer 
a :pequena reclamação a respeito d'\ aota. E• pos&ivel 

que, t~norando as fórmn!ae .regim~ntaes, me das v i e da 

me-hei e uearei,!l ~qualquer outro meio de fllzer effeotiva 
a minha reola:mação. 

lmpcdiio por inao~modoe de aaude de oomtlllrt~cer -· 

verificar 11m facto que me causou &orpreza e que de 
certo tom grania inB.uanoia sobre a aota que acaba de 
se:r lida. V. Ex. s~ ha de recordar da qne na qniDta•foira 
eu tive a honra de apresentar s esta augusta. oamon 
nm requerimento, no qual sasoitnva à idéa · de, em 
homenagem aL momoria dos Brazileiros que perecêrlio 
heroioamente no Paroguny defendendo a bonra nai)iônal, 
suspendermos ns sessões durante oe dons dias em que se 
tinha de celebrar nm noto ~ão aclamna. 

Ha de recor.:lar-s8 ainda V. Ex. de que o mau re
querimento foi apresentado oonjunotnmonte oom o re· 
qnerimento de um nobre d~putado pela provinoia de 
S. Paulo, qtte, prevondo a impo~sibllidad.e, por tão 
j usto motivo, de hav.er aesaão na uextl\·feira á noite, 
podla quo se detlgnas.sém duas BPS.&ões para squelle 
aia, uma pela manhã e out1·a :\ noite, iifini de não se 

_ interromperem nosaos trabalhos naquelle mestuo dia. 
A camara rejeitou um e ont•·o requerimento, e mnill
festou-so p ar este voto que a iutençiio dil oamara foi 

ue o a e sex a- cllrn, vm qne na cxegu1ns rn mo e 
ter lugar á noite na. oapella imperi!U, fosse um dia 
perdido para os tr&bnlhoà parlamentares, pol'ém ganho 
por outro l a.do. Ganho, porque era nml\ demonstração 
que dnvamos de apreço e de oolll!ideraçiio áquellea q_u.e 
Btlorifioátiío n vida etn defesa dos brios de sna pa trlll. 

Reoordo este làons fnctos porque elles l!ão nooilesnrios 
para fundamentar a minhn argumentação. 

A camara dos Sr11. doputad.os, niio acoedendo á pro-
. post'l qua eu làe fiz. om . meu requerimento, entendeo 
todavia que não podi:\ deixar do tomar nma parte nas 
&xeq_uias, a que se iiio _celebrar na oapalla íwp~t~l. 
V. Ex., oomo sau orgno1 nomeou uma. oomml&ino 
composta de 24 membros, incumbida de nsei"tlr ft essa 
solomnidade, quo devi& 11or oolobrada em preson9a do 
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ehefe do . Estado. Esta oommissão foi composta 6os 
Sra. Angelo d~ Amaral, Pinheiro, Jansen do Paço, 
Anreliaao de Carvalho, Fernandes Vieira, Gomes da 
Silva, Carneiro da Cunha, Souza Reis, Portella, Casado; 
Menezes Prado, Silva Nunes, Belisario, Andrade Fi· 
Jr;ueira, Dyonisio Martins, José (Ja.lmon, Ferreira da 
Veiga, Duarte da Azoqedo, Cardoso de Menezes, Camillo 
Barreto, Dias da Rocha e Cnnh~ Bittenoourt. 

ra, ·1mn ores, ao o tls, espema rne e · a 
Rio, diBSerão que a oeromonia das fxequias começou áa 6 
horns da tarde ; estou informaôo de que eata oere:nonia 
não se oonoluio senão ás 8 horas da noite; .sqr1elles 
que €f! 1verao po em ar s em1m o o ao . 

Entretanto tl.s 7 horas (eu. fallo com a aota) ás 7 
hortls da noite, no meio da coremonia, no mais so
lemne della, quando lá devião estar. presentes os mem
bros ilo minietorio e os membros da C')mmiseão nomea
da pela camsra dos Sra. deputados, os quaes ·não podião 
faltar a esee dever senão por gravG imp~dimento; ás 
7 boraFJ, tegu.ndo a aota da sessão, aqui eetiverão pre
sentes os dous ministros, o S1·. mi11iatro do impario e 
dos cultos com o S:. ministro da agricultura, e os se
l(uintes membroa da oommisuão: p~.,rtelln, Bittenoourt, 
Silva Nunes Dias da Rocha Cardoso de MeM%BB1 Fer-
nandes Vieira, Carneiro da OunhR, 1ooye•o ar me, 
Gowea da. Silva, Belisario, Aureliano dG Carvalho '~ 
Casado. Aaaim~ para ha,er seseã(), foi preciso que 
nb ndonas~em a cer monia metade dos membros da 
commisaão, e os ministros, os membros do po er exe
cutivo, qua não podião em uma oooasião tão Rol••mne 
e augusta deixar do acompanhar o chefe do Estado, e 

o ás oinz: a dos bravos ua erão 
sufi'ragndos naquella oocosião t 

O Sn. MtNJ&Tno Í>A. .Â.Gn:cuLTUBA. :-Os ministros de 
eata lo couoiliáriio ambos os deveres. 

O .Sn. J. DE ALENCAR :-Perdão1 não conciliárão. 
O Sn. 1tftNISTno DA A&aicuLTVni\: - Podino ostilr 

lá, como ·estiverão, e depois esbir squi na c~m.ara. E em 
todo o caso nãG tenho que dar eatiEfd.ções ao nobre 
tlepntado a este respeito. 

O Sn. J DB ALENCAR :-.Eu não peço f.lntisfnções ao 
nobre ministro, nunca ns 1di a ministN 8lgum, apen;.s 
os censuro. O nobre mmistro a 1 nes a t1gar um 
membro do poder legiclativo, como somos todoll, o tem 
obrigação de tratar com o devido respeito seus ool-
1 us se 'lar Fer i ualmento trntnao. 

O Sn. MlNISTno D.~ AGRIGULT1Jl\! :-Em que fsltei no 
respeito 'l 

O Rn, Pn2Síl'ENTE:-Attençiío I Peço acs nobres de
putados que não intertomriio o orador. 

O Sa. J. I>E ALENCAR:- Repito, não pedi satisfação 
ao nobre ministro~ eHtou apenas referindo e ap.::eoiundo 
um facto. . . 

Portnnto, Sr. presidente, o gove:mo quo incontestn
"relmente inftuio, e infl.uio de uma maneira muito sa
liente pura ciüe não rosse aceito o meu requerimento, o 
governo deu onue11. 11 queaous amigos, membto!l daquella 
CJommillSão, não oumprisaem Reu dever. {Nilo apCJia~o'·) 

O l'n. PaESIDP.NME: - Peço ao nobre deputudo qtteira 
àedarsr o que pretende, sa é mandar alguma emenda á 
aota. Quanto u oeuoura aoo membros da oasa, que, f a· 
zendo parto da dl!lputação, julgál'ão dever tambein com
parecer á so~:~siio dn cumaxa, entendo qne o honrado 

bro ão tom este direito. A oiados. Niío óde 
censurar nquelles qao forão ou deix:árão de ir na dopo- ' 
iação; pelo menos não ha exemplo no corpo legislativo 
de que foseom censurados os seus membros po;,: Oümpa
recerom ou nüo a eote ou úquello acto. 

O fu. J, DB ALENCAo.:--Não eston censurando meus 
collcgss, ainda que nenhum principio me veda do apre
ciar qu~lqner Bl.lto publico. 

O Sn. PRESIDENTE:- Entendo qua cumpro um dovor 
não permittindo um[l. discussão quo ofrende a membros • 
doe ta · ORilll.. 

O Sn. J . n r: ALENCAl\:- Nito ofl'endo R ningu.em. 
O ~n AnAu~o Lnu :-A disouesiío versa sobro n exno~ 

tidlío da aota. 

O Sa. J. DE ALENc!a:-Não quero entrar na. apre-
ciação do facto, apenas o exponko. · 

O fa. PaEsmEN'l"E :-Não posso àdüiittir oettaura a 
~al re&peito. 

Ua1 Su. DEPiiTADO :-Mas isto não é censura. 
(Cruzi!o uoutro3 apartei.) 

não interrowpão o orador. 
O Sa. J . DE ~ l.ENCAa:- Sr. presidente, eu "ou fazer 

uma ~ec~nraçr.o mu~to ainocrn; não desejo entrar na 

quo deixáriio de S.R6isth· á oerrmonin até a sua conolu
cluoão, afim de cumprirem outro deve...-, qual era sem 
duvlda nlguma de comparecerem nesta casa sexta· feira; 
ell!Js achát~o-ée em uma cr.llisio entre dona deveres. 
Quem os oollocou nesta colliefio 'l Quem os c .llccoo. 
nesta ro>içiió difficil 'f Foi o gabinete. 

O Sa. MrNt&Tno D~ AGRICULTURA :-Não apoiado. 
O Sa. J. Da ALENCAR:- Foi o gabinete, exigindo 

de seuo amigoa que nãJ df'sa~m á memoria de uo!ll'OS 
bravos a9.uella pr:JV!l de oonside.ração que eu havia P!O-

de mim a inioiativu. 
Sr. presidente, estas consitlerP.ç.ões que scabo de 

fazer tinhão po::- fim pedir a V. Ex,, com o devido res· . . . -
peito da maneira por que é toml.ldn a nota do compa
recimento doa <lelJutadoP, porque e~te facto, Ee eu o não 
tive~se trczido á discussão, se não o tiv~aese pntenteedo, . . -
siio muitns vezea celebradu som o nun:ero respectivo. 
Quem ootejflssu a aotn com o. lhta dos nomes dos mem
bros àa commissiio, quem visse como presentes na aota 
psra fazer o numero t(Jstticto do 62, àous ministros de 
estado a dcze membros de uma comrniesiio, qne devião 
estar naquelln ocoasiiio tim entro lugar, podis suppôr 
que a ses.• ão d\'1 sol: ta-feira uão foi celebrada com ns for
malidades devidns; não foi celeb•·ada de conforn:-idade 
com o regi:rcnto, com o quorum legsl. 

Eu, Sr. presidonte, tenho o direito ds ner mnito rigo
roso nesta ponto( porquonão me dee,io aqui um Eó ins-

cs amigos do govl·r.,o, que rão BL'ju immediatnmentc in
terrompido pL·losapsl'tcs pelns 1 aclamações Qr1er~m-me 
<:in<•ir u um medo de discutir dtJmnsiadnmenle res-.. ~ ... . 

' ~ muito mllior latitude. Ao pseao que a mim não so oou-
~ante ums dtesas pfque:1r.s divsgeções, nace~sariiiB para 
e nwlhor demoostravão de umn irlén, V . Ex sem pro
testo de minhn pnr~o deu 2qui a palavra a nm miniotro 
sem.dor para rcl:'pc·Iill!lr-mo em uma quiatiío de li!lin
inento sob.ro reforma judioia.ria. E ell não reclamei 
porque re~peito a libcnlude da tri"!:una. 

Tenho dito. 
O ~n. PuEBIDENTE: -O nobro daputlldo munda lll

gumn eml:lnda. rl mes11 'f 
O Sa. J DE Atlll'lC.t.n: -Eu tinha da !nz~r nm ro

quetimanto vorbal u v .. Ex. 
O Sn. PnEBJDENTE :-Mas qunl é o reque1·imcntG 'l 
O Sa. J. I>E ÂLENOAn : - Já o declarei: do fazer• 

m.J o f11.vor de OXI:'~oor ll m11i lJ:'1 a mais severa f:igcnli
sa~!ÍÍO s respeito das notas dos nob1·ee deputados que . 
comp~recem,. para não d2ixar pesar a menor duvida. 

O ~n. PnEslDENTE:- bto é o mau dever, o tcr.ho 
procurado exerc~-lo com todo o escrupulo. ( !fu tos 
opoiaclo1.) Lembre· ao o nobre clepútado de que, no co
meço dos nossos tmbalhos , neste anno, pedi aos 
53rs. deputndos qne viefsom á mesa fn.zer a deolarsçiio 
da eus oheguda1 depois da chamada , porque nl.'llBe 
caso se C[Oreverião ~>qui c.s nomes; reorrdo lhe as 
pnli\Vl'RS quo então t>roferi; mas oonsPgui eu porven
tura. e~>te resu.ltado 'f Bem "Víl o nobre depu~ado que não 
poaso fazer mais do qoe tenho feito. (Apoiado• .) 

O Su. BENHnllni : -V. Ex tf'lm presidido os nooso11 
trabalhos com muitn impnroinliàado. (MuitOJ apoiado1.) 

O :3n PnESIDENTE: - Tenho dado toda a liberdade 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 03- PÃjgina 3 de 25 

. 8). S~S.SAO EM 8 -OE 4GO.,TO -DE 1870 • 

r.o b.-.nr'1d·' deputr,do, ~u~ não lvi justo pna c~migo 
n atn cr.mur& qno ~.caba de . ..fa<..cr: (,lft~ilç.v apoiad~s) 

i\in<lll a;t;(lrll. .mllsmo purm1tt1 que . falln~ee fóra dn 
ordem., pds t~ntavo. B:3 ·unicamonte . dR. neta du. ult~~ 
D!il sC~sii J. S \ O DObre deputado dlSBesse qttt'l BC tl· 
11hilo .. ~~vlo Cl>mo pnsent•:s clepntacos·que· niio oompa
rccêrii.o, cntfi.•.1 proulldi\1. muito. bem, .. porque e.ra..·.um 
1'act" . ue duvi~t l.'sr tstt·rmbud.o; mas querer cemurar 
l>tl:;e r;s · qno, >~lXlln. O s.· C3rEiiDOOl!i que Se Cê C Í'D.VB 
)H Clpl'lls im i>13rir.l, »qui vi\lriio pa.ra os trahalhoe da 
c;anara, não é hrl.mi,sivtJl. 

O Sn. Pnl!stDE:S1'E :-,IT.in a.· razlío por. que ,fiz ao no
hra depu tGd;> a obseJ:v&ção que jnlgud convenionta. 
CMtiilo brm.) 

O· Sn. Pol\TE-LLA :-E' ,fe.cil verificar-se ao os n:::liltnbtos 
~ne.c~biverão na• ô:flpeila imper.inl-fox"o or; ·que oonoor
l iHlo ou uü., pEU'K haYer t:r.sa. 

O S1t.. J. nE ALENCAR :--0 nobre dc-F'<lti.do não .póae 
lcJllar.aent~diJ. 

O Sa Pon't'ELL-':-Pos&o dar.apant3a1 como qualquer 
-·dcp!ltado. (.dpoiato:.) 

.Não hr,veuJo mais ob:oervllções, dá-se a sata· por 
&?P<vvadR. 

O En. 1• i:J>cnnA.tuo dú conta do acguiote 

EX PJUUE:4TÉ. 

. Um requerimento de Antonio Paes de ,Sá. Barreto, 
. :a ores nonorRJ:lO no ex~t~J o, pe 1n o palia que ae. e 
mande p~; ~lU o solrto simples a que t!ilil. direito. e. que 
A pagadori,.;. da {; zmda :nllega. ter oahido em exeroiaios 

-1ilidoti.-a." ooinmiE.&io do .. ma.rinhn e.guava. 
Outro' do -mesmo alfo3rt'!ll hono:rRrh do exercito, 

r~·iimio "n m~t. ·pensií.o.- A' ; commi~siio de:: pensões ·e 
urdenados . 

~ENSÃO·i~· 1-"llHAS··DO SENADOR· DO 11\IPERlO' F. J. FUilTAD(), 

:r.t~Jr purn lilJtrnr nu or em do3 trsballios, o ·prC'jeato 
~o .r> quu ollD\ Li.\J o. teguinte p3reoe1': 

(~·r\. oom·;·ieti'b de p.•m&õea e,o~dona.dos, tendo exnf!Ü .. 
rt ,. . 

oonc~d,1 n"m" }1<msi:io ~~e 1:800$ annJillfJG tepurtidawgnte 
ts t .}iJ :II; 1· g\tinJ"tl do .l'ennd<.lt do Irr1perio conselheiro 
l'ranoiscl1). ,Jl•<~~ :F<t. tsdo, é dé purecer qno se adopta o 
5cguiutu .pl·oj•ilt'-' : 

<t A :1~s~·mbh\:. g·~rRl rt~soh•o : 
c Art . 1 • Pie'' ~ppl·o-.·n~13 n. peneão de 1:800S an-

7m'\• S1 r-)r'··rt.i ·lumeue~. couoedid11 p·.lr rl~creto de 30 do 
,Jnlh•J 1le Uno n '0. Mtilhiidt~ !liuttins Fnrt14d.o. Fr· n
ci.~ea M art.ins Flt:·ta ~lo. H<wmide. 1l!trtina Fuxtudo, 

·ii·J,ll'iannn Mllt•tinll · Fmt:~do, Hunriquetn r.httiLlo Fur
tado o Zul mim Mtu·tius Fm:Lud.'), filhas le~lthMn do 
tcns dor ao l•lJ .:-erio, cunsalhdro Frnnolsoo JOGé Furtado. 

" Ar·t. 2 .• E.ta pan•ão .d~.:vo1á ser paga da data. do 
rrr. ;.;cc.tivo dee:'•Jt<l, · 

: 1\ rt. 3. • !Lvo;fio-M rs d i ~'PO<'içõ~t< em contrario. 
" S»h dur- O'>mmb•õ~~, tnn :8 <l(l Agnato ·do 1870.~ 

.:! S. Cc.a ·neiro da Cu ha. -.41-a«jo Lima . l.l 

~ ' CC1.JnlWS rU DLICO S I( ~U:LOOU~l\H;IST('J 00 ES'l'ADO SA rTAniO, 
-All\Sl'k:CIJlEN'l'O D'AGUA N.l CAI'lTAL 1>0 l:UPERIO. 

E ut. li • !HII.ICI.l tiiv .an-:~nta e ·n disou!:'.l:i:ío, o st\o 2pprova· 
ri· : ~ !'•.' : " d ub 'lt•1, ns re lHo~õ .•s que foriio R imprimir n:s 
' ,.,;,., • nt-•<w,.. en~" a:uhn) O •Joc>r~ c~ fl publioos e melhora· 
ln!'"•t 'l tio l'.•tr. r!u ~"llht\1 i o, ó ab<~etl'oimruto d'ugua. na 
t·• rh·.l ·lo lm:wrio . 

U ·:· n J]' .ILO MA"t'l'uo (11 •:h mtl Jm) ;-:.r. prcllhlenta, 
d.cli·!!u .u m·, ,.,, ... ·· · ~· dt~ lwnnwl•twi:r . ·.~a oll&!l o pormittir
ntL' ·•'! 'l'u~·· :, ,,,r, 111111 prlJ .<ir.•l !111 d1:1i~·iio qnu deve ter 
h·; .. '.i\1', r w r·;· ·l'.'~ ·· 'o 111 puHi,uolll01 am ouju Ju~tlfioll.çiio, 
j. J:i! t C:.'to :.(~· · (,,. Ja, lwl do ~lllilnr o m ••uor tiJmpo po~alvul. 

Coua.nlt'<~li n cto:Jo~r.·a, tllll.lilliJ ~tllruH,tlvmnilutc . 

PRI~ElRà. PARTE. DA ORDEM DO DIA. 

ELF;IÇÃO DA. MES,4.• 

CoLtinúa n eleição da mesa, e sahem .elc~~os os .·SrfJ. 

Jon 

2• 1ecret-ario •. (65 cedulas). 

José M<ZriJ. da ·Sílw' P.aranhos J'unior, 6S votes. 

3• ICCTelario. (6·i cedulns). 

Franoisoo Pinto .Peespa, 56.votos. 

4• , . .ucretarif? . (64 cedulos). 

M~noel Pereira. 'Guimarãe~, . 155 votos, 

Supplmte1. 

Manoel Francieco Corrê~ a Luiz Joaquim :Duq. ue
EstJ:ada. Tei.xoira. · 

PEDl.DO DE lNFOR.MApÕEI. 

Vom á me BJl, é lid,o, apoiado, e approvs.do sem rl.E!
bate• o seguinta requ~rjmen.to: 

c: Requeiro quo-se pcção informações :~to go"eniosobre 
• . • 8 • a n esou-

ra.ria do !atenda de· Goynz,;nca e:J:aro,ioios anbsqqtÚllités 
aoda,l86ii .e 1867.-M~tlqJfaltol. ~ · 

O Sa. ANDRADE. FmuBxM (.pela· ollàem) ;.,,En~Q Q8 
allsu,mptos 4çloa..por.a. ~ .1• parte .• da prde.~ ~o Çil\ ,eetá 
o pa1·eosr da oommlBSII.O de pcl'cui sobre a. I?IOjPotada 
refo.,mu. do regi~ento,.:.A o.~mara.votou N·éata.refOrma 
o~· parte ; só ,emtp~Uta oaasn:aipto 6 novo, porque -o.on-

. sagra:a idéa d-e uma emenda do nobrê deputado .pelo 
Pauná, que convorto a Cl!.me.ru. em oommissão .gora~,em 
0'3r~ns oütoumstauoias . .. E, :u·n aF~u~ptq.~ete da 11l!~ior . . .. . - ' . '- . 

.. aõaa.até-na 'saia horas,.mnito .winoipalm,cnt9 hojp q~~ o 
.orçamento foi .. já vott\:lo, ~saim . oomo. Rll,dePlsaia· .lQi1 
t8:0UUilS. 

~ 

OQii·O~de 8 proferencia á diSOU~SàO. do parecer. 0 mea 
requerimento refera ·ee tanto. ao pereoer. ll; no como 
ao de .n. 109, os quaes oroloqn~i entrão oonjlltlot~mente 

. em .dii!CaSI\iio. . 
Consultada·· a .Jamara., J:f.10olvo pela negatLva. 

· ESTRADA DE J:'&llllO J)G D. l'.EDilO 11, 

Contjnún u 2" dhouar.ilo uo nrt 1• dn propo~t~ do 
poder txcouLivo, .uutodsando o·govo:rnt' p&riL oontrahir 
um mnpredt.imo do 3;),000:0008 pnr1\ R oontinunçiio da 
estrnda de ferro do D . P~Jdro 11. · 

o Sr. F.lllelhlál•lo z- Sr. preaidento, niío tive o 
prazer de ouvir. o nobre doputauo pelo . c~urá g,ue em 
nltimo lu.gnr oomba~au iato ,proj~oto . Não por:ere1, por
tanto, .res pond(jr,á sua !!J:guwoutac.;ão: .fu-lo-hlli~ porém, 
qu1mto á. dos dou!! orado~GB que em primeiro lug!lr 
o impugunrão. 

- s Pl' noli)nos.o JCoçoea por t:1 ilB npl'eseD, a as po e.m 
reauwir· so ncr; .FeguinteH, pont9s Ofird~Res. 

O nobre dep.ut.sdo pe:W,. R11hia, abptra.b.indo-so das 
quasi..êiea parHonlarer. dB•I€strada de hrro daqnellà pxo
vinoia, EÓ npres•: nt~u um n11ic'> srgumento dl) carll.'Jtcr 
gemi &t.•bro o projecto: porn~ate n loo~lisnção q.nnsi 
('Xolusiv~ dos favoreo rio go'iarno a uma partll limlt<\da.do 
Imperio. O illustrado llopu.tflclo pelo .llio do .Janei}'O 
oombateu o projooto em prhneiro lugar po; que rpsol
va1 segundo suua ·oxpreasõcs, do um llltJdo hrn~oo a 
obliqno graves questões doa nCJssas estrad!IB de' ferro: 
n oonetruO\iÜO dollns c di raoçiio de seu sorviço pelo' Estado, 
solur.ão ·quo o illustrado· dopatodo ' aooon ,unicamente 
rallo!4vel .quanto ú esh·ada .de fer•·.o. d,e, Pel·nambuo0, 
cujo contrato, por motivos e"pooiMs, al).obrtJ depui~~o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 03- PÃjgina 4 de 25 

' 
SESSÃO' Elw:·s DlE· AGOSTO· D'E•'1870; · 87 

entendi~' dévét' .H ar· enomhpado ._E in· segnndo lu ga.r pdáa 
disposiçõeS:' deoii'dieJit~a· do· projeoto, que não dêaigi:tlio o 
meio de fi(lr realizado o··eml'rostimo; e tinaliri ente pela Iri á 
diraoção da. estrada. parll o vr.lle de s: Franoieoo;· qullnilo 
:fuaifi conviria construir entres tamaea que o nobre 
deputadó achbu urefciriv!·ià. Eis oa pontos ptincipnes de 
Bt'I"- arp:'umenU>\·8::}. 

"p01 · pr u . reg on ··r ~ o s :es e . • 
dos, fnr<'i tembdm algnd1a~ r~fi~1.õ~a oobrtl outl\Jil pontos. 

A primeii'Q ohj •CQÍÍ.t.) qlle t!bf.e prr'j·Jcto Je·.-lintou misto 
Yldo~to é nn oihn das-:;;' do pnlainento, foi €S•s 'de q11e 

1' org110 o 1 ttn g rep esen.an :o a n.tul.: n Jll 1• 
BayÜO d,lll'f0:Vor;;s do prOj<JCt:l a \\mil.' pnrta 1limitlirJ.a do 
Imperiu. 

FnJ<eo.;-m9,, Sr .. ~'N'ei!l!ln to. quQ .tratan\lc"-5:1-do. obi'f.'l 
pnbUoaa,' é• mni.1di·ffioil n'L11n ~ó •pmjooto inoluir.11m-ee 
di!!posiçõrn qna sat:df!çii·J a bdttii, ou mànno. s muit:::c 
dvs grandes .~. vru-iadau nuceB8idndt•s. dn· nos~o .pc.iz. 

Paroce-rr.e a.inrl>t quu, tr~,tand,l se do umn ol>rfl. pu
hlion q 1slqul!t', eeja · rlri' n.\v·~g:lçii.o rio um rió 'na provín
cia do Alto ; Ama2i!•na& Otl· lJll.; do: Mmo·.Grosso, sej >t •do 
mel\H.lrainento·,lo porto;d·~ Pernambnco ou do.RhGr.J!n
de ·do •Su'· \r,e'a, fint~lméut>~, d~ nm" -e!!trad1-.do ferro 
nesM OU·lÍ>!qUIJ\ a provinuia.• r. J · dev<)mos:ex:•1minar. }:8 
oóndiçõéa li!.a obra om si, ·se n mnprez·.l•em: q <estão tem 
lúoios de ViWt, -qm1o\• a neóes~idi•doH~lle vem ·preencher 
e o serviço qus•·Vài pret~tar: o ;faot<J dli sna i:osição r geo· 
gr:&Phiaa.: no -Impe1·io nilo dév-a .inflnir:de mcd\\ sl~ilm 
no'1tosso jtltlgamaato. (Aroiatio•) · 

E, pargunto.'étl,. o pr~·juct:> de estr&rla<~ do ferro, que 
sa &oha em 3'í disor'lesão ..nó,:sena·io;: corz,qua.n.to r~fn'iu;. 
do~ se n\odae !\e no~ed qtiat:ro . m~>inree estradas dl' - f~rro, 
ainda llBRim _estief~rÍ& as ·neO:Z&í'iilad•·!l d';) tQÜliB 1\8 l'J'O• 
\'incias? .Porque legislnva~se a r~epeito de quu.tl'o p1·o· 
vinol:;to, deveriãó 'toar aatLfaito~ll uà demais 'pravinbias 
do Im perio 'l · . · 

Sr. prt!Jidenta,· .so' oontinuarmmt' com.: ~ei'oluçiid 1no 
camicho q ~li! noil abre rstg,-pmjootJ.em . reloção á- DÇI!S!I. .. ,- \ .... . . . . ' . ·... . ' - .. ( . -
vel1 não tanto om absoluto, mns em P.tteriçüo no que até 
agora. temos feito,e á nossa habitusl\i''dii(lcz1l ss denán· 
orn-anr1.no~· 8J tioevegnçiio do · S i FriTboisoo .e de l!eua·trib•.t · 
tflr.las ifrír.noa '\lllr<l v o piJt,,G n'u \lltl ~<x.temí:io · :de. Cllrtm. dEl 
6<1$ ldguas} se 'ligarmoi:i .d.~pois .á .easu· tii.o no'ttwul1·ede 
de ooxn~n)!hicaçõ~tnls outrali g ·a:ndJB baoi!ls nav.egtoveiu 
do~ noPso vai.to óàritro:, pondo:oom coxn:mnnioP..çiio o:~m 
o:prit\oiplll ló:;,o d•3 civHisuçAo doi Itn·pm·io, lavmdoiJS 
ddà o-o ·movimento·n . .eliÍIHimmvn<Jo p!l·ilt inWriór: julr,o 
qt'te teretnr-11 õoops:rndó iHl i to , mBb eflionzmonta -pHa .o 
engrandet!lmt<nto do·Br~llü ·do g~'d vc•t{ndo<~ qualquer 
outk'a· m-e.d.iri~ da llSiH!DlVtO difft;re'ntHJ (A'iJOiadru ') 

i Eube projcoto, quo hoje .d"sporta lt~tllt1 .ri Vt>lid·adn,· •O !I• 
tou.·oon\>euoido qu,~,· ui:oD. ·VIJZ· exaot1tndc), conetwrort\ 
mni.to p~ril,'dillifn:.-.or: .~:h&tl.S~ f11l~119 u.preoint;:õost ~ujon :re· 

empraz~t, 'q a.e•proj ~otntl\<'e, ~nl>'vejo.·só,re~ult~~()ll -eoono
miuon e comrn~rnh\ea, . Ellal conllon·or~ pnra a illustra~ão 
o éivilien9ã.o dolfm,Jl"lrirt\ pRTR 11udnnirie.de1 ·pum•ttm ia.· 
te·gridnde, mnit•J maisrlpod.orooiunentl'do qno se r>n.IOl'· 
rtl•l•,emos s ,qu.acsquer ll)iutou·a .qualqucr.forçll mntcrinl. 
(M.-.s'lot llpoiadl.l$,) 

E~se · Motiteoitnento ·natave 1· dus tempos· mcdern\J!j ·dn 
agglo'ml•raçãó d~q-' grnrides bsi!ionnlidada~t, ·da' homoge
h~idada q•lJ ntlqilirero c's gtimdeJI'·pa:izell oitJ rnttndo, não 
é, slmhorca;· córtàftlGnto o~fructo 'das ll'dnb1·n\·õ·3R ou dos 

r'o'eotdD ·oonoobid{js · Joi' mil nl'r · e~taai~tn. ·Efllborl\ 
aoto da ord~m mornl o p'o ihoa, ol P1 entretnnto, o 

resultado ue meUlor,~mentos .Tenl~ndoB'Jla..,ordllm •tnuta
rie.\. Essos ~ranile~ moias .de )ooomoc.ão . nper!oiçnailn a 
tr:in'slllissN.Ó ~ao ' onsn'mtmto ',ditrthl.clindo n oivilisa ão, 
na,rm~h~!la!Jdb ó3·into~9SOti do9 povoa 'o oonoUin.t\cl'ó·os, 
conoo~:l·am· pod'tlrolinmeuta pn1'S a. grandti:Z:a das nnções 
tl eun homogeneidade. (Àpoiado.J ) · 

Maa, sr.:.presidênto, j 1\ ·quo :as. objeoçõ ~s do no-bte de
put ldo ni:o são _co1loàt.\dse iir:Jst'l p1.111to, e sim· n'ol\· 
que .en,.nilõ ~ direi· aoanbado, · porém >,limitado, obsor· 
Cl'JB aindii llSi!ill! •. m_e pUl:'OllO que O nobto .dept\tn,. 
d'ó ,do.vdia ter i~êlMaao se · as. oh·oumstnno"iM. na ·o~~
tradnr.dd ferro de .D. Podro rr,· 1'1~· ·o oer-riço qtto alia 
Jir~etl\ (no~~ a làvourn, 110. aà su::té ooudiÇõos ooopomi.; 
cao,rSO O iiQll fútu~() jhstifib~viio• O pt;jootd etn, diSOilr
fi:i.o :' I! aobretndo (mo o nnhrn r1nontnd.o · ttão sb do veria 

\ ~eixai' ·levar pela importanoia ·appnrcnte da q11enti11 
ped.ida1 mus ·cmnpris-lhe exaruin~:~r qual o vexcad~JirU> 
onus que o• Estadó touiat!'' com a dooíetat;iio deste crt>
àito. 

Sr.• pl'e~i<lenta,· níío·•mo demorarei ns · the11e '0"-lrts~ 
m.l!n:te triV.iàl de provar que o· mnis P.egUNJ meio df! 
p110tl~grór a. noei!B le.~oura, • m oi~j J b:n~rticio n?a d':Jci--

·-· t s c 
oirroallza.veis, é n b~trut•Jzni;a l'eguTançm·e a ntpiuc:c. 
dós traa~pottes. (Apoiado3.) · 
· .Q•It:} o pBpl:ll· qM • ~iipre&ei:J.t.a. ·a estrafln d_a fer;o d.•J 

' (, L 

mnrmcil1 OS ; tl•c;s 'lll~il.l im'POl'tlld tl f_enE:llns· Ull DC6~tl 
produo:;iió, ver!lmoa o· stJgointu: A,·~sa ~Xi>ottaçào 
nó ·anno p:wndo, o · mll.il' pro~;p<l>ro- <!a· nu1>sfl · hwour11.; 
ápi·esonta os 6i'guint~s -tludos: fi'xp• rtamos em : 

Astmcnr ... @ R, '119 o'2:i no velor oflh:llal '22, 760:64~'8 
.AJjZo:lã\J .• ,. 3,38tl 692 > :t 3:i 9 O::íl-il'4 
Café ....... »· l4,3ii:i,770 ,. » 83,633:1-515 

o,·a, Sr. pre<iilie~•te) dessa <K'nsi~.ern-;el <'Xport'ição 
d? _principal gone;·a da ,llC s ·l\ hvol)ra., o cf!fé, tranii-

•. • I 

an:olnsl 
. Trstando ·sa, pois, c1o mai3 import1tnta v<!biculo dos 

noeeos pl'oiuoto~ ~:gr{Mlas, podada 1·u l't~rórar ouvir 
no nobrá clí~f!U~3tlo q'.lO seu primeiro: iro~ulao . so ler .1\ 
própcst:1 c1o gov,~rno foi de vot.\r coutra in Umi•1c, 
como . so €Xpre~;sou? _ 

Antes tle eünuutJiar·se .por cst'l moio àev. ria o no:Jbre 
doput~do ob~enar. quo s ~;strada; _d'l. ft:rro .em .. qnos.t,ãn 
sorve s um i parte -~>umn-.amente imp·)~t •nte da. nCl!!t.a 
lavoul\u, áqueUa qne;av~mwre ptinoipslrnente para o 
gran.d.; .o:nn~o"lercio i!a. ~d.!:l.dd do Rio de Jaueiro, ,para 
O aotiVIl movimento do sau p:nto e pum.a. a.Y •• Iltndn Nll.d~ 
de sun alfli.ndegs., 

, Peço, por~ru, pormi~aão :á · cnmnrn .pP.l'e c,ntrar em. 
aJgumfiB pa;•t-ionJilr.idndes irls.fivas n!l ~~~se~ estndll~ 

I ' ' 

de D. Pedro I! em .ràlnção tis uuttllB 
A o:xportn~;io do todae llli uoanns <J~tl·!ldas de ferro foi. 

no an~ pn~·mdo, de 2I1795,2?0,arrobas; a r.strads de 
ferro da D Pt!dro li ocncorreu, elln sõ1 pnmeannomma 
CO UI lO,lJ32,.ll 8 ill~rObllEI. 

Prcdu'lirão .de fretes estas roeroadorias a. quantia . d~; 
6)672:442!5:~8, ·pora li qual couoorreu a estrada. de 
f(lrro de I)_ P~dx:o IIcomain,por~noiade3,765:260S96~. 
0& pa~s!lgtdros, quo tram•ithüo nas n:,psas estradas ds 
ferro, no.mBt;mo poriodo, forão em num~ro de l,l58,•f3CJ; 
de$se,,, a o~tmda dci fo::ro\ da D~ PtJdro II trnnaportou 
852,000. 

A renda , brtt ttl total daq noesa5 e<.trr.dns d~ ferro foi 
no n1mn pas>rdo de 8 537:748653-i; a· estrada do fer~:o 
do TJ ~ Pt!dro II concorreu para essa auantia com a.som-. . . . 

l~a ronda .llq'uids, a propQX\)~O é muitv mliis notn
vel. A i'euila liq.úidl\. de .to~ali as. nosa.as e~trGdn!l .de 
forro importou, no nnno pnB.!lado,,em 4,000:'7008099, doo
contudo o df1!1icil da · estrans da · Bahia; , 11 , estrada d<r 
fen'O de '[); P~d~o II conoorr.eu, ella só, com _n qunn~ 
ti~t de 21(80!1518971. . 

Orn, . Sr .. prosident~, notn n ex.ten::.ão .kilQmeb:icà. dtr. 
·eetradn de forro do D. Pedro li, nam . os onpits;ell cilli 
etnpenlwdoa gu;~.rdi.\o n m<;sma FtO~orç.ão com os.a!ga.· 
ri~Lt~r::s . 3ptesonbdoR. .Assim, a ex:tonsiió de todna as 
no~sus ea~l'udna da f•lrro, ttotualmente é de 668 k.Uome· 
ro!l, u a s e •nns o erro . e _ , e ro o • 

Qn11nto ao onpitnl, o mesmo se <Jbservn . Tem.oa·em• 
prop.ado ern ··estrndns de ft1rro no Blnail. atá Q anuo d~r 
]868; ao qUIÜ me refiro nosta ponto, per• serom 11111 

!lBpcznll. n · en uo. om con eo ru~, n somma 1 e 
871560\202fJ970; nn ·estrada de f~·rro- de D. Pedro Il 
nté uqMll~ anuo ompl·ogixnoa a de 281302:~07$90~, 
isto é, temos otnpt(>gado nseta. estrada menos do terço 
do· capital de'todan atHls.tradns de !erro,. e .sua .extemiill 
ó tnmbnm. mt•llo~ do .um terço de' todas nii .. mais. 

Cumpro-mo og~>re. .examinar q'Jaea os snori6.clo.B q~e 
o Eatndo foz aom a. elitracli\ da,.ferro do .D. Pedro U 
com o . pnp;nmento do juro da.s .apolious, que pormutott 
p(llna · r.cçõe.s da extinotn. oompnnhís, 1e do pcrtenoente 
ao omprostxm.o qne contrRhio em .Londres,: oom.,smt 
~arnntia, · d!lvenâo niudn · aooresoeutur-se a ·· ostes en.--
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cargos, o juro àsil quantiRs que o Et~tado tem despendido 
depJjs que a estrada plisilou pata sua propriedade, ai' 
quac3 têm sido tirndna da própria renda da estr11da. A 
taxa desses juros qul\nto ao empréstimo iiitorioi' é de 
6%. Qt1anto ao e21:terior é nominalmente tle 4 ~ %1 
porém, aommados os onus da amortização fc;ita 30 par, 
importa o juro em pouco mais de 5 %· A!sim, pois, 
todo.! os enoargos do Estado para o pagamonto destes 
urcs orçao por , : 00 • 

O.rn, o trafego da estrada de ft~rro du l>. Pedro 11 
no anuo passado deu uma renda liquida de 7 J /6 % 
sobre todo o Oll it11l de'!pendid.o; e oo:no a astr>J.da de 
erro e . tl o oontn ue para a a n1ao e 

Iniustria com 300:0008, o que CtlliSSrá no um de lO 
anlios, a vorchdeira renda du e!ltraila do ferro, passado 
este tempo, Eerá à.e mlii!l de B%. E r-eria tal desde já, 
se não fosse c~se onua OQW qu.., c~tá sobreoarreg;tda. 

E', poia,c~Bentaqne o 8!1orifioio que o Estado f11zoom 
s estrada do ferro do D Pl.ldro li já. é largRmcnte 
compensado com a sua propria renda; o UI clla pnnssG 
nCI ponto 01'11 quo está, l!cria. uma fonte de renda publi
ca e não um enonr~o pllra o the1otuo nlioional (Apoia
do.r.) Mas, Sr. presifonte, o illastrado deputado a quo 
me refiro davoria tawb..;m tar ononrRdo a ueetão de-
b:dxo de outra fnoe niío menos inter' ssante. Parece á 
primeira vista que o favor é immcnso tratando·ee da 
35,000:0008; é preciso, porém, dceollr á anulyse e v~r 
bttw qual é o saoritioio real que o Estado fará, Je é que 
ca.ba o nomo de ~acrifioio. 

Segundo um plano, que &e c oba exposto no rela.torio 
do Sr. director da estrada de ferro de D. Pedro II, e dô 
engenheira em chefe da mesmll. estrada, 'ê se qu~, Ee 
oonoedessemoa t:Jda a renda Mtual da &strada em bene
ficio do eeu prolongamento, e uobre essa. base foasolll 
renlizadns as opcr11ções de c-redito quJ são alli indioadas, 
a 4" secção estaria oonolnid~~o dentro de 6 annoa, e no 
fim de 16 annos todo o juro do capital levantado esta
ria pago, e esse capital eataria completamente resgatado 
e &ID;orti~ado oom a 1onda do roprio ramal .. 

ssrio _ paro. a constrncçiio do prolongamento até o rio 
das Velhas.; . sobre a base da renda liquida de toda a 
estrada, depois de deduzir-se a quantia de 1,000:0001 
para o pagamento do jnro e resg~te ao emprestimo foito 
em w!ldi-es, esse . p1·olongBmento estaria conoluido 
dentro de 8 annos, e resgatado o Ollpital para elle le
Tantado no fim de 13 ~ sonos, bem como estaria total
mente extinoto na mes:na épooa o emp:ebtir.oo oontra
hido em Lon ires. 

Quaes Eão, Sr. ptallidõntã, as bases deste pleno, qna 
em todas 11s suao particularidades se ao~a exposto nos 
annexos, q110 aoompanhiio os r~lll.tor.ios d~quelles funo· 
cionarios! Ae Erg,liotcs: Tomar a cstra<la de ftJrro a si 
levantar os oapitaos neae~sal'ios purn a O\·natrucc-lto da 
4' secção o do prolon~aooento· pare. o rio das Velhas, 

O 6U O O g~men ·.O CS JUTO!I esEOS em· 
prestimr.s e sua nmortizuçii.o; npplitlFmdo-~e, porém, 
para este fi!n todl\ a nn~a liquida aotusl o a. que pron
Telrnente prvvida da 4" aeoção e do prolong-1mento p'\ra 
o rio doa V.:lhas. O computo da r• nda provavel é feito 
coro o m~dDr rigor, som exugeruclio algl1ma, porq ~auto 
de Entre Rios em diante EÓ entrá a rendn. do ramal 
par!\ o Porto-Novo ea do pr.,longamento aó até o Juiz 
de Fórs. 

Convem, porém, lembrar quo a operação pl'OtJOSta sJ
bre ostas bases ora um emprestimo interno omittido a 
80 onm o uro nomin:ll de 6 o e rosl do 7 . A r~ão 

e ser tão avoraval aos tom&doraa é que esta plano 
foi lembrado dura'lta a gnerra do Paragaay, quando 
as apolioes da divida pulilica erão \'ondidns a 80. 

Controhido o em nmtfmo D(lstns ooodi es ~I) 
ktlomotros da 4" secção fio11riiio terminados doutro do 
6 aunos, e no fim de 16 ãiluõii, a contar do iloineço 
dos trabnlhos, oom a propria renda do ramal, ter-so
hiiio pDJ~:OS t'ldos os juro~ e resg11tndo todo o ompreo
~mo. Nas meomas oondi~ões oontrahido nm empres• 
timo parn ó prolongamento p~lltl o rio dns Volhas 
sobre a bnao de toda a rend~ liquida aotua.l e do ang
menb prcvnvel, ficnrião os ~41 kilometro! em ptojooti:> 
conetruirlos dentro do 8 annoa e amortizado todo o on
pital no fim do 13 snnofl o meio, pa~~:os em dia cs reo
pcotho~ juros. Ainda mniP, di\ roudn liquida aotunl 

deduzir·. se·hia a somma do mil contos pa~a o paga
mento do juro e amortização do emprestimo contrahido 
em Lo~dres. cujo re11gato e extincçl'io coincidiria oom o 
do no'o ompr.,stimo. 

Assim, por um lado, no fim. de 13 annos e meio, e 
por outro no fim de 16, a estrada de feno com sua 
propria renda liquida. teria oomplct&do a conett·ucçí'io 
ora em p.toj:?cto tJ teria ros atado todo oca ita1 ara isso 
necessarto. epqs pooa em tanta, ivre desse encargo, 
ae a estrada t<lma;,ae a si o resgata das apolioes, com as 
~u~oes o governo s comprott n primitiva oompenhi11, no 
fim de 20 aunoa, a datar de ho"o o Estado ossuiriã a 
er; ra a sem e ll.Vor ca11taa.o o menor onua ...... 

O Sa Fr:naEIRA. LAGF: : -Apoiado .. 
O Sn F. BELit~l.nro : - .... isto é, o Eotado poesuiria 

uma rede de estradas de ferro, na extensão de tl90 kilc
metros, representando um vnl~>r de maia de 'lO,OOO:GOOS, 
sem que sobre clle pesai!Be mais o menor encargo. 

O Sn . .AFFOI:(So DE Cu vALHO dá nm aparte. 
O Sn.. F. BELIIIAnio:-Depois responderei. 
Ora, Sr. prel!idente, o empre&timo de que trata o pro

jeoto não poderá ser contrahido em condições tiio one-

prestimo interno a que se referlão os direotores da 
estrada de ferro seria Ptnittido em titulO& de 80 OOm 
um juro nominal•de 6 %, e renl de 7 >'· 

O emprastimo contranido n'uma pmça estran~eira 
não podeui. ficar muito acima de 6 %, eando de atten
der-se que o9 mercados monetarios dii. Europa nos con• 
oederáõ nlll empreatimo muito mais fnvoraveJ, se fôr o 
produotb a ppliondo a el!~radns de ferro. · 

O Sa. ANDni.Dl: F oGUBIJlA dá nm aparte. 
O Sa. F. BELriiuió:- O nobre deputado falia do 

juro garantido áa companhiBB inglezas 'l · 
O Sa. ArumA.DE F.tGOEIU :-Sim, senhor. 
O Sa F. BE~runio:- O ospitalista. sabe perfeita· 

(811 alou111 apart11.) 
· Sr. presidente, não precisax:ai recouer á Eoropa para 
expliou este facto; os nossos exomplou eí\o suftioientes. 
Comguantu cs uooionistaa da estrada do ferro de D. Pe
dro li contassem com o juro oerto de 7 % dos sens 
oapitaea, pda que o Eatado os guantia, apenas ,lle lhes 
ofi'ereoeu permutar as RCI(ÕeB da. companhia por apoli
oéll da di vida publica, fizerão · o immedis.tamoate, embora 
fosso o juro daa apolices de 6 %, isto é, menos l% 
do que n gare.utia dos oapitaea empregil.doii u~ eatrada. 

011 capitalistas na Europa sabem perfeitamente qne, 
comquunto a garantia de 7 % c!aa eatrada& de forro seja. 
tio regnl<lrmente paga como o jut'o dos emprestimoa do 
p:ovarno, ontratanto: 1•, i a gnran~ias t~m um prszl; 
2• nõ.o hn o rM !lto <lo oa itnl oomo noa em reRt'mos 
em que a amortização é estipul1•dn; s•, a garantia fica. 
enjeita. a tod113 as oontinganoias da emprCZI\, oomo, por 
exemplo, tom acontecido com ns onmpnnhinõ das eatrad~s 
de ferro lJ u Bnhia e de Pemam buco, n.eq uella l!or defi
c:euoia da ren:ifl. que não chega pal'a o ousteto, nesta 
relo excesso de oosto dn e~:~tt·o.da, alóm do oapitnl ga
rantido. Além (listo, n ruins das estradas, OfJ erros e 
culpas do:~ gHretltes dellas, todos os nooiuontas, om sum
mn, a quo uma em preza oommeroi11l flHtá eujl:lita, podtm 
all'aotar e doafaloar a garantiu de 7 %, Os omprestimos 
contratados õireotnt!Hm.te com o governo estão isentos 

O SR. A!:'DIV.DE FrGuJunA tlú nm aparte. 

O Sn F, B~tu~A.l\lo :-0 govel'no, DQ~o~iando ~ireot~· 
.. , I A 

'fant&joliSfJ. Ni\o aoi como o nobre deputado contesto. 
isto. 

Sondo, portnnt.o 1 oontrsbido o emprestimo nestas 
condições, mais favoraveia do que aa quo sorvem da b11eo 
nos oalculoil, n quo mo t.onho referido e se nob.ão nos 
nnnexos do rebtódo do honrsdo ministro das obras pu
bliol\81 é evidente que n estrada lle ferro pngsr1\ o juro 
do capital neoes:mrio para an ohrue novas, e o P.mórthmrá 
oomplotament~:~ n'um prozo muito mais brevo dll qus 
nqnelle de que faltei, de 20 annos, isto ó, no fim da 
15 oa. 16 annoa estad ooneeguidc o grnndo l"O~olta-lo 
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que demomtrão o cligto.o dÚector da estrada de ferro e 
&E:.u engenheiro em chefe 

Disse o nobre deputado pela Bahia, n'nm aparte com 
que me honrou1 que em tal oaso era. dispen•avel o em
prcstlmo. Néo é dispensavel. Não eó por meio ào em
prestimo teremos o dinheiro muito ms.is b:nato1 e 
CJnseguiotemonte c.bteremos o Dlesmo resnlhdo mais 
faoilment~, como~ .desde que se oomeç& uma obra, o 
grsn:le resultado que se deve ter em vista é completa-la 
para col~e: o~; seus resultados e aproveitar os oapitses 
que &e vao do9pendendo. Ainda illais, realizando-se o 
empreatimo no estrangeiro, a ePtrsda de ferro não será 
mais um ocnourrento aos escassos oapitacs da noesa. 
}!rl!ça. 

O Sn . .A:rFo~so DE C.uVA .. uo dá um apàrte. 

O S~t. F. BEt.ISA.liiO :-Bem ; não inshtirei. 
Dizia. eu, ant~s deste inoidento, que, verificada ber:n o 

saarificio do Eata1.o, eUe se reduzia unicamente ao 
~aga~euto do j~to das quantias qae tomou por empres
tlmo para appllc!U' á estrada de ferro, isto é, uma 
somma. de cerca de 2,000:000$000. 
~Ora, ee no fim de 15 on 16 annos a estrada de ferro 
tiver resgat!ldo todas · as suas obrigações, amortizado 
todas as quantias que tomou empre~t~daa, tanto as já 
despendidas como sa do novo empreatimo, é evident'l 
que com. o sacrifício de menos de 2,000:0008 o Estado é 
largamente compensado por aqnell" grande resultado 
que s'gnalei: longe a, fazer tun eaorifioio, faz wna 
operação vaatajosa. · 

Era nesta ierreno, julgo eu, que . o illu,trado repre
sentante da Bac~& denria ter combatido o projecto. 

O Sn. AtlllELlANO DE CAnVALllo :-Não o combati. 

O Sa.. F. BELts.\ato: -Retiro-me agora ao illa.stre 
ora.dcr·que om primeiro lugar impugnou o projeo~o. 
Com V. ~x. pareo~-me q11~ não estou msis.. ou mesmo 
nunca est1ve em di\'ergenoxa. . 

Terminada esta questão, passarei á arglllllentação do 
nobre deputado llela provincia do Rio ele Janeiro. S. Ex. 
ooDJJcron. o modo por que o projeoto resolvia gr~~o'Ves 

uestõe11 das nossas estraaaa de ferro· re rcvou a. direo-
ção e ss pe o ata o, o que o nobre epata o só ao ou 
esousavd em. tE>laçio á eatrad" de ferro elo Pernnmbu
oo pelas oirou'lls'ancias espeoiaca em que ella estava 
collocada. · 

Ha noste J)ontO uma questão em que não tocarei; o 
Sr. ministro da sgrioultura ~ o unioo oompetente para · 
responder ~ nobre c!e~utado. 

augmento· de gRl'antia de juros áquella estrada. As 
prome~sssimprudentee, q11e lhe tizerão alguns miniatrcs, 
o mall<Jgto des~u esperanças por tantos nnnos, a crença, 
qne sua dicectoria. transmittia . aoa aooioaietas, de que 
o gavfrno do Brazil era o responsanl doa prej 1izoa d.a 
emproza, quando nn verdade eua má gestão e esoauja. 
mcntos erão a oauea, tudo illto oolloos.v.a a com.panhia . .. . - . 

' convinbR par termo a eseo e~tail.o oom nma &'- uçã'J qae 
h a bilitssse a estrsdli a bom sor~ir ao publico. 

A soluçlo, porám, que o Sr. ministro preferia, não 
foi a maia conveniente, no mea fraco entend"l'. Qusntlo 
a oompii:O.bia \'ecusava.-so ao onmprim'3nto de seus de
-veres, quando mofava das nc:ssas propostas mostrando 
uma. inita ão insolitl\ em nem abusivamente esbanjara 
seus ave:res som cn pa. nessa, nao me pareoo que o2se 
aoeltado aogmentar·lhe a gB!'ontia de juro, q,uo, alátn 
do mais, h!ibilitava a companhia a cuidar e interessar-se 
manos pola renda .ia estrada. O níio o:.tm primento de 
seus deveres não deveria eer recompensado oom eeea li· 
boralidade. 

Não pos11o, pottanto, oonbeoer as n:z.ões que iufluilio 
8 • . • • • • 

aquell& deoieiio, aceitar hoje uma inteiramente oppcsta. 
Sr, presjdente, nãll tnstentarei, por certo, que st1ja 

c:onv~nion!e ao Estado dirigir emprezns oommeroiaea 
antes C.o que commet•ê-lss a oompilnhias particulares; 
é este um ponto hoje aoeito pela scienoia administra
tiva sem :~ menor contestação. E' preciso, porém, não 
exagliTQrmos do tal modo este princípio, que reputemos 

". . . . 
em preza, por m.sia defeituosamente organi&ada que seja. 

TOMO I\" 

Ainàa bezn org11nis!ldas, ~grandes emp:ezas IJão estão 
isentas de maias e dlf~itos. 

N6s sabemos qtie a immens!!. e notavsl rede de estra
d~:s de ferro. ds Fran;;ll. é toda possui da por seii gr:::~
des ccmpanhl&S. 

Ha algumas que possuem utn capital supe·ior a 
dous milhares de milUíJa d·-" francos, e que dirigem 
estradas de ferro com muitos milhares de kitometros 
de exteneiio. 
. Tem a.e reoonheoida iilli que essas comp'll)hias ~ão 

verdsdâros Estado~ uo Estado, que nem o goYe.mo tem 
seção sobr~ suas directorias e gerencias, nem. os seus 
proprios nooionistaa .. Quando as oompanhiss tom.ão e.saas 
proporçõaa collo!iilae:~ tanto em relação ao capital, como 
em relação aos innnmero& aooionihtas que as compoam, 
a acçio destes, sua 1isoalisação sobre os gestores de eens 
interesses vão diminuindo na proporção desse aogmento~ 
de sorte que soa liccionistas resta apenas um remed.io, 
qnando rooouheoem que as direat~rias nã.o oumíirem 
seus deveres, desfazl!tem se daa seções, alienando-as ; 
mas nenh11.ma fiEc!Uisação . p:>dBl::l E X3roer contta seua 
direotor<!ls, que tornão-3e omnipotonte!J. · . 

Este faot;>,que se observa n:t Earopa,aconteoe tllDl&em 
no ntsso paiz. A desidia, o sbandcno appaHinte que 
os acoionistaa dllB nossas gran!les emprezsa mostrão 
nas reuniões de fúas asaemhláa& é o reoonheojmento 
da impossibilidade ce ums fisoalisação l'esl e efl'ectiva 
sobre eeus prepor. tos. Quando as emprezs.a vão mal, cada 
qnal vai vendendo suai aoções. . 

Não faço eata.s obaervJ.çõeõl para concluir que ê!eva o 
Estado tomr.r a si oextas emprezae commeroiaea; mas 
para que não se ex~ gere o perigo, pa:ro quo so'bretuao 
não se tenha o Eataio como peior zdininistrador à.o que 
as oorcpauhiaa ss mdia defeimoea&. · · 

N'um paiz nov~ como o Brazil, onde os oapitaes 
são Enoessos e timidos, onde . não ha dados eatatia
tioos para base ds qualqn~Jr calculo, p~~ora lazer-ae 
o ecmpnto ainda approximado do ltc:o .de qualquer 
emprez~ é im.po~ei;-<'1 obter oapita.es, sobretndo nVilltaacs, 
para. em.p_rez.'!s qu(l não !-'ssentíio e~ ba~ certas e~· 
oulos seguros. Para mll!toa casos, infelizmente, é m· 
dispensavt>l a intervençlo do Estado. A granae qneatla 
nr o me or meto e sua m arvençao. 
Todoa os paizfs mais on menos seguirãJ este cami

nho, o no Brazil j algo que não podemcs oonstruir es
tradas de nr:na maneira effica7l, em larga escala, sarn 
que o Estado (governo gmtl, ou provinoial) as patro
cino (olJoiado•); não porei em duvida, po~m, que, de
pois de ccnsttuilla a estrada, não deva o . go~erno en-

re a · - tr. • ou se e:r-
mm~m o terr:no, da ana exploração. Feita a estrada 
pelos oapit~es dt' Estado, ha innumeros meios do Gvitar 
crile o Estado soja emprrzario de tran;portes; ha varias 
oombinaçõ~e pGra resolver a q'le&tão do serviço das 
estrs-i11e 

Em oonfrontação, Sr. presidente. com as oomp:mhiaa 
inglezas, s oonstruo~ão, e, oous~ ad.miravel, até a direo· - - -
á superioridade,; se ellas têm introduzido algun11 me
lhoramentos n.J serviço de.il stia'3 estradas, é principal ... 
manto devido á fisoolisaçiio do governo, âs suas cons~ 
tantt~s roolamaoões e e:z.igenoias. 

Niio comp).'abendo um sy~tCJma peior de emprezss do 
que aquelle que seguimos !!m relação á~ estradas de 
farro inglezas. Ga~antir-lhes 7 % do juros, dar-lhes ca 

IIll:lroiae~~, tirar-lh~a o interesse de prolongar as estradBB 
de ferro, oujaa Unhna termi.llaea ell~ poec'tlem, pe:rmit
tir-lho' quo exngore611om seus onpitaea, de modo que~ 
erubora o ftete d@ pa.rn o custeio, ~cS dillioilmento remu
nerllrn oa (11\pitaes, ter direotorias em Lonclrce oom 
um" diflloil inaoeo~·ão aqui • sujeitanao on ao 1reu 
ca 1ioho ou á lo ··&111 ão e tribunaes in lezea as nossas 
rt·olsmaçõ~s, oonoecler-lhe11 pliviJ.egios e garantia de 
juro por 90 annos, sem cuidar da revoniio das estradsa 
para o dominio publico, ma pareoe a peior .das combi
nações possiveis. Quul o. fruoto de tl\ntas esperanças 
com a import;çlio de aapitacs, quando forão elles es
banjados e estamos hoje a pagar o elilndo iuro do "' % 
sobre. qu11.ntiasdu!\n e ttes v~zea superiores áquellss ue 

12 
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En d~EJejaria_ que ent'ls pl'ssimos oontr~toli _fos3~Jl O fa. F~>nnEmA. LAGE: -Apoiado. 
enonmpados; não para que o Estado. t~m9 a 1:1 a. dueoçao O ~n. F. BELUAníõ: -Mas, Sr. pre.qiili.'IIltO; liS aahi· 
des3aa em prezas, mas psra que, rcsolvondo-cl'l e terinh:inn- m('s de&tR secy.io e vA.mos vvr as ontrus estradas· oons·· 
do-sa aQ q !1estões odiosRsro:rilt;.ntas de,sN.I contr~~ctos, pos· trn1da!! por nós, a rlili'P.rença entã.o é aobreroodo notavel. 
samor1 fortnarn.ova.a-emprezne manos dispendioa'>s, quo te- Não fnllacei. dn 2' ee!l~Õ.o .da.entradG da Íel!J:O da ·D . r a. 
mero o aervlço clll6 estrndat~, seu rrolo11gHncnto par,.,_ o dro II, porque t'l!c compr.,hende um;L zooa qne não .tem 
intcriot A a. coustrnoç_ão do seus ramn~s. A utiliduda ~a cornpa.mçiio nenhuma ca::u. out~a e•,tradll qual1ucr do 
tal mcdi.rl:a. não e uá eco con a vo ne · · !~ . ~ • • • • • • .. - · al-----
o.os I!::Joriâdoll · do E~tr.do ou ~\s vnntngt•ns da la vou\"<.~ o mo l.:l ài~pendíc•scs mL an~:rf)trucção . Iarron, . que_ nio se 
do pniz em g:,rnl pódo trnzer FJ•tr.. soct,Jií.O..~:-\ra termo r e ccmpnraçM. Mi!.'l-

R€fo>:iudo-nA 6. antod··:lção pa:m a compra d~eta.A trnrsi g 3' secção. . .. . • _ 
ee r;:.c1a · eo '' \. · · s nobree dapUtatloP QCll'lolucetn a 3 llt'S?-~G 
rsferido1 necusou o p~ojc•:to iltl conter uro:, autorisnçuo da t st."do. de f~r~o; liãO é p . .1r c;~rb uu.\ teueno faOlL. 
mnito mni_s ~: l'1pla do qtt(.\ a apparonto. .· A cstrndn p~t·cnn·'), c V\lrdnd'3, e r._ tn!trgens. do ~dr. byba, 

S;·. pre~tidtmtc, r:eata pnrt'l o·s ~r,orificJOs do. E\;t»Jo onno nilo hn ,} j ffi )ttldadtla ex·!epch.DU<JH; I.11:1a nu o ha um 
não dev<'>m !?er !•Vr.li&dos po1o nc<Jrc;cipJ.O do capital qu~J pnlmo de oEt\':HiJt nnturt<l, lm seropr? um ater~o ott .um 
fiOí·romos rlo•endo, mas pcJs. co:npllroicão entrH a garnn- cõrto ( o]H'iCl:!o3 ), além de olgans Vla.d.n3to.,, ú~ mnltos 
tia de juros que png~mos e o pre~io dos titul·:s que pontilhõJr. a ele trcs gr~mdes pontes f.obre o l"IO PtU"a.-
troo~~rmoa pal~s :J.oçõos da3 comp .. nht•11J. Orn, so:~ndo do hybn. l'ois bGm t e,.tea 9:> kikmettoll entre a Bal·r11. do 
7 % e garantia du jures que pt:gnmo&, so puna;mcs f'irahy e Entro·llio~ impol'tárã.> oro 31477:3531> isto é, 
obter o dinheh·o nece%srio 1:nra s comp;m d&G estra- t:m 58:3ioa onda kilonJtro. 
das pl)r ml:lnos1 é evdent1;1 que n6.1 J'llali~u·ero~b nm!l 0 ~a.' 0l\UZ lll.a..cn,\no:- Que õi:f·:rcnç·L! 1!-:' qu?11i 
oo:~Eidera ve1 economia eu era ca 7 %. q !W gtn·antlmcl!, ~ 0 torçJJ. J 11, ~::e vê tll:l a nonst~. coustmcção é bnr&.tt.t· 
o juro de c<rca à0 ~}i 9:utl_ tl3nnnos d.ll pa.g~\l.4.~m---l--...;11;.1~m~t\:1.~~:_::=-:-_:_~_:__::::__:=-:::_c:__:_:_ _ _ __,_---'-------
de que poderemos orgEnHm:r c'mlpimhil{B que dwJao o Sn. F. BEL' SAntO :-D<lVt) deolanu: qua nesta p:-eço 
essss eátr11d>.'!l c ):11 maior econo~-r.in, l!HLi•>l' vant•1gem não i)J(Iluo c custo dt\s e~taçõos, trom rondan:e e odiei-
c msior aprovoitnmeoto do ~erviço das maema:;; OS·· nas. SA trngo cut\'11!1 o~t~·ad:JB, n;:h~\'OlllOS as !Iiesiilas 
traaa~. condições. A. eatr»•ia proVIUCl\1 do R1o do JaneJr~, co-

Sobro P.s cstrs(laa dli farro in&lez•:s farei aimb uma nhPoid~ com 0 nome c!e estrad11 O.e f«Jrrr> ·da Cnntagru!o, 
obaervllção paro. re~pondor so -nobr11 d_cputl'l~o~ Esto.n · npt-cm:nta-ncs 0 mosruo facto. E , t!l, estrada, Êr· pre.ei-
cel'to, ~r. j;rs&íd.e:lte, de quo fni por dfeito d~ o e:~ pn- dento foi onnr-truids· do uma,manm.ra. tal a n30 dar tn.-
mitivGa cc·ntrr,toa quo 1\ vh>ção f.;rres no Br.~~~l eP.teve ccnti~o nlgwm pnra a economia: bllata refl;;ctir quo a 
por t&nt•> tempo p.nrãda: essa . gra "• ~lL' nspua~iío ~o proviuoia tomou . à si fo.tnecer um tarço do C•l.IiHill e 
trazermo~- onpit~(B est111.úgóiros ;;~.ra o nJ1S üp9l~ nao gar~ntio 7 % sc;,bre os outroe dons terços. 
trou:x.a-pos vantog~m nlgumu, d'esrh qu'l o oust~ dús Ora senuores, fazer favores tão e:z:tre.Q.rdinsniDs é 
obras foi exag!ôrQdo em trêG vezc:!l o ~;ou nlor. E con- rel\lm~nto q •Hlr . r tirar ? eJtimulo; da oconotXlia. Ent.rE-
vaoitmts certnmonta importar on.pitr1e.s Oétrs1•gciros pnra tanto, 0 .()ueto kilomlltnoo desta catl·a~n de. f(líi;'ro .. é. dB 
o Brazil, o é al!ota um~ dso rnzvas P.<l\' quo approvo_o 52:ooosooo. 
projectó: ma:;1 trnz.er naquellas oondxr;~d$ du certo na~.~ · ~ idente, nbs.a1·varai que, u~u:na recente 

' • · · public<l\'ão !eita. per ooota do mioítt.>rio da!IJ -obrss .pu-
Neste •p,onto, Sr. preGid.ento, Fnra fi~nr bem O'\'idente a blioaa, 0 ' praç:okilometrioo desta e~tra4a se. ~oh&. u.valia.do 

differen~ d~s·e.~ttndus do fun:u c?nBtl·ui~~~fl.rehl Estado, em 42:00iJ8; mn!l é um eqmv<>.CCI.; tendo o autor deate 
ou pelas provtaorus o fJOl' com{>anhxs~ bi'!mlcn·nl:'.,daa oons· opuooulo oonaider!ldo. a extensão tot!ll da . ek trada, n!o 
truidaa yo1· aump:IDhi~:; i:agl~Z!\11, b:~~~~·llH! spro:entnr obaervou quo Ulll!l. parta clolta. foi con&~l·uida unicamento 
poucos dador,.; p~>ço, '{>(>Is, hccoç~ á ou•na;a. pnm êo3ocr pola pro"Viuai!l. do Rio de Janeiro,e,n d~~p~lUir d(·sma patte 

. · ... a .estas minuciosidndes qu·J nüo serão talvez sem nm• níio !~gurnndo no capital dti companhia, dan !u~ar a ata• 
. iag~w. · · . . • lia1• 0 cuoto dokilometro em.42:000$1 quando na verdade 
~ , A e~trruln a e farra elo S. Paltlo cuetou · uos, c~da kx- elle ó du 62:0oosooo. · . 

-.:.lumotro oon!}truido, n qanntia do 176:600$. Na oJtl.'nda Aind,1, Sr. presidente, ~raroi umu o11tra. ~strada .<!-
do ferro dn Bnllia. importou em 129:6110S ouda kilott\l- proviaoia do Rio de J~rootró, t~ estraàn d~ ter~o Untaa 
tro. A n:esm:\ e:x.te1;1:-ito na cetrucln d·J f~rru <!o Pemnm· Vllleuoi:ma que r.otoalment~ lle ocnstru.e. E verdade 

· buoo in1portl)u ctn ll9:8oosooo. quo l\ um; l•Straiia de ordem oeo.un.dntin, oonsttui~a 
Se psasí\rmo9 iientl+ll c~;trmlun pura r.n · ooneb'uidno; por com a mllior economia e om ooudições roodeetaa_, pc1s 

diroc~::io notall1 a diCtcrmc.:!; n nosoo f,wor ó uoto.vel. destiim r; o n sorvi r pr:qoonoa jnteresa•:a;. lllaa a&ta .eL<t.eada 
----j9--i~-F1~mttEtl~tx-Úm>~..-J,>POiM:r.-----~-[-~~HitOtlltVel---cxempio do EJeonomi~, e felg~ 

tenham elo\ pari\ poder servir de <'Xl'mplo para. o~ Dl psoa 
pequenoo l'smaoll. Esta estradR, varo u!Da elttensão de 

O Sn. F'. BausA.nto : -E' hom> r.cnhorl!s, qua t'il
nhll~tiO>l este facto bem <liD lombrnnc;m· pttrn ni\o COD
dem:lnrmoS sem ox~mo tudo qu!!nto fuzcmo$, 

O Sn. FEJUIEUU. LAGE:- Apoiado. 

O Sn. F .. BELlBAnto :....-..A estr~dl\ de f~rro de D. Pe
dro Il tem troij Heor;ões muito dif!erci!lbi~B sob tJdos os 
pontos de vlstn: a 1" so;ção &o 62 kilomott·oa, de 
extens:i·o, óotilittnids em v1 ttuda dq;~e ot•ntra~o tantss 
v~21es }JDalysa'do o oondemnu.tlo, den•~roiundo contrato 
' .. .. ' . . . .... . 
dt!m:~i~sções, aoquiai~1õos do terre001h etc. ata é' a 
qunn~ia. quo r;e ~oha collllif';Uil.da no opusot!ló do Sr. ool':,l
•~lhetro Ottom. ~ogunclo .. cs.to slg!lrJGmo 1mp~rtou Ol\dB . , . 
q,!lc n~o pode':tl ao~ poa~l\8;~ çnr~o deet.~ r;eoçüo, o.omo 
llt\0 IIB 1UillUlUISOÇÕSS fJ C~ttl.\6 cl,llt:>pazas &80'4SQ~Il31 . qpe Be 
fizeiiío com o noq:uiaiÇíi<? .o d.C&apropf~açiia do texrnnoel 
nesto copital, de-vo eo doduz:r . todn!il oetl\8 . de11pezus,e o 
gesto total drt mcs.tnaRecçfio fi durá roduiido n 5, 732:664$; 
.Assim, _pl<lrtsnto, o ol.l&to kilomL'ltd..~b tllni~E;m uorá rtl
duzído á import;n;l<li,_d<t 92:62ZSOoo. 

Jn eo. l&., Sr. protl~enf/?, que, f\(lua~ do ,orro deflta 
oontrat(i: quo tonto ~llrtl~!po d~ l!14t'IWI?.Il (J~~tal1e&, U. 

1' seoção :aa e&trlldn do: fc~o do JJ .. l1cdto li JP onQt(),n ' . 
muito It.onos db quo os outrnr~. · 

28 kilomotros. im purta:ci' Clll 600:<~'l~S, 1sto é, em cerol\ 
de 28 5728 o kilometro, · 

Outro iaoto uioda, d!gno Q.e ntt~nção •. Com.ih:ue·&u 
notunlment':l nl:\ pro;vioou& do Rio. de Jan~ur.o uma ea. 
tradu oettn.munte notayel por mSis de. um fndn : em. 
primeiro 1t1gcir, porqu. pt'coura vinglll' a · t:err~ do. Msr 
n'um doa seus pontO/! mais ela:mdoR, om Fr1burgo, e 
dava x·eali~ar no.lSt·hzil peln.;primeira va:n o. syet6lma.~d1t 
e, se o fiz'ill'l com suooesaQ,reooherá uJU:grande roblema 

a nossft v eçno drrea,. '{Ue sempre o B n a .. sae ~v • 
dns oon:ua·do noasd terutorio. 

Efh. eetrad.n abtá contratBd$ e c. sua. construoçíio 
adiaut1tdn, por um preço que impu.rtax4 por kilometro 
pouco mme o • .: . • . 

O r~. Sr. -pt(leid.e.o._tt!, .ap.te~umd.o _e&tes dados, . e~ .. per
guntarei : ~de BJflre: oomparuçoo: a , oon1.1truoç"O· dtli 
estrndaa. de ft~~:rono .B.razil polas .(lo.mpanbias ·elltrangei~ 
rns ootnj ns foitWJ por administração noea~ 't Cel'ta... 
mente .não . 

O fn.. ÂNDRADB Fr&UEJRA :-.E' lJelo pcssimo syBtcma 
que eo tern &d.opt!\tlo oom re\nçâo .á'd oompnnhiae e~t~ll· 
goiras, pell\8 erros que meamu O nobtQ daputado Já IU-
<licou o proffigon:. · 

(H a o~ro1 · t:-PII"IeJ,) 
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. 'S~SSAO EM 8 DE AGOSTO nE 1870. g~_ 

o Sn. 'F. BELJIIARIO:- sf_ '. pra~iilonte, teBho um 
Dutro p()nto sobre ~lio fnzer algumas óbiuirvilções: ra- l 

· firo-me é; dt.~6cieno1a · gne o nobre deputado encontrou 
no projecto. Todas as autot:innções, que ee tê n oonco
di.do ao governo para oontrllhir empre~;timos, não eão 
eni outros termos; n?io se pó:le em t~tea assu:uptos li
mitar a ri.1J.9ão do ~overno do uma . ri:ianeiril. -rcntrioti.l. 
e prociea. Centrahu clnprestimo3 depende de tantns 
• , · ... , ' ,. .., . . · . es e 

evontoalidad•3s que pode.m npparecer, que é itnpoS· 
sivel ~t~tertninRr ele · lnltemão o:modo ·por ·que devem 
t&r foitoo. ( .4poiddo•. i Neste ponto talvez pnelt!ss9 cabe~ 

----'9-6bsorva~ão, (}tte · • .. · , u a. n • 
gama conea. dtl confiança no projeoto. 

o s'n. PEUE{IlA D-'. 'SILU: ....;.;..E nem moamo ·ahi ha. 
·questão de confiAnça. 

O Sa. Cnuz 'MAcKA.Do: _;.Não se podem · empregar 
ontroe termos. 

O Sn. F. BEusAntõ :-Todos .os em prestimos, aq uolles 
·que o ·nobre 'deputt\do"tem·votado nos orçamentos, são 
sempre opnoebidos neGtcs tarmos. Ainila .h a ponoo tam':" 
po, ·interrogado o Sr. ministro da tfaz<Jnda, no senado, 
iobra o .modo pel•J qnnl pretendia const1idar noBBà di-

· , ou-ee a n:e- o, por en ·Gn er que 
isso podia prejudicar a operaçlio a fazer-se. 

O ·Sa. PEnEIRA DA SILVA: - Não ha duvida. nenhu
ma i prejudicaria .por fo:ça~. 

O Sa. F. BELIS.taro:---Sr. prei!idAut.,, terminados es· 
tes pontos; poeso áqu:elle. qae o ·nobr~ deputado dr.olarou 
cApltàl d~J ·sanlnll:••mentação: a má di'reoçãó da .est\'ada 
em procura do Rio das Velhas- Entendén 'o nobre de
'Pn'tado qti"' . oónetiltariamos muito inelho~ os intorosses 
'da ·nossal&'vótL'I'a se odnátrniimomos ,de prsftlr~noia' os trea 
J'llliaea qnA i'ndicou, . e e'io oa· seguint31'1: O 1" d!lsoendo 
do Porto.;Ni::vo·do Cunha, &ognindó o Patahybf\ para a 
·confluenoin do · Rio Foaiba, subin!io esie rio Elm procura 
uns Cl.beo!liras do Murlahé e deste ultimo a. proonrar o 
"''slle do Ric-Doos.; ·o 2' ela :barril do Pirah hu~oando 
o :Rro- .ra o · opotfl o va e o to rande em Minas, 
e ·o s· prooarando o valle 'do Sapuoahy no àul da pro-
1'incia de' Minas. · 

·se. o noln'e depnt.ido·tivesse dito unionmante que era. 
da maior ll!'génoia, iis Jiioior con-venienoia, R oonetrno
\'ÍiO destes ramaes, eu concordstin. pl~namente oom 
S. Ex ..... 

•O Sn. Armt\ADE FrG'UEIR.A.·:--'-Trate-se deste~.~, porque 
depois 'l)odem,eer prolongados para o interior, pnra. onde 

· sG queira. 
O Sa . F\ JJEttSAnro : - • .. • . so o .nobte deputado, 

porllm, qull' p6t• om oompetenoia 'à.o priori'dada a oon
~~ruoçiio destes r:1maes ocim n deste, da que se trata psra 
o vnllé de S. Frnnoisoo: oerta.mento ella3 não eustentiio 
a Oonfrón«aQÜO, (:.41Diad01.) 

' , • pr s1 on ·3, por cer o pura a oons~ 
trucção desoeê rlunuoe, acho ·os de grande neoesHidnde, 
mas ·todos 118 observações, que o nobro deputado fez em 
ralnÇio á direcçfio pl'ojAdtnda, cabem om rolução aos 
tamaas de que fàllou . Nem elle!! e11ti\o bem oetnda.dos 
tambom, o ss tüm_ n•lB lugares proximoa rt estradt\ de 
ferro de D. Pedro II uma zona prodaotortt, quo é a ca
fozeira, elles t êm depóia umn zona·ondo aotanlmente 
pouoo e~iate. 

( Cruzilo-10 algtm.r aparlu . qus inter,•ompllm o orador.) 

Estavn ·ou i!izendo Sr. prosidtlnte, uo nssndR a zona 
1 o a o arn y R e e seus nffinentcs, 

n63 hunos dnr oom o meam·o dasel'to, pnra servir -ma da 
quàlifioaçiio do nobre deputado, iamos àn'l' oom a fal
·ta de agrioultnrn, com t:!l!tn gr~ndo difl'orença, p -
rêm, tle qtte na estraa11P indicadas pelo nobre deputado 
ohe~ariiio a um ponto, onde no presente nada teriiio e 
o futuro pouco promottarin; em quanto que com este 
r robngutncnto pn.ra o rio daS. Frnuoisoo, emporn tenha 
ae lltrav.'ai!nr umq zona, que renlmentu não ó dns mRia 
productivns, n estrado. vni dosoncnvar uma navegação 
do quilai 600 logUJ;,s, jú de todo lin-e. 

O Sn. FEnnEinA. L.~G~: .-.....Muito bem. 
O Sn. F. BELISAtuo : - E' vordado que ni:~ existo 

na mn1·gens do grande rio nmR pop11lll9ÍÍ0 \lOmpno.ta. e 

· úma itidustria desenvolVia a: inri.s é jaetàmeti.to á falta. 
de viação qne Ee <leva imputar esto estado. (ApoiaJlol.) 

·.Como ·ao pód:e emgir d'J h'omom ·trabalho; se lhe. fa_lta. 
o ee.timulo 'f ( 4 poiado• ) Oa h~~obitantJ~s desse srs.nde m .. 

. terior nlín podem nspir1u· 'Sl'cr:n!la alguma i seus pro duo
tos nií.o têm meios de eahir dalU (".l'oiaclo•); oomo pro
Pircd~r, Re não têm !Dei~i! d!l rcoobur o influxo da. ciTi-
liae a" '1 Par::>. esee:i 
ma ão, a vida. cuoumscruv&-:fia r.o pequeno ,perimetro 
de seus oam~;oe, ~ara elles c que verdadcit~.men.ta o 
horizonte -visual marbaos limites do mundo. (Apoidoa.) 

Mao com un. CO--
,productivo Mtuu.lmente asso rico terdtorio, se nó3 lhe 
levarmos esse meio nperfeic;oado dl'l loc~mcção, se des
envol"·:} ~moa a muegRçiio a vapor !lO grande rio, reu~-
da tod:t a mnssa de prodnctcs <lé uma extcnd'io tao 
notBvel, infallivolm.ent' o traftlgo d11 ostrai!a. de ferro; 
nu't:iliada. por tão · oonoidara;vel viação fluvi!U, devorá. 
ser importante. 

O Sn. FEnn&InA. LAGE :-Apoii\do. 

O Sn. Cnuz :MA.caA.no :-E o Rio S . . Francisco· h.a de 
rivaliaar oom.o Egypto, ·sanão oom os Estüdos~Unidcs. 

parte1.) 
O ~n . F; BELts.\nio :-Para que um pi'oduoto .che

gue da b!loia deeso ri:-o uo grnndo . ineroad~ !lo ~lQ de 
Janeiro, cllil'!l'despandem um temp() éXti:tordutluio, BOIIl• 
maa immer>s' s na rru.a oondüõÇão, d~ i:no'ió qo·· ttnaei 
só podem chegll.r aqui os minemos o peclras proo-1osas ••. 

O · En. FEnnEraA !.AGE :-Apoiaao ; ê a maior parto 
não póde o~ -vir. 

O Ba.. F, BELtsuio :-..... .•. e nmo. . ou ont.Ta carga . de 
algodão quando elle obtinha grande preço, etoa entre
tanto qusei totalmente absorvido·no rseu transporte . 

'O Sn. PEaBtnA D.l SILVA..:-,-No nromP.nttJ em . que 
houver estrado de f~Jrro virá muitG algodão. 

O Sn; F. Bnt!l!r.IO : -Hoje,para :un:1 proáuato ou 
• • • · • 6 o 1~ 

tal . das penderá groeaas q.Uantiue, um tempo ii?ni~nso, 
o terá da :poroerrar <le 159 até 300 lt!!gllas• ,F,ex• a e,s· 

. trads. n'nma extendi<J apensa do 70 !eg\U\91 · rl~a .~s da- . 
remos por aomplemento, nõs·fsremo& parte !htegfan_te ·· 
della, sem o dispendio ·do um ·~6 red, .-uma navtlgaçao . 
interior de 6LO leguns ; nós porowoa em contaato com· • 
o grande mercudo d<J Iinperio, oom oau·l?rinoipal ~ntro .· 
de oivilisn~üo, não aómente uma. ('Xteneão de 70 ·lop,u,. · 
q a e percorrerá n looJmotiv-.a, .. porém uma. na"a.gaç~o, 
fluvial irltaxior dnqnéllt~ i'mpórtanoia 1 (Muilol apoaado1.)· 

Perante rceultndo:rt tii.o grnndioGoe o nobre deputado 
varu advogar, co:nn dia.c;e, a causa elo· bom. sonso, con~a 
o enthnllit'.emo e a inofleáo I Quanto a num,me·adnuro 
dn nossa timidez, do ~osso íla:ouuimo. 

bem: 
O E~ .. CANDJDO MunTA : -O que ttdmira é que não 

tenha. o governe tratado deslila t:Btrad~ ha mai11 tempo. 
O Su. F. BELISA.luo : -Não '1igr. o governo, diga 

nó a. { Muito1 opoitJdos J 
o Sn. CA.NDIDO Munu: -Não digo este Oll tS quelle 

govurno, fnllo em garnl. 
O Sn. F . BELISAnro : - Ainda outrs. observação : é 

flnbido qne n direoção, que se projeot~, d.epois de .uma 
o:n:ta zouu vlli buscar ns randoo co1·dllheu·Js do 1\fmas 
n nm poi:.\to em quo realmente n ~grioeltnra não ~s~á 
dosouvolviua, tntlb nós teromos REGJ.m ganho a p~H~·ao 
central dl\ provinoia da Mim~a {apojados) ; voncaudo 
as sorraa d~ nn h u i· 1 levaremos o 
tronco do. estn~oda <!e ferro ao ponto de onde pru:tcm 
oo .grnndea rios, por oujoe VSJlloa n ostra'ia ficará !iabili 
tudu. a projootar on seus ramacs. 

O Sn. F l!nnEIRA. LA.aB :...,.Muito bem. 
Q Sn. A NonA.» E FIGUEIRA. :-Oo ramac11 que proponho· 

vão todos llo mesmo l'esultado. 
O Sn. F. Bna.lgA.'Iuo:-Dceojo ser o mnis breve po!!~i

vol, para nãó ontrar muito na. horl\ dl\ segunda parte 
da ordom do dia ; resumirei, portanto, qnanto posea. 
minhn arguUloutnçi\o, 
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92 SESSÃO EM 8 DE AGOSTO DE 18'70. ·. 

O Sa. Cauz MA.cBA.Do :-Mas a brevidade não eejQ tal sem attenaermos aoa que por si mesmos estão f6ra de 
que matQ o pensamento. questão. · . 

Não acompanho, certaDI~nt~, os nobres deputa-los, 
O Sn. F. BELIUBIO :~Entrarei na aprc3iaçõ.o do traço que t@m impugnado o projaoto por falta de estudos, 

clã . estrada que está em proieoto. nos mesmos termofl em que o fizerão. 
Não apresentarei uma opinião definitiTa... Tratando se de fnzer uma estrada de ferro, deve-se 
o Sa. AN»nADE FIGUEiil.\ : _Não póde. examinar oa trnçoa o blm estudnr as direcçõos pca

siveis para. o poo~o ~ue ee tenha em vista, mas não se o Sa. 'F; BEttSAB.lO:- .... não tenho !lrl\ isso CB óde sobre . . . . . . ·-· . • 
e ementQS neoeasartos; não apresentf\rei tambem uma tempo o dinheiro em pula perda. 
objecção contra o que se prl'jeota; apresentarei, porém, O Sa. FEilRElRA. LAGB :-E~se é que é 0 pcnaamento 
algumns duvidas }>':ra que, e:ltplicadas, se o mere_oerem, do engonh::iro; uão se pôde fazer obras oom~·letae em 

ossa a csm~ra e mais •e a o11mare. a uelles u os os estndes daiJ dilfe:ente11 ttllÇCIB, porq!Ie então 
ovem fisoalid:~r nossos actoa pofsão bem aquilata- cs com os qtte fo•aem oondemnsdos gaatnv~~o· s~ dinheiro. 

e conhecer os motivos do nos3o procedimento. O á. 
Ora

1 
Sr. presidonte, para procurar um ponto navega- Sn. A~DnADE FIGUEIRA d um aparte. 

val da bsoia do Rio S. Francisco: sprtlsentáriio·se va- O SR. F. :'JELJsAnio: - Examinados e obàetVados os 
rios traQos. Observo que os re1atodos deate aono não se traços posaiveis, ~6 se desce ás minuoio&idades naquel-
achão de conformidade com os apreeentsdos o anno les que Be p:eFerom; o contrario seria perder tempo e 
puaado. grande capital. 

O rolutorio do Sr. ~x-miniatrt> das obrns publicas nos O Sa FBnaEIBA LAGI:: : - .Apoiado; onst~> l2:000S 
dizia. que, de tolos os traços para ossa estrada. Eó deus oada legua. . . 
erio realizaveis e os unioos que merooião Par discutido9: 0 Sn. F . BELIBAluo : _ Entretanto, 0 trriço de que 
o traço P.elo :raUe do Pars.bybuos, squelle pora 0 qud hllei parecc-::no que deve merecei' atten iio du arte do 

Barra do Piraby em prooura do vc.llo do Rio· .reto, governo. 
povoação do Bom-Jardim, val~e d._o ~io-Gran?-t~, S. foão (Troclfo·se apa'lt.t. ) 
a·El·Rei e Lagôa-Doürada, COlUCldlDdO d'ahi em diante Sr. presidente, IUI obaervaçõt~s, que vou apresentar, é 
o1>m o traço do val!e Jo Parubybuna. psra. que o honrado ministro as tome na conaideraçio 

O engenheiro encarregado de f t. ir as explorações quo julgar conveniente, . 
cleclD,rOll que . todos oB mais trc ç0s orão inteiramente Já disse que não dia ponho dos conhecimentos neoes-
irrBI>lizaveis, á exaepçã:1 desses oious, que os mnis nem sa·rios, nem dos dados preci11oa para emHtir uma opinião 
me!eoião ser mencionados, ino~usive o traço pelo Pasan- definitiv~ a respeito. 
V1ote, onde havia uma estrada ordinnria em condiçõss O que tomes iió.i tíll vi .. ta 't Alcançar o ponto nave-
reJ[ularea. .. · . _ gavel do Rio dr. s V é lha a, isto é, um pont:J q ne vai ligar 

Qasl seja o traça que o governo ndoptr.r:í, niio posso com o mo.r:cado do Rió de Jl\neiro uma nli'\'egação .. de 
laber; mas é natural que o goveruo siga ae informa- perto de 600 lcg11a!l; esta ponto, qualquer que seja sua 
çõa~ dos 116t1B agentes da · estrada de ferro, já pela sua ponoa importanoia na aotualidadt•, em breves ~nos as-
posição official, jã pelo valor real quo lhes dá o mereci· sumiu\ o maior desenvolvimento. 
menta sei e a ti fico que todos nelles recoahaoem. Vejamos Para ur.u pont.o ol>jeotivo, de tão .grande futuro, de 

. 1 . • • - , imento &m braVO teiD{>Ot a t6itUOÇ8() da 
êste snno nos são fornecidrl'l, com ns do anno pns:sa o. extensão :s pe.-oorret• é a oirQuo::stanoia maii grave para 

O illuatra:lo angenh~iro em <Jho.fa da est-rada de ferro . ser tomada om consideração. na <Jonatrucção d11os estradr.a 
apreilenta trea plano11: o primeiro coincide oom o traço de f~rro , O traço mais curto é o que deve ser preferido, 
pelo vn.lle do Psrabybuna, e os outros dous não t6m sslvo as difficuldades da sun re!\liznçio. 
relaoão alguma oom o aep;undo, que o Sr. conselheiro O Sn. FEnntu u. LAGE: ---Apoiado; n~m sempre o 

.; Atttão, &e~uindo informaçõ s offiohteA, aol.tou digno do que pare<Je mais curto é 0 mnis f4oil. 

. · · 11er diflcuttdo o confrontado com essa do rio Pt~rahy·· 0 Sn F . BELtS.lnto : _E al.nda aooreacentarei, em 
buna: 

0 qllf~ tinhllmos po:s nos d~onmantos apresontndoa no apoio dn opinião do nobre . deputado, uivo ~>iadn as 
~· anno passado ás óan:iilrãs 't 0 iwguinte : 0 Sr. (\:x:-mi· oo: .• dições em quo é oo:tutruida. a estrada, por~tuanto é 

nistro dlls obras publicas e 0 engenheiro, 0 Sr. Pereira maia barato um trlljeoto, emboru maia longo, n'um~ es-
Pa'>sos diti;lo: pun· d·, valle do Par11hyba gnuhur·se trndn do ocndiçõas normoo~ de con~trucção do quu em 
um ponto _nsvegavol ns bacia do S. Francisco, !Seja no menor estrada ele oondi~õ .s cxcepoionaos. 
Rio das Velhas on no Paraop~>b?., rfl dçus t.rsços mero· Exllminctnon, porám, r;e o traço apresentndo pelo 
oem sertomnrio~:~ flm oonsi·loração, Nc.s d.ccumentos deste Sr. Pereira P:,ssoe da b.1rra do Pirahy ofi'ereoe estas 

---8;n;:n~6"-c"o-.:;o;...:;;;r;:::. ::e~n~g~e~n~e;1r~o~a"'m~::;;cr::e-i:a::-=:ir.:n:=-::o~st~r=s::;r.::uc=d-:;e:-;.f;::::or=r=-=o::::.,---t--ctesvantngans en:a ruhwüo ao do v alio do P:uabybuos, mais 
· 1 1 •• b longo do que o primuiro do onze loguaa. 

pat<a con~egutt' 0 m esmo resu t.auo, at\1 : a trea trnç<:f' , Eeso enrranhciro, no trabalho annexo ao t c:la.torio do 
O prime.iro ooinoiàe OL' m um «los 8 i>Ontt~dos pelo o 
Sr . P mnol, 0 do vulltl do Pnrahybuna, 09 outrcs dous miuistedo das obr!ls public:\8 do anBo pas:mdo, di~ que 
não fL1r íio oonsid«rados pc1r estfl , 6 0 oe~undo que seus calculo!! po.ru n oonotl:'LlCÇiio de uma. c~:~Lrada. por 
este nprosentnva c mó digno dé discussão 0 ec.ttldo, é esse primeiro tra~ refcri:lo-Be a uma estrada igual á 
o_ompletamente obliter&dv. Assim, sprellf'ntando, ao !ado que t'G proj \;)o,rvu polo valle do Parabybuna. Assim, 
do um traço poêeivel; dous que na opinião do Sr. PeEsos poiu, tem s~n ·J, quanto ú.s oondi~õos à.e ouubtruoção, 

1 • f d 11s du~s esti' :.a l!Ro suppostas i ;l untious. R esta ex1uni• 
nem xne:eciúo menção, o cngrn \JClro em chc a a nar entre eP 9 8 dospoz•1 e n distancia. 
estrad~ de ferro prepe.rou umn Holucõo fuoil pura. Bll'll. 11 
opinião. Sua rooouhooida cap&<Jidade, porém, ropelle Qunnto a di&tnuoia. Sugnodo flcon dito, os dous tra-

0· ços partindo de pontos dill'erenta", de vi~ d~ certo ea· 

- , - · .. ~ - os ous trnç~.:s até esso pouto oommum. Tomos, por· 
kilom'i'tcos, e o terceiro, que, d a. Barra do Pil'nby, atra~ tanto, de Eutrc-Rioa at 1 o alto da sew\ dn Mantiqueira, 
Teesan:lo J!Elrll o vallo ào Rio- Preto, vonoeFso a serra da no ponto denominado J oiío-Âyres, 22 ~ leguaa. 
Mnntiqueirn. psra seguir polo \'allo do Rio· Grnnd~:~ até E d E 
o chaoudii'l elo Piumhy, de on le proonnu·it~ o lio Pu- O Sn. ANDI\ Al>E FIGUEIRA : - 0 espaço o 4 utre-
raop0.ha até r.. osohuei.ru de Pirapora oom nllUl e x ~ensiio Rioo t\ Baw1. d.o Pirahy '1 
do 6~i0 ldlomutroe. O ~u . F . Bttrunxo :-- E' justa monte o qne irei de-

Pcstt\ n qur:r.ti'íonest f. a tormc·s, não ó diffioil n solnçüo~ pois oousidcrur. 
o uníoo tr3yo r.ocitnvol é o de 4H kilomtltrcs, o mais De Joiit-Ay res 1l L~gô:,-DJntnda l6·h legaas, ou um 
curto, msis c~\ucln:1 o1 mais central, muis m pino e menos totnl de E o l·l'a·Rios ~~ Lugô!l· Dourndn du 3Y l!?guns. 
dispendioso. Con!ronto:::cs, rorómi nquellcn doue trns1o~, O segundo truço ofl'eroco na seguinteiJ distancias : dR. 
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Barra doPiraby RoBom- Jardim, 16Jegu~s; do Bom-Jnr· 
dim a S. João d'El-Rei 20, e de S. João â Lagôa-Dou-
rada 6; total 42 leguaa. . 

Portanto, existe uma dilreronça de trea la~naa ontre o 
traço d!l Barra do Piraby e o de Entre•Rio•, a partir 
dlilasoe pontos Sabemos ainda, por todas ~s explo
rações feitiUJ1 qne n depressão de João-Ayrcs é a mais 
accentu11da na a~rru da Msntiq!lgira e a. que melb.or se 

O ~n. FEnnt:tu.LAGE: -Apoil\do. 
OSa. F. BELfSARlo:-Mss,tratando-so de ostradss d3 

ferro a· uec-tão ã . . ·. l _ 

pcza p,a·a v.n~·ê·lo, se elle não é de natureza. insu
peravt~l. 

O Sa FEaREIIIA. LAGE·- Aindn isso é em favor da 
linha de João-Ayres. 

(Ha outros aparte: ) 
O Sn F . BELtSAnxo:-... Dizia. eu1 quando os nobre!! 

deputados me honrátão com seus apartt~s, qne,desde que 
o obFtnculo, que uma estrada de ferro encontra em certa 
d.irecção, é supernvel, n questão doobstacnlo deBappnrece 
e só restr;rá n da riespeza para vencê-lo. Sob o ponto de 
Vititll. d d · ·. ' • 
Pereira P~ ssoG que o segundo traço importará em 
3,000:0008 mais do que o do "Ya.lla do Parnhybuna, 
porque, pacn atrllV!!ssnr a M.:mtiqueira entra o Rio· Preto . , " . . 
leguos deveráõ imfortar naqnella somma. 

Se óonEidoraruos, porém, outra face da questão, te
mos que da Burra do Piraby a Eutro-Rioa h11. 90 kilo· . . . ' . 

o~mmuns a ambos os traços, Estação dn Barra. do Pi
rnhy e LaJ?,ôa-Dourao:la, a linha que tiver da R&guir por 
Entre ·Rios tsrá mais n leguas. As wstanoias Btlrão 89 
Beguintes: da Barra do P1r~hy {;. L!igÔa·Douradn pot• 
Entra Rios, 53 leguns; da Barra do riraby ao me~mo 
ponto, atravessando o Ric-?retv t Bom·J nrdim,42 I e
gnna . 

Fiaou estnbel€oiJo quo as duas cstrnds11 pod'ão ser 
construi da. • nas mesmas condições geraus, o auim te
mos nma mni'3 ca1ra 81000:ooos, porém mais curta de 
onze la 1 ag, . . ·· 

importanoia desso, qn'l ligar1~ toda a nnvog1wib do 
S. FranoiaJo, a quoatiio dae dist!luoias ó da mnior im~ 
}lortanoh,oomo jn observei. O movime11to da l:'stuçfio do . . 

'J (J 

maior imiJortnnoi:~ p!itnpar a umn g.·nnda WCil&tl d,l pi'L·
ductoll_ nrn !Jugo oiruuito, que f(lrçosnw.cute infiuil·t\ 11a 
elcvrtçao du frGte. 

A zvnn pro 1uotivs. nlém de Entro-Rios é nn vonlade 
mais li:rbl:il do qm.1 n q na e o esteude dn Barra do Ph·r hy 
ao Rio-Pruto na di.M:ÇÜJ do truço da oskHla de f,·rro. 
E', porérn,oetto q o.o os intorosses do vnlle do Pamhvbunu. 
&ohão·so IICl'Vidos por uR!a l'Xoallento estn;dtl dto' rodn
gorn , a da Unii'ío o I udu11tl'ia. P1·olonga1' n estra.du p11ra. 
o io R.:Jns Vdl.l!ie parulldr.meuto á União o Iudustria é 
inutilisn-la complotumente Saba-~ e que a sec\~ão dfsm 
estrr.dn de Eutro- Rioa a. P etropolis eaM j á inntilisndn; 
agora, com o prolongl.l. rnento projecta.do polo vallo do 
Pnrahybuna f1ctm \ o r esto, d<a Eutru-IUos no Juiz de 
F6rn.. totalmento nni.lullado. Não quero qtle e•ta ~>00\180 
do 12 legüa!l Villhn 6, 000:000$, porém 11 motaà.t;J poderá 
valer. 

O Sn F EnnErnA. LME dú. um aparte. 

contos. 
Do que tonho exposto ó ovidento que n mr.ior deapeza 

de .3,00'J:0008 a omprQgnHJO no traço) a pnrtir diroot!\
menttl da Barra. do P irnhy, ó oomp<lns::: d!\ poln nã o 
&nnullnçiio do. Ultiiío o Iudustl'in, que r·~Prment !\ maior 
vnlor . Em ro9umo, proferido o traço <la Ba rrn do Pira
by, t~rá, para oomponsar t'l. despera1. do mnis 3 ,000:000H: 
1", servir' :ot u mn :;nna quo ninda não o e3tl\; ~·, e vi
t nr o anniquihrnonto t otnl dn U niã., o Iodastrin. o a 
annul}JiçlÜO de) sou valor; so, onom·tnr a distanoiR pnra. 
o Rio do., V olhas de llleguas ; o finalmente, aomo um 
doa ratnneo ; que dentro em breve será forçon!\tnente 
oon~truido, ó o do fertil o smcm Cl vnlle do Rio-Grande, 
pnm dc~eucl'I\Y.~r a mwegRQÜO fraura d€ese l'io do LRVrl\B 

em diante, tel'cllnoa desde logo encurtado immonea.
mente o caminho de~so inspo1·tantis;imo rarmd. 

Destas ob.servaçõea, Sr. preaidente, niio cJncluo 
fle•de já que eu preferiria este ou nqualle traço. Meu 
fim, .vendu oomplotamenta obliterado é> traÇá do que 
tenho fc.llndo nos dooomentoa cffillia.eo que noompanbno 
o relntorio do S·r. minibtro d~s obras publicsa, foi cha· 
mar sua uttenção pn.ra e•~:e ponto, n!io que eu ponha em 

• JB :ermrnen o com qne o governo twpfria 
re11olverá es~a qttl!stiio, ma~ porq111J eu j4 via sem maior 
ex:~me, sem me•mo qm.lquer rr.enç.1o, srreàn.<3o esse 
traço da disons,ão, o a lll'ltt~i\o como .que j i COlillecida 

a 1 n pre are m a uec~1cLO pt~ .o vn e o 
Ptnabybuna. 

N ·í.IJ S<l tratl\ ilfl manasr EX'-<rninar e e~tndlr trnçrs 
de 6!l0 ou602 kiJom~tus, como esses spre,entaios pt!lo 
Sr onge:.Jheiro em chafi3 da estrada, porém uma ex
tensão do menos de 4.0 legna!> (propriamente rie 3i) 
legu~ts eM S. João d'El-Reil. As ocnsidernçõeg da 
desp:lza e do tm:po nãCJ prevt 1 CJm aqui. 

O n ANnn• DE FICUEinA :-Peço a palr. vra para 
responder. 

O Sn F . BELrS4nto :--Já ne tratame>s d~st11 •vJstão 
toc:ani muito r<snmidaruunte em outro por;to, a.pro· 
vdtando o fXomrl~ duelo pelos illustres deput~dos que 
me prec~aêrão u so '· ocupárão com mntoria um t11.nto 
exo~dtmt·J o to· ria mente , f'! n • r! • • 
E' uma qu>Jetflo pnra mim da ítupottuncia, já cowo 
representlmte da provinoil! do Rio do Jr.neiro, á qunl 
ella afi'llota., já pel& jiH;t.iça ahMoluta da cr.u~a oro si. 
~ • o-· n nslrl rL.'V . - · n · -·~· c · · · .• 

tr>~rla de ferro de D Podró li (npoiad<'1)1 que aouba de 
decretar o nobre ministro das obrnB publicsa. 

Q -1nndo uma estradR de fCJrro, np~z!lr ilo1 desperdioioa 
imml'USOS d~ Otlll 1" ee~ção1 ap~z ;r das obras dhpendio · 
llUB da l!un 2' aliicçiio, n pezar de p:;lssar pol' mais de 12 
leguu! pc:>r terrenos qncal improduoti·tos, dá para o seu 
cn~teio , o rt•munora o~ oapit t:.es nelln empregudos, além 
dos 3P.oti!:icics quo fHz o E6tado, niío pesao oompr~hender 
que Bll nngn•l·n~ern r.e tnri(us de uma t al cslrada. 
(ipoiadJI . ) E' um fr.atu ob11ervnlio em toda a parte do 
.mundo quCl ae 11!1trndr.!.l tm<lem n .diminuir fluaG ta1ifus. . ; . . 

. , 
DI\ e~podçiio d•J motivo!! dest·• erudito, que a primeira 
Dllocs~id·,de da. n :~ag ,, flgti"ultur& er:1 transportes rapidoa 
e bRrlltOR. . 

re1nFqunc;; ::; , Ex: ,pena·111do dl.l umn maneiia t áo f:msata, 
ufcswu ec na pl'ntica de suaa prcprias idéas. 

O En. MtNISTIIDDA A GlliCULTuuA:-Eu me explionrci. 

O Eu F. BtL1~Amo : - Seuhor~s, desde qua ca nrr
duoto3, qu<J 60 util;u~o do. estroda d1.1 ÍOl'tl•, pagii.o o 
cMt .io ddl•1, romuuo1·iio o Ollpitbl emprrgn'io, eltoa tflrn 
pug:.> r.o Eut!tdo todu o surviço qut~ roaebem, nnda mais 
ôovuru . Orn, l'U provei .uo comor;o dastns observnçõ~s 
quo tt. r t n rla da l'~·tr.'. da. de !~Jn,da nlém do juro quo o 
gover110 pugwi".~ pdvs o.=tpitne~ nelln. empregttdos. Como. 
portanto, u.ugmontn ot:- m juBti<;a ns tarifns da estrada 't 

F llzondo c~IR':I vb l"· t•v nçõHs , tive e t enho em \'isfa 
provconr n ntt13n9:i•J do n obre r:niuist:o sobro cssoo 
dnus pont es No u:omul.lto em que me ou!llpro felidt~1r 
a S. Ex. por :1 pret:unt ar um ptojecto tüo digno dti 
comidernçiio , um pt·c•j ~o to quo vom preencher uma 
da~1 pl'Ín:win •.a NJCt's ~hl•ldc~ do Bre\zil, ou, quo ~paio n 
EU:\ mlmi;; i~ trr. çiío, qu! confio no seu zelo . .. . 

O Sn MJNISTno n.\. A GIUCULT un-'. :-.. . . E eu aprGclo 
muito o apoio. do nobre deputado. 

O Sn. F . I3uu~Anto :·- . .. por certo' não fnria qtte>tão 
do hagat:d :<s so uii.o fossem sino!!tas minhna dnvidns c 
o dtsoj '> do sar csclnroci:io. Felicito a S. Ex. por este 
pn,jccto1 penru qno elle trnrá ao Brnül muito m11iores 
buneficira do q ·:e ontms r·:'form' s quo podl'rinmo!! fuztr. 
(Apoiados,) Niío conteoto f\ ntilidnllo de certno roformns, 
nntal! juli:!O que muito nos i ncumbo fazor nl!l!to sentido. 
Sr·u do opiniõo quo1 o~bora dos homcnB dopcn:la a tlel 
exoct1Çit•; d ~ s loiH o soas bon~ficos resultacl•:s, tambem 
ns bons iu~titni1 õ !11 oonoorl'cm muito pttr a formar bons 
oidnclií.c•s. ( .I poiaàot . , 

Eu dcsuuituad n, so u üo aol·od.itnsse no influxo pode-
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l'·)BD da!1 in,.,tHui, õ.J" ~m re!lrgner oa povoa e molhorar 
;;~ui d~;~ •tiar:!J ( dJIOtúdol ) 

l:ir.nlH•reil, • s 011 c •nvdlC~·;o quo o•':~o melhoramentos 
charnaJol! ri•\tt,\l'Ír>t'~ ex~1ce 11 ~ntrct;:nt:) R. ru;\ior iuflu
lltlc:i:~ np mdhor,:m(<nto rL•t•l·:d dos povo,. (apoiados); ollcs 
EU'J o p;r:~n:l'.~ impnlH~•r dtl oivilisnç~o. (:lpoiadcs) 

.Apphld.•J, p 1ttunto, o proj~ci.o o voto p0r ·Ollt•. 
Vczt::s: Yluito b~·m, r:tuH.J b~m. 
A <lisonr;:r,í'ill Hc11. a.J.hv1::, !=dlL hora. 
(O OI'Clclor é t.'OIItJlrimcutwlu por lllllitos 8!'8. deJIIt(w/os.) 

Si:.:GUNDA p_:,RTE D·\ ORDEM DO DIA. 

1\l':l'Ol\~IA JUOICURIA, 

Cotit.iuú<L n :1• ,·;i~>·:nssfia dr1 project"~ ref,nmando di
\'3T;;ss di;p:~Bi·;<õ:;s dr>. lei <lt~ 3 de Dez0mbro do1fl41, oom 
:J.!l omenuus tlfh·l!'d=~s. 

Vêm i.lni:s á ruel'·l, r,ã:> litl:>s, r,poiad•ls, e cntrão oon
j<tuLl!meute (!!n c.ii;em:~ib, c.s seguintes: 

< Art. l. • Su:~primü > r;,! ll'l pJllavns e convertideo 
em lu~urm1 à.:.~ juizes cl.-1 •lircito. 

A'· ' .. d. • • 
c: CIO"tl:;n•'U:••-•'C :-·-'o m como a. co cm:us termos, i\ 

p~o:>Cll.'ÇTlo qn'l f.);:.:m VHg.mdo, c boja shi juiz de 
liireitt>. 

< 0.; ~~ P n 5• z;cjiio substltuiur:s p~los s~g.1intea: 
o~ O• ll•l'litoro.l do g•terr,1 e de murinh11 serão 

n .:nne-td:Ji! ci.'~i!r.:a·o ()8 b~olnreis oa doutol'es om direito 
qn•· trmhih. dnu6 mmos de pr1 tio!.\ de fí}~o eenindo o 

., ' . rneemo nmocn os lliJiiill'tJil r.omíJrO quo Iôr possivel. O 
governo bA.~. rnaror.r:í. vonoim•mtos J.:ã> eup:ldores aos 
qne hnje têm 

< Q \ nCtll>~~it 'pasll:'ll nÕ n sar CC:DI>ideratb& juizts do 
diro;to dn!i cidsdt•H CIU C'Otnaro.~~~ onde exercem o cargo, 
t ; ndJ por.• eGodvã!!5 os dos j r.iz~s municipaes rOE• 
pcor.ivo~. 

< ~ Fic1o ~xtinctos 03 lug•r.ea cé juiz!!a csp~oiReB de 
oounn!ln·io, . ml'lnti.~o.~, po1·ém., os r:cmnes oomo juizes 
du d1rcito das rl!~l'';cliv;ts com>ll't~i.ll 0 oa seus esori~ 
viiea. 

c § o~ j ll:/.Js 11e di:-t-!ib (..,('r,!cm:t, cuntUlativitmeate 
l!enJ.IJ m~i!.l '·e iun, toda a jnriodic<·ão e uttribuições 
crime•, oh•oi> I! comr.neruia~s, na fói·mn dnG leis. OJ 
priv~lt\vos 11il"l ub:.lirlqt por ll'lta loi cm.ltinm1rdõ como 
Ml.u•tlUioott.J O !og:1r <},, pwvedor do Mpellus lia. 
côcttJ u~rA tr- rnt.em privntivo, deoignnnd.o o ~overno 
d'untt•c: CJJ jui~t~s d<• direito da Jnllllmu côrtu qunl o deva 
cxer~tr · 

c $} (_) (:,uV~>',Ifl )',•guhr•\ l1 <JrrlOUl O tnoi:o 0(\ SUbsti
tni~:i\t> •·10::< J u :z .i! :lo tlj_r,·ito t\Jll;rci d, o pot• st~ bst.itntos, 
Cl.O. n::m·.·ro (],., 1rt:,l1 b•ll'lhan•i:J Clu ,:outores em direit<J 
<JOtn pr:,;.ir.w. ch fUró, n,'E,m<io Ml& intoreeocs da justiça 
1J 0 ('!.i)Olt'Cli h .- t/1 rl<•S [-'01'03, 

c A1•t , 2 • .:\. ;:r:l~.·~w.•ntrH;•.l: . 
" ~ A f.: ::-t:-,fl).:i"l da t.:dpa o p:·çn;m1:ia, noa erimos 

.:u.J11lltrn~, Út:: .. u.rd•.'lllll, p.,róm, n n: u~r.au 'promlUoi!t da 
su:;t-Jut,l•;i!o p.·l.D j ·dz mm1i'-•i 1Jr.l :}o tcrr.:;o, ou cem 1·e
~ n•·so neO('I'"~:t<) p.;ra o jll .. z (lu.:·'h·dto t•Ldo,~i;o houver 
jnL: rnunich:, 1 

< Est 1t li·.tri h;do;·:;';o uiio com )~r~h Clt••io os orimea t'spe
chw:, cojo !l•'CHJ !·I!3~' S\jiL d,, ptivmh·~ cowputeuci" do 
ontm'1 aut.,dd•:d •. ·r; 

• Art. 3" 11 ~§ . f.tdl~títuik· -:; rJ pch; Bl'gu:i.nt:;:: 
• :ht. ~· • Aut: j •~ ic.on UJlmioi t:.aoH contiuniío u por~ 

t(~u ;:cr "'; 1 tt~;_ b>ltÇÜi' :' crimina.::. tluH loi~ em vi··'vl' oom ,.. - , I . e. ' hS t!1 Olüllú', t;O~I:' lU' pret<llllW OI. 
« §, <." C0u•p~tl1 lh•jll julr:, .• r nu anspd',~Õe!l postas ao 

juiz d1.1 p~:.:., tw t L1 t ru•J r.nci\l n:ío rasiclir o juiz do di
n: iv•. 

11 § 2 • li:' ~ •tt•t; rio r no im:?eot,,t· ti no juiz •! e pr.z pnrs 
r-, cn~o •l•J /ia./Jtous -corpus, bti1lll ooruo no delegado e sub
c:d"g.dt\ OrlctO JÚ\a I'PHVer jtlÍZ d(J direito. 

• Art. ·L· ~ a . ~;HhHitu •·&O pelo soguinte : ~No 
::n.~r.rwJ t a · t' todl\ n j nr.isliicyilo oriwizull C(lnfexiiln nos 
illiZ ~$1 lDIIDil'iplll!/;, 

(. Alt ()," Suhsti!u<J · E1~ pulo 6C.'(Uillto:- A lei oo20 de 
~d·:nu h~o ele ~ H3U 06tl\ derrt'gadn pel!\ logislsç.üo poa
\ ·l."l'W:' ~~ IJI'I". \'lU:Uilte. 

... .d..l'l . IJ • § 1." Eu~e-tit<iiíó·~o na pnlnvrne- ao 

,. 

me~mo .juiz - pelue seguinteg- a nnt~idade mais 
proüma. . 

c·~ 2." Ant<Js à.us palavr.;s~juizes ·de pn~ noores
caute. se- inspeotores da on~rtcirão. 

< ~~ 4', 5" é lo. ~~uppdmão-~>e. 
c. Art. lI. Supprima-sa o ptlriodo o os eeguintes 

§~ 1", 2" l:l 5.0 

~Art. 1·~- Acoreoot.mte-se: 
« .~ As pcnatl· ~;> art. 2tl L do coüigo oriminali!G%ÜO de 

um ll. sois wo;;:es ela .pd~ão sim plcs e multa col'respon
cleuta n nwtltcltl do tempo, 

"' Art. D e ~~ Substituijo'EO pelo ecgúillte : • 
< Art. 1 ~. A,·,i jttiz~s trmnioipiies contiauão n perten .. 

cer rl!; !(ttdbniçõu!.l oivia que aotnaJmente têm, anlvas as 
II!O<iilicwçõ:-:s dor,ta. lui, cab~udo do aens julgamentos 
app~llução plll"& o juiz de direito, •quando o ·valor, exoe
dendo 1'1 sua. nlçndll, não Eejn·cuporior n' 4MSOó0. 

« ~ Pewmce·1h~ julg'lt' a .eunpeiyiío ,posta 'AO juiz 
de paz, ond1.1 não houver juiz de <iirelto. 

c Ar~. 14. o ~~· Snh:ltituu~,..l'5o pEllo seguinte: 
c. Art. H. Aos juizss de direito compete, além das 

sttrihuiçõ cs oivia quci lê:n p~la l~ginlação aotnal: 
« ~ L· O j ul~;P.Ill el!tos 1dae ouspeiçõas dos juuos de 

I•nz e dos muui'oipncs · . 
« ~ 2 • A dJ()isão dos aggra'Y'os interpostos dos mes

mos, excepto quanüo e,;teo se aohcm dentro de cinco 
legu1ts dat~ r~lcções, aonta:das d!ls oidados séde dllS 
m~-Jsmss 

< ~ 3." A decisão dr.s app~llaçõDs interpostas doa 
referi doa juizes' nos o~so.s . em que tslto' permittidas. 

c ~4." Toda ajurl6dia•;ão civil nog termos emqus não 
h9aver juiz munieipal, e ea:mulativamente eom ests no 
Eel't\10 de · sua re~idenoia. 

< § 5;• Priva.tiv:nilonte s. jurisdioção orphanologiaa e 
da provedol'ia, eoxJapto nos termilB qt1a não forem de 
súa residenoia. 

< Art. 16. Depois ds.s palnn·aa-juiz de direito -
àoor~soente·se-e do juiz municipal. 

a ·§~ 1", s• e õ.0 Supprimão-se. 
.C ~ ri." Substitua-su pfllo seguinte: - Nns relações 

o j aiz a q uom fôt o feito distribuído fará. o relatorio 
po·r escripto, nos tarrnos do art. 43 do dsoroto n. l,õ9i' 
do 1' do M~io do 1855. . 

~ Art. 17 c ~§ . Sub3tituii.o-sa pelo !5egtdntfl: · · A 
alçada. do juiz de direito nerá. no. côrte de 600S e fóra 
clulls do 4\JOSLiOO. . 

c Art. 19. Suo ti tua-s~ pulo ar.guinte :-A pronunoim 
não susplmile aouão o excrcbio da9 ftmoçoo;; pnbliaae 
e o direito d'3 Bér 'Votado para' eleitl)r, membros da 
asr,srubló::. h•ghli~ti v a ~Ol'c.l e prorinoio.l, e oargos para 
os q'UJ.NJ su exige qrwhdi!.de p~rtl ser eleitor. 
«~:i • SubFJLittla·so pelo aei!;uinte:-Fioa dispensada 

n uitm•ibuiçiio outra 06 tnbolUSt!ll de UOtl\8, 
« § 4." Suoetituo.-so polo sBgttiute:- O governo ez:

po:1hó. os l'OJt.tJ.l~ment:•s DllC~DallriOil parn oxoouçiio dests. 
h· i, podfmdo 'oomminur prieiio ut~ 30 dius o multa até 
:?O!:U.-A . IJ. Perdigilo Mal!utiro. :. 

«Artigo. Os jui2:ea a, direito tarão nom:ondos pelo 
govoruo d'ontro os bsoluüda cu doutore!! em direito: 

c Qne, tundo bem sorvido oa lugarEta de juiz muni
cipal e de promotor publioo, ce noharem halDilitados 
p!l.ra n.quollo fim; flos to1·moa das lciB vígentea ; 

c. Q~1tl honvorum bem snrvido 03 lngn1'aa de auditor 
du gu•.Jn'n e de m3rinllll. pe:'D menos quatro uunos; 

~ Qu(:J iguah:1ontll bujão bem sorvido pelo meomo 
tom;•o oo Cftt'goG da chAe do polioi~, delegndoa, snbo
tit !tk s do juiz da direito e ndjtmtos do promoto1• pu-
blico; 

c Que f',e houverem <1iatinguido om. \lnrgoa do ndmi
nir. tr~<c,:ito por fWjs o.nno., no menos. 

c< Que tenhiio cxai·ciJo oom distinoçiio a advoosoin 
por oito :muos on mait', 

<C Artigo. Cabe acs juizoo d.e direito aMasso aos 
lugaren va~os dns relat,:õeu po1· antiguidade determinada 
pela ei1eotivldqde 110 cxeroioio. Ibvendo mais do um 
quo conto ll m~1.1n1a ~ntignidsdo, pl'oferirá u r)riodda.do 
do ex.oroioio e du poa!.'e. · 

c Artigo. Compete-lhes íôro privílegia'ao tambem 
nos crimoo oommuns, poranw os meamon tribnnnes, e 
flcgnntlo a. fórmn de procettao ostnt11idn pal'l\ oe de reo· 
ponsabilida dt<'. 
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c P.aragt'S pho uni ao. Fioa i'i:lvhgaao o§ 4' ao %U't. 17 . 
da lei. de a ele Dezembro do 1841. 

« Artigo Oa vencimentos. dos mngistriidb(i sc:::ão àon· 
venie.ntemente. elevrtdoB logo quo aD círcUl:ir,ta.ud:Js fi. 
nancoitss do EBtado o pormittúo; d~~xai:ldiJ clles então 
do pcr.caber cu taa, que f'"rão mrecadnda,; p~rs ~'.>renda 
g<Wul etn fótll;S. d11 sello ou como fôr xr:e:hor regu
lado. 

«: . rtig<). s J 'llzes . 'l mn ,, l;GArt. rl.l'par orof!. <:~ 

n•inic-troa' do f·U P"' mo tribnnal de ju:a:5çn não poderão 
ser r.pcs~tHsdr:B senõ:J: 

<< lQ nlln(to sm um.• impo9i.ibilirlar~e h sic!l ou me,-
rnl e e CX•)>"Cii!r O carp;;:; 

< 2". );lO CS!iO da incompnti o iH !:'if' e Ftbsn]uta, O~p:-as-
83 !JI!, lei d0 Hl d<' }::e~•:n:br·.·· oo 1228, Ht. l • 

a § 1 ~ Se tô:: de ~:n~ul't.':<U p:mnnn&uto H it.cF?pnoLb.~ 
do pbylior. uu mr:ra1 é! o ID>J):"~ct,· ·do, pori.eh.\ o gow;r!l''> 
pl'COi:'·\'lonrlo n~ ne::es~>m•ht'l inf,.rm•;\·õ s, nutl\,uo:a dl) 
magistt·ado Fempro qtl'l fôr rYalli'ld ~ do comdho do 
eat·,,d.i), conf•)ri ln pN' bem •.::o se;.,·i·:o publico. 

< § 2.~ São m1lla":! ~s UtO!.eutadN.i<'-; i'orçadr.s. P.utc
rist~dmi D'l pnr~;g}:•J ph,Q ~·ntcce:lente, q 1.1e ~Jiío e· t.i.vfll·e::\l 
noa torm0a ortndi.HJ nt• mo"·mo. O suror.zm•' tributtl ele 
· · ·fi' • r' . 'ia• ·>Jélo lit.er n rc-
clnmnç!l.o clcntro de r.eiB )T.P:I.t:tl COUt.".nt s <1n Rei no h~ ofii
OÜÜ, o mwido o piocun.tlc,r dn.or,rô.~ . E cu q·u~>Jto uiio 
pl:e~cr&,el' 1 u fôr drddidn a n·cl!illitl~·i.o) D!<O Eil repu-,.. 

<C ~ Í!." 0 SOr?ÍÇO' om;cti.VO por tJ·int:J O'J Il.\<llS f!UilOS 
dti. cli:.cito f-O mdenado intoho; por m·~nv;: nnJ:P,ero de 
anno!J, nnnrn ínf~rior u ckz, 1.0 t rdemvio proporcimu;l '• . - .. ··~ ., 
coutM qnannta aun( a do .effect;vü extrdoio tt.•m o di· 
rl'lito do l!er ~>pc~outr,dc cor.o todos o;: t;~tme vencicr·entoR. 

c Art.igo t;ro co~aidt!tn2cs · reh!"tmtc~:, e como taes 
serão reootufeusndoa,. os t.t·rviços llS JI.sgístr~tUia. prcs· 
ta.dofl onm :wlo e aistir.o9ão. · 

c ArtigC'. ·Fi R t.bo}ids u. jtll'isJirçüo contendoaa rlcs 
tribun~cs <h' coltmlel'cio e 10Dtituida li:.l rülações~ 

<t Attigo. l•.' s.pplioavd ao civcl o diap.osto m\ loi 
n. 1 ,35u do 14 d;J Satl·mbN de Ul66 fiObre o juizo nr
bi trai. 

« .ârti.~o. O c rima ile b1• n ';treta l.f.~l!ot:o!a com qulp~ 

c. PnrogrttpÚo u~i~o.:\. quulit:c ,~\ ~o dR fullenci~ n ·• juizo 
l'e9peotivo tmb?lsto) pllr!l 0:1 df,•itvs c:vir. i udla Ct>berá O 
1\' ~n!·~o ôe rggrnvo. So bcmvm: nmtori~ d:J orimino.lidnde, 

• I ' • '•· 

para prcC<Iclcr nP. f6rmil. dn loi, :uàb tn·l~n ,io. [H<rto 1\o
ouwoivJ'I\ C·ll pal'n. HIS!Pt.Íl ' 1\ t'StSJ. 

cc Artigo. lliciio .n.pc·lid•la H !I outr(•i,~õ •. a. . 
" Artlgc. O jUIZ on tl'ibunnl, éX'll!pt:> o do l'e

vi3tQ1 •1uo nohRr o1n unto:. no IliMlllO rmj d~<lfl Íl1ltn ci:l 
tnntl\1-iVl\ r1o ooucilinr.'iio MH onso~ mn q•.1u c.; cllu. f!Xi
g.ldn por lr.i, mandSHI~, .Eill!!penM u onua11, que •ls part'!.S 
llll tiafii~!ÍÍI) etlll(1 p't'ClCOito, ou ruVl'.lid,nn o Pl'OCIJilfl(). N na 
o frzondo oetn11, t<Orn pl'onut!Ciacl'\ a nullidRd\'\. 

c A1·ti~o. A pri~â·'> 1 o.• fa\ta , do pngamunto de 
otl:Jtn.'l nii.() exoedertl. n dotut m~z.ee. 

c Art~go. Fie li o l:holi:Jo,; os aggravoa no nu ',o do 
procmsn. . 

< Parngrnpbo unioo. Os O'lSOS de aggr'l.vo tle potição o 
imtrumel;J.to, o seu rroca~ao o offeitoll ~~·rão det~wmina!1{•9 
em rr: gulamento qu11 o go'Verno ex?C'lir:\, ton•!o um at
tenção o dispm.to' Dll logiBlnçi: o restau:rntl:1 peln Joi do 3 
de Dezamb~·o da 1B1iol , c n:n .posto~ot' i11olndve, a. oom
mel·oia1, p~f::~riudo como :rop;.fO. o de instl'tHitl.'nto, ooru 
e cüo BU.!lp(:DSlVO nta c!leOg qno orem <J&lgna os. 

« Al'tigo No3 clll'.ws dtl julgomonto du ng~rrrvo, :l.'o
ouraos c:ri:.nee .<S ·onta:oa, se elguw doa. jttizr.H sortrarloa o 
exi~ir, poder•\ agaminar r.s autca, v.disda 11. dMit•.ão 
pnrn n s egtrinta oonfllrnnoia. 1 selvo o <mso <lJ habta:
corpu&. da recurso de qns liticnçõos o às j ulgnmento em 
segrodo :ele justiça on mgen,ta. O ralutor. tcn\ . "o tA· a 
lavrnrú,.o ncórdiio nos <Jaooa el!l que L>ctuuhniJnto nsllim 
niio ee ·prccedor reduzido· portauto de t~m os·jui:aea a 
sortenr. 

« Artigo. E' licito interpo~ a l'tlVistn no civd, inde
pendrmtum~rato. de· se haver etnbnrgn:lo o ncórdão. Pódo 
fnzíl -Io ,Ol torooirQ prujuiiiondo. 

c Pnrngrnpho nnioo. ·concad.idlii í' r&v.iata • l;llt{\ a 
onu~a no o 'l?l'OOetso julgado nrt relav;-so c:tn côrtu1 o so 

fôr ac acóráão.d~ets., nn ralnçiío dás provincias quo Íu! 
designado. -.A . .nt. Pc•·dir~ao Ma!hllí7·o. I) 

• SubJtituão.·.~e no li! t. 1" nn J;alavraa-c conv~rt-io:Ios em 
lugatN3 de jÚi:.:e1J, ,-:n il.!roit<;-por el;taa-pr;dendo. o 
governo crohr om Gnb<tii.ui~·::í-.1 nc•·;cs lng!itra do jni~ de 
direito, comt'lnt·'l qua o mlmt;ro dentt•R não i:lx:ic~uu no 
doa )uÇ!ar.ra c;;tinctoJ <lo j'h1 muuicipol. e r.'e oq,hãos. 

~ (. • ~ '' •. ~ ' • : ~. r· ; 

.: ~ 1.• O ~' VIHJ,o fa,·:~ n•)V~ clr.~i O•· •~ií.o ci::a 1-o
marcr•squr.•Itto 3s tmtn.nc'i' s; FJ num v c;~ füit", n~t1 pc.
doní r;o.- altt•md~~ h•,:n:io po.~ ld. 

o ~ • • ~ . .. 4 • 

• • ~ 11 

ni '/•·i~t 1 prrcuhc :. do o: d,•medt>, t1i:i ~· ~;u furiio t\i!IiJ~.P.ÇÕell 
nov,~n parn. comarr.:ml uu 'u:rancHl 10 quv •·.1l,,s petkn
ca~·ctn. 

c. o ~ 4" r~~ ~i) a !'úl" 6." 
< O~ 5" pu~;::.e a Llr a,t. ~·.-:11, F Cor: êJ, » 

< A':> ~rt. l ·- ::;Hh'ititlllh"O (} § r pelo 111:'1;11illte : -
0 f_:,Ove •:nll rEJ?-llltii"!.\. l;. !;\ibt·til,t:ir;~L:l dON J'!lÍZI•S de dirdtO 
ent-.:í.! ~i pot· juht!•; ~t\~Jpl.;;u•<-s li .n::;a Ro h1·e.:;i1as d :Jades, 
da medo quo eftt;(:~ r..1io pQt:Jii,,, f'Ub;;tíbir a m~<.i!l de uroa 
vurn, e :;q11dle~ n}, .. nr·,•ult·tdcr.ü ll'l)>::t< de àm·s. 

~- ' ' . : . ... •?:• a r ' ~f , .. 

2": --f.Nl<;:J juizeo r-u':·plec.tc:; r~;ib r.Cl r-Liol,dm; l't..Jo go· 
vm·r:o tl'ou-:xe Oé• dcu::ctuJ e hr-.r:hill.'~·ir: form:"!1•:1 em cli
reit•; qna tor.hii,J clom; :mm s da pr;•tic<'. do fõ~·o, polo 

" } ' • .,.• •- _ __.. • I :\ 

mc1·o ~1no <'Jt>::sder:.í.. ))n dü~ jui;él:: l:l eife;!ti•·o~. 
c Supprimn·~~ o ~ 4." 
< ~''~Frima-r:•l u .r~!&vrn- m~giutra:lca- que se lê 

c Ao art. 2.·-~npp:rima.·sà o~ 1: 
< Ao ~•rt. 3 °-Sup~;rirdio eé ~~~ p!1hWrM-onmulnti· 

v~m~:IJ\e cem cs juizt:s da pux.- que f e lêm n.:, § 4 . • 
« ,A,-,. s;rt, 4. •- .t\ccresce!tte-se, rl.e1•ois dn pàl\\\trn

commlms-q't'.o Hllê no§ 2·, o H:guintB :-0 proceneo . 
e ju1gament·.• d11c orim6'•1 em quo PB réos f;U livriio wltoa 
e dua infmt,ções dua po;,tllrl;s mun:cipP.<El. . 

< i 1o § 5,"-Accre:.couto-r,~ :- e ctn~; in.frucções àas · 
pontmas xr.·nnici pne ~-

< .Ao P.l·t. 8.•-Snb,tituüo r.o os ~§ J• O' 2" pelo se .. 
gll:iutu: - Nií? ~e lichnndo o jui;~ IJO i11gar /m qno se, 

~~ ' . ' - . -
jniz de pn::,. c:ie!~gu<~ o, E;ubddr- gnclo, <1hdo do policia, 
juiz mm.lici pt,). ou jt:iz do cliJ:eüo, qmü dclles fô:r pri- · 
mdro €ncoutrndo, 

.. c' 1 I. • • \ . · : . l J . : • ~ 

bn'l'll:t CJ COtn ['t<tt:nto tlttto qu!ilqt:e~· fC.;Eoll que t\lli més
mo ÍÔI' de::igUIIGt\ O jll!fllll~llt\l~.\n. 

t Supp.tÜt!l\-BO o § lO. 
c Au r.rt . 16.-SuppJimíio·l.le 011 §.§ 1", fi• , 6" a ~:s pn· 

ln.vrns-qllf.l dow1-:t-o. re:.;uiotl!s do ~ <! • 
c -~-o art. 17 .-Supptb:un~se o ~ 4!: 
c .Ao urt. 18 -5upprh:níio·oe ao !JQ1nvNíl- quo nr\c 

fore:u m r.gistrsdorJ -Souza R1i1. " 

c .t\.OOt'CSOOfJtO-r;O onat> convier: 
« Artig!J, P.1i'll. o jrllg•uMnto dsa NlnS:l s civ.eis e cri· 

mes em oegunila iuat<~no.ia·orear·so....Q.ii.(11 t1lém rlM tela.· 
çõcfl aotunlrmute exiHtcnt€,s, mais aei", Bilndo EtlU!.I r e9· 
peotivoli di~t.rictoa os 1.1egvintes: 

< 1•, Pará e Am!IZtJnn~; 2"1 Cor. rã e Rio .. Grnnde · ào 
No r to; S •, :::.:· Paulo l' ·PS.l'!lnt~ : 4•, Rio-G1·o.nO.e do St'l e 
Sunhi·Ü!it!u:riiia; õ", Minns-Ger<leB o Goyaz; 6", M~to~ 
Gror.!'t' . 

c Os mt.n:o b J:O!l au l'E)ll\~liO da côrta f:ciio redú2id.OR a 
qmnzo, ·.o aa re uçoo a u i o t . o 
03 dag outras r.. s~t0, dietl'ibuind..l S(l pellt!l novamente 
cren ,·hn~ os membros ~xocdentes rll.ls outras relnçõ~:s,'. se 
o rl•quercrem·. A.!l ".'ngoe que se derem uesaaa relações 
níi() f!oriío preenchid'ls nté fioaretn r eduzidM ao numero 
leg!ll.-Pi'l'lh~íro . .-Paui•.A·Toledo.-A.urolianu d~ Ca"1Jo.lho. 
-J()iJO Mendo&.-Mel~ 1/altoi.-Dia: da Rochcs.-Flo
t·iano de Godoy.-Josti Calmon,-Ltotll!l M. d• Al~ncar.
Dominf)tl81 ·-l'i~to l1raya.-Mnno1l Fern'ltldfl Vi~tr(l
Gtalvào.-V. d~ ,l<~iguuir•r.lo,-Camil!Q Rarrdo .-lJiUm· 
r.ou,.t .---•~er·onumo Ptnido -Mello Rogo.-A.ra11jo L\m!l
GançCllrM da SillltJ,-Simõos Lopu.-Dt~arle de A:w•edo.
.1tlr7HJUe•ra .-J. Oapanoma -P. Moreira,-Siqueil·a M>~n· 
der ·-Oamill.oJ Figtteiredo.-Parllt'lhor Junior,- 1,<1fllft!JO. 

-J. de AlotH:ar. • 
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c A!1igo ·,tlditi'fo- As recusa!' d?s _j11~d~ ~rtea- A do Rio dé Janeiro conta e juizes-de direito e. 3 •araa 
dos para o Jury de sentonç~• ficao liautaalif a·&eiS por municipaes; passará a ter 11 juizes de direito, ncmero 
oad!i ·uma das partes. · que a ca;aiara decidirá se é ou não excessivo. 

« Art. 19 § 1º sabst.itllt.~· ~--'Ic:lda-!Hl-8-Ge(~íes--de~-1----,0~scn-. 'A.-::JS~'D--:-1\AJ)--=-=-E 'F;;;-I--:-G:-UE-:1:-RA~: -_---.E;;;,---:-eVl~.;-;;a.-:en=t;-:e-:m:-e:::n~te-::-:.-:e=x:=-----'-----
jury serão tomadas. por dou; terÇOS de VOtos, · )?elO Ce&aivo. . 
menos; porém a. tiêila. de morto não poderá ser lm-
post:l, não havendo ananimidad.e nas decisões relativas O Sa. ConntA: .,.--Nas cidades da Bahia e Pernam-
aos . fsctos e circuinstancins indiapensaveis para sua buco existem . pre~eo.temente quatro juizes de direito; · 
applicfçãó. . . na do M_aranhão trl3.s. A da Bahia possue tam.b3m tres 

c At tig<> a~ditivo.-0 proaurr.dor dn corôa não exer- varas munit!ipaes e uma de orphãos ; passmrá R ter oito 
cerá func~ões _judiclarias, e poderá s r nomeado ci.'<~n~re joizes de direito. A dt. ?~rnambuoo conta do.aa •aras 
os mP-g;st:r~dcs . e a 'i v r gados nota Te i~. :municipacs e uma de orphãos; terá sete juizes de di-

c § 1 • Terá u;n liElj·: nto n ;.m 1<do pela mesma re:to. A do · Maranhão está · na posse de dnns varas :mu-
fónn:~.. · nioi~3es e nma de orphãos; fiosrá tendo seis juizes de 

c § 2 • O p.-ocur6Elor da co1ôa terÁ. os vencimentos dire1to. · 
· ... ·f· · • • . • 

os .de des~mbargadcr · nhão, para a boa administração da jtl&tiça, que convém 
4( § 3 • O g'.lvJrno rega1er! por 2ocreto as attribui- nunca sscriõoar, será neoessar.l) o nume!o de seis ji:üzes 

ções d.ll p u~urador dn ::orôa e do sou adjunto, de con- de direito. · 
formidadc com a leg:~~1~.çiio "-igcnte. - B Â. de .li. Voz&s : ..... Não é. 
Taquei. :. · O Sr. ConstA.:- E oumpre attender a que, por exam-

e A.G srt. 11 § 5."-Add.it.eo~>e: · plo, a cidade de S. Paulo oontinúa a ter nm jaiz de 
< Salvo se ss nullid.ades provierem ae incompetencis. direito, um municipal e um de orphãos. Nih se 

ou cef( it:o nD. organi~aciío do tribunal. julgou que por isso vies6tl a soflrer nesta ultima oi dada 
c Art. 19 § 3 ·-subatitus·se pelo seguinte: a conveniente administração da justiç 1, pois qoe para 
c Fica sbclida a dietrlbci~ão de notss.-Taqut.f. , ella o projeoto não oontám providenoili. algo.ma. 

uanto á oidnde da Bahia não sei r ue rezão fi §. 
c Art. 1 ·- Snpprima•se o princlp,i1" "'.-------+--::o:::o~TQ~m~ai;':o;r~n~n~m~.~er=o~d~o:;j~:ui·z:e=s~d~e~di~'rl:!'el:r:;.t'='o!i!q~_ 11.~e~· '=a!!!d!!Je~P~e'=r-~. -----
~ § 9.•-Su?primiio se as palants~guarda.da tem- nnmbuco; tanto mais quanto no mbunal da relação de 

pre-e as •ep;u•ntes até o fim do pnrngrapho. PernambnC'O serve pressntemcnto am deeembsrgador 
c § 1 0 .:-So.b&tituão-se as palavras- propoe~ mais ue no da. Bahia. . · 

« I lo;-Snpprima·ae. de a~:n parecer rels.tin á oreação de tribtanaea da ro-
c Art. 9' § 4.'-Su.pprima-so. lação• · · 
c § 5 •-Sul)priml'l ·ae. A Ee nd 

c • - ... np!>r tt no· r e as P" avras-que ever szer quaes 140 são de primeira entranoiD, 58 de segunda e 
fOr tt~cripto o :tel&torio (\ se~lin~s. sómente 2S <le terooira. Reunidas an oomnroas de se-

c § 5.•-Em VlZ de 40 dhs-dign.~so 20 dias-e em gunda e tarcdrR entrsncia, estão em numero pouco 
TeZ do 20 diR-a,-10 dias. . enperior á meta1o dns de primeira. 

< Art. 17 .-::iupfrh:ca-llo.-Toqu~$. ~ Bastio ebtes dados para mostrar que ha maia doai-
o Sr. Corrêa:-Sr. pnsidante, estou no proposito gu&ldade do que ccnvém ~ aotnal distribuição da3 

de diz:r poncl\9 palavras, 11lém à.as quu julgue indil!pen· coNsross. • d . ld 
snvais pata justificar B:J emendas qa.e tive a honra de õ.o e:x.i~tla 8 mesma 0"'1gu!l . ~de pelo oitadodeoreto. · 
envhr ~ m~sa. O Sn. Tu&oo;,no DA. SILVA~- Não apoiaco. 

O ~•rt. 1" do prc·j'!cto extin~ue os lugares Ele jnU.es O Sa. Connt.\.: -0 n()tre deputado xne permittirá 
manicip~l c de crphiios dss cidades que ferem sód(:li que ant(!ponha é san contentnção oa dados e»tatistiooa 
de r~l11çiio, o os oon-re!te em lugar<:s de j11iz dt1 direito. quo vot:. eujeitnr á sua illustrad:; o imp:'.rcial oonside-

0 IJt'invipio inalters.\'el c!e serem co::.vo~tidos emln- ração. . · 
gares de jaiz de direito O$ de jniz municipal e de or- Dos 140 iugaros de joiz do C!ireito existentes om 
pàãos, existentes nas cidadts s~dos dt1 rela~ão, não me Julho de le!"o, 5S erão de primeira entrancia 45 de 

conGcan:t1 do projooto, t 1n J n- 868 1 umero rau s, na a.iiii, o e e seguu a, eu-se nas do 
ele juizsil de direito que fioão perttlncendo ás cidadea de primeira o oonsidornvel aooroioimo dtl 8'7. 
quo :;o tratti. Acr~:dit•l que exn algumas destas, se n§o Attendondo-11e á olns~iíioaçEo,que sctuolmenta existe, 
em tod::s, podo~-se-ha a::1.ruini.6trar re~ularmento a jus- não se póde descobrir A regrn quo noll11 ee cbse.::vou: 
tiça sem s~ crt~l.i·em tRutos lugares do ju.iz do direito. ~uitas comaros.a que devem. aer de ~egunda, e mesmo 

Existem relações nsa cidn.des do Rio d.e Jsn~iro1 Ba- do terceira, são de primeira. entrnncia. 
his, Pllrnmnbuco c Maranhão. Não careço de citar exemplos; a camara conl.loco 
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p-erfeitamente que ha neste ponto muita irregnla.tidade. 
( · ~poiarlo8) 
Entendo~ portllll.to, que o governo de.a ser autoriaado, 

como foi· pelo-decreto. nd;~g de 28 de Junho de 1860, 
par ~~o, .fazeJ: nova olaesifioação de oomaroas· com a olau
aula,· expzessa naquelle decreto,. de nãa poder· ser 
altera.il1nenão por aoto logieJativo. 

O h?nra~o ex-ministro da justiça susoitou .. em eou 

fa~ilt·ss m~lhor olassificsção de comnrcas do que n que 
eXlllte •. 

Nãojulg<:opportuna a o.dopção:dei!B~ idéa.. Creio que, 

iluffi.oiontemento ás oonvenienoias. publiaas; fdzendo 
uma nova clnseifioação de •oornaroas, de ncoordo oom. 
as circumstancias aotuaes. • 

Supponho ter j.ut:tificado a emenda, que n o amara se 
dignou de apoiar, autorislndo· o governo para fazer 
essa nova. ols.ssificação, que o serviço publioo exige. 
{Apoiacuu ) 

A taroeira emenda tam por rim oo~sagrnr iiã pre
sente lei, que. é onde deve figtUar, o principio adop
tsdo no art; 17 da loi do. orçamento vigente, d'3 não se 
fszerem nova11 nomeações emqna.nto existirem juizes •· . . . . 
Con~em manter este prin~ipio, que isenta o thesouro 

de uma despeza sem ju!tificaçãll. 
A . lei do orçAmento viJ?;ora, oomo todos. sabom, sõ-

a a. n· 
tretnnto a disposição a que me refiro é do natnt:eza 
permanente. 

A· no-.a clasfli lloaçiio de comarcas que se terá de. f a· 
, • l • _ q . -.e a~ • m apre-

sentei, facihtará . a exeouçao daqu e prmo1p1o. 
Com a terceira emenda oreio traduzir fielmente o 

pensamento da aotual la$isl~tata, que de certo quando 
ap.provou . o ·art. _17 da !e1 do orçamento em vigor tàve 
a 1ntonção• defazerobservar·ooll&tautemllnte a aoertad• 
prcrvidenois qu~J olle contém. 

Justifioadas asaim as emendas, jtasso a fazer algu
mlllJ·observaçães sobre um to~iaa do pareoer das illus .. 
tres oommisaões, a oujos ·patríotioos eafor9011 para me .. 
lhorar nosaa ltgislaçiio, em pontos do graude aloiUloe 
rendo n merecida homens em. 

ao · g ! o e as oonvo ento p~O.(l r a creaç e 
tl.'ibunnes de rela9ão : 1", por dover preoodoP. a esu, 
oreaçiio novo o aourado ez:ame da organfaaçfio deasGi 
tribnnae~ ; e 2° or ue oa roouri!o& do theiooro ano 
perm1 tem eorct~· . n. 

A cire!lção do l'elnçõoo não aetú do modo algum do
pendeuto do nourndo exame da. org~aui11a9ilo donos trl
bunu!!s, (dpoiaclo1 ) RogulnJ:-Da ·hi'io os no•os polua pro
oeitoa n que es~iio suhordlnadCis os aatua~o., som quo 
dabi vonlia, embaraço fJRra qualquer moditioaçüo do 
sua orgauienção qnnndo fôr rcoonlieoldu. iodisponsavel. 
(Apoiado1.) . 

O 1n·gnmonto deduzido do eat~o financeiro do pnh: 
pi'ooedoxiR se oom os desembargni\ores existentes não 
so ru1ossnm cr<'nr mais duat~ relaç(Sea, pol' exemplo, nt> 
Ci!~rá e no Rio~Grando do Sul. Sendo, porém, possível, 

. po'l.' quo não oréa·las, caminhando para a realização da, 
promessa feita no art. 158 da constituição 'l { ~poiaclol.) 
E e poaaivol, poia que, nt\o devendo existh·, pelo re
gul~mento de 3 de Janeiro de 1033, senão 14 dasem
bnrgrtdores em cada relação~ existom prasentomanto não 
56, m•1s 71. Ha um oxJesso de lõ, oom os quacs se 
podem f 11r;u~r n.s novas re!nções. • 

uoaembsrgndores nas rt~lações aotue.es desde que se .l!ics 
diminue o serviço. 

A nooeasidade de novos tribnnnes do relação as hon
rut1ns CQwmiasõas n reoonheram. O ex·miniatro du jua
tiy<; roaClnbeoeti-a tambem indiol\:ü.d.o em aeu relatorio 
n C'ouvouicnoll\ da oroação ele tres; e o actoal min\,t1:o 
d:\ meslin ropilrtiçno1 tratando deste asiiumpto, di890 
quo u ONR9ão do novas relnçõss ~ nóc!lssidade tüo gu
xulmoutv reoonheoidn quo parece ocioso ínaist.ir om 
domílMt.t·e-la. 

l!:nt~:ata.nto~ cleix:ei de npros~ntar emenda nostt• eon
ti:lo. Limito·mo n sujoital' estaB obsarvnçõoa IA iUUitrn.it!l 
nprJoh-riío clna oommia~u iS; e certo do sou dc9ejo, mani
footado no pareoor, de crenr, se p()ssivel Iôr,noYos tribn-. 

'I' MO I· 

naes -de reln_çiia, confio. em.que só d.Bi:J:aráõ.de resliza..lo 
se oooorrere-m outra'l!razões além du:quiJ fo1:ão apm· 
sentadas. · · 

o Sa. StLVA NUNEs: -Não se }l6ae' oraar· sem des-. 
peza. 

O Sn. Conah: -Hil.verá eem d:uvi<Tã· algum aug
mentJ de despeza, com o aluguel da casa em que ce 
reunir tt·ib o · ·· · · 
cimentos a poucoa eillpregados. Mas.não sei ee por. esse 
accreacimo pouco oonsideravel de deapoza. n. oo.mara 
hesitará em &~optar uma medida que aeri1u exeressio 
do n ss · • 

Fazendo menção deste ponto em qüe estou em div(lr· 
gen?ia. oom ss il!ustradas oommissõss, não-quero deixar 
de lnd.ioar: outro em q11e o seu trabalho mereoe:..me 
particular louvor. 

E' a. parte _relativa ao procesr~o oiVil, nA q_ual fixa-ao 
o prazo max1mo, dentro do qual devem os lnizea pro .. 
ferir de11_pachos e sentenças nos pl~itos sujeitos á a.ua 
decisão. 

No relatorio de 1850 dizia o Sr. Enstlbio da Qu('Í• 
roz, sempre saudosamente lembrado: {Apoiado•.}· 

« Outrn me a ida · que s~ieito á voefl!l medi~nçiio,soria 

fiem dar fOto 011 sentença·. 
c Reconhe9o que não ~ sem .incon-.enientes,, mae·onm· 

pra não e~quaoer que os juizes s~o ~ornens, e que fre· 

ceSilos sem os decidir por longa& mezes e: até por 
annos. 

« E niia abusaráõ alguns · deEse illimitado arbitdo que 
o A 

Os magistraaos devem ter o· tempo neoetsari~Y·para 
o acurado eotmlo das causa& suJeita!! ao 1100 julga
mento. Poilem ser mui funestos os erroa da preoipita· 
yi'io. Mal não se deve ooJJsentir que oom'tal fundamento 
a desidia fique deeauombrada, preJudicando . o clireito 
de <Jnem- o tiver aom o e:x:traordinano retardamenro das 
deo1eZíea. 

·Vou oonoluir. A aotual legislatura teve a eatiefà9ão 
de quo infelizmenttJ não-puderão· gozar as duss :qne a 
preoedêriio, do osorever nas aotas de suas: seseõeiJ as 
solomne~~ mãnl! eta :r do fo sc"oii' ' !I·· 
riosa oonolusiio da Q;IU!rra, que 011 mais.impelio3ouno· 
ti vos no11 fiT.eriio suatentar · oontr• c ropublioa do· ·Pa~ 
ra uay. 

reflpon· abUidade du dar impulso, no oomeço da no-va 
épooa de paz, aos melhoramentos morae11 e materiaes 
de qne o Imperio naocsoita. 

ParB m.<lnte:_-..se na altura da atta nobre missão,.eata 
augustl\ oamara ã.eve empenbar·se sem deuoanao em 
ob1-a tão grandiosa ; colhendo para.o partido a que todos 
pertonoomoa o rcoonhcolmento quo noasa. patria gene· 
rosa não sabe reouoar a seuiJ zelosos servidores. 

Pois bom, senhores, envidemos todos ot~ esforçoe pata 
gue slliüo deata oaea medido tendente• a realbar me
lhoramentos materiaes inoontestaveis e acertadas refor
mas, que dêm e:ffionzes garantias aos direitos:do gidadio 
e promovão seu desenvolvimento intnlleotnal. 

Se &lias não pudar&m figurar na oollocção de nossas 
Iei11, fique-nos ao menos n grata consolação de que não 
foi isso devido á oamnra dos deputados da 14" legiola· 
turn. (.lpoia!lo• ; muito b11m.) 

o S:r. UJch&a Vnvalcântl pronnnoiR um disoureo 
U9 ao aoha no Jp .'C1Hlir:o. 
o Sa·. Gama flerqu~~ra :-Sr. preaidente, otJ dis

tinotoa oradores que têm tomado parta neste debate 
d~;;ruo·lhe uma uiraoção quo me parece sobromcdo · van• 
ta}oss ti a. maill propris. par!L pr.oduzir a oluoidação da 
matoriu. o o aparleiço~monto do projeoto enjeito á deli· 
beraçüo desta augnotu camarn. 

Daixnn-lo da parta ns sltus quoatõoe theótioau, óil 
grnnclea pl'inolpioa a que BG proude o nssumpto om dis
ouesü\), o que 110 devem reputar oonhecid&s• r.qaelleo 
illustrlis dopatados aeguiríio um motbodo do diNoassiia 
m~is p1;ntioo o positivo, oocnpando·se oom o exame d9 
proj~oto om onda uma de sun.s dispoaições. 

Niio serei ou qtf:em venb!\ alterar essa progra.mma, 
não sõ poxque1 como jt\ disse, o tenho por muito oonvr; 

13 
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niente e proveito;G; mas 'tambem porque elle me á im~ 
posto oomo uma regra de prud.enóia. Sem habito da 
tribuna, confiando muito r,ouoo nas minhõs habilitn.· 
~ões e oompetencia para tratar de assumptG tão dlfficil 
e importante, e, mais que tudo, nãct dispondo do vigor 
pbyaioo necesoario para os grandes e~forços da palavra, 
eu devo, msis do que ninguem, imitar o naYegnnte cau 4 

teloso, que procura não perder de vista a terra, aba-
en o-se e nzer-se ao srgo para eu ra r-se nos pe

rigos d~ navegnyão ele longo curso .. 
Cingll' me-het, portanto, Sr. presldtmtil, a uma cxpo• 

siç.iio perfnnoteria da1:1 vistas geraes do projecto, des-
cen o ogo ana y~e e suas lspostçoee, e apr~vet an o 
o ensejo para indioal. e fundamentar reeumtdaweute 
algumao eme'nilas, que me parecem neocfJ~atias. 

Antes, porém; de entrar propriamento no aoaumpto 
do debate, sejs-:ne licito exp6r, em poucas palauae, 
a kninha posição, especial em relação no projeot'l que 
se discute, explio.;ndo ao moamo tempo a razão vor 
que nio se aohs. elle ~:ssig 1ndo por mim, tl porque, 
in11orevendo-me a favor, tenho entretanto de propôr-lb.e 
emendas. 

Como membro da oommissão de jnatiça. oitil, coube
me Sr. reside:nts a. honr,l de oollaborar oom oa meus 
illustres oollagas na confecção deeta projecto. Depois 
de algumas <'onferencíns, das quacs resultou flcuem 
assentadas as hRSes gera as de nosso tr11 h alho, resolveu-ao 

s v r:r: e : ·a· · duz"d s a 
uma ordem syatematioa r-ara serem anteriorllienté su
jeitAs á deliberação das oommif6Õas . e a uma definitiva 
approvação. 

algumas idél\8 utsis1 ouja adopção tJrnnva .. neceesaria 
utna re"fisão geral· uo todas as disposições do projech, 
para pô-laa de .harmonia com o venoido. Neste ponto 
inoommoà.os de saude me privárib de continuRr a con
correr ás eonferenciaa de meua oollegas .... 

O Sa. ALBNaAa AuniPB :-Nas qnaes o nobre depu
tl&à.o !lempre prestou o relevantissimo apoio de eüas 
luzes. (Apoiado•.) 

O· Sn. GA.I!lA OEnQu.EJnA. :-. ... concurso obsonro, mas 
iQioirallo t1el~ sentitn~nto do dever. 

mento a essas co!lferonoias, deolaroi aos meus i ;.ptrco 
oollegae, que, estando do 1\0Cordo, om geral, com o 

neamento do projeoto, poderino elloe, o~ao o tivesHlm . . .. . . . -
J 

pl~ o meu nome entre os doo domais signatai:ion. 
O ttnbnlbo, porém~ não foi npr~Zsentado como ini

ciatha daa oommiasõcs ~ mna em virtnda de. daliberação 
poetQrior de&ta nu[~ustc. cnmu:ra, quo fxigio o pareoor 
das mosmae commt~eüers sob::o um antit;o proj€cto já 
approvl\do em 2' dlsous~ib, o que fõrn uov .. monte su
jeito ,~ deliborsção da ouan; tal foi o motivn }>01' quo 
nlio pôde o mou nome .fig~nu entro o~ u\gni\tarioa do 
pareoer o umuudn. snbatttuttvn quo su (h~t\utO;' 

Entro nestne explionçõeu sórnento p:\rn qno niio se 
supponha que a nuocn~Jio. do l'lHll\ nome signtfio~ divor
gencia que nii.o existe, ào bJenos quanto nos poutós 
essenoiaes. R"Jpito ain-ia: eatou de nooorclo oom o pen
samento goral do projeoto, e o teria nssignado, ambora 
me roeervaaao o direito nP..o só do offereoer-lho um1~ ou 
outra emenda qno me p!ireaadse neoessnrin, mns ninda 
o do aoeitar as que a illustração desta Qamnra poe!a 
anggorir no daourao do dobnto. 

Ex: l'imindo-me assim , Sr. residente não nero 
dizer qno o proJeO o em Iaoussio m>tisfaz a tu:lo quanto 
so pód~ e.s~ dev~ doaejnr t.m. rcla~ão á o~gnt?-i~a9iio do 
podor JUdi(llal e a boa admm1otraçao da JUBtlÇQ. 

Pdla minha parte, niio duvitlo doolarnr quo, neste 
aasumpto, niío me darei por sstiRfoito emqunnto não vir 
plenamente tealizndo, ?~ rolaçüo ao noa5o podor judi
cial, o typo da oonstitu1çao, segundo o qual só deve elle 
oompôt·SO do juizes porpt~tuos oolloondos em condições 
que, pond.o-os no abrigo do tda:1or o dn oapornuça, lhes 
g"rnntüo o aaaogurem a mnie ccmploto iudopoudouoin 
o a mnie e~orupulos& impnroio.lidado: só n~sim pod~n\ 
elle elovur-so i\ nobril pooiçiio quo lho nonlgntL o nosso 
pii.Gto fundnmontal. . . 

Po>órn, Sr. pxcslclonta, n tnrotn ·do logialador niLo d 
um trn'Jnlh1.1 puramClnt•J nbatrr.o~o. ( .. IJlviad~l ) Logislnr 

não é nimplesmente pronnllgar com força obrigatoria os 
principio& absolutos da ~cienoia: na applioação dellas 
surgem considerações di'lersaâ a muito variadae, que de 
neoeosidade devem modificar o seu rigor. Tratando-se 
de tüíll\ reforma OótUO esta não importa eómenta saber 
o que ae~ .deve fazer, mas sobretudo o que 6 po!sivel 
fazer-se. 

Forçoso é attander-so ás oircumstancias economioas 
patz, ao ea a c e sua e nonçno o esenvo "lmen o 

intel!eotual, á extt.::lsão do territorio, á distribuição da 
população, noe eous habitos e costumes e a muitos ou

os de que essencialmente dependo a. opportunida~e e 
exequ1 1c a e as 1u~ 1 u1çoes po Icaa e 60C1a.es. 
(.4J1oiadol.) 

Pareoen á:~ oommissões reunidns que as condições 
actunos do pl\iz não comportao ums rdorma completa 
de nossa organisayão judicial, e por isso, Sr. presidsnte, 
embora ne dispo11içõe!l do projeoto, nesta. pilrte, não 
slltisfação plename;1t3 r-a meua votos, entendi que não 
era i~so razão para que deixasse de prestar-lb.e o meu 
npoio. 

N11 impossibilidade de renlizsr n refol'ma sobre a bsse 
largll da con&titaição, o prc>jeoto oons~agra tanto quanto . . . . .. .. . -
oa julgamentos definitivos fiquem pert~noendo aos juizca 
perpetues. . 
.. ~íio é, por certo, umn rcf,rm~ completa, mas é eem 

existe. 
Para rr.alizarmoo, em sua plenitude1 o typo constitu

cional, f8ra mister abolir completamente a Juriaaioção . .. . .. . . 
perpetues. Seria ninda. preciáo1 oomo cotnplêmonto in
dispensllvel da reforma1 orear novas relações, para que, 
se não fosse possivel haver uma em c!lda j'tolinoia, se 
faoilitaesemaomenosooreourEos, que deveriao todos ficar 
competindo aoa tribunses de segunda in~tanoia. 

Mas ail considerações qua h~ pouco expandi oppu
nhiio invencível obstaoull a este plano ae reforma, e, 
collooadasna alternativa de nada fazerem ou da fazerem 
pouco, preferirão as commissi5es pro pôr a esta auguBta 
oawara. aquillo que lhos pareoea praticnvel. 

A dia osição qüe reduz os jüue:s mu:nibi aes a. meros 
prepara orea, uan o- os o JU ~amcnto e 111 IVO 
para eaoarrega-lo aon juizos de dire1to, é um germen 
quo f\hi üon na logislaçlio, e qne poderá s~r fecundado 
e desenvolvido uando clrcullll:tanoiaa mnis favoravcis 
non promo no on rar co~ mal& a outeza no canlln o 
dlls reformas. 

So, npazn.r .do quo ~oob~ dito, neo~saitasscam ainda ae 
ootamis11õea de institioação por não terem adoptado 
para o Bm trabafho b11so mnia lt~1·g~a, bastaria ponderar 
quo entro oo muitos projaotoiJ do dhersaa prooodtnoias 
poliLions, qno BO tonl proposto n IUltiefllÇilO deatn nooos • 
aidl\do rublio'l, nem um llÓ julgou n.iuda opportona ou 
po~si.vo u ranlizaçiio plona e immedintu do typo quo 

. pnra o1·ganiJSaçiio do poder jndioinl ostnbelooeu n oons·· 
titui~i'ío. 

De outros pontos importantes ocoupa-se tambem o 
projeoto de reforma, oomo oejão: a separação das attri:- , 
buiçõns judiohu:ine o polioiaes, a ~:o.rantia da libo.tdad.e ··. 
individual, a orgr.niDaçiTo do mit: isterio publico, ares .. 
tltuição do cm·tJIS p1;erog~tirus nos trihunnes de jurn· 
dos e vnrins outras (iiapucições igualmente uteie e im
portantes, que apontarei resumidamente na analyse do 
projeoto. 

policia. l!~' sabido, Sr. presidente, quo oa factos da vid& 
politicn o aocinl são ot:dimu·iamente complexos, e ligiio
so por tal fórma1 'iUe, ao no mundo das nbsh·aoçõeo 
o nn. r egião das theorias podem ser e~trllmadós por 
moio do olatsifioaçõ~s rigorosas, na vida roal e na prn
tiofl das instituições não é sompro pO!iaivel uma oepm
çiio l'igoroea. (Apoiado, .) 

As funoçõoa jndioio1·la!J o _polioiaes estão neste caso : 
outro alias nma di, oriruinaçno perfdta o oompletl\ não 
é obuaa intoirnruente pratioavel. 

Auxiliar nooeaaaria da justiça na pro,onçüo o re
prossiio doo de~liotoo, ainda qnundo so limitotil as attri· 
buições da pi)Iioia ao simples oolleooionnmento dRS 
p1·ovns mntorinos do crimo ou no oorpo de dulioto 
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dar-se-lhe-ha eõ por esse facto uma importante influon· 
cia e participação no processo ori.mi!lnl. 

Entretanto, ao que me parece, nmguem contesta a 
competencio. da policia para esses aotos praparatotios 
do meemo prccesso. 

Isto responde á observação de um dos oradores qus 
me preoedê.cão, e quo fez repuo sobro o modo por que 
o.J>roj9oto realizavn eGsa separação. Ob~erv~~ aquelle 

- t) -

mação da culpa, até~ pronuncia exclusiva, a separação 
não se realizava completamente; mas concluio reco
Dheoando que isso se con11egnia tanto quanto €1":\ posai-

. ·- . - . . 
• J 

um espírito razoavelmente liberal e pelo respeito aos 
direitos individuaas, rodear o cidadão de garantias effi.
cazes contra as ptisões arbitrarias e assegurar-lhe n prom• 
tidãoe effeotividade do direito de isentar-se da prisão 
por meio de fiança, nos o rimes em que e lei o permitte. 

Para re~tringir o arbitrio das autoridades na decre
tação da prisão preventiva propoem a11 oommissões 
que não possa e11ta ser ordenada senão por mandado, 
nos crimes inafiançavoi8, oomo se acha disposto na le
gidaçã•J a~tual; exigem, porém, além disso, que para 
esta determina ão preceda um certo indioirunento .PrO-

· u es "mun as gue 
jurem de soienoil\ propria, ou ·por prova documental de 
que resultem vehomcntes iudioios do oriminalidade .. 

Suppritne-se assim o prudente arbítrio concedido sla. 
legislação aotuld, u n se em a usa o : nao 
basta~á mais o simples coruta da autoridade para des
truir a presumpçiio oràinarill cl.e innocenoia e sujeitar 
o ci<ladão aos vexames da prisão preventiva. 

• e sso o . prOJBO o um ou xo requJaJto, 
istG ~. que ni'io tenha decorrido depois da perpetração 
do .<lelioto temp9 suftioicnta ~ara_ ~a sua preeoripção. 

Seria na verdade pcuoo J•;tifioavsl quo, ~uando o 
r~o tem a seu favor . uma exoepção, que inteiramente 
elide a noção criminal, fioasse ainda sujeito a esse 
con&traugimento em aua liberd~tde. 

Em r8lação á9 fianças ó minha convicção qu'l o 
pro~ecito fe.z guanto era po&Bi,el em favor da liberdade 
inchvidual. Estou mesmo persuadi io de ~ue faz maia do 
que nenhum ontro projecto anterior t1nha lembrado 
ou ro o&to. 

O Sa. ALBNc~n AnARIPE:--. Apoiàdo. Nos outros 
projeotos nllo h!i tantu. simplicidade e bre1idade na 
P.toata~io dilã fianças tanto pro1iaoríns oomo defini-

O Sl\, G.uu. 0ERQUEiaA.:-E' um dos defeitos di\ nos1a 
legblação aobre fianças a mozoeldade do prooeaso para 
a aua preaiaçiio, por depender c!o prévio arbitramento 
por xneio de peritoa e da nudleuola do promotor publi
co! donde resulta quo ~raro podar o ró'l oubtr11hlr·se n 
pnoíio, ainda q uaudo pôde e quer prestar S~n9a, visto 
oomo entundo·se guudroento q:ao niio p6llu ollo ser poato 
em liberdade t'leni\o dopof11 do ao11fgundo o termo du 
compllrcoim~nto do art. SOB do rognl1unonto n. UO 
de 1842. . 

P'lrB obviar n. eue gravo inoonvonlonte, o projooto, 
·Qdoptando o ponaamento oonsagr1\do om qunsi todos os 
cíutros que hão oido formul&do!l sobro o mesmo nssu.mp· 
to dispõJ quo a determinaçilo do quanturn pelo qunl 
d;vorn ser prestada. n fiança terá lugar por meto d~ uma. 
t!\bella organisada pelo governo, fixando o mn:x1rno e 
minimo. ào.a~rt 'I'Rlor, com rel_!lçã_,o á ponnlidado1 devendo 
o propho JUIZ fazer a nvahnçao dentro deesea dous 
termos, com attooçü.o ú pena e ás oiroum11tnnoins do réo. 

s 1s oe1 ao, qu lDOon es ave mcn e J me ora 
a poaiçiio os ind.ioindoa, fncilitnnd'> e simplificando .o 
processo dna tlançaa, não pa.reoeu bnetante :\~ commis
sões. Ellt1S estabeleoêriio ainda n ~a.nçn proviso~in, iuo 
oonais\o na caução pessoal offorectda por dons otdndaos 
abonaclos, que por termo judicial sa obriguem a prestar 
pelo xóo a. fiança definitiva) dentro do prazo o oom na 
conà.içõoe da lei. 

'l.'ae11 providencias, porém, posto que mnito favol·a
Teis i\ libornndo individual, ainda nno iaentnriüo do um 
grando oonstrnngimento nos indicindos omqnauto fosoa 
IDdisponsavol o seu !lomparcolmento perante n autori
dade afim de prestarem flnnça. 

Esta conaideraçiío levou R!il oommi6s~es n oonengrnrem 
no seu projocto lima diapoei9io eminentemente favoravel 

ú liberdade individual, àõtorminando que o valor de 
fiança seja _logo fixado pelo juiz na p~opria sentença 
de pron:uno1a, o que no mand~d~ de prtsao _ ~á d~~I_arado 
esse valor pllr m·odo qua, 1ntJmada a pronnncta ou 
prisão ao pronunciado, poses este, prestando a fianç..'\) 
por meio dl\ apresentação ao proprio oflioial da diligcnoia 
do seu valor em dinheiro ott apolioes, iaentiU'-se imme-
diatamente do incommod v · 

e atXO de ptioão, ás :vezes atra-vés no lonKaS dist!lnoias, 
para oornp;.reoer perante a autoridade que decretou a 
pronuncia, e abi prestar a tisnça.. · 

E' (lertõ ··· ue não 11e ao a a· d 
sa no art. ll" e seus paragraphos ; . mas pos1o 1\Ssegurar 
á oamara que é e.3te o pensamento das comrnisaões reu
nidas, e que por part!' dell1s terá sem duvida. de _ser 
apresentadA uma. emenda substitutiva ao§ 3', e que des
envolvendo melhor as 11uas vistall1 estabeleça z disposi
ção a que ~Iludo. 

.Já. disss eo pri~cipio que uma. daa questões!- q]l~ 
j ulgárão as comrnial!õaa dever apphoar sua attençao ~_o1 
a instituição do miniatedo publico, á qual proourárao 
dar m11ior desenvolvime.do oomQ condição para que 
posea ser ouppiimi~a a anyão offi~ial que aotnalf!Iente 

o ' 
culpa. Evidentemente repu~nn oom a calma e l.m.p~r
cialidade do julgador que seJa elle quem tome a lDlO!a
tiva do prooeseo criminal. 

a amor-proprio do juiz em acha-lo culpado para BUli• 
tentar ease juizo prévio, e justificar o acerto de eeu 
procedimento •. (Avoi•do•.) lato é inoompati!el com a 
miesão do jtuz, que dc'IO aer sempre 1napuado ~lo 
sentimento da mais altn. imparcialidade, e no q'lal, em 
vez de um acousador, de'o antes o rf!o. enoo:!ltrar um 
apoio banevolo e esolareoido. · 

Taea são as ooneideraçêJ~s que aconselhárlo a aboli":" 
ção do procedimento offio1al. 

Cumpria, por6m, providen~iar para que nos ouo• em 
que não hoansse parto qn~~:~:oea, ou em qu~ etta nlo 

v lnteresae quo tem a sooidado lla puniçlo doe oul-
padoa. . . .. .. . 

O meio era um~a orgauilla9lo mais dseen•ohid~ do . 
I . 

a· ore19lo de adJuntos do promotor pu ti ioo em todou 
os termos das ,oomaroaa, sentindo • DI? roderem . dar 
orgiUlisaçiio ma1s completa a e1111a mstitruçio que tllo 
bons l'OBultttdo• tom produzido na França, e da qua~, 
no dizer de Mltterrnayor, a Jpglaterra começa a aentlr 
neceslldade. • ·a 

Restituindo ao jury p~erogativa1.1 que lhe baldio Bl o 
rcetria~idas pela leglela~ao aotua!, e p1oaurl\ndo me11mo 
dnr mtnor força e ouns1de.ração no11 jalga!,Dentos. desoe 
tribunal o projeoto restrmge s nppellaçao o1fioJal do 
juiz do direito aos crimes inafiançaveist e ainda·aasim 
sómente aos oa~o• em que R deoisão <to jnry nJio ff)r 
tomada pl>r unanimidade. Respeit~n~o assim . a .P~
surnpçllo de aoerto fundada. nu .t1nsnim1dade da, deo1~n2, 
ooneulta-su tambem a sorte do aconsndo. Dtsposi~Jao 
anaioga estabelece o art. 11 § 6• do proje_cto, tirand? ó 
appellação do promotor ou da porto o effo1t9 suspensiVo 
oiil relação é sentença absolutoria. 

Nesta ponto, porém,~~· presidente, ~ão devo ocoul~ 
qu u • _ 
venianoia ele uma. tal 1nnovaçuo1 nos termos nbsolutcs 
em que está forrnnlada. 

Não ~ impossivel que a absolvição provenha de.bave~ 
rem sido denegados . á parte acou~11dora os me1os do 

rova ; é tambom poseivel que .Q Julg~m~nto, se nolte 
fnsanavelmente viciado, por nullidnde re1at1va n coneti• 
tuiçiio do proprio tribunal, e niío me parooo raz~avel quo 
nestes oaaos pre-.Rleça uma aeoten~a a~solutona aloan .. 
~mda po-r tl\cs moioa, o que fionrá mte!ramente de~mc~ 
ralianda no cnl!o do ser provida polo trtbunnl super10r a 
nppollnçiio interpostJ. com tnes. fundamentos ,Pelo pro
motor ou pela parto, no DID!pleo mtor~s11e da le1. . 

Deixar previllecer a~solvtQOoo manifestamente ~.Jus: 
tas o pnroiaerJ, oontranndi\S pelos julgadoa doa trlbu. 
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naes supQriores, nlém do ·saorilioio do intsresses muito 
elevados da ordem moral, pó:le prodnzir ocnsequenoias 
funesta~ na vida eooial; temo quo, pllldida a 6i.>perança 
da ovlndiota lagnl, se arme o braço da vingança parti· 
cular. 

es.projeotosn. 117 da 1Bi5e n. 52Ade L848, quo 
continhiio medida scmelhanta,;fazião lhe entretanto im
poxtantes restrlcçõea. O primeil'o delles c:xoeptuava os 
criwt!3 dé instüTéição, · homioid o, p1ra arm, rou o e 
moeda falsa.e o Eegundo ~coraso~ntava a estas exoepçõss 
os crimes àa le\ de lO de Junho de 1835. 
~era sanar os inconvenientes da diapo!!içíio 11. q-ae me 

, . ou um os meus 1 ue res oo egas ~ue 

coMiria~consarvar-se á appellação o effeito suspens1vo 
quando ella se baaea~eo na allegação da oertas nullida.· 
des;que serião -definidas na lei . Esta aoluçíio parece-me 
que 11eria impraticavel. Se n lei eatabelecesl!e certr.s 
nullidades, ooja e:.s:iL>teBcia dotermina!Ee exoepção 
á doutrina do projeoto , tornar-se hia indiepon
l!lnel que honnese alguom .incumbido de vcrllioar a 
e:.s:istenoia da àllagada •nullidr,.d.~, e dd julgar da pro
ced.enoia ou improoedenoia da allegação. A quem deM 
-.aria competir esse julgamento prévio 1 Ao j_ury-tri
hunal que aó conhece do facto 'f Ao 'uiz de direito klm• 

em :responsa.v pe a nu i a e 'f 
Como dai' aasim 20 .juiz infe1•ior o direito de prejul

gar de uma questão nffeota á deoi~iio do tribunal supoM 
:rior'f E' manifesta a im raticabilidn e u tal lv' -
re que presu~p~õa o impo~iYel, isto é, l),UG se poua 
co~heoer fl deClaao da relaçao anteo .que seJa ella. p~c
ferlda. 

Eu lembraria . ue se e.:l 
tr1na -deste ;paragraphô · 1a aog';)inta disposição comple
mentar, ·aalvo nos ·Orii::iles, ·C'Lljo muimo de pena f8r 
morte on _galés perpetuas ... ou uma outra medida de 
penalidilde•qué pareoeue ·mais ·razo~vel . 

Em favor·aa .btevide.de dos jul~amontos e da decisão 
da 1orie dos .acousados 'formdla atnda o projeoto .algn· 
mas uutras dhpoeições já ampUando e faoilitandó os 
reoui'Bos, oomo no .art. 4·, -que oonveTte ~m ogP.ravo no 
anto do pro~esso o reourall das dooisões referidas no 
art. :281 do oodigo do processo, já determinando que, 
.!lo caso de nlo ha-ver ·ae88ão. do .:jury em algum ,termo, 
~assa o réo ser julgado em QU • • • 

a mesms comarca, se Bêsim o requerer e o promotor 
publico convier. 

EBta diapoeição foi oeiuurada por um nobre deputado, 
a. quemipareoGu iujuBto e perigo • 
dente do ~l!entamento do promotor este direito confe· 
rido -.a.o aaouaado. Mna, senhor«ls, ao passo que -cerca• 
DlCI de favores e de garantiBS a liberdade bdividuall 
é mi_ster :ue não eeqv.cçamos tombem o qua devemos ã 
aooiedado e á ordem pnbUoa (rJma!lot): é mistor uio 
exagerarmos o nosso zelo pelos direitos individ.uaea ao 
pon1io de compromo,ter o&· grandes inhra~;seuoolaea. 

O promotor é o orglio da justiça publiou, é o ropro
sentnnte do in~Gre&se soclol em rdB\\iio ai. reprosaito dos 
delio,oa o á prudenta que não dova ter monos direito do 
que a parte. 

Nem me pnre.oe fundado o nooio de que o promotor 
publico, funccionario que tem rosponsllbilidtLdc moral 
e 1~1, q~a·tem nma reputação e ;aRpiraçõ~tll do futuro, 
abnte oapnehos&mento desta. faonldado para prejudicar 
o direito da parte. 

O SR. fouu REIS :-Em todo caso é mais come· 
niente que o juiz possa apreoi"r as ratões do ~ma e 
outra arte e .resolva então, 

O Sn. GA.l\IA CEnQu&rnA:-S~ dovessemos levar-nos 
por esto principio de desconfiança oontra todon os 
agontea do poder pablioo, entiio não sei -.o que ha de 
isento.r da meBma. Mlspoição o juiz de d.iraito. 

O :Sn. FEna~IR4 VrANNt..:-JNüo : o jniz do direito 
tem ·mu,ita ·dietiucção do promotor publico. 

O Sn . . GMSA. CEnQ\TElnA. :-Não é.iDl,PO&eivol quo ellc 
se a_pni:.s:one wmbem. -

O Sa. -FEiit\BIRA 'Viul'INA: - Li to ~ ouua quellt!i.o; 
mAil ou 'ilão cato\\ tio "rBnquillo di~Wte do promotor pu
bl!c:~, oomo cdhmte.do j.ui~ .do .direito. 

O 'f:n . GAMA CtmQUEinA. : - 'Qt1e razOes ·poaorão 
oooou·úr, a nl\~, ql~otilr eopper l\Dl moro cnpriollo1 para 

que o promotor se oppo:nha a eslJil preteiiÇão do réo'r 
Só devo presumir quo o faijla por motivos de iateresse 
publico. Se do facto lhe rlllmltasse desvantagem ou in
commo:lo qualque~, ~inda ~e~; mas~ tendo o promotor 
de aoumpnnh~r o JUIZ de d1re1to aos termoa da oomar.oa 
quando vai presidir o j ury, e sat:Jdo nessas oocaeiõos 
que cabe _ao réo, caso não possa 11er julgado no termo 
da sua residonoia, IJt:dir . nra ser 'nl ado no outro ondG 
se . vat a ril' o "•.i·; nao posso atmar com se razõse pes
soaes o estran as ao publiao intereasG que posai\o levar 
o promotor a opp~r-se a quo BEija elle deferido. 

mostra moitas. 
(Ha outro" apar,tl,) 
O Sn. GAIIIA CEnQuEIR,\. :-Não me pnreoe que valha 

a pena levnutf.r-ue a este respeito grande questão. 
O Sn. FEl\REIBA. VIANNA.: -Maa V. Ex. mesmo laa 

de convir nisto : se é um direito, -como ee vai dar ao 
promotor a fnculdade de embaraça-lo 'I 

O Sn. GAIIIA CEnQUEIRA :-Não in1istirei nest~ ponto, 
quo não me parece importante; não me opporei mesmo 
a_ alguma etn€>nda que modi6que o para rapho no sen-

e & ÇRO : a mo 1 caçao em na a a tera o 
pensamento do projeoto, que é todo de protec~ão aos 
aoousados. 

Expostos nssim os pontos ca- itaos do ro'eoto as-
saret a uma ou ra or am e oons1 orações. 

Annunoiei desde o começo de meu di.Eonrllo que, posto 
estsja da aooordo com o projeoto em getal, nilo deixo 
de nutrir dttvidass~bre nm ou outro onto e de u 
que neoess1 a e e· e uma·ou outra emenda. 

E• assim q no sobre a disposição do art. 12 e seliS pa· 
ragaphos -teliho de submet,er á €oclareoida apreciação 
desta augu~R oamar~ ligéiras.observações. 

Ne'te llrti~ o proJeoto, attendendo á convenien<iia 
de tomar el'éotlva a .punição dos pequenos deli~tos de 
furt~ e esMlionnto,, que são. lltlmp.re maia fr~qnentea e 
por uso mesmo extgem ·ma1s efticaz re-pressão; ·oonsiM 
dcrando, ·por um lado, 1 ue se o o.ffen'dido é xioo não· se 
dá ao inoommodo de perseguir o delir.quente quando 

. se trata de pequenos 'intereescs, e ue., ae é pobre, a 
obrez!l m(;B • • • 

outro lado que, p11reoendo c:.s:oessiva. a .pena-do ood go 
para delioto!l pouco graves um t·elação ao seu elemento 
material, determina ordinaria:nénte ·a absolVição dos 

u . ~ 
o valor do objooto rar ·infenor a leoa, · .o os su]eita á . 
aoção cdnoial (lo minibteiio publico. · 

Niio dieoordo do penaamonto do projeôto, mas não 
tenho pClr conveniente a dieposicio quo sujeita i m~sma 
pena do furto o osi:mo do ostellionnto, e isto por uma 
ru.lo do ~ysteilla que nüo ó de pouoa importancia na 
leghlaçiio orlminnl, 

Todos Bllbem quo os ~riwoa do furto, roubo e ll3toUio· 
':lato portonoom á olus~e dos orimoa oontra a proprieM 
dado ; !Dlõ& ~-~o hR nas naçõea mod11ruas um e6 oodigo 
~uG as tdentlliqlle .e oonfundB debaixo da mesma pena· 
bdadu; porqlle, apoz1u daquelle caraoteristioo oommum 
ollea differam multo na eila ,gravidade. ' 

O.ca, é prino~plo inconou1111o na soienoia criminal que 
118 penas devem ser ~·atluadus conforme a grtnidade 
doa deliotos oonaiderados aob o .ponto de viet" do sew 
elemontcs moral e material. Se quanto ao elemento ma· 
terial estes crimea so assemelhiio por importarem todcs 
um attentuclo oontrn n sl'opriedade, difJ'erQ:n oonsider&-

. onto . e vi&ta do elemento . morlil, e ê 
principalmente neste ponto de ai,ereid.ade que assenta 
a definição do furto, rc.ubo o estollionato. Nivullar, 
portanto, debaix:o da mesma pena cl'imea de ordem tão 
divt~r.en, 4 preterir o prjncipio da graduação e propor
cionlllidade das penas, r.rturbanclo assim o oyatema 
do nosso coaigo cri.tnioa • -

O fSn. FEimEIRA. VIANNA :-Apoiado. 
O Sn. IGA.MA CEnQUBin.\ : -0-nrt. 13 é, nB pllrte oi vil, 

o oornplemouto do art. '1", ·pelo qual, -~SCigu!ldo jt\ 
cxpnz, a commissiío proonron appro:z::imar-ee do ·prin. 
oi fio. oonetituoionul, .enca-rregando aos juizes da consti
tuição os julgataentos definitivos. · . 

.AJsaim UIGBlilO lhnraad~, poróo::1 O principio Jião pó de 
ter ttmll ·Rpplicn9iio ao-ropleta ; nos cnsos de impedi~ 
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mantos ora forçoso providenciar sobre R. wbstituiçiío dos 
juizes a'(otivos por modo que não fioa~so suspensa n 
adminintração da juet1çl durante tnes irnpodimontos, e 
como fôra impro.lioavel que se .instituhso um!\ ul11s:;e do 
juizJs trunbem porpetuos, mns eem exorcicio o sempre 
em rliaponibilidnde para aubstituircm os juiz9a ~:fl'ccUvos, 
pareoa qne niío restava out1·o nlvltro senão recorrer 

o aos ó. euba · u · No a· 9 r m e ;' u \l uo 
é a. dos juiz~s munioipa~a conservao.os como metas pre· 
paradores. 

O meu nobro collega e nmigo doputr.ao pelo 6• dia· 
• . • tt ,. . • • • . 

debate, ponderou qu:~, uos terrnos de projecto1 devendo 
dar ·se estn 6ubstituiçi':io freqiHltltomeiltd, tórnnr-se-hn 
quasi nullo o beneficio dn. re!ór.tEn, tornnndc-se qua:i 
regra . gerãl o julgãmento finá! pelos sub:stitutcg* ao 
mesmo passo que n reforma parece implicitamente con· 
demnar a instituição doa juizes muniúipaes. 

Come se. '\i) a oriticn dnquelle nobre deputado n~sentn 
sobre e di~poaição do art. i• •§ a· do pl'ojeoto, .que ele ter
minA a IJ!lbatitniçiio dcs juizes de direito em todas as 
outras funoções, quundo oatiV'erem .oceapndos na )?resi
denaia do jury. 

mise.ões readvido offorecer emenda á dispodção dnquelle 
paragrapho , limitand.o,fl. ·unicamente nos juizes do 
direito dos termos quo forem séde das relaçõao. Estes . - . . . .... .. . 

ções pelos juizOs de direito das outrns varas, ou em 
ultimo Daso, por seus substitutos esp:oiaes • . Nesses ter· 
;no!l, que . aão a. capital d.o ~tJ1perio .e as de províncias 

dú:eito; .orea' o p1ojeoto uma ola!!S~O de aubatituton &Jpe
oiaes, que natoralmenta se1·ãll cidu dãos revestidos da 
illustrnção e mnis quali'la:daa precisnN para. o bom des• 
empenho doquell,ns importantes attribuiçães. 

Quanto ás demais comarcas do ImperiC'1 cessará .a 
sub9tituiçtío do juiz de direito pelo facto da preaidencia. 
do jury, competindo; porém, nos' oasoo de impe'dimonto, 
aos juizes munililipalls, .pela.ordem que !ôr designado. 

E àerto quo ncssns oomarons o durante taos .impedi· 
mantoo c!1~ilnrn o ben~fioio, que tem em vista n refor
ma : C!sse iuoo!lvenbnto, po~é.:n,.n:iiõ s6 ê inBvitr.val, mas 

o 
afigurou no nobr.e .deputa®. -Enl todo oauo nã·J deixa
remos .. de tClr feito um p;rnndo progresso, . porquo pela. 
~dopção desta reforma fion~omcs .lirree. do nbsnrdo dos 

• • ZJOIQ 08 
RepGtiroi.nindn,· os impedimentos .tlltnpor1n·ios são nm 

boto Q.UO o legislador nüo p61o obatnr, e que .~11mpra 
prevemr porque .niio é }lOII8ival condemnar as partes á 
pnr-Alyo~n9ã!> das onusas p~!nuontoa. 

O fn. OA.SA.Do:- Sem ·duvida. 

O Sn. Guu CsnQuBmA : -Rostrin~ida asaim R dis
pol!içito do § s•, tornl\•SO deSUOOOB81\r10 O ~ 4", porque 
nas oomnroaa que nno forem .sddoa de relnçiio baotll. c;~ue 
oont.lnu9, como aot~nlmonto1 a. subatituiylio ~elos jn1zes 
mnnioipaes reupcct1vos. 

O Sn. SouZA. EEts: - Neate fíentido offllrOÇ~o uma 
o mondo. 

O ~n. Guu. C~::l\QuuinA. :-Comprometti.,.me1 Sr. pro
sidento1 .a indiaa.r .algumas emeild11s, qU.e juigo préoieas 
para o aperfeiçomnento do .proj.9oto. 

A .maitJr parto dellas não Eiio aeniio a manifestação 
·a .cl rn do ensnmento das commisEões ue ou or 

simples defeito de .rodaoção, ou por outrc:~ ·motivos, 
niio fi!lou euffioientemonte cxpres~ado. . 

No art. s• ~ .4• deve ser supprimido a .palu.vrn--pro
vis.or.ia~; e ·no art. ·9' § l" as palavrae-ttrovi6oria ou 
ds/inititJa. · 

Como já tive n honra de ex.p61· a e&ta ·augusta ca· 
mua, .por oooat~iiio de stn-e~m ·redigidas e e.yatemutise.
daa ,,all basoa do trabalho du.oo1.0mie!ões, augnmao dis· 
poui~.ões no,1\l} forio adop,Rd.aa,. as qu11.es torn.llfiio 
ncoeasarlo um trabalho do revillno .goral do pro.Jecto 

Uma doesRB inno'Yaçõe& toi a do § 4" do art. 9", qlle 
mnxull' ~o juiz fixnr na proprla Eontonçn do pronuncia 
o valor da fitU19B, 

Ora, .no systemn. do :projocto, oorno íôr~ a principio 
redigido c oomo ostâ imp1·e~eo, a distino~iio ontro fian9" 

prov:sorin o definitiva consisti à ·em ser esta pl.'eoedida 
do arbitnn:ento dofinilivo; cntrçtanto r:~.ue ·nq\lella, po
dendo aliás ser prostads. tr(mbem pJr meio de deposito. 
nüo &r,sentnva senão scbro 1.1rua r..v.1liação proviscrin ou 
approcimada, e por iaso dependente de ra'.Hicação. 

Ora. deorle quo se determinou que n:l s~ntença de 
pronuncia e no m11nda.rlo de l>riEão roj 1 fixodo o v1ilor 
da fia.~: a ora oom:o u~t:to ou ue . 1 · • 

riatioo já não podia r,ervir prn·.'l dhtinguir na duna 
ohu:se~; ita fi!inçtÚl, on qne ~oa p;·es JB em. virtude do 
}>rommcia so neg<~saa t! ti!lllíl<l. provisorin. 

O ensr.•:o.cnto dao commis: üo3 é ·1u a fian . · 
reputJtd:l definitiva qunn~lo fõ: prestada per rneio de 
hypotheca de bens ile raiz, ou por dcpo::ito de dinhcito, 
apolices <.'U objeotoa de ottro ~ p\·nta: on joiea preoioRn•J, 
precedendo neste OllBO a devida e~tirtH1~1üo, o pi.'ovisóriã 
quando Qonaiatir na simplae onuçã'J ou promcam de 
ti[l09fl constante de tei.;mo 11ssignado lF r deus cirlt~.não~t 
nbonn.:los) quo Stl obriguem H prratBr n fir.u 1.1 deüni-
thu no pr:~zo o com ne condiçõe3 da lei. ' 

Penso que M oornmiasõ?a terão do ofTerr:car emenda 
sub ,titutiva ao § 3" neste oeutido. Alternda assim e 
doutrina sobre esses dona modos c1e fiança, tornar-se-ha 

• • • • c • • 

e no § 1• do art. 9' as pal!i vrs.s-provi:.mris o rlofiuitiV'a. 
E' tambem nere~saria uma emenda de Eimples reçlac

çiir> ao ·art. 6. • Dizondo so em ve.z de-crime3 dil liber-. . . 
imprenm. A. liborànde de imprensa não é liill orime, é 
um direito importante dos cidnt-iíos em todos os pt<,izcs 
livres (apoíado1) ; o que a lei pune é o nbuso da libor-

O §:l' do art. a• pr!!oiaa tsmoom do emenda de re· 
daóção, quê já foi iudioain pelo nobre deput~do pelo 
6' distrioto do Mi~?ae Gerne~ e aoeih, em apartes, prr 
alguns·membros cns comm1sEõaa. 

lt~esa mesmo nob,-e deputado ind:cnt nma outrn no 
§ 8' do ort. 8.0 · 

Reíere-se este parag1·nr llJ á prisão em flegrant~ delioto 
e autorisa o in~pect':lr de quarteh'lío, o-offioinl dfl juatit;a 
ou oommandante da for1,1o, que f!. efl'eotttnr, a lz.vrar o 
auto ·respectivo, qtte será remettido tí. nutoridnilo, puu..
do logo em Uberclado o preso, qnnn;io llil tttttilr de cdme . . 
tarlo qna, podcn ·'o a prieüo ser efl'eotua'dl?. por qu!:\lquér 
oid-.diío, nohar·~e-ha o pre~o rm conaição mcnoa favo
ravel dõ que ãq!1elle quei ~ fôr por tu!l dos referidos 

Ae O-'mmiasões nã~ deiliarú{i de formular !lxr.cnaa. 
que p1·ovidende sobro Cfto ouso, clctsrminando que, na 
ansenoio. das autoridRdoa n que d.:vJ o pm3o ecr spre
E~ntado, q~anclo a J?: i:iio tenbn siclo dfeott;nda po;,· 
stmploa partlonlnr, HJG. o preso npl'Csentailo ao 1ne1:cotor 
de q·~nrtehi'io que mdo promptamenta fôt cnoontrt.do, 
1!\vrnndo eate o nuto. 

A diopoaic;iio do~ 6" do art. a• ous ~ltou gt-c.v~ ocntell· 
taÇão no debate quo tem havido S(·bro à pr, ject.o. Na. 
vordacle n oxpreeeão-malfoitoros-indicll nm que da 
vago quo neeusta e pai'oco contt?r uml\ nmonçn ooutl'n ·s 
liberdade individual; o toda·viR o pl'ojeoto ut~dn dispõe 
n respeito don tnes mnlfeitoron·sonlio quo d!es tombem 
possiio ser admittidon a fiança, nos onsos em quo asta 
tom !ugRr. 

Pela minha parte nlio 1duvido convir na au;:-ure~são 
deusa palavra, nfim de rcmovar 11s npprehemõea quo 
pnreoe hsver d.~r.portndo, o que eu ·não compartilho. 
Desde que se ottendn dovidamcmte á àhposiçüó do 

. · i · , 01 x r 1 a 11qua n 
referenoia, vor-se-ha qno ~:< quella c:.::.:pres~ão-molfeito
res- equivale perfeitamente u.- dornquantes- ou 
-orimhosos com oulpa veri!icad<1. 

Nnquolle artigo o I'·gielador pune oi! crimol'l contra 
a libordacle individual() di~põa o seguinte : · 

c .Ordenar a pthão do qualq11er P€!1Soa ~.em tor para 
isso autoddac1o, ou an:a1 1l' cuTpe~ {ormnda.1 nao undo 
no1 c"""' em que a lei o parmittu. 

t E:x:ooutar .a prieiio 1cm .ordtm legal e.,oripta., .rl.:1 ltl · 
gitimn nut(ridado, oxooptua1loo cs milltnrus on o!Iioinea 
do justiça, qne àncumbiào1 da p ·i&i!o d'•3 mal(eltm·t3, · pran
de:om 11lgum individuo BL\Rpoito ·psrn o oprostntm·eut 
dlreotR.mento .ao juiz,_o exoeptuado t11mbom o oa!lo da 
flagmnta rlelioto. " 
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É 1 portant(), evlilent, quo pela. pnhvr!?.-m!lHeitoras-
de que usm o codigo orhniaal, n q~te se refere o pro
jeoto, deve.ent~ndor-se os indivíduos sujeitos R prisiio 
pôr ordem esoripta da li\ntoridnde cumpe~ontB. Mais bem 
oàhidr~ sol'ia a i'éf>ilgflnnoia que áó tem tílanifostádo sa 
o projecto fizesse refereucin 1\ ultimn parto do citado 
artigo, oucle autoria& R prisã l dos in di viduo~.-:ur;Jtiloa 
- arn l:lBl'em a rosentsdo11 LÍ nutoddndo. 

-Esara pnrtu do íirt. 181 é n. que cunté:u dieposiç~o nova 
e exoapo.tonal ; a outra. não ó senão uma disposição 
meram;lnto critnioal, om que o codigo q·adific~ crimi-
noso o faoto da rcod ;: , -3 m · • 
linquent~a, som ordem cscripta de su!Ni lsdu legitima, 
fóra do caao de Ba.grsute delioto : o a parte li_nal do 
ar1;igo quo contém idéa nov.1 e f;,z limit;~çno á dispo
sição nnterbr1 is:Jr.tsndo do pena o ~tgento da autcridado 
que1 indo em cii lig.mciQ, pati\ li pri:ão do criminosos, 
prend.~Jr nlgurn indh·iduo r,uapcito p~ll'tl ~ptecontu-lo á 
autoridade : ó aqui qua a innooontação do facto lhe dá 
um osraoter dll legi.timidad'l1 quo ODVolve v. idóa de s1.1r 
leglll a prisão doa suspeitos, embora sem culpa veriti
oadn. e sem ordem da. autoridade. (Apoia:lo1 ) 

Roduzidl\ a CEt~s termos a quo;,tão e entendondo-se 
~ . . 

ou pronunciados, torna so ella até àeancceasada á v.ista 
do disposto no ~ 4" do mesmo art. 8. • 

Foi t~mbem objeoto do raparo DO docurEo da. dia-- . . . . . 
que, oondemuado pelo jnry algum Jéo atinnçado, noa11a 
o juiz de direito munda-lo logo prouder l!a lhe parecer 
que _!la _suspeita de ~uga •• _ 

deva parecer attentntoria dos direitos e libsrdade indi
vidual. E' certo que em regra a fiança deve produzir 
seus efl'eitos uté os ultimas julgadt's: o proprio projeoto 
não desconhece este p1·inoipio, porque o deixa 6Ubsi~>tir 
camo regra, o apara> orca. Ih~ uma exoepyão1 e eJt09pção 
razoavel, quando houv~r rnão pnra reoe1ar·se que fuja 
o réo afiançado o já condemnnito. 

No:.ta hypotbese a sentença. coacleronatoria dove fun
dar contra o appellante a preaumpção de oriminalidade, 
e parooa mesmo mais conforme com a oonsideraçiio de
vida s:.~. tribunal ~o 1u~y não rresu~ir·ae como re ra 

1' &~BO' 

pois que importaria iwo pouoil confiança DO ncerto da; 
deoii!Ões do tribunal popular, ao <J.tlRl o projooio procura 
dar maior cons~deração e autoridade quando no art. 11 

, o . 1 os a nppe açao 111-
tt'rposta das aantonças por cllo proferidas. 

N C> art. 16 pl·ovidonoia o projeoto em ordom R tornnr 
mais prcmpta a adroinistrnçiio da justiça, estabala
osno?1 oor:n este intuito, os prazos dentro dosquaea do· 
vem os juiz.es de primeira e sognnda iuatmGia proforir 
suas bentençns interlooutorin.s ou dofiuitivas nos autos 
que lhes forem aubmettldos. 

E' intuiti vaa ntilidnde a naoes3idade à. este providencia. ; 
mas ca ~§ 1• o 5" duase artifp mo parecem dofioiontas 
por nio oontoram uma ennopüo espeJial Para a infrao\·úo 
do proo{'ito nelles es1tlboloo1do. .. 

A rogra ordianrin da reaponsabili1ado criminal níio 
mo pnreoe bastante, por'!ue1 por iss(i mesmo que ns penas 
eüo wai~ gr~vas, não tonto ama npplioa~ão oaeotiva~oomo 
não tllm tido nté hoje. 

Aohtio P..lguns .1·epu~nnn~e que se ma~quem prnzos 
parn tru.bulhos do 1ntclhgoncllfl1 parecendo esquecer quo 
oe trl\bulhoR dos ndvogt dos aüo ta.mbam tl·ablllhos da 
intelli ouoia o· to nn s · o n • -
a artionlar e arrnzoar em prnzos determinados e illlJito 
m11is curton. 

Entoudt!m outros qo.o e3sa disposiç~o traz dosar aos 
magi.strniloe; en, poróm, niio pouso msim, porquo, se a 
razfío p1·ooor1oseo, provaria contra o tit. ú" do codigo 
oriminnl. 

A dis~rsiçlío crimind n. ningnem Cl\:aRira porque a 
ninguoro se 1·eforo desigunclt mJnte, o GÓ a11tJota á qucl
los que T'Cb eutl prooodimonto incorrerem nn pona por 
ella impoutn. 

Jyto posto, mo psrcoa con\'oniento crae) nlórn ~i.a.a ponna 
do cod'g.l oriminnl,. qtiO ficnriií'.1 l'OBe1·vndae pnrn. os 
coaos mm9 grflVOl!1 eo 1mpuzooso nestes p11rngraphos umn 
pena de multa, na importanoia quo p&reoer razoavel 
Rendo ol111 applioadl\ quanto nos juizeo :lu l' 1not~ncin; 

pelo juiz ou tribnnalimmeàiatamente superior, qna.nào 
lho fossem pré!eonten os autos; e quanto aos de 2" i:J.s
tancia, pelo preaidunte do tribunal, quando tives~é de 
as&ignnr o scórdiio. 

Uma. emenda additivá parooa-:ine aindà indiepénea
vcl cotr.o c;>nsequonoia logica do ayatema do projecto. 
Pena:> quo, adaptado elle, as corrciçõo3 dos juizes de 
direito de ue trata o deore o . 
de 1851 não terí:.:- maio rnziio de ser. Desde que todos 
os prooe15soa civis o oriminaes tenhão de subir ao seu 
conhaoimento não oomprehendo a necessidade de au-
dienoiaa oraee de c rroi ão a n 
reotificu~ÕJ81 qua O jaiz de direito Fó.ie e deve fazer 
gradulllroente á medida que lhe forem conoluaoa, até 
mesmo para quo os possa sentenciar . de.vidamente. 

E' verdade quo a correição não oor.nprebonde Eómente 
os autos, mns tambem livros e papeis judioiaas, proti
eõoa e tit~~s dós empregados da ju&tiça; mas esta parte 
das corre1çoes poderá eer desempenhada parcial e iluo
o~saivamento quando aquelle juiz se achar presente nos 
ài.ver•os termos de sua comerca; mas 11om o apoarato 
da sud~c~cia gora!, que absorveria o tempo e attenç&o 
de um JUIZ sobrocarrsgado com o trabalho dos julga-

Se substit uirern na correições, cu ellas não se fariío, 
como F.ctunlmente já aoonteoe, ou, a serem feitas, terá 
toda ~ I?ro~edenola ~ ob!ervsção do ~obre deputado 

cio do julgamento por Jniz~s perpetnoo fique inteira
mente annullado na pratica. 

Algumas outras· ohEervaçõe!l, Sr. preeidllnte, pode-. . . . . 
apoiadot) e Q debilldaio da. m. inhn i!audiJ ine obrigão 
s Fôr nqui termo ao meu discurso, pe!Undo deeoulpa 
à esta angueta. oái:nnra pele tempo que lbe roubei, e 
agr~doóendo-lhe a benevolenoia com que se dignou de 
ouv1r~me. 

VozEs :-Muito bem. 
A dii!ousillio fica adiada pela hora. 

Dada 8 ordem (lc dia, levanta-se a sessiio ás cinco 
horas e meia da tarde. 

Sessão em 9 de &gosto. 

SuM~u.iuo.-Ect>peditnte,-Prelli'tçiJ'o do t•mnt11 ..4.. P. 
Brandclo.-Ordem do dia.-E.uradCJ Je {1rro d11 D. 
Ptdro 11. Discur1o1 dos Sr1 . J. dll .AI1r.car IJ Coelho 
Rodriguu.- Reforma jurliciat•ía. Di1curaos doi 
Srs. Duarte de A::ev1rlo " Duque-Estrada Teict>eira. 

A'a onze ho~a e tres quartos da ma.nhi, feita a o!la-
mad.a, o aohand.o· Be p!Esentes os Sra conde de Bae
pendy; Portolla, Pinto PcBliOI\1 Guimarães, Monteiro di 
Castro, Luiz Carlo~, Angelo do Amar,l, Camillo Bar· 
reto, João Mendes, Joaquim Pedro, Souza Rei&, Vi
cente Figueiredo, Sobral Pinto, Coelho Rodri~ne1, 
Fernandes Vioirn, Gnma Cerqueii.'l, Araujo Góes, 
Barroa Cohl'A, Casnclb, Alencar Ará1'ipo, Dins da Rocha, 
Raposo da Camsrn, Ferreira da Veiga, Cor1êa., Diony· 
aio Mnrtin3, Vieira daSilva, Bittenoourt1 Simõ:!s Lopes, 
Gome11 dn Silvn, PcJroirl\ da Silva, Bnrros Barreto, f;P.~les, 
Mello Mornee, Silva NuDco, Pinto Brn R Joel! Calmon 

om no1o o ren, 1 ma o · va, nos e endonçs, 
Pinto Moreh·a, Siqueira MtJndos, CrNZ Machado, Pe
reira Franco, Aureliano de Carvalho, J. de Alencar, 
Candidó Mendes, La:mt>go, Aususto Cha'fes1 Candido 
Murta, Fiel de Carvalho. barao de Ara9ngy, Diogo 
Velho, Affonso de Cnrvnlho, F. Belisario, Puulino do 
Souza, Araujo L\Jna, Ferreira de Ap:uinr, Ferreira 
Lngo, Taques, Cardoso de Menezes, Camillo Figuei
rudo, Pnula Toleêlo e Menezes Prado, abre~se 8 sesefia. 

Com1lnrooem depois do nborta a aessiio os Sra. JRDson 
do Paço; MoraeR Siha; Domingues, Cioero Dantas, 
Corrêtt do Olivoitn1 Bonjamim, Antonio Prodo Co~ta 
Pinto, Mello Mattos, Gomes do Castro, c~nedo, Galvil.o, 
C1moiro dn Cunhn, Pinto Lima, Leal de Mt"nezen, Ro
drjgo Silva, Forroirn Vi~nnn, Thoodo1·o da Siha, 
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Fernandes ua Cunha, GonçehrGs da Silva, Pinheiro, 
Perdigão MalheiroJ Aug•1eto do Oliveira, E'angelbta 
Lobato, Duarte de Azevedo, Capnnema, Leonel de 
Alencar, Andrade Figueira,. Junqueira, Floriano de 
qod.oy, Uohôa C~'lalaant.~. ~eronymo Peniio, Borg<:1s 
Montai:::o, Duque-Estrada Teixeira e Fontes. 

os Sr~. Ft>usto .ae Agui~r, 
J t t I 

Heraolito Gl'f\Çi'l, Manoel Cleméntino, I>edernoiras, 
Rosa, Paranhos Junior e Henriques; e sem ellu os 
Sra. Almeida Pereira, Azambuja, AAsis Rocha, barão 
da . Anajatnba, CaBtoUo-Branoo, Piuto de Campos, 
Leandr\) Maciel e Teixeira · Junior. 

L~-se e approva-su a nota da. antecedente. 
O S&. 1• SxcnETA.a.IO dá oonta do seguinte 

EXPEDIENTE, 

pedal, a. resolução~ aR8tlmbléa geral outorhando o 
governo a anbvenciónar a navegação. por barcos a vapor 
nó rio Arilgaaya, entre o porto do Itaoaia11 na pro-
vin • - - · 
-Inteirada, 

Oatro do mesmo secretario, enviand<>, Mm n emendo\ 
feita e approvadn pelo âanad.o, n pi:'óponiciio desta oamnra 

· qne approva as pensões concedidas a D. Matooliu~ The· 
resa Dourado Nery e a outros.-A imprimir. 

Outro dooSr. deputado Antonio Joaé Henriquos, com~ 
mun.icando não poder comparecer ás se3~õas por. estes 
diB! por achar-se de nojo pelo fallecimellto de um pri· 
mo eon.-Munda-se de1anojnr. 

Um requerimento do vigat•io Fránoisoo Urbano de 

guezia de S. Miguel o Taipú, da provin~ia da Para
hyba do Norte, pedindo a oonC1es2iio de uma loteria 
p~ra o reparo da. matriz da dita fregueais,-A' oommis~ 

PiiETENQlO iló TENENTE A, 1', .»nANDÃO. 

·Lê oe, e é app1·ovado sem debate, o !ieguinto pnrooer : 

c . A oommisaão de marinha e guerra, t<1ndo oxo.mi· 
nado o requerimento e mais pa~eis do tenente do 1• 
linh:z. reformado Auto:::~io P<n·ous Brandüo, podindo 
um:1 repnra9ão do decreto do 25 dll Sctorobro dtJ l8õ2, 
que o r!3forinon nnqnolle posto; e considerando qua parn 
bom raeolver a protençiio do aupplio11nte llOOefnita do es
olarcoimantos, á do {>Ol'Ooor que se peçiio informações 
ao governo pulo mimstedo da guerra, sendo.}l.t:J pnra 
iaso ramettido o roforido requerimento. 

c Sala das commiaEõls, em 8 do .<\gesto do HliO .. -
Lcnmgo,-Rcdn'go s,zua :. 

PRIMEIRA P.ARTE DA ORDEM DO DIA. 

ESTRADA DE l'BllllO DE D. !'EDRO Ir, 

Coutinúa a 2' disousguo do art. 1' dl\ propoatn do 
pod~r oxeoutivo nntorionudo o gov('Jrno para coutrullir 
um emprostimo de 35,000:000$ po.ra R oontinimçiío dn. 
estrada de ferro de D. Pedro II. 

O 8r. ~. de ..,icncar pronuncia um dinourso quo 
se aoba no .App111rlice, 

O Sn Cuuz MAcUADo requer o onoerratnentc> dn <lic
ouaoít'' do art. 1.' 

Consultada a camnrn, l'asolve poln affirmat.iv11. 
Prooea.endo·se á votnçüo do nrtigo, ó spprovndo. 

.. 
. ! 

São lidos, apoiaclos e entrão conjunotamonte em dis
oassiio, os artigos additivoa impressos da oommiseüo, o 
mu.is os seguintes: 

« A pnaaar o oradito de 351000:GOOSOOO : 
c O governo é autorisado a oontrahir outro em· 

preatimo de as,ooo:ooos, que será empregado em es
tl·ad~s, ~elhornmentos de portos e navagnçã:.. fluvial das 

m rmoa: 
c A im;>ortancia do emproetimo será distribuída com 

ss províncias não oontempladns no outro emproslimo 
de 35,000:000l'P, t)mando-so por base a deputação de 
oad:~, umn della91 quo corrcsponcle 2. popnlnção res. 
pect1va. 

< As Gstradas ligaráõ o interior daa províncias com 
as cnpitee&, litoral ou rio~. 

< O governo mandará levnntar na plantas o orçamen
tos das obrns por ougenheircs de sua nomeação, e depois 
de approvadaa a9 fará axecutar por ~i, pelos presidentes 
das proviuoios cu ror ompreZt\s -·J t·aujo> Litm,.-Paas 
d• Mm :lonça.---G~Itl:lo.---Dominr,u.J.r.-Gc n;alce: d:l Silva. 
- J. de .tltn~ar.·-l?trnandu Vieira. :. 

< Do credito de 35,000:0vC'B sf!ri despondidn 11ómento 
a quanti-t preois!\ pnra li conclu~ãe aa 3' 6eeção até o 
Porto-Novo do Cunha, baw c.1mo da 4', da Barril do 
Pirnby nté {l Cachoeira. 

c . O gov<Jrno. é s.ntorisado a mandar fazer os estudos, 
plant!ls ~ orçamentos da obrns que sa rt!firão á viaçiio 
em todas v a provisoias do Iwperio, do que dará parte á. · 
esta camsra, na pr. x:ilno. st!saão, pa.ra se decretarem as 
obras que forem julgo.d·•~ oc.nveuit:ntet~ . -Jraujo Lima.• 

o Sr. Coelho Rodrigues pt•onuno1a. um dl3-
ourso que se aolla no .Appeudicil. 

A discussão fica t.diilda. pela hol'il. 
O fn.. Pn.ESIDENTE nomfia. para servirem na oommissão 

de diplom~>oia o Sr. Luiz Antonio Pcreirn Franco, em 
substituição do Sr. Candido José Rodrigues Torres 
Filho; o para. s de mn.inha c guerm o Sr. Fr.moisoo 
Bonifaoio (le Abreu, em &ubstituição do Sr. Francisco 
Rapha.el de M<llo Rogo. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFOllHA. JUDJCI.\ntA.. 

Yêro mnis á mE>sn, siio liê\ns, :::poindns, e entrF.o con
jnnotflmonto om disouseno, as seguinte!!: 

c Ao r.rt. 1 t ~ 5' nacresccute-sc :~cxoepto no o crimes 
cujo wnximo do p•;nn Côr n do morte ou gnléa perpt
tuas.-Gama Cerque·,._, _ > 

c Artigo. Fic.:íío abolidas as oorreiçõea. 
·c As nttribhiçõoa oorrecoionMs que p~lo decreto 

n. 8H do 2 de Ontubl'O de 1851 competem vos juizos 
d(l dh·eito1 bOtão por estes f'Xr roidlii:l, em i'eluçüo ao!i 
feitos, 1\ modidn q.uo lholl forom oonolusos o em i·cla
çiio nos li nos o mt.i!J pnpuio du quo tmtt: o citado decreto, 
qunndo so nol.Jm·om presontoo, nus termob daa rEspeo· 
ti vns oomnro11~, sondo ne~aaa oooasiues impostao ss 
ponas d)sl'i_plin!ltCII <lo mesn1o decreto.- Gan:a Cu·· 
queira. :. 

c: Ar.• § 3' do art. 8' acorescontl!··SO o segninto pé· 
uo o:- o a pr.L iío .1: 't: UI n ·lW c par
ticular, e não 6e nchur prodmn quulquer das nutori .. 
dndog mouolcnr.d~s no ~ 2•, llorA o proso nproscntado 
no ínspooto1· do qunrteirão1 que formanl. o nuto. 

« Art. 16 § 1" aocrc~c ~nte-aa :-Sob pena ào lOOR 
de rnu1tt1, que aer{l ir.opoatn pelo juiz ou tribunal im
modinta.lXHll:l.te ouporior qnnudo lt~o ÍÔr O feito OOU· 
o luso. 

c: Ao~ 6" do mesmo artigo aooreaoonte-su :-Sob a 
ruesm!\ pJua do § l', que sor!\ impo9ta pelo pregidenta 
do tribunal, qui\ ndo tiver do assignnr o aoórdão.-Gamcs 
Ctwqutira . • 

« Attigo. ÜJ orimc~ d.1 r"siatonoil\ oomprt~heudidlt 
na 1" p!l.rt~ liu n~t. 14.6 do codigo crlmioul, de timda 
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àe proooa o llo b.'lucil:rot.a seliio julgados pelo jury, 
[c mdt- rt:vog:t<loil <J& §§ 3' o 4' do art. 1" e o art.~· 
do doJrcto 11 . C62 do 2 de Jullto d.;, líJ50. 

« ArLig•>. o,, juiz~s do clireito podem ser mudados de 
un~ patn o .• t:od lug;na (e.rt. Hi3 de. constituição) ncs 
caso:; o pd11 n:nr..t>ira determinados no art. 5' do dtlcreto 
u. 61.l7 d•.l 2d du Juluo tle lB!•O, ficando o governo e.uto
ris:1do (I nltoror ll olnssifioa ã•J das comarcas ne nctunl-
::nt•nto ~ii·J do ptimdra o seg;:nda. entranoia. - Cl'uz 
Machado. » 

< Fiun nu o li lo o protesto por novo julgamt~nto, par-. . .. .. .. . ' . -
. . -

e 07 ela ld de 3 d•J Déz ~mbro da 1841.-Taqwl ,_Go
mu Je Cattt·o. :. 

(( SupprimO.•EO o §r· tlo art. 2.• 
< Art. 6.• Substitna-Ee pelo seguinte: - Oa crimes 

po-r abuso de liberdade nc imprensa, oujo mo.:1mo da 
p~na não oxced& e. ~ois mez(n ·de priroií.o eimples e mul
za·oor.-espond(.nto á metnda do t':lmp.:>, não serão jul
gndos·pelo jury.- Bor,;:.s Monteif'o. :. 

o 8r. Du1U'te de Azel•ctlo p'ronuncia nm dis
eorso q·Je se sdt • n J Jppandice. 

Vê.u :llllcf ll, sii' lidM, apdndte, e enttão o:mjunota
mo:Jto om dl;cuee!io, 1:a ucguintes emendas: 

. •. Oncl~ o 'U\:Í'H :-Artigo_ A plenit.u~a da j nris~icyão 

' ' muniojpnea tt do pnz, na órma estnbeleoida por esta 
loi. som dfstinoçiio do oompotenoias · ou 'de jnrisdicçõ~s 
privntivn~. · 

a n( o OllllVllll':-· &o:ono-Ee ao proJ"O o a 'emen g 
approvad~ no nrt. a• do p~c-j ,Joto primitivo, que crêa 
maii sot;, rolnl,'õeu etn dhonns provinoie.a do Imperio, 
e destituo os ttlbunnl.'l.l do oomzneroio do earaoter de 
tribunnes do ooguudn inltancia. 

c Ao Mt. 1• pr. DJpois da pala.vra-relo.ção-aoores· 
o~:nte-I!G-0 dos tl•r:.aos quo con~titnirem um r: &ó comuroa 
ou forem oaboça& tlo CQUlaron-J nupprimido o reato do 
pnragrapho inicial. 

e1 Ao n1·t. 2" ao~retc3nta· se: 

c § a.• A formação . dn culpã1 ct1'ftltdntivnmente com 
o JUl:t J.aUDlOlpa 1 a a pronuoma e:z:c ueLVe, nas po
voações em quo o juiz munbipnl não residir. 

c Ao art õ' ~i." Em vez da-prontm~ia e prGntmciat, 

c Aos arts. 6'J a•, 10 e 12.-Supprimão·se. 
c Ao urt. 13 § 2."-Em vez de IOr>U até 5009, diga.-sa 

da t>OS n '20 '-'H ~ e aoJresuonte-se-se e:z:oodorem du sua 
alçada. 

~ N"est~>e causns f:ibl prc-ooaor1í. tummnriumente nn 
I6tma duo leia ci 1 i >. sotn o Ncurnc do embargos á aen· 
tença e prO\!OI;Sl(ndo sou r. pp ~llr.çiío ú manllirs uts ug
gravog de poti<;ãc. 

< Acoresoé•nt.;-ze: -Attigo. Ao juiz do pnz com pato 
jnlg:n• sc:mmt;riB~ima e vurbalmonte: pôr tormo nos pro
!oHos dna uudi.:.ncias, as onusss nitv cx.ocJentes a õOH 
~em c•utro l'eomso c:;ue n:io ucj r. o <le appr·ltnçiio para o 
~uiz de dir<.'ito, sr. n cnusa cxooder n als1ada. do juiz de 
paz, pl'ooetsM1a oom o l'iruplss termo dn intcrposiçiío 
do recurso o o tm~i1do tlo ttlt'lUO em que osti ver pro
~ ericla a oont( 11 ;a toaonidas dóvidnmente nutoados. 

c Art. 14 §- 1. • Sahstitua·sc wlo ~Seguinte: O j L\l-
~ O ll . ' H: i • . \ O - • • 

veiu, anlvlla :uJ dg úOillpotanoin do juil! do paz, o llB quo 
ii.;,vem sor jul ;~~dne jHllon juiz~<; munillipnes, nos lugn
rcs !Jm quo lwt'.VOl' u .toa 1-:3ngistradoa. 

< .Ar~. 16. SuhsWur: ·SO p5lo seg •IÍl>to: 
< N n.q c " HSnl rln P.lçnd r~ do j lliz do direito soguir·B\}·hn 

o pí·uco<sJ lmrumf.r.i•J t~stabolooido pelna leis ohi~. 

"' Art. 17. Sc.b~; tituiHO polo aognin to : -Art. 1 '7. 
.A a!çntlR oi vil ser A: 

c ~ ! .• Do 4 :O~ ·;;H pRrn tu; ~·tlaçüns, 
l~ 2." DC' ?.vP8 p<1r11 r a juizos do dh·eito. 

.. i} a· n~ 1ooa p!u·•t cs j ~1izils municipaea. 
"' ~ ·1 ." flo ~o.~ pnrc1 oll juizw do pt•.z. 
c Ondo oonvi~r : ... Artigo, O jury svmcn~e so rou-

nirâ nos t9rmos: cabeçaa de comnroe.s,-· nos prazos: e 
pela mnneira.qae o gov0rno eltntuir em regu]~mento. 

c Artigo. Ficão supprimidas ns corroições,...;.M, J. 
Duarte de J:zct·edo » 

' o Sr. Dut}ue-Esh•ada 'l.'clxelra pronuuoia.um 
discurso que ll'J acàa no LtJpCrldú:e. 

A diacnsEão fica adiada ala hora. 
Dada. a ordem d(:. d1a1 lev.lnta.·se a sassãJ ás aeiil horas 

e uw qual:to da. tarde. 

Sessfío em 10 de .&godo. 

:PnESJDl:NC!A DO S:S, CONDE DE BAU'El."'DY • 

SU!IMARIO.- Ewpedient~;--jposmtadoria a J. F. d1 Á. 
Lotuada.-Pemõel a divorso8.-:Podido de infor~aç"De8, 
App'"Ouaçilo. - Ordém do dia.- E~tr.~da .de {erro do 
D. Ptdro ll. Discurso do Sr. Jindradt· fr'igueira.-Re
(orma judiciaria.; D•'scur&cl dos Sr8, Pinheiro -• ·Andr~de 
Figueira. · 

A's onze horas e tres q uartoa da manhã, feita · a.· oha· 
.rnada, o aohand?-ee presentes os.Srs; ~onde da B~epen-

C&tt'o, Alenaar .Aritripe; Angelo do Amaral, $ot1%a 
Reis, Joaquim Ptdro, Lamsgo; Bàrros Barreto,.Fer
nan 1es Vieira, Caxnillo Barretó, Diogo Velhl, Gomes 

!oó: 

Corrêa, Gama. Cerqneira, Canedo, Cardoso de ·Menezes; 
Floriano dG Godoy, Dionysio Martins, Bittencourt;,So
bral Pinto, Evnngolista. Lobeto, Ferreira da Vai~, 
Luiz Carlo15, Lima e Silva, Coelho -Rodrigues, Aureliano 
de Carvalho, Bonifaoio de Abreu, Taques, Fer~lrll 
Lago, João Mandes, Theodoro da. ~ilva, Costa Pinto, 
Menezes Pcado, Junqueira, Paulino de Su~za, Viôai!.te 
de Figueiredo, Pérei~n. Franco, Mot•ae!f Siha, Augu&to 
Chaves, Duarta de Azevedo; Anton1o Prado, Paes de 
Mendonçll. Lsal de Menezes, F . Beli!l\rio, COrrh da 
Oliveira! _Gr.sa.do, Pinto ;Brag~i Pa!lla __ Toled?, .Jeron .-

) 

gão Malheiro, b!\rão de Araçagy, Jo3é Calmon, Mello 
Morae11 e Banos Cobra, abre-se a senão. 

Comp~;reoem de oi& do abarta a. sessão os Sre. Affonso 
e nrva . o, 1queua en es, o 1go 1 va, aque-

Estrada Tei:z:ein, Benjamim; Silva Nunes, Domin· 
gues Cnrneiri) da Cuuha: Ferreira·.de Agniar, Fer
nandes d1' Cunh~, P ereira da Silva, .1. de Aleuoar, 
Ar11ujo GóJs, J ansen do Paço, Cnpanem~. Ferreira 
Vínnna, Gomes dl\ Silva, Araujo Lima, Leonel de 
Alenonr, Pinheiro, Galvão, Borges Monteiro, Canclido 
Mandei!!, Teixeira J uuior, Vieira da. Silvo., Camillo 
Fignoiredo, Gonçnlvas dn Silva, Augn&to dn 01iveir:.1 
Dhe da Rocha, Canuido Murta e Pinto Lima. 

Fnltão com po.rt.ioi~a~·ií.'l ciO Sra. N ebias, Bahia, 
I-lllrnclito G~n\la, Manoo1 Clamentino, Pederneiras, Roaa, 
Fausto de A~ninr, Mello Rego, Caudido Torres Filho, 
Uonriqnes, Fontos Cil . Pl\oanlios J anior • e sem olla os 
Sr.c;. Almeide Porcif11, Azambuja, Assis Rocha, ba:rão 
de Annjstuba, Custello-Brauoo~ Leandro Maciel, Pinto 
do Campos, Ciooro Dantna, Uohô.'l Cavdo~nta, Silllões 
Lope1!11 Fid de Carvnlho o Mdlo Mattos, 

O Sn. 1" SECRETARIO dú conta do sog~1int3 

JlXPEl>ltNTE, 

Um oficio do ministerio do imporia, oommunioando 
que S. M. o Impol·nU.or digtJa.-Bo da rool!ber amanhii li, 
i1 umn hora du tardu1 uo paço da. oidnde, n deputação 
deBtu oumura q1te b m do R}.n·,:n;entnr no mesmo nugusto 
eonhor n rcsp;;stu á. fuHa do throno.-lutaitnda. 

Onh·o do múoroo mtnillteri,~, -.:emettcnd.o ao informa
< Cals 1\.Mron d.o pu<lido do uu~,-~,unto do vencimentos 
feito pelos omprogadoa da f11ouldade de direito de 
S. p,,ulo.-A quem fez a requlaiçüo. 
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Outro do ministario da marinha, enviando o re~ne
rimento em· que o bacharel Heliodoro Delfim da ..,ilva 
pede a graça c:ia mondar-lho contar pelo duplo o wmpo 
que earvio como auditor da força naval que operou 
contra o governo do ParBgnay.-A' commieaão de ma
rinha e guerra. 

Outro do ministerio do. faz;ndu, enviando o l'cqua
.rlmento ioformado em que o continuo da r(lcebedo!ia 

da me&mo. repartição, Joaquim Mnroolino da Silva e 
Antonio Luiz de Carvalho Medeiros pedem nugmento 
de seus vcncimentos.--A' commissão de pensões e or• 
àena 

Outro do meamo ministerio, devolvendo informg,do o 
requerimento de José Theoàulo da Rocha Brandão, ex
eollQotor da~rend!IS gera.os do mnnioipio de Ubá, pro· 
vinoia de Minas, pedindo não só remissão dos juros l.l 
multa sobro 17:894$897 por que ficou responsavel á fa~ 
1enda nacional, á vista da liquidação de suas contas, 
mas tatnbam a abertura deasas contas com sua ns9ieten· 
~ia.-A quem fez a requisição. 

Outro do 1• eeoretario do senado, participando que o 
mesmo aeno.do adaptou,- e \'ai dirigir á nancção impe-
• reso u ão d1 a eral na a rova as 

pen11ões concedidas ao soldado do 39° corpo de lolunta
. rios da p~tria. João Quirino Nunes e a outros,

lnt.eirada. · 

' M senado que S. M. o Imperador consente no deoreto 
da assembléa geral que fixa a força naval para o s,nno 
fiJJ.ailceiro de 1871 a 1872.-lnteirada •. 

n o a mesmo seore ano, par 01pan o er cons a o 
ao E~nado que s. M. o Imperador corisente na resolução 
da assembléa geral que autorisa o governt\ a conceder 
30 capitão de mar e guerra Jeronymo Francisco Gon• 
çalvee um anno de licença para tratar de sua saude na 
En!opa1 coin todos os seus vencimentos e vantagens de 
oommando de nalio de gue:i:'ra.-Inteirada. 

Outro do Sr. Antonio Pereira Pinto, oaereoendo para 
a bibllotheca desta oamara o 4" tomo de sua obra sobre 
tlll Tratatlo1 do. Bra.zil.-:-Reoebid.o com agrado. 

Um re uerim!.!~to · dos em~regados da theso.uraria de 
o 1 - ' 

que a mesma. seja elevada á ola!se suparior.-A' com
missão. de fazenda. 

utr de an el oe o de analho correio da se· 
oretaria de estado dos negooios da guerra, peàinio um 
anno de licença oom todos os vencimentos. -A' com
misaão d~ pensões e ordenados. 

Outro de José Lopec dn Motta, pedindo ser natura· 
· lisado cidadão brazileiro. -A' oommisbiiiJ de conoti· 
tcição. 

Lêm·oe, julgão·se objeoto do deliberação, e vão a 
imprimir para entrar na. ordem dog trabnlhoo, oc pro
joatos oom que concluem os seguintes pareceres: 

AI'OSEN'I'A!lOniA A J, F , DB A, LOUZAD,L 

c A oommissão de pemõas o Ol'clenados, t endo exa
minado a oõpitl do dooreto de 27 do Julho do 1870, que 
concede aposentadoria ao seoretnrio do ~overno da pro
-vinciu de Mnto-Grosso, Joaquim Fehoiseimo de Al
méida Lollz!\da, é de pureoer qui1 so adopte o seguinte 
J?>:o j o c to : · 

<( Art. 1.' Fica approvacla a a po&cntaaoria, concedida 
por decreto de 27 de Julho de 1870, ao aoc1·etnrio do 
governo dn provhioin do Mato-Groal!o, J.:~nquim F eli· 
llÍ6simo de Almeid.a Louzadn, com o ordenado que lhe 
eompetir. 

<r: Art. 2.' Uevogiio·so as disposições em oont1·ario. 
c Snla dno oommiaaões, em 9 de Ago~to de 1870-

_J, S Carneiro da Ctmhá.-'-..4. O. Gom11 de Catlro. , 

P ENSÕES ' A DIVERSOS. 

« A commissão do ponaõos e ordenados, tendo ex:a .. 
111h.mdo n cópiA do decreto de 30 de JulhG d\l 1870, quo 

TOMO IV 

concede uma pensão de l:OOOS nnnunes á filha legiti
ma do fallooido 11enàdor dó império, conselheiro E:er
culano Ft:~rreira Ponna, é de parecer que so adopte o 
seguinte projecto: 

<A assembléa geral resolve: 
< Art. 1.' Fica appronda a pensão, concedida por 

à.EJcreto de 30 do Julho de 1870, da quantia de l:OOOf 
an~~aes a D. Izabel Heroulana. Ferreira G~mee, filha 

lemo Ferreira Penna. 
< Art. 2.• Esta pensão sert\ pega de. data do respec-

tivo deor.,to. . . . . . .. . '. 
c Sala. das commiasões, em 9 do Agosto de 1870.-

A. S. Carneira da Cunha.-A. O. Gomr~de Cartro. :. 
« A oommissão de pensões e or4ensdos, tendo exa

minado a có pin do deoretQ de 3 de Agosto deste anno, 
elevando a pensão de 400 rs. dinrio1, ooncódida pelo 
decreto de 24 de Novembro do anno passado BQ 2' cadate 
reformado do 27" corpo de volunt~:rios d~ patda Porfirio 
José FerRnndes, é de parecer que se adopte o seguinte 
projecto: 

c A nEsambléa ge:ralresolve: 

« Art. I.· pinS o e 00 rs. umos, oonco a por 
decreto de 24 de No..-embro do 1869 no 2• cadete refor
mado do 27" corpo de voluntazios da patria t Porfirio 
José Fernanil.es fica elevada or decreto de 3 de A osto 
do 1870 1\ ii6l menaa.es, equívalente ao ~oi o da pt~tente 
de alferes, cujas honras lhe forão concedidas pelo de7 
ereto de 20 de Julho ultimo, · 

c rt 2.• Esta ansão 2erâ s a da da a do decreto 
de 3 de Agosto d(l 18'70. 

« .Art a.• Fiôão revogadas as disposições em con.:. 
trnrio. 

ex Sala das oommiaaões , ein 9 de Ago11to de l8'7Q,
.A. S. Carneiro da Cunha.- A.. O. Gomlf d~ Collro, a 

c A commissão de pensões e ordenados, tendo exa
minndo a cópia do decreto de 27 de Julho de 1870; que 
oon\lede uma pansilo ao padre Franoisoo Moniz de Mello, 
viga.rio collado da fcegnezia de Jesus Maria José do Pé 
do Bano~>, na l?roviaoia. de Sergipe~ é de parecer que se 
atlopte o segutnte. projeoto: 

c assem a gera reso ~e : 
c Art. 1.• Fióa approva.da u. penoil:o de 6001 annuaer, 

corr~Jspond6nte á oon ruà qne percebe, concedida por . . . 
Moniz de Mello, vig11rio collado da fágu(lzia de JermD 
Maria Josê do Pé do Banoo, na província de Sergipe, 
não podendo, porém; gozar desta mercê antes de veri6:
oar-se a reaignaQão do beneficio cujas obrigsções não 
póde preencher, 

cr Art. 2.' Esta penslio deverá ser psga da data de 
respectivo àE>oreto. 

11t Art. 3.' Revogão-sa as disposições am contrario •. 
~ Sala das oommiaRÕils, om 9 ele Agosto de H!70.-:

A. S. Car11111'ro da Cunha.-A. O. Gomei d6 Ccu,,·o, , 
~ A oomtni~aão de pm;ões e ordenetlos1 tenclo exnmi· 

nado ns oõpiss dos daorotos de 20 de Julho de 1870 e 
seus doontnentos1 que cono.edem pensõ~s R Menetis de 
Cnmpoa Souza e outros, é de parecer qne ao a.dopte O 
ll(;guinta projeoto : 

< A assemblóa geral r(eolve : 
c Art. 1. • Fi oiío approvadas ruJ seguintes pen sões 

concedidas por deoxetos de 20 de Julho de 1870, a 

c § 1.' Pansõoà t'Unriaa: .De 400 r~. noa soltlauos Me· 
noria de Cnmpon Souza, do 4G" corpo de voluntndos da 
"Pntrin; J osé Francisco do1.1 Snntos, do 5o• dito; Cu.stoaio 
Gomes do Araujo, do 3" batalhão d'! artilh.al'ia n ~é; 
José Gomes de Pinho, do 3• batalhao de mfantr.r1a; 
Proaopio J csé da França, c1_, lO" dito; J océ R~ymund.o 
da Silva, do 12• dito; Olivorio Pereira doe Santoll, d.o 
21" ool'po dê onvallaria da guard11 naaiooal do Rio
Grande il.o Sul. De 600 rs. m Pedro Rodrigues Jnc~uee~ 
1" l!lll'gonto do 7' corJlo de oavãllaria da guarda :nacxonal 
do Rio-Grand.o do Sul . 

c § 2.' Pensõos mansaes: De 361 a Mnnool Joaquim. 
Vergara, alferes elo 16" corpo do ca•allnria da g:.a:rda 

1·1 
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n~Qionet ' do)~io-G~~ade: ào-Sul; do 42S a· f.r~noisoo 
·candido Teixeira, tenente do as• corpo dê voluntilrios aa patria. . -- . 

--c Art. 2.• EstáS peiii!õeií serão pngâs
1 

dá data· Elos 
respéót\vos decretos. __ 

._ •1 c Art. 3. •-A pensão de ~00 rá. dia tios, concedida por 

.dcoreto de ~1 - de Deze~bro de 18~9 ao ooldado do 35" 
de voluntarios da atria fica levad a 00 rs. 

'àisrics em razão de ser e e aabo de esquadra do moemo 
oorpo, .e niio soldado, conforme o deorflto de 20 de Julho 
.da. 1870, de-yendo a dita .pensão ser paga da data do 

. « . .4:r.t. 4." Revog~q~se as disposições, em contrario . .. 
c Sala das com_m!osões, em 9 de Ago3to ao 1870.

A. O., G,:nnes de Ca11ro .-J.. S. Co.t·neiro da Cunha. ~ 
__ : .!- J!.. oomll)issão de.;p,enrõel!, e ordenados, . tendo exa• 
minado-~s a6piae dqs de!)retoe_ .de 6 e 14 _de Jülho de 
1B70, que co~oedem pensões a Pe!lro José Archangelo 
.e .9ntl'OB1 . e o5 dooumeJJ.tos qne ~ acompanhão, é de 
p,.rece~r _q~~ &e ailopte C? seguinte projeoto: . 

c A assembMa geral r.asolve: · 
c Ar.t. 1: Fioão approvadss as segoint~s pensões, 

~bar: . __ , ,_ , . _. . .. . . 
. :c § ,},. • .J>en,s~as diarias: de. 400 rs. nos eolda!ios Pe
PzO :José ~tohangelo,, , do 44:". corpo ,de voluntariQS da 
patr~:a; Jo~~u;boq - ~omz ~a . .Penh~. Boldado. re~o . 

- _do 3'7" dito; , ,Agos~inho Ant1p1a!! LQpell, do 12• batalhão 
de infantari_!l, P.P ~OQ rs. a _Antonio Bijlpo dos Sqntos, 
anspeçada do 18" ~atáthiio _ aQc -~antaria; ~Te_d!Ulo José 
. · · ·~ ., . . ., .:. . ~ .. . . . 

~ellcis/Pri~u;tvJ~·!Ji;sqpha ".fá!\eà, Maria :,rulia d-~ -~e:: 
nozes e Nat1íal~a Ros~ de Mohozes, sem prejuizo· do 
meio IIOldo,a qu~ _pqssã;> t~r dil:~i~. _ . . _. • 

c Art. 2. • Esta pensao será paga da data do refer1do 
decreto •. 

c Art. a.• Ficão revogadas as disposições em oon
tral'io. 

c Sala· das oommi!ieões . em 9 da .A os to de 18TO -
A. S. Carneiro dca Cúnha:'-.. L o. Gomes de Castro.~ 

PEDIDO DE DOCUJUENTOS • 

Lê-se, apoin·se, . entra em discussão, e é approvado 
sem debat@, o seguinte requerimento: . 

c: Requeiro que pelo minist~rio da juatiça seja remet-' 
tida a esta cam1:1ra cópia da repr13sentação feita peia. 
assembléa provincial de Sergipe contra·o juiz de direito 
da comarca d_e Ita})aylina, · Candido :Augusto Perei:a 
Franoo, c tambem cópia. dos documentoa remettidon pelo 
presidente deqnella proyiuoia contr11 o meomo juiz. 
_ c Sala daa IIBBsõe~,;, lO de A gosto de 1870. -Ferreira 
da Veiga • . ~ · 

c Nos acl.ditivos que _otrereoi li,o projeoto de ' refo'rma. 
judidaria ha ó seguinte erro Iia yublioação feita.: 

<lÍ_tados no mesmo-dó"fe lei:·se...:_noâ tei'moa·estrlotos do 
mesmo. , _ _. _ ._, 

.~Paço da.csmara, 10 de Agoat~ de' l8'70:~:.t. M. Per~ 

Yoluntarioa da patria; Joao AlT~ de Souza, .ào s~· dito, 
e - 4n~C?Di9,~Qla_~enpa.R d~ Côrte Ribairo, do 53" dito, PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO-DIA. 
todounTalid.Rdos em combate. . .. . 
.. ~· ~ 2." .Pena~ss ~~Q.inea.-De 211, sem .~rejoi,zo do O _Sa. ANDJi.ADB .li'IGUDmA (pel~ ordem):..:;.! Pedi a 
llltlo . a9.l<l~ ,~ue ~e 9-Çlmpetira:-.l\1.!?.· Ann_a_, Plll).tes da palavra, Sr. pres1dente,· pan· reprt>duzir ô requeri· 
F:_o11Se9~ F1~~f~~oa. 'i~v~}? te_n.~t.e, d~ oor~!J a, ati- men~o que fiz. ante.ol~onte~1 a_fim d~.oonbeder:se"prefe• 
~;aao~'iJ)Jo .. e~~rot~o; ,,-ran~~-09 ~ Fo~e.o~ _ F~P.~~do, renota sobre 1111 mais · matertas: d:adatr para a t• partO da 
motto ~~q~o~~.zt~ :; aà~l1'e~~ pl.'ej~zo d() ,m~lo·sl?ldo ~rdem ê!odi~ ao pa~~!)&~ "a honradaoomUliasão de po-: 
que ~~e c'l.o~p~~~ ~- r,.- M~maJJaro,lin~ de .. Mendc;~nca lioia que reforma o reg~!lnto. . _ 
~~toa, -nu_va d~ _ten~n:~ _do ~6· b~~lbao de -~_fantaria • CWJt~·mo d~ê-lo, ~~:: president~i . . mas é a :verdai!G, a 
Comtantino Leandro doa S!!ontos, morto em oompate; d1scussao do .projeoto 1mportantissnno sobre a reforma 

-----:::r.e:::--A. 'ft . .--:a=-:~. r.n=o=n'!':lO~:r.B:r.l~Ci;lao::n"';;O:'-"ni!;:Jm~on;;l-"-a"'-, ,::.. __ ~en;::;,e;;;:n=-Gê----:3-- ~()_,...r_ -+-~J _*-_ ilh-Ol~~;-..-t..'h. i-<e.,.,n.ófrlaêS_ I;t~!ltll Cam~B p'eriltite uJ;i pequeno 
corpo de voltJ.DtiU'ios da pátria; . de !>OI n Candido Fur· grupo dEi oóllegas, nao excedentes aEt· cinoa óu seis,· que 
~!\<! F~a,.os~t~~ ,do 16• corpo de c~vallari~ d!Jt gai\rda por alla mais se têm intetessado. , _ _ _ 
.naotonal do .R1o .Grande do 'Sul; de 84 a Antonio Os importantes __ diaon.raos roferidQ.II a~ · p'oder~o ser 
. ~es !Jo_ on~()ti.ta .. q~ _ o, )il~JO~ o . corpo e co ec1 oepe a o a a a epo1a e pu os; mas o mo 
.ttavall~na. ~!' ,P.:\l~rd~ niic~onal ~o Rio Grande do Su!, eata publicação d deni.oraaa, viato que oá mesmos tra-
toilos 1nut.ilisadoa em combate. . balhos' legislativos tomando tempo, ·nean·-·eémpl'e ' dão . 
.' ,ê. Art. _ .2.• Fi~ approvaa.a·a: f,enaão aà 6.0IIiiensaes, folga para oonigirem·so as notas taéhygraphiaâs, a 

iguil ao soldo da -patente de ospitfl~, oono~dida por oonsequencil\ será que a votação de tão transcendonto 
decreto de 14 de Jtijbo de 1870 a D. _Maria A~elaide matoria ha de ter lugar antes de ser conhecida n discuti• 
~ar.tins _ Br~à.ão, viuva do oa~it~o do v'ol11ntarioa da eão q11e a precedeu. Pal!eoe·me deoneoesBnrio fator ver 
patrus Antou1o Manoel de Alme1da Brandão, fallecido á oamara o resultado de semelhante aoouteoimento. 
por fedme~t9s reo~b_idps em oombe~q. .. _ _ 4. oau11!\ 'da irr_··ego_· llir~ade qu.·e .. acabO., de as1(gnR~nr 

« Art. 3." Estas pensõe11 serão p~gl\s d~ da.ta dos em ~emelhante di.sc~~sao e Df\ , ~otaçl;\o que so dove 
re8peoti,oll depto~qa. ... ,·. _ _., ,. _ . • , . _ . segu1r, eu a T::>u encontrar no ·eltoesso 'do tempo da 

c Art. 4.• A pe:usao de litOO rs. a11lrloB1 ounocdida datação das sesEões na.fórma do art. H5~ do reghnento, 
por decreto de 29 de' Fevereiro dl) 1668 ·e npprovnda pois que ttatan~ o-sb de umà ·proposta do ·governo, aa 
polQ decreto legislatiYo li, 1,620 cie lO de Julho de 1869, sesBões sã" prorogadas p.>r mais duaa horas. 
ao soldado do 26~ · oor.Po de volnhtàrios dli patria Gui- Ora, eu sei que o parecer aa· hom:adz oommiasão de 
lhermo Fre.nolsoo de <~lmeida, deve ente:t1der"-se como pollcia ·aobre a refbrma·(].o roSimento tem i~êai.l novas,· · 
concedida so soldado do mesmo corpo Guilherme 'Fran- as:Jim oomo oo~,t4~ a ~edaopao de 1ddas jd. venoldail na 
oisoo de Albuquerque, defendo esta pen'si:io eer paga da oasa; mas· oomo n'os a"hnmos no fim da · éesaio legi.l'l-
data do decreto do 29 de F~ve.rairo de 1868. lativa;- l'estando· n1_1s ·poucos dias de trabalho, oom{)r&-

- • • ... • • • • • h · --· • • • • • • rupulos daquulles que hesitão hójo em 
4 Sala das o'ommisaõe!, em 9 da Ago!lto de .l870.- f11.zer um.g reforma tão profunda no reglmonto ''pllra 

A. O. Gomu d1 Ca.dro.-A. S. Càmeiro daC~mha, ~ tão . P,~uoo t~m~o., .. . . . . . _ · . _, 
' c A · oÓDiPliasão a~'' p'ens3as 'e ·ordenados, tendi· o:-;:a- Ett mesmo na o es,~Ia longa de noompanliar os hon • 

inina.do a o6pi~.~ô deo~eto de_ a d~ _Agost,o .<1-o .ó~rronte ra.d~~ dólloga~ ,em qti~ _:ull ~~ussão,clo f~r~oer se ho~-
annor e 98 4~~n~entos que as 1;DCSmo acompanhiio, ve::so ppr ~a~~ · acertado nd1ar a sua dcaua.o aM á __ sessao _ 
Oono~dendo neD.sao, á ae pQrec·er que ao adopte o ftitai'a; entretanto, concedida B prefarenoia aue peço,· 
segumte -pro[eoto : será oç~~stü~ de aer.vlr 9 parecer. BG . menos pâ~a roto" 

c A assembléa - ~oral resolve: Qar.,.~e~q i'eg~~e.nto ~a ~arte. e~ <].1le, aaoreaçen~ou duas 
o:. liorl)s _ao }e_mp,~ ~B1J,9,qes\les d1a~~, O«!,m~ ~e~9 ~~ oaptllr 

- -- ~ «Art. l." 'Fi~a appróY!lda a ~áp.a~o ·de 42S in_é~aes~ a anençao êi.a. camara para a d1scussao 1mportante com 
~.o~oodid~ por· deor~to 2e s de .(gosto do,l87'0,-'repar- que aotualmente nos oooupamos. . 
tidamente, ás 'sete d·mM do l" 'tenente .da ar~"aa e Por miilba parto" dótó ' fa:zer'·a dtiillaração de quo eu 
imp~ediv.to do ~p.oni~r Rio-Grande~ João Ol,Y.mpio ';f.ellen por_ven~~a ni\o vota~-s~ a roforma do_ regimento neBSa 
~oMo*ezeu, DP~',Ch#._is~~a'Julll(de Méne'zes,'Ma~ia 'Mar- parte; abandonarei 11 dll!OUSB~O 'da reforma Judioiaria; 
glrida TeUes, Anna. Amolin de 1\lenozeli~ 'Jôilnni\'M·aria nã6 po'dorói' ré!.iign,.r-me ' n fallnr aos banooo, e muitu 
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mano.!! ~i:n J?.o~~IJ ~~;u~t.~dJ!,o, .Qo~o !lquellas eot_qae tGm 
fal~~do ~lg!lne .)ios m~us, honrados collega,, com pr.e• 
3uiZ~ d~ rpiDh\l .Preqarx~ sau,de.: . 

Con~nltada. !'·.c amara. eol3re. Ç&te requ~rimentQ de pre-
fere nela, . ~ reJ~xta~ô: .. · · · · · · · · · -- · · . 

ESTRA-DA DE :FBRUO DE D. PEDRO JI, . . . 

·' , OUSeao OS !"r 1gos n • lVOS O erEl?l 08 
á proposta do poder exaórittVoj' autonsando o governo 
para oon:trahir ui:n amprestimo de 35Aoo:ooos para a 
continu11ç_ão:da estràda de forro de D. Pedro II. ' 

e~á l'l!.~~a~ ~ lida,, apoiada, o entra conjunta~~nte 
em disoassao, a. segu1nte emenda ao 'art. 2" ad.ditJvo :·· 

c Dàpois
1
dâ p~lavra~Perna~bhon-diga-se-e ds 

S. P&ulo;- Antonio Prado . ...;. Oo&ta Pinro. - RodritW 
Silva . » ' · · 

q~~~s~~o;;;to~~~-e~;~~~~~~~~ pronuooil\ um diso_ureo 

A diaonosiio.fioa adiaila pela hora. 
. · ' -· . . . ... 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM- DO DIA.. 

1\EFORUA .JUDIOIA.JlL\, 
' ·. : • . .' ' i f ~ • ~ . ~ : ' 

Contin'da ·a a• dW>usalío do ro • eoto reformand.o di· 
'fer& . . ,· .· ,: . • ·.e ... e: .. é ezem . o e . 'com: 
aa _9~qéildaa ·apo1adaa. " ' · ' -'· 
vê~., meia~ aã~ iidns, a~óiadas, e entrão conjunta-

mente .. eD1 discussão as e • . · · 
·c M .. i.· -~- 1. • .·su:PRrlm~-~~.:._raql4e,, :. 
c Ao _1u~ _1. ·.~ 10._E~ :Yé:r; !l,e~~m .. ~àà# tetmC!""':'dig~· 

ae-:-noa_te~m.os ,etn,que o gl?.'!erncuulgar. po~;~.ve~~nte, ··' ' 
'« Ao' ~t: 10. § 8-~-:--~~ 'fiz de=-::-2_0I}lo~ oada'dia d~ 

de~'k~ m~firijs;.:a~:i~t:.~~:~~~s~ ~~~~~ d·~-p~-~ 
vra~ ~u~ ~~- . ~r~lt~-:-;.q ~e lhe m~~~t.i AO\Io · pl:ai~ pafo · 
aprç~~nt~r.aO Cla, quOJXQ OU ,4eiiun~a aqb, .'~ ~Gs~a pena, 
e lEI varA o' fQcto ao' oonlieounento d'o' governo na o6rte · 
e nas provinoiae ao _do presidllnte~ - ~- ... . :· · .. - · ' 

~:ir• « Mais:::...snp rimão~se ià ··alaTras-e então ode 
a an or1 a e-a as eegumtes at ó m:;..:..aom" d• a,u: · 
tro.-TaqtUI. ,. · · · · '· . -. . ~ . 

Oa_Jil~ •' ,_Pl ~e~r~ e _ ~dra,Ie l'la~elra rro · 

A discu~siio' ,fioa adida pela ·hora. · · 
Dada a , ordem do dia~ .loyaot!Í-s.e a11essão ás seis ho· 

ras .. ~en~s. UJl1} tnarto .da)àl~e~· ·· · · 

ISes~lio em l.l. de .&gosto. 

PI\SBIDENOIA. DO 61\, GONXlE DE DAEii'ENDY. . . 
SuJIIm.nr_o.-:- E_aJpedimte.-.. Publica~~> d<J& d11b"~tl da ca

mar'J. - Proccue>- contrQ o dtp161ado Â. c. Rodriguet. 
Di~cw·.ro do ma&mo 1enhor.-Ordem do dia. - Etlra:liJ 
d• forro d~ D. Pedro li. Da'rcl6r:ot dot ·sr.. ministro 

· ·, ela agricultura e AraUjõ Limei. 'Votaçao.-Reforma j'u
dc'ciària. DitcurtOJ dot Sr:, Jo# Calmon e .Alt~ncar 
.ArcJripe. ' 

• A;s onze hot:OS o tres unrt a 
ma a, o aohnndo-ee p~esentet3 ós Srs. oonde do Baepon· 
dy, Portella, Parr.nlío!! Junior, Pinto Posson, Gruma
rães, Angelo do Amaral, Camillo Barreto,, Caaado, 
Monteiro da Cnatro, Luit Oai'loP,1 Rodrigo SUvts, Barros 
Cqb:a, Pinto Mo,rdra, Duarte · d.~ Azevotlo, Fernand.cs 
.Vieh·ll, José Culrnori, Sobral Pintot Uoh6a Cavalcanti, 
Corda de Olivltira, Floriano ·de Go .. ctoy1 Yioeuta de Fi
~tleir~do, Gitma·car,lueiraj · Lnmego, Joaquim-' Podro, 
C~nd1do M~nios ,. B1ttonoourt, Barros Burroto, Pinto 
L1ma, Forreua V1anna1 Cruw: Machado, Rapooo da Ca
mnrtl, Catnniro da Ounhn, Ferroirn do. Veiga, Simões 
Lopos, Ferreira de Aguiari Diogó Velho, Aureliano de 
Catv~lho, J oiio . .Me_ndes,_ Sou~~ R~is, C&nedo~, Saltes, 
J>Rfã~., d~ . ~~9:~$':, P~e~}~ .· M~~don9u, Cup!'Jlema,_ 

tQ'l 

A!auj\l. Góes,, C,ami~o , Fig~eJt(l~o,J?ere~a 'f:r~_oo, For~ 
r~1ra La~e, S1qa.eiia ~en.deo,Go~e' de paa~o :·M~~·,. 
Sllva, L1mn e S1lva, Augusto (Jhavet, Corrêa/.A,ntonió 
Pr~~o~ "J.'ifqties,·. ?anUno dé'~nzn; JerC)pyiDo <feDido, 
Bob1fao1o àe Abreu; Patll.Q Toledo.;Gome'a ·d" · S1lva1 F.~ 
Beliaario~ Menezes llrado; .fardlg,iioi Malheiro,- •Fiel ·de · 
C!.arnlho, Coelllo Ro,drlgtlell} Plnto·Braga;•Alenoar Ara•• 
npe, Theodoro da Silva e Costa Pinto abre• o ' es-~ 
ao. · 

·. 4 , . 

de Aleocar, Leal de Mene1ea, Mello Moraes;· Auclraae · 
Figaeira, Galvão, MeUo Mattos, Jansen do Paço, Ben
riques,· A~gu•to de Oliveira, Càrdoao·tle Menezes-, Dias 
da _RocJ:ia, Siha'N11nes, Be~jatiJ~,- Pi~~eiro, ·.Te~?teira· 
Jui:d~r; ·_Fernandea ~a Cu~a; ~iOeí'o, Dantas, _Gónçill'ffiiJ' 
da Silva, Araufó L1ma1 . Ev}'ngelista Lobatoí· Vieira·aa·~ Silva e ·Borges Monteil:o~· · · ·' • ·: _ ·, .,. · ·. : · :. 

. • . . . . l : ·:·_: 

Faltão com participação o& Srs. Nabiae, Bahia, He
raclito Gr~ça, .Malloel . Cl~~onti~9, ?ed,elfleiras ~, 
Fau&~o -~e .Agwar, Mello. Re«o) '9á~a1do ."Fo~rea Fill_l ·e . 
Font~~; e seiJ1 élla .os Srii. 4lme1d~ Pàretr . AZambn à 

1 oo a, ara? e na a 'll a. &fite o ran~oi 
Leandro Maoiel, .Pinto de Campda~· J. ·de .Alénoar e V().· 
mingucia. . , . . =- · :· ~ ! ~ --f·.,·~ : " , ~( • .... ~--- ~ ·= , ·"~-~ ~'- : ... . 

h''\ .• • :· · 

roYa•se a aota d!\ anteoadenll4teiJ.,----- -
O s~. ·1· SB.OUTAiti:Ó dá Óonta do segtdn~~ 

·. ~ 
EXPEDIENTE. 

Um requerimen~o do ac;ldado Luiz FranoilicQ AlveJ~, 
pedind<? pítra que ·ee lha· con:oetla o ·fávor· cotnl)réhen_.: 
dido . no· art; ·2' da. lei n. 1,691 dtfSO dergUhho de 18696'1 

-A' oommiasão de marinh~'!d'gtterta~ ' · ' .'i ;(!' ·~· · -:- i. i 

Ontrq'àe i>: R~nr~~~et~ Ropâ cie' ~'sant'Anna, ~uva 
do_ capi~ão· ·~oa~~~ José ~e . Sant~~~~ :tM~~ni!_o~ o p~ 
gam_ent~. do _me1o swdo . .;_A' m~sm:, oomm:usao. ·. ' 

Ôat;â .. de Ambcarg ·a: c., pedinaô·i~eiiÇio~·d;,··P-•P· . 
manto · de diréitos ·ae importa9io· ou' ·óOl\Jnmo pelu1 
meroadoriaa do rimeiro oa!T(!gaménto · ue tem .de riri 

· nerpoo ao ene o.- \JOm!DliSao e• azen a; •1 

Outro de Rita Augelioa de. Li~atpea!ndo' a :sàbsti
tuiQi() do notas ·do theaouro n11oional j1Vreoolhidaa, na 
" : ·' .;._ , . · ·:· . ' -. .' . . ·. ., 

O~tro· ·a~ Joa!SBorg~s Ribei~§'dà·h~áta, '.Peaindo p~ 
liar matriculado no ouroo medico ela faonld.ade do R1a 
de Janóiro depois de approvado nos exames que lhe 
fnltão.-A' oomt;nissiio ,de ina~ruc9ão.-publica. ~ · · 

Otitro de Jos~ MarqoElD Neves, ~edin<ló ser· nsturali· 
sado oidadã9 brazil~iro.-A' oomm~~o. d~ consti~çllo. 

PUDLlCAÇlO DOS DE~A'I'ES DESTA Ow.\1\A, 
,,. 

LO-se, e vai á oommiesão do policia, a seguinte indi-
cação : · · · · 

c Inàioo que "mesa desta aug11atm oamnra fi'l,ue auto· 
risada a entendex·-se oom o goYerno para a·aoqutaiQão ao 
taohygr.cphos, afim de ser feita pelo ·Diu.rio Of"oi"l · 
do nnno proximo futuro em diR.nte a publicação ·· de . 
seus. debntea.--Píntó Lima. , · · · · · · · ' ' 

LO-ao) e floa acliado por pedir~ palnvra o Sr. Coelho 
Reàrigues, o seguinte pareoer: · 1 : · · • •· 

'c A'o. oommiasões rounii!M de oonatitwção e podêroa 
e ao ju8tiça oriminal e::s:aminár'à!) o. processo instaurado• 
perft:utá o juizo mtJnio,ipal dn 2' vara · dtlata c6rto,'- por 
quei:s:l\ do ooronel Jos!S d" Araujo Costa · contra ·~ de;. · 
putath Antonio Coelho· Rod.rignes, por· orime do ·oa-. 
lnmllia definida no art. 132 'do ·codigo orilniual, · e 
vem o goro. eKp8r o sea parecer · áooroa do oobredlto pro· 
O OS:! O. ' . . . ' \ • ·, ( ,. 

«. Molivo do procmo.-No Jortaaldo Commeret'o n. !3~ 
~o 22 'de Agosto de 1869 foi publioad(l .um artigo: sob · 
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o titul~ Eu e o Sr. Franklin Doria, aaeignado por A. Coe· 
lho Rodrigues, no qual se continha o seguints periodo : 

..: SÔelerado José de Araujo Costa,. commanilanta
c superior de Thorcsina e s• vioe-preside:nte da P.t?vin
c cia, CJ,wJuinl) d1 um e1crauo , que morreu B9VlOlltdo, 
c onjo prooeaso em publica· f6rma posso mostrar a quem 
c quizer ver. , 

c Julgando-se o dito José M Araujo Costa oalum
niado neste poriodo do artigo, apresentou em 2~ de 
Dezembro do oihdo a.uno queixa contra o deputado 

• ' • unl se ex rimo no~ 
seguintes termos: 

« Ora, na passagem citada o enpplio&do attri&ua ao 
aupplicante um facto criminoso, em que cabe procedi
mento offioial da jnetiçaJ qnnl é o assassinato alludido; 
e, poisj o supplicaot9 quer processar o supplicado, afim 
ele que este niio p;oTa:ndo a imputação de semelhante 
faoto, seja conva!loido de tar oommettido o crime de 
calumnia. ]I) 

« P.rosaguiacl.o a causa. em seus devidos tormos, foi o 
offensor renunciado como incilrso nns enas do ... 

c Rtlatorio do proc111o. - Apresentada a quPixa, e 
intimado o querellado, forão iuquiridaa 7 te~temuu~:m1. 

c: s uas prtm<nras n nt 1 . 

de Mirt.niln) · depoem sobre a. distribuição do Jornal por 
mais de lõ pe'soas. 

c As domais testemunhas (Sa.ldllino José Coelho, Eu· 
gemo a o azza, d ma es l!reua t1. 1 n, n on1o 
]ferreira. Lima e FranoiaoG José Fialho) jurão nada 
saber direotamente do facto argcido, e aboniío o ou.
i'àotêr do quêixóso, a quem considerão inoa.pftZ de pra • 
tioar o orimo de asaas~inato. 

« Além do depoimento das téltémunhaà, hii. informá· 
cão ofti.oial do presidente do Piauhy, D~. Luiz Antonio 
Vieira da Silva, o qual, considerando a imputação oa
lumniosa e originada de odio politioo, acorescenta que 
o coronel Jo1á de Araujo Cosh-é pelo seu cuacter, 
por suas qualidades peasoae!!1 pelo sen comportamento, 
fortuna inda ondente servi . os e bem firmada re nta íio 
de negociante honrado, um os me horas caraot et·os da 
prcninoia de Plauhy. 

c O guerellado no cu:rso do procasso nada. provou em 
sua defesa· a enaa nos autos se lê um re ucrirnento 
seu, no qual sllega o.. oonvenienoia ele serem inq uiddas 
taatemunb.a9 llO Piauhy para prova d:~ facto Bl'guido1 e 
reolnma em favor do seu prhilogio do deputado á 
assembléa garnl. 

c Eis quanto se o :·nt~m no processo que detarminon 
a pronuncia pelo juiz munioip!ll do. 2• vara desta côrte. 

c D~(esa. do querella::lo. ·- Depoh da pronunciado o 
querollado e romettido o prooe~so pnra esta augusta OB.· 
mara, o mesm.o quercllad.o apresentou um memo.rinl 
aoompanhndo de varios documentos. 

c EesaB tlooutnentos consintam no BBguinto: 
c 1. • Extro.oto de cartas do 4R pesaons, algumr.s das 

qna.es dGolarã.o ter sido o escravo Viotorino caetig 1à.o por 
seu senhor o coronel ,José da Araujo Costn, mas que 
morrêtu de cslupor Oll do febre>. 

"2." Uma petiçtis do dito coronel firmnda em 21 lle 
Jlllleiro de 1858, na qual qaaixa-.se contra Rnymundo 
Nonato de Souza, pol' lho. attr~buir ot'l~umuiosnmente c 

S i r 'l 

prooe:Ier de estupor '611 fobrea. 
c 3. • U In atteetado do vigario Joaquim do. Silva Mon

teiro, pas~>ado em 2l de Agosto de 18õ7, doolara.ndo 
quo em :Maio do 1856 enoommandá~:,l ua igl•ejn da villa 
do Pote o oadaver do referido osornvo1 falleoido de 
febres. 

c <t.• O dopoimento de trea testomuahns do prooeeso 
instaurado contra Rnymnudo Nonato da Souzt\ por 
queixa de José de Arauj() Gosta, deoltu·ando que o 
sobredito esaravo fôra. cnatigado, xnns qno julgiío que 
a morte niio proviera dos onotigos. 

c 5.' Doz curtia de varioa inrlividuos, duolarsndo que 
o me!loionado esOl'I\VO fôrn castigado por SDU sonhor e 
quo mor1êra de gt~ongreun provoniont\J dos ferimentos 
foitcs pelos açoites. 

c. 6.• Uma cart!Jo de Collatino Cidronio .da Silva Tanraa 
declarando que fôra cbama_do por .Tosá de Araujo Gosta 
para tratar de seu eaoravo Viotorino, c 1ual estava com 
tetano resultante dos caBtigos. 

« 7." Uma p3tição de denunoir~ do promotor publica; 
da comarca aa Theresina, Dr. Umbelino l'vloreira de 
Oliveira Lima contra Josll de Araujo Costa, por crime 
de morte contra o eu radito escravo. · 

c 8 .• espaoho proferidopalo ohefe dll policia de Piau
by, Dt. Antonio Gomes Villaça, no· qunl. 11e 1~ qua 
-por ora não p6de •er lugar n mencionada denunoi& 

elo conHioto ou contradio ão do tribunal do 'ur com 
a o seu juizo, se ponenturn fosse "Oronunciado e 
donnnoio.do Arnujo Costa, por queixa dÔ quem já fôra 
pronunciado Rnymundo Nonato de Souza, como ca
lnmniador pela impntação ao mesmo Araujo Costa do 
facto agora denunciado. . . 

c Ob:er~e~çC'ic1.-Tond.o appnreo}do em Rlgumaa ggzetas 
a impubçii:f de haver falleoido em OCltllsequenoia da ee
vicins o escravo Viotorin() , o coronel José d9 Araujo 
Costll qusi~~:ou-sa contra Raymundo Nonato de Souza 
por orime de oalumnia, e a promotoria publio" denun
ciou o dito Araujo Costa oomo autor da motte do mes-

• 
c N\) primeiro prooesllofoi R~ymundo Nonato pro:lUn-

ciado, mae depois, sondo julgado no jury foi ab11olvido. 
O queix~so appellou para o tribun~l da. relação1 a quol 

; 
dev\2 o réo ser submettido a nolo julgamento, quando 
falleosn, E nestas oironmst~noiaa peromio a aação do 
queixos-,. _ 

.. t Vi O 
!'ndamento até o ponto ~e deve~ jnlgaN;e :procede:nte ou 
unprooedente a denuno1a; porque a autor1dade perante 
9-uem corria. n causa a dooidio por modo irre~nlar, oomCJ 
Já. vimos, decinrando que, por ot·a, a denuno111 não pro
cedifl pelo conflioto em que poderia oolloclii'-llf.i côm Q 

jury, se eate tribunal condemnaase a Raymundo Non-
nato como calumniador. · 

c Do ex~me dos dooumantos existentes em poder da11 
commissões, resaltiio as seguintss oonaid.erações sobre 
ao quaes baseão o seu juizo. . . 

c 1.• Que o coronol José de A\'au·o Costa nunca ro-.'lrl 
ourou n~gar a ex1s enc1a o caa 1go e a mor e o seu . 
escravo Viotorino. 

c 2." Que daz pessoas em cartas por ellna firmadP.s at
testal) a exi~:tcnoia desse· CBIIti o o a ou ervenienoia da 
gangrena. 

c 3. • Que tros te1temunb!la depnzerão em juizo de aoicn· 
oia propria. ~obre o fuoto do castigo e d" subsequente 
fallooimonto do eaoro.Yo oastigt•do. 

c 4.' Q1to o promotor fUblioo da oomaroa, noudo o 
faoto acontecôra, denun'Juh:n o senhor do OliCriwo oomíJ 
autor da morte desto. 

«15." Q'lG o chofa do polioia da provinola do PJauby, 
psranto quem se npresentára n dauunoin, nii.o deb.o11 
de reconhecer a verdade do mesmo faoto, qttnndo llt) 

seu despacho deoln1·ou nii.o jlllgr.r a denunoiQ prooo• 
deni~, afim de vvitar conOioto da RUa clcciaão com a. 
que o jury pudesse dnr no processo de o11lumnill in:ten· 
tRdo coutrQ o autor dl\ll publi-onç~ao d!l imprensa Aoaroa 
do faoto alludido. 

c 6. • Que neeaz se esohroco a qutatão com o tosta
munbo da pessoa óhl\madil pelo senhor do esoravo parBt 
medioul' l\ este, quando \fH.rmn .o npparcoimento do 
tetauo prooadonto do oaetigo, sendo certo que o oo-. ' . 
facto do cliamamento d€1i1Bil pc~s:>n (Col11tino Ci.dr.mioJ 
para o tratamento dJ men:Jisna:l.o oacravo. 

c Conclcuõti.-De toda n material!ojeiht á a.prooin9ii1J 
das oommieaões, ellns concluem : 

~ 1." Quu o oo~ond José do Arnujo Costa. no anuo do . 
1846 or.atigou o sou oacrnvo Victoriuo. 

c 2." Que osto fallcoeu alguns dins depois do oastigor 
tendo-se manifestado gangrena. 

< 3." Q:to nestas cirouwatanoinl3 o f noto ontá t.ujoito :1. 
ncçio da justiça publica pnrn averiguar a sua justi
fioabilidado, uoa tunnos do art. 14 ~ 6• do codigo ori· 
miual. 

c 4." Quo o quoroll"do Dr. Antonio Coelho Rodrignos 
na l'nbüonção arguida pelo quorollnnte1 15Xpoz um facto 
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oriminoao que provou com os documentos supramen- dar-ma por adiantamento a minha p;;rçlb heredi-
oionados. tnria. 

« ti.• Que assim, na fõrma do art. 234 do áitado óo- Senhores, ató ae1·çm os autos remettidos a esh casa, 
digo, o mesmo qne~ellado oatá jeento de culpa, o o elles tinhií.o todas na proVZ~Il do autor, inolusiva umo. 
prooeeso contra ollemetaurSldo lli\O deve continuar. inf•Jrmnyuo fa.voravol do actual presidente do Piauhy, e 

c Sala da11 óómmiasõoa, lO d.é AgoiJto de 1870.- nenhuma ~<ó pnJ.avra de defesa. Não erão ess&a, entre-
r. Almtar Ararípr -Snura Reis.-M. F. Corréa.-L. J. tanto, Ull minhas in~eJ?-ções: eu desejava acompanhar o 
Dwjur-E11racla. TtíaJtira.-J. J,TeuXJlliraJunior.-L . A. rooasao eranto o u1zo forro dor da cul s · mas oa-

ca I t'O. unt.r. :t su menta ou d::' proposito a citação inicial foi ~orpren-
0 f:n. Cotuio RoortiGúll8 (pelQ ordem): ..._,. Sr. pre. der-mo no Reo1fe, exact>monte quando, todo !!ntro'gue 

aidGnte, peço .a V. Ex. que consulte a cnaa se me ás oocupnçõas mnis innoo:mtos da vida, eslndr.va' ss 
thesos tte mo ro unhil a rm~tonto.t' e efl'eotivamento 

rellDidas de con~tituição e juatiç~ criminal seja hoje sustentei na aou ade o atreito daquelln cid~de, e 
mes~o discutido, e ou posGB dizer a1gama& psll\vrns a quando por oonsoquencia me e.chnva iz:enr1a em e:tad.o 
respotto. do assis-tir nos termos ulteriore3 da queixa, sem pro-

O S p juizo da main· parte d 1 meu trsball:ío, o d() todo 0 
· n. nESIDENTE :-Antes de &ubmei:-~or á votação o tempo que havia consumiclo em prepar'~r-me. 

reg_uerimento do honrado deputado, dovo declarar-lha Apt>zgr, porém, dà tod:is essas circümstnneias dM· 
que 0 parecer s6 póde sor adia.do, na f6rma do :regimento, favoraveis, que dif 6oultavão a minha posição, reoeandc. 
~u discutido, no oas~ do se1· concedida ~a urgenoin, so o po~ um lado quo houvesse plsno delibera-lo de conse~ 
lllustre deputado pedll• a palavra para Impugna-lo. · gu1r-3e um~ scntenç:\ condomnatoria antes que cone-

O Sa. CcELBO RoonraUEs :-Soi quo não posso eno'l- taaae no juiz a miuha qualidad.e de dcp:;.tado, c por 
tar a disonssão delle sem contrarie.-lo. outro, tendo já remettido fSrü · Pinuhy o processo 

inataur~do em 1857 or denuncia. do hcto ·ue eu u-
onsu a a a oamara, oonce 1 a a ur. enoJa pe 1 a. blioára, dh·igi ao juiz deprconclo 0 requeria:anto de 

O SK. CoELHO Ronnxauss :-Sr .. presidente, é ~ob essa fls .. noompan~1ado do rol d!!s millh~s test:.:munhes. 
impres<ão profunda e dolorosa do que pela primeira v~z Obteuclo o despaoho nelle ex!lr~clo, juntoi -o ao outro 
sevê ao~u • · d m n 'dofiz · · 
enunciar algumas oonsideraçõés a propoeito dessa pare- f8ra dad.n u q11ci:x:a nesta côl'le. 
cer das cou.misEõ~s de justiça orim1nale constituição e Cono!ni~o o n~g:>ilio qll':l ma retsrflav~ nn<J.uelln oi-
poderes Eobre um próoesao, movido 110 fôro desta c6rta, dada, Vlm Jmmedt&tamente para e&tn, onde havtil ortco 
no qunl sou acoueado de calumnia,_;-::-~. '"'t'. ~~~"'·~'---+-__...~· ..... · l..loa~~l4-l~~·~~· .~..~f&U;L__,o· 'IJ.-J.Jb't~.lilll:i.W;·Ui·.u:·.wlliL.IlL-_ 
ao Juiz.o desta augusta camarn nQ fór·ma do art. 2B da eatn <iamara, em virtude do in ou raquerimonto de 21 de 
oon&titnição do lmperio. . · Setembro do anno findo, por ollR. apprcvàd.o. 

Citaio uma unioa vez em minha ~ida, aliás bem cheia Com e~ana informaçõal! me . foxiio entregnas todos 
d~ lutas_, para respoDder em juizo por uma pnlavra quantos dooument•.>s p:>diüo ser nem ss1uioa á minha 
que se dizia iEJjn:riosa e toudo viato, aem o prever nem defeslt, e cis-nqni a razão por qne nV.o insiEti perante aa 
esperar, ó meu acouoador deslatir dos t9rmos ulteriores commissões pera lnl\tld!lr ·se inquirir no Piauby a11 tes~ 
dà 11na queixa, eatava bem longe de aupp6r que hoje, . temnnh,w do rol , quo a'Jompnnbou os dons requerimen-
rep.re~entante da nação, tivesse do ser trazido ao .;oeointo tos noima referidos. · 
atlgt1sto dcsh, camara por um doa orimea mais negros Dtü s vezes intim~do, depois de achar-me aqui para 
gue os codigos humanos tn·oourão reprimir, o qnu uma ver inquiri~ ns testemunhas do nutor,deixei da oompa .. 
lei tu1terior a todos elles jà batia em nossas ooneoiencias recer tanto á primeil·a,como n segunda audionoia,não eó 

• • • ., • r • ,. •' ~ • • 

• I 
ao crime de que truta o ii.rt: 232 do o>Jdigõ penal brafi.. bastantes, oom" porque sentia-mo naturalmente com 
lefro-no crime do'oblumnia I essa NpnguauC'h que ostn ol\aa bem comprebe:uderá dG 

O funàamento da queixa do meu nccusndor é nma apreaantar-me como noousado, qu11.1iti~ar-ma como tul, 
---JplllllrbtJtottç~•!l0--4. ~ .. r .. -h,---iJ.ta-1lfl'tm1»'ra--reibtr-tlfr--ffimahli&-- + - lmtal' gom. am advogado j t\ meu desaffroto, eto., etc 

Comnmcio de 22 de Agosto do anuo passado, na qual Acore~oe qn3 a. pnhwru rêo niio p6da lióãr bem ão oUlido 
. eu dir.ia o ec~uinte: c Redigi semp1·e só n pnrte de pessoa alguma; menos que ella tcnbu a ooneoiorcie. 

editorl11l do or~ão oonsenador, que nunoa poderão chll~ o a dignidade cnloin!\Jas,oou:w1 mercê ue Daus,uiill t~nho 
ml\r tl rcspousnbillclade. Nao !loonsaçõ~s, quB publiquei as minbau. 
oontl·a o chefe rlos meus ndversarioa, residente nesta Igto pcsto, · corto de constar co juiz a qualid11de qua 
o6rte, nunoa toquei na vida pa.ttioular da suu familia, mo d!lva um fôxo privilegiado, esperei trRr.:quillo que o 
como outr'oril fizrJriio alguns dos sous notua~s amigos, proo~llao viess l r9mettido s esta oamm•a parn junt11r-J!lo 
no oelabr.:~ Pt~luléa. . aqui os meus doonmenton, uté que deparei com nqueH!l 

c OíJ'oreol gr·cati1 ao t~nante-coronal Lustoaa as co- notioin. do Díai'IÓ elo Rio de Jauai· o de 22 do n;ez pa;ando, 
lumnae do mou pel'iodioo pa1·a <lofenclor-so nc.> mssmo notioin quo dot1 lugnr o um prc.tilr,to mou po1· cooH~ifo 
the11tro <las r-.cousaçõea quo lho fRzia1 a1 oonuuoido do requoritaouto que offoreoi1 o foi nppl'OVlldo no moaroo 
de que uma dollns era infuudadn, mend<n, '.Jgo quo o dia. 
veriliquei, uma deolQJ.'nQiio a&&iguada á fc..ihll. dos .Geue Fnzmc1o· o,nno !ivo oro ' 'ieta fugir ao t:tl'ldiclum doa 
dofonsoros no maior a1.1go das noea11s lutns. · mons juizos paros, dcs meu~ Julgad.cre.~ logitirnoo, nom 

IS Hojo tnt':rmo que minha posição mulllorou, o.inda ovit:w n npreoinç1'ío do nm tnbnual tii-:> Augu~to, como 
niio procurei vingnr•me do um eó d0a punoos, porém o ce.lrhlo b.rllzilcil·o, e rosorvndo par"' ·AC·Jusa.dos tão im-
terrlveia inimigos que ulli doixd1 ncm-Ult!Smo do soe· · port::ntcs oomo oa d \1 quo t\-.1ta o s:rt. 47 cla conatitnlção; 
lorsdo José de Araujo Costa, commnndt:nt~:~ superior não, Dcniloros, o mo11 tim lmioo fd impedir gno se mo 
da Thorosina, e a· vioc-proaideute da provinoia, nassssi- obrign~oe illoga.lment) a comparecer p$rr.ute cllo, nntca 
no e um os t•s , • • , ' • ~ • • · • · - · 
posauo em publioa-f6rmn, e posso mo,tt•tn· n qném o quo poliu nprosontu o RprelJaUtl)i em minhs defesa. 
qniz~r vor., Foiosta ultimo t.rooho abuso ,to proolJsso, Hoj\11 porém, quo niío rcceill mr1is i:oo, pouco ma 

· do que agora se t rllta. _ w rostll s no:m!lseontRr. · 
O meu noouso.c1or, que talvez nuo saju nesta qnel.!t.ao Ao oso~ovor as palnv::sa pela~ qnu'l~ I!H1U :.oousndo .• 

mais do que Llm instrumento do nlgtuun, quo me não :iir. presidente, não emitti propom,1ÕJo n<>ronll, menc·s 
p6de ver oom bonu olhos, oocupRnclo umn cadeira nosta poneudss, ou s6mente filhlls do odio mesquinho 011 d!l 
c:asa, tÍ omesmo individuo n quem eu me l'ofirin, qu_n~- aôde ds vingnnçn do um ndversario po1it1cJ pvuoo S'J ~ 
do crn 21 de Sotemb-ro do nuno pll&St\d.o vos · d1zlll neroao . Não, Sr. t>r<:iütlonto, escrevi o quo jt1lgnva st~r 
(lmdo um volum11 do.r Annnes) : «E' um hvmem rico o vorélnd.o, o ve.1· .1a:1o incontestavel, em fnoo de doua l)r:J-
sem filiJ.oe; que diz quo os soua hordeirotl hão do ser os oeaaos iu~tS\urudos Robro o mesmo fRoto; nenhum 
aeua inimigos, o quo, tracluzido em bom pot·tngnoz dolloa nittdn torminRdo, npeznr do IongtJ tdmpo dooor~ 
quer dizor-quo estn disposto a gnstnr todl\ a sua fortn- rido depois quo tivorão oornaço. 
nl\ vingando-se destes.:. ComovO 11 caroarn, clle não Do ambos e~scs prooooaos consta. : 1', qno Viotorino, 
pretendo fl\ltr,r ú sua pt·omessn1 e com•. su dcsdu j6\ a esoravo de Josá do Aranjo1 hlrtnra ·lhe uml\ poça do • 
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panno; 2', que fôra por isso cn: tigado; 3", que monê• nem entre a!i oito teátemuuhal! de numoro, nom entre · 
ra dias d~pois. Not~o-ao nponua algumas differonçaa as duaii referidas. · . · 
entre um() outro, como, por rxamplo, ns seguintos: uns O ~egrerlo desoe acaso s oamar~ oomprehenderá me-
affirmiio tn·e ~a esses hoto.s· occ)rrHo em · 1846, outros lho r, ouvindo n leitura da. seguinte carta : · 
om 18~8, e é n propoeito dhto que vou pedir urna.·rec. 
t.ifionç&o uo pnre~er daa commis&õ.:s; uns dizem qne 0 .. c Illm .. Sr. Rsymundo Noilato de Souza.-:-:-Paasagem~ 
tJasti.Q:o fôra 1·igoroso, · outros que fôra . moderado, Franca,. 17 de Outubro de 1859. _. .l..couso .reoebfda;,. 
squc:l!ea littribuem a morte ao tot11uo aobrevin 'io át! fe- sua ~EJrt~;cle .B de Sutembro,findo, a cuj!) con.ttúdo ~es:-:- .. 

---Jl'i1iâiE~tH!Bc-cffEe!fittEBf88--.8~0~bnr~d-lllllESf-ftJl&Qfl,fleHJglrlS~3r--f1( f:r!r0'1T11tq-ni[Tt0,-, -a;eomxmrhmo'l'lt""eB~,---flfurortr•óãio--t--POJ~lh • .-cl!~.--v&~. ~~ .qae, f]URllllQ:.InOrei nO :Pilty 1 • 0 m~ÕJ: · . 
dosgrllÇ ·ld 'lm~nte, essas cs p1\rtes Odcollti:la"'. p,ara. ra~Je- . osé de Araujo Costa · oastt~-~u oo:n açcutes. ~as nªclj!g~s.. 1: 
bere:n '? c?.:.t!g~ o.e um tão grituda orima I) eatao pelo a um seu escravo da nome V1otormo, por. el!,t.e lhe hav~~ 
contrnuo opmR.o qu!ô o esot'I\Vo fallecêra c estnporado, furtado ums eça de olephnnte ou madspolao, e poucos. 
perqae, esk\ndoeom fobr . ' • 1 .. , DOI- • • • . ttmbio 0 dito eBClnV01 Bando . . 
ta do aposento em quo dormia para ir !Í. c c zinha J>obor certo que dous iiiQI! &ntea d.o seu Ialleoimento; segundo · 
sgiH\ frill. .... ll São pul&Vr<s tex::tuue~. minha lembrança, fui ohamndo pelC' senlior para vê-le, ·· 

Peço licmça :i. cama r a pal'o!~ fr.zer uma expoeic;JiiO rn• visto como, dizis elle, o . aohnva oom risco de 'tida • fui 
:pid9. do que em oa.dn um delloa vcritlaou sa de mais . ver o csoravo a então aoonaelhei que se lhe désse algum 
imp-:-rtunte. '. remedioJ e que, l).a falta de outros, .pelo nenhum reourio 

Em H de Julho de 1857, R~ymundo Nonato de da .. terra, . podia .applioar.,.l!o . .o oleo .de . rioi.o.o, e aBai\Jl . 
Sooza, pobre homem Btlm familia, sem fortuna e sem aconselhei por me pai'eo~r que tinha dado o tetano nas .. 
influencio\, fez inserir no Correio Piauhye1m n. 48-.o 1 fel'idas provenientes do. castigo, comquanto . não. eati"' -
seguinte: vassem mui~o inflammadas, J1orém,rl)lão aei .ao certo . . 

so foi dhso que .. resnlt9q. ~ mor,w .. ,.Pódo ..faze~ deotf\ p 
c Publicações n pedi-lo.- Parn S. Ex. e os Illms. u.so que lhe conv1er,f ~orto, .d.e, qui:! o q~e nc.~bil.,(l.e -refe.,·, 

Drs. · oàefe de polieia e prometer pnblioo dest . · , e nooesaano fôr. Estimo a 
e os Brazileiros em geral.-Em 1848, salvo mou en- . sua. .taude,. e . 80\l:de • S. attol\f;o yeneradol: e orlado,.,.. 
gano, foi batbarHmente asllassinado o esoravo Viotorino Oolalino Cidr:cmi.O: da .6ilv~ Ta~ar;~~~ . 1? .· 
por suu senhor Jo;é de Araujo Costa, na villa .do Paty, 
per t er furtaào o meem _ 
até hoje n.ão se instanr~sse processo desse barbaro .crime, 
eu faço ll?Hmto ao pubhoo, e peço por via deete annunoio 
ás nutor1dades, .que chamai!:! n eete deahumqno o bar-
bar · ·• 0 a s-. _ 
!!no_ ~~D.l ~~~. teatemunh!U' d.easa. tempo, . . Sr. Red~otor, 
1mpr1ma essas pouoac hnhaa em seu Jornal .em le,ras . 
bem gordas, para chamar a attenção de todos, e par,a 
que cu tnmtiem eeja. chamado a provas; pelo que se . 
respon•abilisa o S()U at~noioso criado -Ravmtmdo No- ·· 
nalo de Sou.sa.-Thercsiun, 13 de Julho do 1857. , 

P;,ssou-so nada monos de citco longos mezgs sem que 
Jo11é de :Araujo ~éaso apparentemente um passo seq~er 
em ·aua defesa. D1go-apparentemente-porque de faoto 
elle o.nsumio todo esao tempo a fazer cartas a ua&i 
todas 11s p • • · • 

. morte . da Viotorino, pedindo permisaüo para fazer tias 
respatas (da algumas das quaea nunca çe U:tillaou, nem 
ha de utilhar-Po) o ugo ue lhe conviesse, como se pre· 
teailess..., 1< p • , -
jaudo renlment·l obtur por esse meio mdir8oto testemu· 
nbas quo om juizo depazess~m em seu fa•or. Obteve ao 
t?d~; incloi~1o nlgu~as bom poooo pl'l)b!\torias, 47 ou 
4!9 lO q \lO nao o~a mult'i pnra o tampo que consumira 
em ngat..cin-lr\s~; o com olha dooumontou n queixa, que 
em 21 clu Junetro dt~ 1861:1 deu coutm Nonato. L<Jvou 
ndianto o proJooso, eempro r\ ravolia llo réo, que afinal 
foi prlluunolnd J. U mB v o~ por u\olestia deste, outros 
por ui\o ao conseguir formar o comolho, ~6 pôde o 
COOU!Indo uar submettido 1\ julgamunto om 24 dG Maio 
de 18~91 ~Bndo nü·unl absolvido em ~ t do moemo mez; o 
pois, 110 u pronnnoi~ prova ulgurua couaa om f t\VOr do 
nutot• :ó o~to o eou Prlnoipnl argumento), muito mais 
provn oontt·a n abeo!viç&o })olojury. Tendo, por oaoa
:lliiío doas a parto laborioso, que durou oito dias, o incsnsa
''(:)1 r..dvvg;,do de José de Arnujo, introduzido, ou oon
senticl!' qtt'J aa introduziEse no julgamento, em part6 
:proaididi) por um juiz substituto, algumas nullidada& 
insupprivois, reoal'reu para. a rela ih do diHtrioto ue o 
ann ou por an t• uo e • e arço < I) l860,mandando 
que o aouua&do rospondeil8a a novo jury. Entretanto até 
1861, qunnuo morreu Nonato, não foi possivel formar 
o oonso}ho que o devia jul~ar, e parou neste ponto o 
respeohvo proo l'lsEo. 

Sem d\lallnvolver outt•as oiroumstnnoias notaveiB, que 
f81'~ cnr>::.donho referir, eu não dei:z:aroi passar ina.per
oebtdo •un tnoto siugulnr, que reealtu da simples lei· 
tun~ dem;~ mttos, e é que as trea testemunhas; que 
m aia d.t)pu?.eriio em favor da Jose! de Araujo, a !.'aber: 
José O·,mdido da Aguinr, Raymuodo Bisinio do Lims e 
Almeidn (ex-caixeiro dnquoll'l) o Jeremias de Castro 
L,\Jna, t od::s fnlláriio do Colatino Cidronio da Silva Ta
vares, que, durante a mol•astia, aesietirn ao escravo am 
que2ti'io, medio~mdo·o, e o nomo do Colntino não figura 

poiiBO. mostrar ~ambem· o ptoprio original. · · · 
Feita assim a 4ist-Qri!\ do'prin:a,eiro p~;ooeseo, pB118,arei 

á do segundo.· · - • "' 

pronunciado oonio ~nonrso no att. 232--do co • go . o~i- . 
minal, diriglo ao ·protnotor da coma~cs uili. oflioio; 
com o qual :remetti"·lhe, como dooa.'ti!eiltos coinprôbi- . 
torioA di sua pnblicaçã,o, n.o Corri.io P(auhyinli dê 14. 
de Julho de 1815'7, ntn exe!Jlplar do n. 5 . da .dgua·B•nl" · 
de 17 ·de Julhõ:de 1849 e maiS dez <~artas, Blpiriaade( 
peno~a muit9;·impo~tan~~ ,e ?on&ideravsia,; : nu quaes.' 
rafetia·se .·á morte · de .V1otormo e · aesigó.àva~ee-lha~ ·· 
como can1p, o caatigo, que sotrrera pelo furto da men.: ' 
cionada paça·de panno. . · · . · · · 

O pi"Qmotor · immedia~ment!) junt~u.o oflioi~ de No· 
- . . .. . · . nuiloia, 

qui' deu perante :0 ohefe. de polloia de então, 'Antomó ·. 
Gomes ViU&9.1l·· . · 

Este mand_Pu que, a.utoa!la:· ells, subisse á oonolu.IS~o, 
. . . · . . n u \lO o ea• 

or1vão Souza. Monteiro, por oiíjó oartorio oorrla·o outro · 
prooe~so, informn.BB~ o e~ll . estado. Por · despàoho de G":: 
éle Abiil mQndou abrir a cónolnsiio par.- juntar, oómo 
dooumento dR deft~~~n, um oftloio do juiz, quo fnllooio·· . 
nára Jlaquel~e mesmo prooeSl!o, e no dia seg!Unte julgou 
improoedento a dennnci~a: 1•, porque fnudava-se eira' 
documentos fornecidos por Nonat<:~, inimigo capital ~· 
do denunciado, nos lermos da ord. do liv. a• tit. 66' 
§ 7"; 2•, por.1ue algnmaa das cartas erib Rpooryphas; 
a•, porque ora pnlmar o desejo dij 1illgan9a do Nonato, 
quo proouran aoob~Jrtar-so com a jusllçl\ pubHoa para 
fug~r a\3 penas do set\ crime. · · 

Nesta uenton9~, que eú vou ier o fárei inserir noa 
annaes da onmam, como u~ modelo, aobresl\he a oir· 
oumatanoia ponderosa de'conaldorar-selinimigo oapltal, · 
e por oonseqaenoia inhibido de dennnoiar un:1. fac~ 
criminoso, 1\quelle que nnteriormente houver publicado 
\) mesmo facto (aote-se bem) p(ll8J imprenaa: 

c Mostrando o documente a fl. 8 ue a 1 · d o 
o anuo passa o, aymun o Nonato de Souza denun

oiál.-a da maneira a mais solemne ao publico o ás aut~ 
ricl"dea dostG cidade O t\BS9S3lUBto o·omm11ttido J.>Ol' Josà 
de Araujo Costn na pessoa de seu. escravo V'1ctorino, 
offerecendo·se ao ;mea~o te~po a dRr Bfl provas do cri
me, fio ou este em silencio, não o aóouaando a promo. 
torin publica, nem mesmo o denunciante Rsymaudo · 
Nonnto, que por si o podia fazer, á vMa do nrt. 74 do 
o o~ igo d~ p1 oo~sso orJmina.l, até J an~iro do corl'Onte anno, 
em qu.o Jnl~nnqo-l!e .o mOBII!O Ar~UJO Costa. cnlumniado, 
por aquulle lmpreas.o, chamou n responsabilidade Q isea .. 
oalumniador, o qual foi'prontmoiado oomo Ul, e pende 
a sua s,antenQa finlll do tribunal OOI\lpetentP., como se 
ve a 8. 20. Na phrase da ord.liv. s· tit. 66 ~ 7" eno ou 
reforides Rny.~undo Nonato o José de Araujo Cos.ta 
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·con•lderados inimigos o·apitaos, e p!)r isso ni:;poilendo 
squelle · denunciar dtiste, peJa expressn t>rohibição do 
~ 6" do art. 76 do inélnno :coiigl e da ot·d. li v. õ" 
tit. ~17 ~ 2" prootlrou apii.drinh1U:' se· com a pro>r.otoria. 

· pnbl!~a, R qütll baeOa a preson~ denuncia naquelle 
n:eemó'faoto criminoeot o llsaReainato do escravo Violio· 

:r1no, 'Cúja·i~putação ao denunciado acaba de a()r jul· 
ga:Ià oalumn~osa por. uma sontenyo. da pronnnois; de· 

. . e s a e r r pm a os, emquan o n o 
. f~r ré'Yog<&da pelo respectivo tl'ibunu.l. Portanto, nãQ póde 
por ora ter ·lugar a . présont3 denunoiir, pelo oonflioto 
ou, ~óntradioção ua _so pôie dar dadeciafio do tdbunnl 

.. as e JUIZO 1 se po~ven ura oase pro~ 

nub.illado o denunciano Art\u.jo Costa. por nquelle Ol'i.rne; 
pelo qnal o jury o houvesse de julgar innocente, con
tlr:znan~o apronnnoia.<le R'ymundo Nonato, ju,gan'lo-o 
calumma.d?r· Além dzsto, e p&lnu:r o desejo d·~ vinganç~ 
do denunoumte ·.Ruymtmdo ·No!J.ato contra o seu eoou·
sador, ·o dGnnnoiado· Josó do Araujo Gosta, porque do
cumenta a sua.~ denuncia dada á p1•omotoria pu:blioa, 
como se lê a fi. 41 unioamGnta nas ,resp iStas de fls. 9 
até lS,.asquaes, pareoandoserem todne dichdas por UIXlri. 
·:mesll:là pessoa, 'por usar qussi da mesma locução, ao
llreséa .. tereYn 3ido sl umas. esori tas elE\ mesma letra 
. s n. o a ma1s eaoan a os e. u e. orge ds Coeb1 do Ro· 
barlo1 a fL 115, que figura tar s1do esoripta s 26 de Ja· 
neiro do·oorrente anno, entretanto qua a carta, que a 
devia reoeder e á· nlll se refere é datada d3 30 do 
D1.eamo mel:' e nnno1 e e Zaonrias da (Joet!l. 1\-I~n:lea a 
fl.'·l8 apooeypha, á vistá' do tJffiáio a.fi; 22. Fin~lment~, 
sendo os 2utorea 'destas ret~poetas os mesmos· iudioad.oa 
na resente~denunola aril. 'serVirern do testemunhas no 
pr~oeaso; ·uondó; taes respoatns graciosas,, além da de
fextuosas, ''Pilreoe que o fim do denunciante Raymundo 

·Nonato foi sómente~<lbrigat ()a respondentaa a àoúfit:znar 
em jUizO' o que talvez tivessem dito íóra desta, ou para 
forç~U a ' promotol:ia publica a denunoiar contra a sua 

•. oon'Vioção; ·porgae; ao contrario, de~:da qua· sahio Rqíxelle 
trupressoi · ?U denuncia. do m~amo· RllyJI!und.o Nô,?-sto, 
em 13 a.e Julho do anu_b··passado, tona onmprxdo o 
'Btll :d.ne~, dennnoianio <lontra- o mesmo José de·Aranjo 
Oosta .l ou, ·flnalmon~, - ·~ · gosto . e a eaperauç!l de ver a 

. ti~ reo()lhido a uma p:dsao antes da o~lpa}ormadn, por 

dti oodigo do prooesno ;· como se bastassem quaesqner 
, indioioa ()U a eim_plea nllogação do !luei~toso, ou denun~ 
olante, ·.ara ter lu~a! a mesma· ~r1alio~ quo,'F.~~un?o.as 

'bet~aado« em razlSàlsoltdas e oonYinoenteo. Seja eete in· 
·tfmado ao Dr. promotor puhlioo. Thareaina; 6 de Abril 
de 1858.-Yt'llagtJ. - Odnforme. ~ · 
· Note ·&o raRia quo tndo qu!lnto o1·denou e foz neese 
prooes!~ o ohilfe de pollola foi fai -otficio, ninguem 
lh'o pedi o;_ o aoousado níio osreoeu de dl:lr um só pns· 
ao em nua defona , ·· porque a jnatiç11. publio~ corria 
adianto delle' ptira (é triste dizi·lo, m.a11 d verdade) .. .. 
enoobrir 01 ·vestigil1s do eeu. crime I -
"' Parilae-me bttnt~nte estl\ simpl~s nar.raçiio, que tenho 

feitol para provar qUB não oalamniei o meu e.oouaador; 
mu eldctem ainda etn fa,l'or dclle dous dooumentos bn • 
)ôrtant~s, quo (lt\ ropnto de muito· valor .para doixnr 
Ulesos! retiro-mo á& infllrmaç~e~ qn1) a sen ranpoito 
·ó ·prosldebte· e o ohefo de policim do Pl9ohy darão nlti· 
·mt\mente Ut> govorno, em vlrtull.~ dtl m.inhn requialçiio, 
·appro-vRdl\ por·(lst" oamarl\ àm 22'de S0t1Jmbro do anuo 
'proJ:ipu> 'pusado. 

'O Dt. Luiz Antonio Vieirn da Sil\'R, em oflloio de 19 
. . .. .. . .. . 

"juatiÇa1 diz o seguiuto : 
4' A'B infoJ.'mações que prest~ o ohafe de polioia tenho 

B·-llOBrerroontllr tnn~a ,quo o- ooronol Jo116 do Atanjo 
·Costa, a ttnem ·hoJe oonho~o passoa.ln:xente, -o tlxeroe 
. n~at&-· aaPl~l o .. 'Pil&to de, oommaudanto superior dn 
guarcl._ n11Ciônal;:te1).dô ha pouoG eido demittido do lngiU' 
do S": 1l<le·presidente> ··é ··pelo seu oarsoter, por-nnl\S 
quali'dodes . pessoaes, pelo aen comportamento excmplRr, 

:fortana., !h~ependente; ser-viços . e · _bem fi~madn . ropu
·ta~o de negooiàuto honrado um dos , m11lho ~as oarao .. 
•téroa .desta· .proviúoia. ; Profoaaando desde que entrou 
'Pirli·a..vida·•politloa os prinoiplos da esoola liberal·, tom 
'siao por- t'V02eB o·nlvo ;.la má lontaile de sa yersarios doa· 
leaea quo, nio encontrando na sua vitla nm só !Mto quo 

c desdoure, hmção mão d~ssa. oalnmnia que lhe foi 
ni!:in.ead.a tres· nnno'il depois_ do fnllecimento dnquelle ae11 
esorn;vo! por nm <eu inimigo. A dar· credito .a ·estas e 
out.rns nn.put::çõ;s da que Yêm recheados os pGriodicos 
políticos que se pnbliCJão nas provinoias; mfll doli carac
teres ainda <_lll n: ~i 'I ptwos a inoffa~aivos •. Assim; qual
quer que seJn o fim a que e!l pret:nna att1ngir, levando· 
se fao~os desta ord.em á d1scusan.o da camara doa s. 

opn .n Ofl.! o quo poPw atesev?rar a V. Ex., quanto & 
est':l otdadao, ó que (IS sou.~ propnOtl adversarioa não podam 
Cm CODl'Cienoi;:;. l'lBSOVernr 8 tl:XaOtidão do facto aJludido 
n não se· tornnrem eoos de - ãiltÕJ!l ruins a de odio~ 
parti ou are.~. eC1s gnar o :a . x. - Illrn. e Exm. 

· Sr• oor::aelheiro Joaquim OJt1wlo Nabiaa, ministro· e ee
oreturio de estado dos negocias à a. j uatiça .-0 presidente 
I.uiz .. Antonio Vieira da Silva. :. 

1 

Eu fiquei estnpefecto ao lo-.: essns pnluvras; .rorqua, 
senhora'!_. de nm_lado .suppunha que ? nobre presi
dente nao fos~a tuo facll em dar. uma mfm·mação se
mslhante om favor de Llm individuo que conheoir~ tão 
pou:~o, .é do Oll~\'O pe.re~i~-m<l inorhel que um homem, 
qu~ ha aoneum1do sua_ v1dn em persegoir a. hum:nui
dnM, em bz"r quostoos de tud.o e com toiloil pelos . . .. .. .. ,.. . . . , . ' , 
pudesae arranoar de nmn penna tão illustradn um jaizó 
tiio Ueongeiro. 
~u poderia · citar neeto mesm~ ins~ante um~ .longa. 

digna de melh~r sorte, inoluslve aquelle, que p8z teriJl~ 
~· nossas . relaç?es., porque já as .tiyemoa ; port!m, 
n!lo quero el!l1ttir uma. só .propos1çno quo imme-

, . 
qna1 ve~ho oo:no é, e nuthentiolldo, oomo se acha, vale 
por multaa: 

« Illm. Sr.-JoEé do , Araujo Costs, morador nesta 
villa, quor fa~er citar n Luiz de t.al Vianna,. offioinl 
da funileiro-, mora.dor tambom nr. ·mesma .villo., para, 
:por -meio de! uma. .<1\lnoilinção pagar-lhs a quantia de 
·160 :rs;· p1·ata, l'alor antigo, prr,v. nierite de uma folha 
de Flündres que lb.e deu para lhe 'faz3r trcs cnnos; .que 
niio fioárão conforme na dimensões .dndas por': molde; e 
l'eousand.o-so o ll'llppliol\clo pô•l<ls . conforme-.enoom
mendou . fiea.nilo &D6Ítn iuutilis!l:los lh'cs não -. uer 
pagar;; termo3 em qu€l requer o supplioànto se ~irva 
mnnda-lo c;itar pari\ o.~ dito fim, pena de rõvolia, o 
quando compareça e nao ss otmoilie proooder,ao nos 
t rmos ul riores conforme sun oondomnll ão do ua 
'!Um. Sr. juiz de puz dest3 torruo- R. M, - Jos;J d' 
.Araujo Co1ta ...;.Qi:e·ee,· o maroo o di.e. 3l ás 9 hOras da 
manhã. Piity, 30 de Agost.> do 104.7:-lfot~ra ,. Se
gne-r!O a certidão da oit!lção pRs~aua O ns&ignndn lltllO 
eeorivão F1·ancisco Joaquim Borges. 

Sinto:> qu" não est~ja prosonta o nobre d6put.tào pnrs 
moetrar-lh'o1 porque to1a a letra d11 peti~1ão é do pro
prlo punho de José da A~~aujo . Aqu! ll Ulm, entret~nto, 
leião-no~aprGciom-uo,qt:.c on n bot~nho-ma do oommon
ta-lo. Isso, J>nróm, ·seda o ~enos. J Oiié d~ ·A rnuj > uão 
-é só-monta tlx:oso, implnonvol nas seus ndios e o!'go nas 
suns vingnn~m.s1 ello é tl\tnl.Jlim cr1.pn~ <le hln\·.ar rui'io da 
'qunlquor meio, até mesmo dos -manos deoorouos, para 
pol'Segnir ·nq\.\ellee que 'têm 1.\ ~e~>gtnçll do oabir nu r.e11 
terrivel des!lgrado. . 
. Para proYn-lo bastar-me·bt\ ler aqui outro clt;oamento, 

:mns, · antes de fnzê-lo1 devo pedir a almfl ele· ·quem o 
esoreven, pois já é oom Deo31 que lauoe á oonta dQ sen 
amigo, que obl'i~u-xna a tomar 0~~11 penosl\ tnre(a1 o 

moriu: 
cdllrn. amigo o St•. José de Arauj J Coat;n. -

Oampo-maior, 9 de Ddztltnbro do 184 7. - R'"cBbi sus 
estimada oa1·ta de 6 do an1lnnto qu9 respoudó, Oa de
sajoa 'lua tenho da se.r prestG.vel a V. S. e -n p~lpnvol 
neoeilstdade de :Yermos fóra do emp1·ego .o tnl eujdto, 
obrigo11,-me. a :a!!isnar ~adenunoin que ma pode. o pelo 
·mesmo po~:tador. remotto1. eatiliiRUdo que lhe vt~ a con
tento~ qn& lluanaujom as oeua-as. som que eu tenha·oom
promottimanto por faltas de provns,o oue couti.o de. sua 
amizade. Se fôr mi~ter p1·oonraçno m11xidnrai) o vou· em
penhar-me hojtl rnesmo .. para Ooiras, não o9stanto o 
,pro~I!SO•qúe deve t.eradouunoiQ, para ser lho no mcuO:, 
trooauo o lagar, qnllndo ntio po~!l\ ser domitlcb on nus-
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pen!o pelo preaidento, ó qtialhe .:~omm1mioarei. Findou
se Aqui a eleiçfiv secundaria, faltando um eleitor por 
doente, e tendo o Dr . .B~rges 12 votoa, o D.c. MRrooa lO 
e o celeberrimo Z!loarin~ 2, com qua dei umoavaoão, 
não porque don5 voto:> valha a.lgttmn coliéHl na natunli
dnde, mas porquo não eapera.va. isso dos eleitores do 
minha prcpria chapa r r E' mundo. Oesojo-lhé í!!iuda e 
ventnras, e sou de V. S. amigo obrig~dir.aimo o criado 

ope& "' e o rcmco. ~ 

Senhoras, nqui eatiio amhoa, revestidos de todll.B as 
formalidades lflgae~.' com tod!' oloquencia do original e 

niio tivo parb na sua r.cq•lisiç.ao, nem IHJÍ co:Do forií.o 
adquiridos; r~oebi-o!l sem esperu1·, e rúio importa saber 
quem remctt3u-m'oa: quem quer que fcsEo, é orador dos 
meus agra.dccfmcntoa. A. iEso \ltllnpre-me np~nas liCJres• 
cantar que José de Araujo é aiud-. hoje o mesmo homem 
de 1847: terá porvonturt• aprendido a. rtfrê,~tilr um certo 
porte de nobnzn, lU fingir Q. primdra vhta modos 
cavalheirescos, que ás vezes illudem; mas 110 fundo 
não mudou auu. con(luota nem melhoní.•·ão seus instinc· 
toa, tanto menos oatensi•oq, qunD.t(J mds perigo~oil. 
Agora deo:dn a caautra se póie ser tamanha a desgraça 

• • .. 1 • 
} 

um dos sous melb.or~a cat·aoteree t . 
Pa~so sgora n tt·atar cla iufcrmação do chefe de polí

ci~ e digo-informação-, p~r ser o seu nome <)fficial; 
' ... ' ... 

baila por um nd,·ogn<lo zelow 
Só depois qn'l a li f·udu co:nprehenclor a rs.zii.o do pro

nunciamento fo:a-mal do no?l'e a3put_aio eb Marnl!h_ão 
. , 

mais nntig•.> no lugar, rnsiil a par doli Bous homens e 
o orgão natural da consnlta em mataria crime formava. 
do meu aoonsador tão benClvolente ooncelto, não é muito 
pnl'a admirar que o presidente pensasss do m·csmo mo
do. O officio delta eseá aqui, niio o leio integralmo.ote 
porque é enfadQnho e diff'uso1 mas lerei a ~na parte 
mnis irnport'lnto a rels.'lva ao o~so vertente; smtes po
rém de'Vo obeervf.r qne não compreh~ndo a rnzão1 pela 
qual foi reservado. El·a um documento valioso, que 
deviaeer levado ao conhecimento do governo, para ser 
remottido a estn camsr<J., onde a sua publioidaüe seria 
.mu1 o. provava .• e o~ae e, a. qua csss, eu es .ou 1spo11 o 
a. fazer dt~ minha p!lrte o possível pnrã àsr oitculação s 
mais este arg'llmento faVOl'I\Vel ao ooronal José de 
Arau'o: 

« ••• Dádi!s estas informações do que oonflta dos onrto· 
rioa sobre esta questão quo por vezes tem aiclo debatida 
pola imprensa, devo diz~r algtlma. oousa em orlem a 
mostra~: quo não tem h;:.vido falta de oumprimonto doa 
meus deveres, por nn'l ter instaurado a raspeito novo 
prooesso. 

a Qanndo em 28 da Ago111to da 1868 tomei conta do 
mou lng r, ordenei nos osoriviios que fizessem oouolusos 
toius os autos a qun devesso no. f6rmll. da leí dar anda
mento etV-o!)'icio e nos cnrtl:'rios desta. os.pit!U níio oxis· 
tln entilo o de donuéloia. de q'le sa trnia .. l> (inler~ 
rompe o lu'tura.) 

Euta informnçí'io ó verdadeira, a lnmantc que o 
De. Pt>ixoto, ali1ís tão miuncioso, nüo ti vesPa tomado o 
trabalho d•J dar a l'Uz'i'io dcsat'l facto; di-b-hri porém en: 
O prooos.so em questão oorrêca pelo cnrtorio do escrivão 
Soum Montdro, outr'orn P.migo intimo do coronel José 
de Arnujn. 

Suscitadn uma d.eacoufiun~n entre nmbos por um 
·ac o, q_ue onra aqne e, . .a , · 

clle, rhwmto o prc-1on:inio du ltgtl, l)l\S~c.do ~os nrraiaes 
oot\Barv,,rioxos, cst1, I[;nol'llndo a c:n~ten01a do uma 
publio~ íó;.•n1r. doa respeotivcs autos, e d~r.oj.nndo .tê-loo 
~.m bott g '.ll\l'd.:'l: enton;'!cu qa"J o m•.Jlllor mozo aon:'l nr
nmjnl' um ol'ime qualquer quo eu im1mtn~eo nocnorivi\o 
en.spoíto. Po!lsa·lo, resolver, o exeontnr foriio ob:na da 
pouoo temno, n oomleumaçãn veio l CJgO inhibl-lo elo 
continuar êw exeroicio, e o seu eubetit11toi nomendo 
por quom j{\. havit'l dRdo na mnis eloqnentes ~rovns da 
bondade, aeru naturnltnonta um!\ peason fno1l de no
oommoàar-se. 

Neste pé s.e cousns tomariiio o xuolbor onminho, se 
Scti:Z.Il. Monteiro, mai~> precavido do quo o suppunhüo, 
niio tiveEile tiil.~ n os•:.l.toln de guardar em lugnr $eguro 

o objaoto de tantos cuidnuós, dütante todo o tempo 
que levou foragido em oonsequenoio. desan persoguição, 
o ei~-aqui o motivo por que o Dr. Pei.to~o, no assumir 
o sou cargo, não o p6ia encontrar. . 

Senhores, cu quizorai mas não posao, fazL•r nqni uma 
apreciaçih rapida desau prootJilSo Monteiro; para dar· 
vos, po.tém1 umn id€a ti respeito, dir-VOE-hai que sUo 
foi de tl\l modo iniquo, queJ a~'3zar tlo3 reenihos tão 
commuus eu ra.os po 1 zooe1 qne se sepsr rao cp;118 e 
terem muito tempo oommungado das mesmas orençllB, 
foi o Dr. PolyJo1·o Burlamnquc, insuspeito aos meus 
sdversarios, o nd"oggdo de Monteiro, muito embora 

evcess ea nr cor o e que zsso e rar1a, como e eo ·1-
vamenta trouxe, o odio implaoavel do coronel Josll de 
Araujo. Não éxagero1 conto o quo é notorio. 

(Continuando a ler) .•• « nltim.amente, porém,a impren
sa e um dos representantes desta. prvviucia, tendo· so 
occupado por vezeB deste facto e constando-me que 011 
Rutos ha.viõ.o nppsreoido, tratei desde logo de e:umina• 
los afim do ver qual o ptooe!Hmento que deveria ter, 
como magistrado quo até hoje tem sabido ctnnprh• óom 
os seus deveres do juiz que &e preza, e tendo verificado 
que não aa tivera feito corpo de delicto, que tornasse 

atente mesmo Ol" eim los in :Iioio'i a exiatenois de 
liRBtigoa arbaros qu~ pro uz\&Bem a morte e lOto
rino, para com fundamento 24 annoa depois levantar--se 
judicinlmentaaecueação tão grave contra. o senhor deaee 
escri!VO attribnindo-lho nm semelhante homioidio li de o· 
pe1to o faoto do esoravo ter ai o enoommendado e se
pultado publicamente e sem :n: y~terio na villa do Puty ••• 
(i?Htrrompendo a ltilu··a) que nes:;e tempo era. uma das 
maia insi nilioantes ovo11 ões do Piauh. -ondo 
oonsequencia a aoçiio o gov~rú.o era qua8i nulla ... (con· 
tiflu:tndo a ler) c ande então autoridade alguma qua 
tivesse attrihui~ões crirninllt!B promoveu a mais lefo 
indagação polioinl, tendo varifiol\do qt~e Rsymuodo No· 
nato, pronunciado por crime de oalnmnia por haver 
feito a impntlção do homicídio de Victo.tino contrll o oa
ronel José de A.ra•jo, por oooaaião do seu julgamento 
perante o tribunal do jnry, onde desenvolveu n maior 
discnssiio do seu direito. não a provou, o que por aerto 
teria feito como meio ltad e seguro de salvagunrd~r a 
Eua liberdade, con!!iatindo a, saa defesa unioa em ter 

zio , pra,a.r quo não havia calnmniado o queixoso; 
viBto ccmo npenns tinha. rtlproduzirlo no Correio Piem:; 
hyen&e o que fôra antariormentb dito e publioàdo no . . 
tura.) Elioapou por esquecimento dizer aqui que o jury 
absolveu Nonato, pois isto pouco importava ao on.so ... 
(co?Jtinuando a ler) c msim ColJlo considerando que ectas 
aoousnções Ulm atraves!3ndo 37 ndministrnçõea di.ift~ren
tee, h.ve:nclo ntá sa sentado na cadeira pre~:~idenoial 
vioc-preaidenten inimígos <lo coronel José de Arnujo; 
q~e a provin:Jln LG:U tido 34 chefes do pol!oia, 6 juizes ma
nl~aee formados e 19 promotores pubhooe sem que no 
entanto essas autoddfldell tivessem ordenudo, inataurndo 
e denunciado da llOTO sobre esse orima . » (Interromw 
pendo a reilura.) O goat:> pela esta.tietioa lovoa o Dr. 
Peixoto a iiÃfol.'mar fslsida,des. Eesa aocusação foi Mtll 
peln primeira voz publionmentEi em Ca.das, do .llfnl'Q• 
nbi\o, em 18 i9, a sahio om ull! p~>riodioo, que pro· 
-vavt>lmente uunoa ohegol'l n Oeiras. Rspetid:t em 
1857, deixou da sor reproduzida depois que morreu 
Nonat'J em ·1861, po!' cauEa da. sentença do Vr-. vm~ç'l, 
á qunl soocorre se o proprio DJ.•, Peixoto no final do~te 
offioio, llal'll jll!llif~~al' Q Stta. ineroi!'-: é IDnis ~roR. que 

- , 
11otut1l protuotor publico da oomarcn., Sl'tlào um dos rc
dnotores do jornal PiCiuhy, c~de contra o eoronol ,Tosá 
do A.1·aujo r.e t~m repetido estu. aoonmção,até hoje ainda 
nlio intentou nova dennnois, o que por certo fnrifl. com 
nqllollv zelo <li! fnnocion11rio que aRbu oolloont'·Se na 
altura de seus dovel'.:lB,. (aqui lln imjn 'll çib e J,ypoori
nil\1) « tl\nto mnir; quando pela pcsiçiio de red!lotor de 
jornfll tem estAdo em oontaoto immediato com nqnelles 
q'-lu tclm protnovldo n pnblicn9iio dos artigos que tQm se 
oocupndo sobro C'& to ne•umpto>oatondl que 6J.'· o{/ici() .do 
doda procodnr, ~ Ulolloa quo niil) quizu~ao, deixando a 
(lRdclrn do jult ruoto o IIDIIRrclalt prestar· me ao papel 
do inatrmnonto do 11nlxOoa atli:~iM (isto (\ comigo) 
i6 pCtrquo a vlotlmn ~ um ndnr1Arfo pclitioo, col-
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Juca~do-mo assim debaixo do lllla.thema terrível de de alguns caracteres respeitaveía que conheço nesta. cAsa~ 
juiz politico, j i:iiz maldito t Nunca transigi oom n jus- Dessa. vez nfio foi possível tolera~ lo; reonson·8e in limim 
tiça como magilitraao, e eis-ahi explicados os motivos o a:rtigo e gliardou·ne o a.utograpbo. · 
por que ilâ'J acudi aos raclaxnoo da imprensa para 24: Desde então oome~átão a remetter-nos da secretaria 
annos depois, sem ordem da preeidenoia, sem queixa da policia artigos do notioiario, elogiantlo os nctoJ. de 
ou denuncia da parte de qualquer pessoa do povo ou S. S., e copiados por um a.fnigo, em a.ttençiio ae ·qual 
do promotor não instaurar novo processo crime; sendo lhes da.vamo8 ingresi!o. Um dia, porém, vierão dotl.l 
certo poiém .qt'e spezat da denuncia unicn, que f.oi exoeseiVa.mente lisongGiros e encomiaetioos. Doeu-me ria 

----~S~te~S~Gn~t~a~d~a~n~ã~O~CO~B~t~o~r~o~B~r~e~t~li~aÍilt~O~d~OLJ~~7~9JULU~-~~~~~~·~,,~·~~~-~~~·~~BtBPDleS1 10 
digo o prooesao, diRerentemente do meu antecessor eu menos particularmente, contra a sua paternidade puta-
teria proaegnido noa termos posteriores della; (não sei tiva. Fi-los inserir com uma nota no fim do 11egunao, 
corno ainda oonfesss isso) tnas, tendo sido indeferida, conoeb~da ntletes termos.: c Estes ~~us artigos vierão-D?B 
outro rooedimen o n- od i -
tive, e V. Ex. por certo oom nquelle oriterio que lhe · ser supprlmida, enohflndo·se o sen vão com erpcço1, 
á proprio1 e prinoipios de justiça que professa, rooonhe- depois de tirados dons exemplares, um dos quaes eu 
oerá que cumpri com o meu dever. Deoa guarde a pretendia guardar e mand!lr o outro no Dr. Peixoto; 
.v. Ex.-Illm. e Ex:m. Sr. Dr. Luiz Antonio Vieira da para adverti-lo gue devia ser mais oomme<lido quando · 
Silva, presidente da província. -O chefe de policia, se quizessB elogtar por conta e riBoo de outrem. 
Domlngo• Jfont~iro Pei(Dolo. :~~ ·· Sem meu consentimento e ooutra a minha vontade 

titárão mais de dons exemplares com aquella nota, e · 
Senhores, en nno sei o que mais admire ahi, Be a ex- um dolles ohegon dahi 8 aJgnns dias ás mãos da gente · 

ceseiva moaestia. do magistrado coBsciencioso1 qua deixa da Impruua. o negocio toruou~ae por eonsequenoia 
aos outro& o trabalho de fazer o seu elogio, se a sega- publico, e s. s. não péld.e mais perdoar á redaoção do 
ranç'" eom que elle affirma. em um dconmento tão te1•io Piauhy 668e soto exolusivtünentõ meu. Eis-ahi como eu 
que o romotor publico da comarca. da Theresina é um · 0 essa inainuaçiio indigna elo .esraeter do Dr. Oso-

u rz ae ao r. anoe 1nhouo de Miranda riio pelo. Theresina por oocaaião ae vulgarísar-se alü a 
:red.acr;ão daquella periodioo. noticia do ter o Dr. Poixo~ pr"ourado inuooentar, em 

Se este etreothamente " tem, o Dr. Peixoto apenas um~ peça ofll.cial, o meu aooueador. _ • 
~h~~~~P~~~&~~.,~~a~p~~-~~~~-~+----&~a·~~~.~nmnordde~v~c~,,srr~e~p~u~~wç~a~o~a~eraam~mmagp~----
o Dr. Peixoto não 05ctupnlisa em referir aos 11eus supe-' trad.o que ailtda não foi convencido de veualidaile, e 
riore11 ~inuaçõas fundadas em citcumstanoilla intim811 julgando muito ditficil a prova de um faoto, em re$ra 
da -.ida· (lo ... um. moi(O tão oircumspeoto oomo é o Dr. roveBtido da11 maiores cautelas, aorodito antes que m-
Osorio; .'611: Dio de'Yo tambem hesitar ào fazer algumas fluira no eapirito de S. S. a má vontade que elle nutre 
revel~çõi!s sobre o que se deu entre o Dr. Pei:toto e a contra mim, do que outro quslquer motivo :mais in-
radaoção do mencionado jornRl, para provooar 01111e teiró àigno, 
que S. S. vota-lhe, e ieixa patentear~se até meemo nu · • D p · to - d • á d t t 
ocoaeiões menoslroprias e maiJJ inofportun.a&. Se~ q,ue o r. eJxo nao elxar e oon es ar o 

d que do1xo dito, logo que ler este discurso, e iie11ejo-o 
Q11ando parti o Piauhy, em Abri do anno passu o, muito porqne, suppoato não pretenda trs.var oom elle 

já o :>rgio conservador não defendia o Dr. Peixoto, e uma discussão muito longa, espero poder acompanha-
o liberal, havia muito tompo, o aggred.ia de&comma- e • . • 
nalmeu~e. O motivo dessa posiç~•;:;i;:, ~. ---+---k~C.__;re~i~o,~Srtl.:!llpJlre_djJBi~da:enwteoo.&,--:-t-er--oO::;;;e:-r-e:-ci;-;d'o~o-s-----.d-oo_u_m--en---;t-o-a-e~-
foi de um lado a suft. maneira de proaeder pouco rt:t- d li 1 "nh 
fleotida~ e de o·utro a sue fórnu; incoueniente de dia- . ado as exp oacõea neceesnr as para provar que a mt a 
cutir. Quando alli cheguei em 1868, regressando de pu~lioa.ção !lo Jornal do 02mmercio Di~ foi .o~~m~:es.:I~ 
::~ov~om a redac,ão do Piaul&y. ~;~ssnm~do nella 0 denoia do Pianby dêsse, a respeito de Jos de Arsujo, 

" a informação que deu, depois di) chefe de polioiP. ter 
men lugar, continuei a receber os selUI artigos. Dias informado 0 qae havia do :modo oomo 8 oatnara acabou 
depois a Imprtnra para encher oolumnas oensuroa·o de ouvir. Talvez, em relação 8 este eu niio me tenha 
porque tomava muito oleo ele fi gado de bncalháo . S. S. contido nos restriotos limites da defesa • mas tambem 
voltou á O!!lrg~ dizendo entre ~utraa amabilidades o ee- 0 sen officio não t" aómente uma informação, é uma de-
guinte : c O Dr. chefe de policia da ptoviuoia toma fesa 8 uma defesa olgu:ooas vezes aggressiva. • 
muito cleo de figado de bacalbáo, afim de ter força d 1 ir d á ... 
bnetante Nl.ra com bllcalháo na :mão curar a loucura Antes e oono u cgra eço casa a urgenc:a que 

r- ooncedeu~mo. pelo eystema antigo, eto., eto, eto. :t Nl\ revle~ dae · 
pro•aa eu aohei muito brveoa essa linguagem, quo Nüo sei se por ahi esoapou-me algoma exp!essão 
aMm do mais ora allusiva a um dos redaotoreo dfl Im· monos oouveoionto; s~ escapou, Sr. p~esidente~ V. E~. 
prcma~a, e, desejl\ndo moralie1r o s~;~ntido da expressão, e elll' me dcsculparáõ ; porque ó pre01so uma xmpBS81" 
ue1:n corrigir o artigo do Dr. Peiltoto, abri um paren~ bUidll.da do Dio~encs, ou uma pscienoia de JobJ para 
thesie, ao quRl acoresoontei eNtas pab.vraa : c (porque n supportar quodo e cab:n;o. 08 tiros qu~ desse labyrin. tho 
ve.~dado é, para a oooaoienoin xnandaz, 0 que é 0 l>aoa- tortuoso~ ohnmado. polihca, se l;;nçno constantell!~!lto 
lháo para 0 corpo do remisso). ,. Anteà 0 não tivesse contra o8 adversados que se aahno om certa por,Içlio, 
feito: isto ferio o amor-proptio do osoriptor publico. em uma sociedade.··· 
Pouoo tempo dopoi~ a imprensa declarou que S. S.; tão 0 SR. PA.ULA. ToLEDo:-Apoiado. 
dedicudo, como se most.rava, aos oonsorvadorea; jú ha-
v1a pa!lDl\ o ms e tzes om os progrees1s as, gozao o n. CoBLno onnrGvES : - •• • • on e an s vezes o 
de. confi!luça destes, pedindo e quasi obtendo a ohofa- algoz toma os trajes da viotima na face dos tribunaes, 
tura- de policia interinamente, durante uma dbs admi- e o crime procura suffocar a vurdnde até mesmo no re-
ni8trno.;f>es do Dr. Freitas. aint.o augusto e privilegiado da reprcsantn~ão nacional. 

Julgando a discussão nesse ter;:eno melindrc.sn, não Eu poderia, Sr. presidente, em lugar a aoau~açlo 
· d - t 1 · 1 quo fiz na imprensa, ter procedido a um!\ acousnçao ju~ 

q_ntzgmos renl;on er para nuo orna- a :mate onga: o dioial· teria feito melhor. Poil.eria vil'·me dshi a pecha 
Dr. Pei7.:oto, porém, não se Qonteve, e mandoa um esti- ..:~e \er'scguidord. osmen.s adversnrios politioos, mas esta-
l'/\do artigo ( tnnto este aollll) os outros orão copiados '' 
pelo Dr. Sesostria Silvio do Mornos Sarmento., ~ois os ria .ivre de urn f,Lcto tão dtlsngrndavel. 
nossos typogrn_!lhos não entendião a letra do onginnlÍ Von terminar, Si:·. presidante. Trata-se da um crime 
e a redaoção uno podin sorvit-lbe de secretario) no qua quo a. ser real é muito grn•e, e a cama_:a 'Y&i ~ronun~ 
defendia-eu, dizendo quo, se nquillo provava· contra elle, oiar um juir.o muito solemne. Eu retiro-me l\ casa, 
provava taw bom oontr11 F. e F:, nome• propxios,quo citou tranquillo em minhn oonsoiencia, mas .. ~aposto n. aoa-
Q cn nüo declino para não ferir a justa BU!IOept1bilidade tar a sua dooisão, qualquer que eUa seJa, e resolndo a 

'IOl\10 l 15 
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dundar mais deprell88 da. minha innocenoia do que da 
sua justiça e integridade~ (M•Jito b1m; muilo b1m.) 

(O orador r~tira-11.) 
Vem á mesa, é lida, npoiã.dn, e entra conjuntitmehta 

em disorillsão, s seguinte emencla : 
<tEm lugar de 1846, diga·se 18(6 ou 18!8.-FerreircJ 

d1 .4 gui 11r. :. 

dirigir-se ao paço imperial afim e apresentar a Sua 
Mageátllde o Imperador a resposta á falla do throno a 
cumprir sua misEão. 

O Sa. PINTO LrM.~- (pela ordem) : - Sr. presidente, 
disoute•se uma das :&formas mais importantes e que 
maior inflne;nois pó de ter sobre os destinos da sociedsde, 
a reforma jndioiaria (apoiado.r) ; mas dada para a 
2• parte da ordem do dia, tem acontecido, como a 
camara é testemunha, que e discutida quando a oasll 
está deserta, p~rqne as sessões prolongão·se ate ás 6 
horas .da_ tarde, ~ a ésta hora nã~ ha qnasi Jiillgué~ :i:ia . 
portancia·9 discutido em ooulllliâo Gm que os espiritos 
estão raalmel!te fatigados, depois de seis horas de tra· 
~alho continuo. ~u d~sa~o, p_ortanto, pedir que o pro~ 

ordem do dia, e neste sentido faço o meu requerimento• 
O ·Sn.. PRESIDENTE: - Não é preciso requerimento 

esori to. 
Tenlio da o para a2" parte a ordem ilo dia as ma terias 

que me • parecem maia importmtes, porqne não sq é 
estylo •antiqnissimo ds casa, como de tGdos os parla
mentos-: asmaterias miüs importantes são eompre· reser~ 
'fadas .para -a ultima parte da ordem do dia. Não tenho 
duvida, porém, de alterar este estylo, at6 porque talvez 
traga isso alguma vantagem á discussão de taes matarias; 
mas não devo faz~-lo sem primeirament-a conhecer a 
opinião da camara a este, respeitQ, pará que nio pareça 
ser uma inno•ação de minha parte. · 

O Sa. PINTo LIIIU. :-Eu não fiz censura a V. Ex. 
O Sa. PnE&I:DENTE :-Nao tomei como censura; estou 

apenn1f ~lictUl.d.o a razi\o do Jneu prc:icodimento, não 
detiidhtdo por nfim o're u.erlinento do honrado membro. 

Vou ortanto oons~tar neste ·sentido a casa. 
O ·sa. I'ED.Dicio MA.IlBBII\o (peln ordem):- Sr. pre~ 

e1i!.ente, desejo que V. Ex. me informe se, vencido q_ue 
a dieousaão da reforma jud.ioiaria passe par&l a priineua 
parte do ordem do dia, não ha segunda. 

O Sa. C•uz MAonvo :.;...Desde -que se diz que passe 
pãra &,primeira parte, a ooniieq·ue:noiâ é qaé ha uma 
seg11nda. , 

O Sn. PED.DIGÃo MA.Lu:e:rao: - Bem ; · 'Yamos por 
partas. 

Se 1m, -pofs, seglllldB parte, que hora maroa-ae para 
ella c~meçar 't 

O Sn. Cnuz M1cuADo: - A's duas horas, como é 
de costume. 

O Sa. PERDIGÃo MALU:JUllo :-Sa a ma teria dada nara 
a segunda parte1 que é a mais importante, pas~mr para 
a primeira, mas eata durar apenas as duas horas do 
oostume1 eu voto contra. 

'foto contra. 
O Sa. PERDIGÃo MALaEIP.o:-Não ha vanta~em, s1 

não p:ejllizo. Com.~rehondo que se prefira a disca.ssb.o 
da reforma jt&diciar1a, mas fic~nilo abolida a distino9iio 
do l' e 2" parta, sendo dadeo os trabalhos desta OR&ia, 
oomo jl\ oo toUl féito, tü.úoalllàilte pda aoa ordem: 
r, reformA j ucllolarJ~ ; 2", tal outra ma teria; s•, o o· 
tras, eto. Sondo asolm, haveria vaxatagam, porque, 
logo quo ao conclul~11o o expedlenta, ent~:ari~ em dla
oueaiio a roforrna judioiarla, e tetiamos oooaaii4o do 
diaouti·la com gento quo ouvlase, o niio com as cadeira• 
Taziea. (J.p~iado1.) 

O Sa.. Cn1!2fMAc11Ano: -'Mas das2 ás · 4 horas tdmoe 
gento1 porque é o tempo ordinario•das sessões. 

O Sa. PERDIGÃo MALHEmo: -Ainda hontem e nos 
dia~~ entecedentes te~ acontecido qne, (j.Utmdo são tres 
hor.as para tres e meta, a. oasã fioa vaiul, ficamos oqui 
mem duzia. que nos interessamos sinooramohte por e11ta 
reforma. Eu estou resolvido a discutir a ma teria em· 
oooliilião em <lao - ~osso. a discussão aproveitl\r; mao não 
estou r~sobido a pe~der nem a ·fazer perder o tempo. 
Fallare1, embora nn1onmente para o paiz, quando'fique - . . - - . 

' . portante se,ia tratada de modo indifferente. (.4poiallo.f.} 
Concorrei com o men voto pe.l'a que a discussão da 

reforma. judioiaria tenha n prafsren·cia, dapoin do ex~ . . -· .. -' . ' ' não ser assim, que é o que trnlia. vantagem real, terei 
de votar contra o requerimento. 

O Sn. Cnuz MA.ciiADo :-Discutirmos exolu~ivamente 
a reforma judioia.Iiâ e mais nada, não p6de ee1·. 

O Sn. ALEN~A.n AnAB.IPE . (pela ordem): -:-Pare
ce-me, Sr. pree1dente, que o requerimento feito pelo 
nobre dej_)utado pela. província da Bahia, se íôr appro
vado por esta augusta oamnra, serú. prejudicial ao in• 
t&nto que elle deaeja alcançar. · 

C D ·-

O So.. ALI!NCA.R AnARIPE: - Creio que consegui~ 
riamos ·melhor resultad~ se V. Ex. quando der a 
2• parto da ordem do dia, na qml se comprehende s . - . . . .. . . ' . . 
nasse para uma hora da tarde, em vez de dá-ià para 
os duas horao: teremos assim conseguido o fim que 
pretende o illustre represen~ante ~a 'Provinoia dR Bahia. 

v 
inoonvenienoia que havia em dar•se a ·inve:reão da 1• e 
da 2" parte da ordem do dia, como propoz o meu illm
trado oollega, que em primeiro lugar falloa. 

A queaüo, como disse o nobre deputado pela Bahia, 
~ que a discussão tenha lu~~ quanâ.o houver numero 
bastante de deiJntadoa quo 4l!aistão á mesma discussão, 
afim de que lllla possa ser proveito!&. Vemoi pela•expe· 
rienoia que de .uma até mesmo. tres e quatro horas da 
tarde ainda.ha mnitos:deputados nesta casa. Portanto, 
desde que v. Ex. der lf 2" parto da ordem do dia:!'ara 
uma hora, nós teremos tem o suffioiente ara discutir 
a re orma JU 01ana oom mnl os oepu os presentes. 

Neote sentido, pois, eu votarei; mRs pela maneira 
por que ?ropõe o nobre ·depntado· pela Bahia, eu ma 

ronUDOlO contr&. 
O Sa. Àlt.A.ulo LI!IIA (pela ordem):-Sr. presidente, 

o reqnerimeJlto do nobre deputado pela p:ro-vinoia da 
Bahis ptova uma verdade que eetá na consoienoia de 
toda eeta O!l!nllora, o que é esta: n disouseãô das ma
terias constantemente, isto ej das propostas d.o ·governo, 
até as sei1.1 horas da tarde, está aoitna das forças humanas. 
Níio ha trabalhador, mais oommum, mais rude que 
sejo. o trabalho 'a que se dê, qu~a ·tenha um serviço por 
semelh&nte f6rma. (Apoeador.) 

ABBlm pois, 'em vez de adoptar-se o requerimento 
que propõe o nobre deputado pela B!lhia, noho qae a 
provit1enoia razoavel seria estabelecer. para as disows .. 
sõss quatro horas unicamente, excepto os IJWJos ur
gentes, em que a damara para d~U solnçiio das matarias 
aubmettidaa a seu oonheoiménto adoptasse a proroga
çii.o da se11a~o por mais uma ou àuá1.1 horas, como era 
anteriormente. 

Mu, umo. ·vez que est8 oubmettido lió conhecimento 
desta oamara o requerimento do nobre deputado pela . - -' , absurda, convem que se inverta não aó a primeira e eu~ 
gnnda parte da ordem do dia, como tP.mbem as respeoti
vas horRB. Ihto é, se V. ~. ou so " oamars entender 
que o requerimento do nobre deputado. pela Bahio entá 
no cBBo àe ser adoptado, convem que ae marque o 
tempo preoiao para a discussão da pr1meira parte, es
t•beleoendo-so -que as quatro horas que erão destinR
das ·para a ·segunda parte, de uma ou duas horas até 
ás aaii, sejiio applicaa!ls para a primeira. E' n solução 
quo me perece quo de alguma lJlanEim dt\ aathfação á 
reflexão do Dobra deputado,.quedeplorn que em mate
rias tl~ mt\tor impórtancio. · cnl!eja n óasa ·vnzia. 

Nio pauso tambem clar meu "foto para q,ue a dioons• 
oão da reformnjudioiaria sejaoeguida, não 1nton:ompid11 
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ou· indefinidamente. Poll ~ata. fõmna ep.trándo n~ pri
inãira parte da ordem do dia· 8 refor1l:la. judioiacia, era 
até as s~is horas não interrompid~ente. 
· Ora, isto e nocivo á boa discussão da& mate_rias• o&bill
mos então no illo(lnveniente quo 11e quer elitor.- A dis
cussão ile prolongaria até o tcznpo em que a oamara 
estaria vaziR. 

Demais, a ditiaãó da ordem do di" em dllSS partos oon-
corre para o llm exame e so uçao a· ma enas. a 
p:dmeira pn.rte disGute·ee um assampto, na segu.ada 
outro ; ouvem-se oradores que fallão pró e contra, es
tudão-se oe seus discursos, aa reflexões qüe fllles fazem; 
no a sogum •l a ma enn. me ormen e· aou a. 

Por consequenoia., Sr. presidente, se V. Ex-. jwge;r 
do seu dever alterar os estylos, qufi.Ilto á divisão das 
mato rias que são dadas para ordillil do dia, na primeira 
e segunda patte; de fó~ma que a•aeganlla parte venha 
a pasaa-r para a primeira,, então oonvéDJ. que o tempo 
da. segunda pCJrte passe para. a primeira; do contrario 
fioa•se 'J)eior do <Jue se estava.. 

O Sn. Cnuz M.tcuADO (pela ordem) :-Sr. presidente .• 
eu entendo quli a oamara deve votar Qontr& todos os "1-
l'itres ofi'ereoido~ pelos nobrel . deputados~ porque ne• 

O nobre deputado ptda Bahia pede qae s reforma 
~udiciaria pasea para a 1• parte da ordetn do dia. por 
1880 que quer que ella seju disoatida em oamaJ,'s. plana. . . 
paço que· vai até ás duas hor~1 poJ:tanto ~aduzida 
uma hora para o expediente, teria sõmeilte uma h:>ra de 
disouseão em camara pleDI~; e na 2" arte,, que .oómpre-

com camare. plena até tres e meia. qn qu!'4tro horas ; 
assim nada. se Blcança com e ud.op9ão da proposta do 
nobre depu~ado. . _ 

O nobre clepntad.o pelo 2• diatriote do Minas·Geraes 
entende que o ruquerimeato poderia ser &Cleito; mas. 
comprebe~dendb a discussão . da reform.a _ judioiaria 
tod& a ordem do éiia, isto é, _não se designando segunda 
parte, isto importaria não haver primeira parte da oJ;dem 
do dia, com prejuizo do questões administrativas e 
urgentes. (4poiado.q Portanto, este alvitre nãQ põde 
aer aoeito. 

s primeira .ptll'~e dn ordem do dia até a uma hora, o 
q~te importaria, quando o expediente a não absorvesse, . 

nde prej uizo. para. 2e ma terias dest!-nlildas a eBs.a parte, 
' ' . 

O outto no'b1:e deputado pelo Ceará propõe qae a 
ségnncla parte da ordem do dia Qontenha as materiaa_ que 
ora ae déstiniio á priiDeira parte, e que oomeoe depois de 
findas as primeiras quatro horas de seers!o. Esta alvitre 
contraria o di~Jposto no regimento, porque o regimento 
só pormitto que ali sEiliaões durem seia horl\a quaD.do se 
diaoutirem propuetas do poder executivo • ora, a pro
posta do nobre deputado dava em resultado nãc:> tlaver 
prorogaçãt> de seM~o por mais cluas hora11, porquo en
tão não se diecmtiriiio p. ropostaa do poder exlicutho, ou. 
este ahitre importaria. nada menos do quo n. reforma 
do regimento. - ~ 

Portanto, nenhuma das icléaa aprasentadas pelo nobre 
deputàdo !)orresponda ás suas intenç!Ses, attinga ao fim 
que pretonda; e, para que não ae prolongue inutilmente 
mais e!lt!\ queatão de ordem, peço a V. Ex. que propo
nha á oasi\ o sou encerramento. (Ri1acla1.) 

Posto n 1otos o enoorramonto da questão de ordem, 

Prooedendo-se ú. votaç~o do rGquerlmento dG Sr. Pinto 
Limn, é rejeitado. 

O S.n. JuNQUEmA., obt!lndo a pnl~vra pela or~em, de· 
olarA qno a deputsç'fio enoa.tregarln de apre!l.cntar a 
S. M. o lmparador, por parte desta oamara, a reapollta 
8 flllla do throno, f6ta. introduzidu no . pa9o da oiclade 
com as formalidades do eatylo a cnmprirA a 8118 miseiio; 
a qtl.e S. M. o Imperador se dignnra dar a seguinte 
resposta : . 

c A"'rndeçó muito á oamRra dos Srs. deputados os 
sentimentos que tne ex.[lrime, assim oowo o apoio pro
tnettido no govorn), • 

O Sn. PaBUDEPITE declara qua n resposta de Sua Ma
gostado ó l'OOobida oom muito cl!peoial agtado. 

FRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA., 

EITRADA. DE FEBBO DE Do lli:Pao JI, 

Continúm a disonaeiio o.QB artigos addithoa oflei:é~idos 
á proposta do poder executivo autoriaancio o _sov,erno 
paro oontr~bir um emprestimo a_, 36,00.0:000J.J,ara. a 
o· tinua íio tr d d f · -
ás emendas a.poiad.t~s. 

VeJ1:1. á mesa, é lida, apqil\da, e entt~,conjl!JlatB.lPente 
em disowsíio, .a soguint~ e~encl&_ su.bstitutila: 

c gG'Vemo os· amnem au oraa a·oon ra r·oom 
nil r.eepwctivas companhias o resga.te du est~ de 
feno do Reoib a Agua-Pre~a, da BRbiaa Joa~ir.o, do . 
Paraguassú e dlf Santos a Jundiahy:, por tUa.!as dR divida 
.externa, oomtmto que o dispendio nnnual oom o ·juro 
e amémizaQiil destes não exceda á impo.rtsneia da ge
rantia concedida a cada. uma dBa ditas <!ompaoblu. 

c Efléotuàdo o resgate, a ,ro.Q.da 1iqulda.da5eflU:adas 
àe ferro será empregada nas obras uo -seu prolonga~ 
manto por seOC}õas-, eegundG o traço mais vaniajoso que 
ae 1'e»ifioar pol' estudos, que ser~o desde jl\ feitos, 

oàendo o ovorno dea · éildet maia na oonltllil io de 
oaila uma a ,OOO:OOOS annualmen_te. · 

c Se não eflectuar-ae o reagatG, O governo ccnb-atará, 
como julgar C.01J.~eniante1 o prow~~~-o, p,tlt\ fórma, 

on1o meios ao' a deolax os 81ém doil faoultados 
~ ~is anteriores. 

«O. gov~rno ma.u~a~á oom l;ll,'genQia. e}ltu~ ~.sy~
teJD.6 completo .de naçao e lovantar a oarta 1t;iue_ra\'11i 

· m ·o d.es endendo el s meio& co i os na 
lei de orç~e~o.vigente a qu!ln.tia..n~~~sa~a á .e~ecu ... 
ção deates trabalhos, que aerio opport~!f,Pl.ente apre
aantaaos 4 ase~mbléa ger~ • ...,...&nlo~(o é_qn~ijlo ~ Crus 
Mach~.-Franci•co dq R1go ~arr.o• B(.lrrllo.-.An~onio 
Luiz A{f4tu!J l11 O<Jroalho. ~ · 

O 8r. Dlogo Telbo (m\niuro ~a, _ CJ{lr.icuUuroJ, 
pret~mdendo ooonps.r•Be det1~en• com o Sllsumpto 
da. pro~.osta na 3" diaonssão, onde o debate mdristitue 
englobadamente, poderá então responder aos diversos 
oradorea que o pre~edêriio ; liii]itB·BG a emittir a~a opi• 
niio oobró .os additivos oflereolClos. 

o a aoe1. ave o a 1 vo s s n vo a co IlllS· 
são de orçamento q11e acaba de ser lido. As idea8 abi 
contidas não oontrarião as neaesai~ades do ~eniÇQ pn
blico na parte especial da proposta flm d\B01111Sii.o e 
plll'~;csase G aco.or o com as asp1raçoa11 znam et _ as 
pcr•varios Sra. deputadoe repreaentantes de províncias 
onde ha. eotrg,das de ferro que as 'julgário pret~ridaa. 

Na exposição do motivos que precedo e. propoe~a 
eubmettida a apreoiução da camàra, estão geolarados 
os fundamentou da p:cefel'flncia dada á eat~ada de ferro 
de D. Pedro II, visto ser impoiJsivel atteilder simulta-
neamente a todas. Nio ba, não p6de haver, . da parte 
do governo o pe'nsamenw de pospôr outras eJ:igelloias 
att.endiveis. A questão é de opportunidade; é elas '!on
di9õea eilpeoiaes que reolamão com ln&Js urgeno1R a 
atten9io e os reonrsoo administrativos antes pnra uma 
do que para outras· dese88 ewprezaa. 

A emenda ofl'ereoida. pelJ nobre ropreseu~nte . do 
Ceará (o Sr. Al'ãujo Lima), e varies Sr~~. ·deputados, 
consignando outro empreatimo de Blí,OOO:OOO$ para ser 
dietribuido ás provinoias não comprehendidas na pro• 
posta e 6lmendns da oommiasiio, não pó de ter a aoquiell~ 
cia a oamara.. 

Na esaenoia stamos todos da accordo isto é devetnol!l 
attender oom a maior so!ioitude ás vias de comtiluilioa
~ão, construindo estradas, pontes, -canses, eto. , por 
toda 8 parte. Mas com que meios, com que bl:\aea 'l 
E' esausado tratar dos meios quando faltão ias bases. 
A camara não p6cla reeoher seriamente aob~e sàme ... 
lhanto sasnmpto sem estudos preltminareiJ, aum planos. 
sem a posaibilida.de de apreciar e.o manos oomo ae fará 
a disidbuição dos s5,ooo:ooot pelas prc,•h:aolaa. 

E Q nobr"' deputaClo tanto rooonheoou lato meemo, 
quo oonaignou a idóa do lefantarem-111 plautaa e fazo· 
rem-se or9amento1 das obrne, embora com uma urgon
oia tal que impooalbUite a e~eou9!o do trabalho }\ros
ta-.el. 

Nilo cst:So as obras da estrada da ferro de Pedro II 
no moumo oaso. Ha estudoc feitos, que · babilittto uma 
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resolução definitiva no que é eSIIéncial, isto ~~ na oon..; 
tinua.çio dessaa obras de aóoordo oom os destinos da-
quella empreza. · 
. Campre, portanto, preparar os elementos necesna:tioa 

relativamente ao eerviço da viação nas provinoias, e 
àeoratar as ~o!lstruoçõas mais u~eis e reclamadas-, con
forme . perm1tbrem os recursos do thesouro nacional. 

O additivo agora apresentado pC:lla 6" oommissão ilu· . . " . 
feita ella, os poderes competentes decretaráõ os" fnndo; 
preoisoa, e tudo se conciliará convenientemente. 

Já. expÇz o motivo por qae s proposta oocupou-se de 
. . 

prez!l quo pertence ao Estado, que tem elementos 
creados, que tem tn!lios proprioa de caminhar ao Reu 
fi1J1, As condições das outras entradas de ferro são to
talmente dift'érentés, repete ainda. A idéa de ex:oluir 
esta.e, de preterir as necessidades das paqnenao provin
ciaa, eapeoialmento do norte do Imperio, não poderia 
achar apoio no orador; que é do norte, e tem muita 
honra em ser representante d6 uma provincla pequena. 

As 011tras emendss estão prejudicade!!, seja por ierem 
sido comprehendidas no additivo stt.betitntivo da com
missão, seja por cc;nterem idéa contraria ao peiisaaiento 

• · ' · oi asr igo a 01 ap-
provado. 

O 8r. ArauJo l.tllna:- Sr. presidonte, comeÇarei 
ot de lorar o s stema no se e o vsrn 

os seno amigas, . que apoião a propoota em disoue~:~ão, 
não dando resposta nos oradGlrcs que ·se ooanpão da 
mataria. Suooede-se o ataque ao utaque, o óverno a 
Bens ami oa abri io-se l\ um ilenoi • -
lletra~el, promettendo dar explicações nas· discussão t 

Senhores, com semelhante oonduota desconbeoe-se a 
natllreza das nüno~as, bem como s do proprio go•erno. 
Aa minorias ou liustentão as tradições do passs.do , da 
cujas entranhao naaaeu o presente, on combatem 011 abu
sos do governo, que são inherentes á natnre~a humana, 
ou afagãJ as gerações do l11taro , que podem não i:lar 
aceitas na sotwuidade,. mas que muitas vezes o são dahi 
a pouco , oomo questão de obtonologb\. Em todos o!J 
ou os as minorias merecem respeito. 

S!3nhorea, os_ negocias humanoa não J:Odém ~ager-!'a 

e a pennaaio são propriaa õoa hollleWJ ou dos povos 
'ohllisa.dos; a foriya é doa brotos. . 

Posto isto, C!Om o systilma que o ~overno adopts; 
não sómente é infi · , • 
do mesmo governo, que deve aapitar o. racionalidade de 
ssns aótos ou a j ns~ifioação delles, pela discuoslio e 
ex.sme. 

Senboreg, o que estnboleca o projooto de quo se 
trata't Elle, como o 11dditivo -qu11 foi apresentRdo, con
sagra o resgate pelo governo das emp1-.~zs.s das eatradas 
de fa.rro q11e temos no paiz. E' nptavel a variação q11o 
segrumoa em nossa conduota relatiVamente nos negooios 
publicas. Houve tempo ern quo as tbeorias de Chovallier, 
garantia de juto,estn.,ão em todas na booas, a. industria 
privada dirigia todds as ernprezas. Agora surgem novas 
theorins, o p:overno é o emprazado universal do todas 
as estl•adael Em qu.e 80 funda semelhante principio 'I 

E' elle verdadeiru 1 Sem\llhantEI principio é mani
festamente falso, oondemnado pela raziio o por todos 
os esoriptorol5 que andão om todas as mãos. O governo 
não pódo ser emprilzario por duns razões oapitaes. Jltlltu
lhe o interesse individual, movel Inll.il.1 poderoso das 
acções humanas; sohra·.ll~e a grandezll.1 que preside a 

1 o o esper I010G 
nss obras qu~ er:n~rehende. Isto posto, quando se pO!
terga este pr1Dc1p1o, quundo ao e~tllbeleco um principio 
nov&, onmpreindagnr quaes eiio IIB cnlls!IB eep0oiaes qu&~ 

·nos leviio a abandonar a regra a . qu~ estavam os affóitos 
tentar, para adaptar novas theol'ina. 
Se~undo a. ilx:poeição dos motivos que apresontou n 

illustre commisaã.o1 a. quem foi remettida. esta mstoria, 
dá ella oomo unioa razão da "iolacão do prineipio a 
neoesnidade de dar impulso ~s vias ferrens que tomos. 

Senhor es1 se esta é n rnzuo que 111:1 illua~tron oommia
sões e o govorno invooão para nutorisar a medida de 
que se trata, pela minbR parte deolaro qno eUa é con
traproduoente;_ porquo a roalizaçiío dna víae foneas qne 
temoa em grande ps.rto com o aeu ponto objcotivo no 

S. Francisco, para mim seria uma verdadeira · oalsmi~ 
dade publioa. A aiitrada de ferro de D. Pedro li diri
ge-ao para S. Franoisco, a estrada de ferro da Bahia 
enoaminha-ae para o mesmo ponLo, a estrada. de ferro 
de Pernambuco procura·o moemo ponto. 

Senhores, snpponde a tenlização deste plano, sup
ponde que estas trcs vis.s ohegnem até S. li'rancisco, o 
que á que oolboriamos 'f Eu vou dizer. Teriamos gasto 

, . . 
lia algnem nesta casa ~ue ao~edita. qus o S. Francisco, 
doentio, sem população nem prodnoc;ão, aeja capaz de 
alimentar tres vias ferreas além da via fluvial que ~e 

para mim não tem o menor peso, porque, repito, jul
garia en a realização de semelhante medida como uma 
calamidade publica. 

Senhores, daiS tres vias fer;:eas de qne tenho fallado 
e que se enos.Ininhão ao Rio S. Francisco, em minha 
opinião só uma tem condiç<.ias dG -.iêl.a, que ·~ a da 
Bahia (apoiado1), porque terá o mei:'osdo natural deste 
rio. Para demonstrar esta verdade basta examinar as 
vantagen11 que estas diffl3rentes vias podem eetabeleoer 
com relação á importação e ex:portação dos productoa 
pãrã S. Frinióisoo e de S. Francisco. Com este intuito 

e p i · r oa.mar que eu e uma 1 a 1-
geira sobre a navegstção fluvial, e distancias q11e vão 
do Rio de Jantiiro ao Joa~eiro e á Bahia, e bem assim 
de Pernambuco ao ponto a que pretende che ar eBtR 
es ra a. 

Começarei pelo Rio das Velh~ts. Senhor.cs, nesta oooa
sião folgo de !Rzer justiça á intelligeuoia G patriotismo 
dos Mineiros, que têm estudado a lia ão da. ilua ro-
.,1DC111, que em e1 I) o~an ar a car a 011 seus rtos, se
guudn ~;i v e de verifica\' !>elo eatudo a q na esta mataria 
me obn~ou. 

E sqü1 cabe fa2er uma observação. Os engenheir~e 
mineiros os Srs. Drummond1 De La Marliuiàre e Gerber. 
que est11dão as diversas linhas da provincia de Minas, a6 
oontemplão o prolongamento da estrada União e In
duatria, de Juiz de Fóra em diante. Elles não compre~ 
hendom que se desl?reze a ma~nilica estrada de roda
gem qu0 a companhia União e Induatria fez de Entre
Rios a Juiz àe Fóra, e em qae se gastárão cerca dé 
15 a 7 000:000 s.ra ee fazsr uma nova estrada d r 
eobre aqu~lla! 

Soohorea, ad.miro e invejo o patriotismo mineiro ; 
mas, q,uando a provinoia dã Minãs vem pedit ao Estado 
26 1l c nt s de réis a ro o e · 
ferres ao ponto de Mn.on(lbas; quando pretende gastar 
6 ou 7,000:0008 de Entre~Rioa a Juiz dl} Fórn, sobre 
outros 6 ou 7,0UO:OOO que estão despendidos, ao paliBo 
que ss a aie provinoias do Imperio não têm estradas, 
de custo de 10 ou 20:000S por le'lua, reputo seme
lhante noto nm arrojo c1e pn.triotiswo em delirio. (..4.poi". 
dor • nllo apoiado1.) 

O Sn. JuNQu~IRA.:- A Bahia .lian com o dirtJito do 
dur soldados e dinheir.:~ I 

O Sn . AnAUJO LIMA: - Senbcr~s, para demonllttl\r, 
como disse, as ~nntagons que têm B9 diversas vias 
fari'eus de que fttllei com relr.vão ao oommeroio de 
S. Francis::~o oomaçarei pelo Rio das Velhas. 

O Rio dao 'VolhRs, do pontl) Mao:. t'thas até Gua
cuhy, em que ea lan9n Dil S. Franoisoo, tem oeroa de 
cem leguna. Este rio demanda trubnlhos OJ~:traordinarios 
de nrte, regularisação do suoa mat·gena, com faohinas; 
deaob&truçã\) do leito do nrêa, quebramento do ca.
choeit·ns ou bancos do odra em namoro de flS eto. 

s ongon etros mineiros orção a. deapeza com estos 
t·rnbalhos d6l 2,COO:OOOf1 ll 31000:000SOOO. 

O Sn. ArmnAllE FIGUEll\A. : - O Sr. Lh\iü fez o orça
mento de 2,900:0oosooo. 

O Sn. I. utz CARLos: -Lá eatá em um t~jojo no rio de 
S. Franoisoo fazendo explorações já feitas, e deb:ando 
por empregar o vapor npGzar do ooutrnto que existe. 
Nii.o póde por~nto ser invocado. 

O Sn • .AnAuJo LmA. :-Da barra do Rio doe Velhas 
no Joazeiro vão ceroa. de 200 h g uns, e do Joazeiro a 
Bahia. 90 lG.guas ; temoa por couseguint~ 390 l E>guue. 

P~ra avahn~ aa vantagens da navug~ção com relação 
as dtvorsas hnhas, cumpro notnr n di1l'erença que h& 
na navega9iío entro o 1·io a~ima, e rio aba.i.lco. 
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A navegação de rio abaixo tom uma superiorHade 

sobra a cfe rio aoíma, pelo menos de trea para uin. 
Assim a .extensão que se vence eni um dia rio abaixo, 
oareco de troa wae para venoer-se rio aohna. Se eu qui
-zesse adoptsr oaloulos que li, oomrelação , ao aasu'illpto, 
chef!:aria a conclusões muito mais avançadM. ' 

Limito·m~. porém, á base que tomei, quu é dema
siadamE!_n!e baixa, wns que serve para a· minha aÍ'gu-

Isto posto, "Vejamos em que distancia vem R ficar o 
Joszeiro relativamente no Rio ilr Janeiro, e em que 
distancia virá a fical.' o Rio das Velh~ts relativame:.tte . . . . 

Do Joazeiro a Macaúbss vi;o. oQrca de 300 . legua.s; 
mss como a navegação é de rio acima, com o aoores· 
cimo do triplo teríamos , 900 lego~'; dnhi no Rio de 
Janeiro viio 100 leguae," ao todo 1,000. Do Maoat'í. )as 
até o Joazoiro vio 300 legua.s, ou 100 rednzindo-aa á 
terça parte; dahi á Bahi!!. vão cercõlo de 90 leguas, ao 
todo · 190 leguas. . 

Ora, <l9lllprellende•se que o S. Francitícc trage. os 
l!eus producto3 para o Rio de J uneb:o tendo dQ vClncer 
ceroa de 1,000 leguas, quando levanclo-àa ~ Bahia 
apena~ tem a vencer 190 leguas 'l Não é po~.shel 

Nestes termos inJubitavalmente o S. Francisco t~m 
o seu mercado natural na . Bahia, com a quul u via 
fl)rrea do Rio de Janeiro nãtJ póde "'atabolecElr oom E-

n 1 I! rL • 
O Sa. CoEuto RonnrGUES:- Q•1e a expothçiia seja 

Jlllla Bahia, b~ill : mas a itnport~ção aorá pelo Rio do 
Janeiro 

O Sa. ANDUJ>E Ft&mmu.: - A exportação sempre 
se fas por onde se opera a impCJtta;ão.· 

O Sa.. Clluz MA.cHAJ>o :-Na IIE'Iilretaria exi$tam os tra· 
balhos dos engenboi!'os que explioão b~tn eata q11estão. 

O Sa: Au.u~o LI1lA:- Assim aaredito que o com· 
~neroio do S. Francisco será lavado em sua maior parte 
paro. a Bahia, porque a Bnhb ofrereoa condições mais 
vantajosas para a exportação e importação, 

(H a ditfirmlll apc.t•t,. ) 
Com relação a Perninnbnoo, a superioridade da. Bnbin 

ainda ê mais mr.nifestti, yorque o11 prodaotos rn mar
gens do S. ·Franoisoo nao hiio de deixar o Joaz.4Jiro, · 
descendo o rio abaixo, para tomarem a estra1n de ferro 
e irem a Pernambuco. 

ea ea enno3, r. pte&• on e, go or a o as r a· 
zões palas qua.cs aVGnturei uma propoa~ç~o que p~ie 
parecer Ol,l&adn, mas que ODl man espmto xnspr1mo 
nma oonviacão profunda. A dirao9ão dos tres vias fel'
reps ao S. Fr&n:Jisco foi um erro ; n obegada deEeus. 
viaS ág_uella rio B8l'lQ uma VOtdndeira Oa}amidüda, SOi'Íll 
uma despeza em puro projuizo do Estauo. 

O ~11. Cnuz MAcll.\DO : - Níio é muito que assim SEI 
pense, quando n peste jt\ teve defanwree. 

O En . AnAuso L1~u. :-Se o nobra deputado s.ttendos
se nara a minha a1·gunlentnçiio, varin CIUO eu niio oom • 
bato a oonatruoçiio dao linhM forrens, a eim tlnics
lllenta s, coexistenoia das tres linhas no S. Franoi,co. 

O Sn. CnuzMunAno :-Da Maont\bao á. barm do Rb 
·das Valuus aão 70 legnas Davegavoill. 

ó Sn. ANDl\ADE FIGUEIRA :-N~•ogaveis, niio senhor. 
O ~n • . AlUTJJO Lt:UA :-Eu j{, inniquoi oomo SEI po

deria dar a navegabilidnd_e do Rio da.~ Volh~s, .!lognutlo 
I 

orção os trübulhcs preoisoa para rcalh:ar-ae esJo fiDl da 
2)ooo:ooon a 3,000:0008000. . ~ 

Segundo o e:sp~sto, ~r. p::e:ndente, ve I)em V. E::~:. a 
a cnmara qua nao aooztando eu 1111 rDzoP.Il or.u qnl! a 
commiseão '-e funda, pnrn opr olongamento doe tres vms 
fàrreas, u neoeeaidade do dar impnlao áa mesmas "ViiU> 
ferraas, níio posio dnr o mett voto ú propo~ta que so 
dillcuta. . . 
M~s, senhores, se é conveniente que ao faca o prolon· 

Rnnlflnto Jtta vins forrelll! da que tHl trnta, ninita asoim 
nada sutorisa que esoolllamos o meio que ae indiaa, 
torntmdo o governo empreznrio univeral\l dn11 eatrnc1as 
do ferro. 
~ilgnudo o3 oontrl\tos celebrnclos com os oznprezarios 

das estradas de ferro ·da Bahia e Pernambuao, conclui
das ft8 primeiras 20 leguas, como estão, póile o governo 

. entrar em ajusto com eEtaa companhias para o próloli
gamento das maamaa vias ferreas. p..,r que tazãó o go
verno não trata. de &amelhnnte meio? Que obetaculo 
invenoivel ha p&rn into? Ao~~ companhias não qnoraxn '1 ... 
Por que 't 

Senhores, :Jumprll aer justo, dando a cado. um o ue 
e ar enaa. no mo-mo a crer qu'<l tem avido abusos 

da parto d\\s co!DpP.nbins, mns forp tambem é reoonb'J· 
cer que ela parte do govlnno e das pi:ovinciafl ila Bahia 
e Pernambuco têm-se dado factos 11e nii.o são 'uatili-
cav 1s. 

O ~overno brnzibiro, com as delongaa e morosidades 
que lh1:1 F.ão ordinati~s,diz~nclo hoje uma cottSl\1ama~hii 
outra, desgceta a todos aquellca que com elle trat&o. 
Se o governo tivc~~e umP.. linha do conductn. franca a 
decisiva oom ar; comp:whiae, se, tomando em conside~ 
rnçlio a~ 'propostus, lues désa'3 U!::llll oolação protnpta, 
immediRtll, qu~ndo rocunheoeEas quo tinhuo tlireito, ou 
nega~se-R. tnmbem mn Ci\l>O Contrario, P.ttlilflito quo l\S 

c()mpa.nhiM olhs:ri~o pnrn. os negtJcicn relativos a cami
nhoil do fçrro com mais 11ttenção 6 melhor boa vontade. 
A prova nós a tomos na ucstãv Bramah. Em 1860 

ou sa uma F.O ução negativa, deoidva e pare::np~oria. 
Do 1861 até 1870 g"I!Rton o govorno o tempo com pro
mossas. com adiamento:~, at6 que vaio dopois de nove 
11nnos fa:ta\' a uillo uo 11e · . E~ t i ; 
que as faltas da parte d.o governo ooz:oorrem em graud~ 
pnrte pn.m oe de3gosto& e má 'lOntadu cotn que as aom
panbina estrangeiros olhão os negoaios rolativoa a vias 
ferreas cnt:-e Dós. 

Agora u:na ()Ousura tambem án provinoiaa !le Pl3r
nambnco o da Bnhia. 

Quando tratou-se dn oonoaesiio dos privilo~ioa pare 
viali fl)rtena, no antbu~iasmo qut~ a idéa excitara, estas 
proYincias knçárão-se uo meio deasn qneEtão, vieriio 
perturbar o 2lldnttttl:lto ra~ülar dos negooios l'ubliaos, 
promettcndo garnnti:l c1e ju1·os, addicicnaes de 2 %···· 

O Sn. FERNANDES »A CuNUA: -Apoiado. 
O Sa. An.>.trJo Lm"':- .... a cujo pagamento poste

rior recu ~árão-stJ indevidamente. 
O Sn. A Gtl o n 

sa tinhib feito na eatraclas • . 

O Sn. FEnNANDt3 DA CuNH.\ : - Enoarecêrii.o sem 
necessidade. 

O Sn. AnAl1JO L1~n: - A.o01·esoe ninila uma consl
dornr;iio, quo s~j~ foit.R ~m hon\'1\ das direotoriM das 
estrudns ae f•'l\'!0 de Lou1teR. Ti!m ollns sido inoattns.
Veis om pedir ao governo quo rcaonunendo n ocnstrucção 
de esh·adss vicimue, de l'nmeee, quo nugmontom o tr.~
f~~., da linha fort"tm1 qull nugmantllm n aus roceitu.. 

O g <:>verno tom expod!<lo algumas ordens, mnn pouoo 
OODbeguio, Até 1867, flllgundo oousta do tt·nbalho pu
blica·1o pelo St. oonedheho Gnlvilo, rtllllti"'o a caminhos 
do forro, nn Bshin npenne e3tão t.hertos oinon lt sete 
caminhos vicina~n da poquenn c:>:x:touaüo, Em Pocnam- · 
buoo tem-se fclto 11lgum::1 couaa mnie, porém pouco. 

01'1'., estas provindas, pcl~ perturbação em q1:o lan
ÇIÍrão os oontrntos que fet. o governo relatiyn~ !1. cons
trucçi'i:> de est>:ndas de f~rro, pelo ~cu propr1o 1ntereese, 
cataTíio obdgadas n. desttn~l' uro& sornmn tmpo:x t'!UtiJ do 
st•n orçarnonto l>arn desp~nder-so com Ol\minhcs vicinncs .• 
rama<Js, que trou,.ot.:'>um a:ugmouto do trafego, da re
C<Jitn 'Ptu·~ n!l vias f~:rretH~ n11i O!tnbelocitlns. 

• , • • • 11 etnn p,anbias 
notuulmonto teriiio renda bn!'tanto nus anna v.iM fél'tt!il.S. 
e cst:•diío ~mimnda2 dn!l m\Jlhorcll desejoa, purr1 não PÓ • 
evitsrom os continuados conllictos em que ae !!Oh~o com 
o governo, como ta.rubem psra o prolong>monto dan 
U:o!lron~ vitls forrens. 

:M:ne, S(lnhorcg> é conY<mionto dnr o ptolongnmento 
das ostrat~ns de que fl\llJ? Aiudn mesmo ne~to cato, 
não é ndoptsvul o n1oiu que se indion. . 

b1\ando tomos de ch~~.1r a um fim, e hn d1veraos 
1l1t>Íos qHO n el!ll o ~o:Jdu.:dio, ~o~mclha n raziio que s~ 
adapte ,;quolle quo e tnn1s pl·ovc1tcso. Nesta ca9o est.1 
a :omteris. do quo f'e tratn.. • _ 

O go~aroo jnlgn o oredtto do Brcz1l tno bem cotalle
'iooido nos morot1dGs estrnugeiros, que rcputl\·oe auto· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11:05- PÃjgina 12 de 27 

118 SESSÃO EM U DE AGOSTO DE 1810. 

rised.o a Iev~ntllr emprestimos avultados que orção em 
80,000:00 S ~ lOO,OOO:OOOH, para rasgatar todRB u.s el!l• 
tr11d11s du f urro do Brazil '1 

Se o gove-tno julga o credito do Brtzil em F6 tão 
vantajoso, então sig>1 outro rumo, levanta um émptos· 
timo dó 8Q,OOO:OOOS on lOO,OOO:OOOlJ, emp~cg1;1e em 
vir.Ç1ío, di!,tribuid!l com as diversas provmc1:~s do 
Im pcrío. . 

. Evitaaà.o se os erro3 eom.nottid•ls o 
que cmtehelucemos, de alguns unnos n osta. parte, as 
novns vias vodorão dar um rendimento superior a 
r.lgnms. dtt:; r;xhtentos. . . · . 

- ·- ÃI\1rim, o r,Civcrno pratiorná; am noto qua nttende!l 
a jostil,~a. dt>xr.nmando os beneticios quo ostão em maos 
do Er.tudo sob;:e todas as provincias~ dotan~o-as deste 
beneficio, d:~ viação, c tendo um lucro supertor áquolle 
qtl.o dão a<ttualmente as estrsdus de ferro de Pernam
buco e da Bahia. 

Portnnto, não compreheildo como é q!J.O o governo, 
jnl$!1.ntlõ-se em toda a puj:s:uça para,lev~atar ts;m~nbos 
cap1tao~, não trata de lhos dar um testino ma1s JUSto, 
conveniente e politico. . · _ 

Mas, Sr. presidente, o proJecto d.e q~e sa tf!ta ~110 
encerra nó mente as vicios que tenho Indicado, nao vtola 

n os prmc1p1os, as conven1eno1as; am a 
inoxequivE>l, e para este ponto chamo a atteução dos 
nobres doput:1dos da Bahia e de Pernambuco. 

O pt•ojacto é inexequivel, eis a razão em que me f11n-
o. lZ o 1\r , . o proJeo o 'iUe o resgate se ara em 

titulas da divida publica, comtanto que juros e amor
tização não excedão ao ju\'o que actu11lmente se paga. 

Esta providencia torna impossivel a oxeou ão dn me· 
1 a, so era en en o, o qua 6 . R cxpnme, que o 

seguinte: o governo reegata as estra~ua, dá em paga.~ 
mento tituloa da divitlt~ publica; o juro c a nmortiza
ç"io não podem exoedar ao juro que paga ás co~pa
nbiss qua é 7 %, a snber: 6 gerne.s o 2 provinaxaes. 

E' passi•ol que 03 oapitalistns de Londres, homenll de 
negocio, noàitern o resgato com aa condições expostas 't 
Julgo-o impceaivel. Eis a razão. 

Sagundo os aontratos celebrados oom as companhias 
encarrogadas da. oonstru~ção da estrada de ferro da 
Bahia e de Pernatílblioo, o resgate s6 é obrigatório 
de aia de 30 annos. Durante 80 · 
têm direito incontostavel ao pagamento dos juros quo 
aão 5 % gernes e 2 % provinciaea, qua o governo tomot1 
a si, ~1ém das vantagens eventuaes que: po~em nnscer 
d u me t) d 
Ora. o que é qus se faz com o projecto 't Diz-se ás com
panhias: r. Aceitai o rosgate,recebe:ndo,além dos titulas 
da divide publiclt, por ~x~mplo, 6 % t\ conta de juros, 
e 1 % ó. conta de nmoxtiznQiio, • 03 oapitnli&tas de 
Londres, que têw. dirllito por 30 auno!l a receber juros 
de 7 961 não de resignar-se soa juros de 6 % paa
tmndo 1 % ú contn de amortização 't Creio quu é im
poesivel. 

.As oomps.nhias rospondur:\õ mngniflcame:nte: <Não 
tendes o ·uirt!ito do obrigar-nos ao roi!gate: o vosso di
reito só :nnRce depois do decorridos 30 annos. Durante 
e~:.~t•J tempo estais obrigados n p5g~r-no:a os juros do 
7 %· Dahi em diunte trntsremos aooron do rellgato uos 
termos que oY contratos tmtnbeleot~m, tomando por 
ba~;~ lll. média do rendimento de um numero dado de 
nn!los, ctt oouforme nos convier.. • 

.AilSim, meus aonhoresJ o q 11e ret~ultará do cxposto'l 
Re~ultan\ uma perfeita bnrl~ relativatnonte ás provin
oins da Buhia e Pernambuco. A Bnhi11, que é a nobte 

, ' 
oxoroe um papl'l tão importante no norte, cahirüo no 
logro, fioRndo aómente a provinoia de Minas com os 
26, ooo:ooon, destinados 1\ sua viação! 

Um Sn. DEPUT.'-no:-Apoiado. E~;sn partilha é leonina. 
O Su. A.nAUJO Lmu:- l!'oitall, Sr. presidente, estas 

obsorvaçile6 oapitaes, qlle mo obrigso a votar contrn o 
projeoto, chamarei a attenção dn nobre oomminsno 

"para uonu pontos quo niio são de tamanha impol'tan-
oin, maR que todavia merecem ser contemplados devi
rlF.meute. 

O n:rt. 1• do projeoto diz que o psgamento sará feito 
em t itnlllfl da divida. publica externa. Lembro á illus
tre coxnmissiio a oonvJnionoia de declarar o preço deo-

tas ti talos: convém saber sa elles são dados llO par ou 
ao preço do inàroado. 

O att. 3• tem tambem para mim um defeito, qua 'fou 
apontar. Datormina o emprego d.e sommas no prolon
ga.mento d 1s. estrndaa, seguindo o traço que fôr reco
nhecido o maia van~ajoso. 

Sechore~, a experiencia do passado nos obriga a ser 
onutelosos a t.emelbante repneito. Por mais de uma vez 

asa. a necess1 a e e es u os 
prof11ndos, oouecienoiosos, por fórma tal que &e saiba o 
quo se vai votar. Me parecia melb.or que fosse estudado 
primeiramente o traço parn ao depois deoratarem-se as 

s neoessarias afim de se levar á reaiiZa~.ão este 
traço. 

O Sa. FERNANDES DA, Cul'illA :-Apoiado. 
O En. ARAuJo Lrm. :-A experienoia nos tom custado 

caramento, dava-nos ter ministrado lições proveitosas. 
Sabemos o que ocoorreu oom a estrada de ferro de 
D. Pedro II e a União e Induatcia. Forão votaêlas sem 
traço s~senta.do. Qual o resultado 'l Ma.rohá.rlio ama 
sobre a outr:t, cruzárib~se, perdendo o Eatado uma boa 
dezena de mil contos de réis. 

Na Bahia commetteu-:;e o mesmo erro ; dó que pro .. 
· · . a-conveniente, 

(apoia:lo') ent:a:e a coata e a babia .... 
O Sn. FsnNANoEs DA CuNHA: -Litoral tnenoao, que 

tem vias rle communioa ão. 
O Sn. ÂnAuJo Lini" :-... atravessando lugares incul

tos. Dahi proTém pesados enoargouobre o tbeaouro. 
Em Pernambuco acontece a msama causa. O Estado 

· · · uaveis estudos 
prévios e bem feitos. . · 

Nem basta dizer -ha estudou. Con•em que· a lei se 
refira a olles. Não ilandõ ãseiin , o resultado t\ o mesmo. 

São eatas ns oonsideraçõsa que me obrido a negar o 
meu voto ao prójeoto que se disoute. Qufquer que seja 
o juizo que a oamar.n faça a respeito d~llal., devo asse
verar-lae que falb com uma oonscienoia religiosa. 

Vozss: - Maito bem. 
O Sn. Cauz.MÀcnAoo (pela ordem):- Sr. presidente, 

approxima-se o termo daa nossas selisõeã este projeeto 
tem ainda de ser am lamen · · • • 
oussno ••• 

UM Sa. DEPUTADo :-lato é rolha. 'f 
O Sn. Cau1 MAoo.u,o: - ••• desejamoa que ello seja 

· · o, e p11ra es e 1m I!OG-
corro-me á benev"lencia da oamara, pedindo o enoer· 
rameuto da preEent~ dieoussio, a Otltroob.o pàQO a 
V. Ex. quo logo que seja apresentado pela oommiBSiio 
a que tam de ser romettido, seja dado para a ordom do 
dia nfim .de untrar em 3' discussão ••• 

VozB9:- Oh l 
UM Sn. DEPC'l'ADO: - Virgem Nossa Senhora l .. ~ 

Desde jn ~! ... 
O Si\ . Cntit'MAóuAilo:- ... hoje não, entre em s• dis· 

ou~siio qua.ndo V. Ex. o der para a ordem do dia. 

Posto a votos o requerimento de encerramento dos 
additivos, é approvado. • ' . 

Procedendo ae á votação, é approvada a emend.a sub
stitutiva da conunissão, ficando prejudicados os addi
tivos impressos da mesma commissão, bem oomo a 
emenda do Sr. Antonio Prado e outros. 08 mais addi
tivos são rEJ'eitadoo. 

O projeoto passa á 3• disousaiio, e vai á respectiva 
commissão com a emenda approvada, afim de redigir 
para aquella diaonssão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA; 

REJtORMA JUDUllAnJA, 

Continúa a s• diaaussão do ptojeoto reformando di ver• 
sas disposições da lei de 3 de Dezembro de 1841, oom 
as omendns apoiadas. · 

o Sr. .Jo•ó "•lmou pronunoia um disourao quo 
ee soha no .Appsndice. 
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Vêm á.mesa, são lidag, apoiadBS, t3 antrão conjunta· 
menta em disouesiio, as seguintes emendas : 

c Artigo. O réo que tiver sido dua!l vezes absolvido 
pelo jury elli um proolisso, e pelo mesmo crime, seja 
qual fôr a sua. nattfrezn, sará immediata.menta posto 
em liberdade, se outro motivo nêo autorisar a sua 
prisão. . • 

c Arti o. A flan B conceaiaa ao réo DOI termos do 
art. a. e1 n. ,696 de 115 de Setembro da 1869, e 
em qualquer outro caso ficarei de nenhum afieito, dan· 
do~se a segun~ absolvição da que tratu. o artigo anta
cedente . 

. (( Artigo. As disposições destas doua arfgoe não terão 
effeito, qaando da 2' decisão absolutoria fôr interposta 
a appellação ex-offioio mencionada no art. 79 § 1• da 
lei de 3 de Dezembro de 1811. · 

cr Artigo. A app.eUação pcrmittid::. pelo art. 301 do 
codigo do processo criminal, qunndo não tiverem sido 
guardadas as fórmulas sn)etaueia.es do processo, não 
terá efreito suspensivo, sendo itJterposta. de segunda sen
tença. a.bsolutoria nos casos dos arts. 1• e 2" dcJBta lei. 

< Artigo. Tendo provimento a e.ppelln9ão intetposta. 
da 2" Eieutença absolutoria, arts. r e· 2•, ou de ontra.s 
senten s • • • · ' 
responder a novo jnry por qualquer dos meios g~:ral
mente estabelecidos para as citações, sElgundo ·se ciroum
stanoias o exigirem, e não oompareceado será. julgado . . 
-Pinto Lim11. :. 

c Artigo. A. formação da culpa nunoa excaderá o 
prazo de ~ito dias, c<Jntado d~ data da prisão. 

. ' 
detido, será este posto em libsrdade, sem mais forma-
lidades, fioanào-lhe o seu direito raservndo contra quem 
injustamente o fe1< prender para lhe pedir as perdas e 
damnos. 

c: Art. 1• ~ a.· Supprimão-ee as palavras-os mn-
gistrados. · · 

« Att. 5." Su-pprim~o-se as palavras -no que res
peita ao processo e jtllgamento d.os crimes em que o 
roo se livra solto. 

« Art. õ.• .§ .1" Supprima-se. 
c Art. 8. •. lO. Subatitaa-ee alo se uinte : 
c § 10. Quandç, o jury condemnal' algum réo afian

. .. çado, a fiança eubsistirá, se o réo appellar da sentença. 
c Art. lo ~ 3." Subetitua-so pelo seguinte : 
c 3." Se o áu estiver rea · n ·a 

será oaerecida dentro do 24 horas cantadas da entrada 
aa priEão, sendo em cidades, villas on outras )?O'voaçõoa 
proximM RQS lugares da rcsidenoia c.' o jmz; e nos 
luga~es remo~os, ae:atro de tres dias. 

c Art. lo. ~ 6." Snb!tituão·se as palavras :-o éntão 
poderá a autoridade formadora da onlpa proceder ex
offi.oio-pelns seguintes :-devendo a autoridade formn
dor'l da culpa p~:oceder ex-offioio immedie.tamante de
pois de esgotados os referidos prazos.-Jo.ré Calmon. > 

o Sr. &lenea:o ilrliirlpe s- Sr. presidente, comó 
relator das oomm.iasões quo apresentárão o. projeoto 
1mbatit11tiYo que se aoha em dison6lsão, jnlgo~me obri
gado a. "ir a esta tribuna dar algumas e:l!;plioações a 
respeito doa ponto3 em que o mesmo projecto tem sido 
impugnado. 

Eu pudera abDter~me de tomar a palavm, visto qne 
alguno doe meus nobres collega.s das commissõea já o 
fizerão, discutindo com profioienoia; todavia tando-se re
petido arguiçõoa ás disposições do p~ojo~to, o tendo-se 

mesma projeoto, e até contendo matarias novas, julgutJi 
do meu de,·er dnr esolareoimentos em relação a todos 
estes pontos. 

As commissõas, no jntento de dGsempenhar o aea 
do'f'Or, procuráriio satisfazer as necessidades mais palpi
tanttls que o paiz reclama em mataria de rofórma ju
dioiario., quer na parte oriminai1 quer ha parto citel. 
Não obstante porém, Sr. presiaente, esto empenho das 
commi88õee eu vejo que ellns t6m nido arguidas niio 
eó pélo modo e s,yatema por que organissriio o projeoto, 
maa tambam até pela demora. que eate p:rojooto teve 
um ser a~res&ntado á disaussão. 

E' sab1do de todos que R mnterla de quo ora nos 
ooonpamos é de summa 1mportnnoia, o que oro sssumpto 

tão grave não podíamos prooedQr sem muita meditação 
(Ãpo1ados.) E sh·va para dusculpa d~:~s commisnõoP,e para 
demonstração das cansas da. demora .da apresentação 
do sea tra.b~tlho, não sendó feita logo em princípio da 
sasaí'io, o que tem occorrid.o desde muito ttlt.npó em 
r?lnçii.o a este M!!umpto, isto fl, ás reformns judioia
riaG. 

Vario3 miniatetiõs sê têm ilt1ooaaiclG1 desde que n lei 
e e ezem ro o 01 promu gnr.a., 'YilriOB 

partidos têm estado no poder; rccouheoendo o procla
mando todos a nllcee~idmle da reforma; ent:otanto, 
Sr. pt•cc;iilonto • a pruàenoia tem aoonse1hado que se-
me . tl.n e re orma. nao ao zease c c su 1 o, e o os 
t(lm exigido tampo para dotiJo eatudo. 

Se :1. refo1ma judiciaria. fosse mataria _de pouca 
monta, oer~ameut!i qTJe os abalisadcs estadistas que 
têm estado na direoção do govemo do pdz e as oa .. 
maras quo ea têm sucoodido já Q teriiio feito. 
(Apotadol.) . . 

Portanto, não se ,p6da lnnçu~ ·quer ao gabinete ao
tanl, quo:<" á oamsra presente, quer ás commis~ões en
carregadas de formular o projeoto, a arguiçiio de de
mora neste assumpto. 

A ora mesmo, Sr. presidente, o randa numero de 
emen as que 89 no ao lO re s mesa, e a gran e varle
dado de idéo.s que, em relação á mataria de- projooto, 
tem sido offereoidna ti. consideração da casa; mostrão s 
diffiouldade da em reza moatrão ue é reciso estu-
ar e pensar muito para que possamos acertar. (i.lpoia· 
~J . . 

Sei que oa pontos oapitaeli.l da reforma .estão soeitoB 
unsi · elo aiz inteiro · orém Sr. reaidente ditre-

rente oousa é aceitnr pnnoipios geraee, ou definh· as 
regras que devem realiz11r esses principias ; c tS em 
formular es3at! regras que todos aohão diffioold.ad.es, as 
qnaea agora meemo estamos vendo na prl\tioa1 e as es· 
tamos apalpando nestB dii!Otillsii(). 

O Sl\. PINTO LtliiA. : - Nos principias mesmo, não 
é só nas regrae. 

O Sn. ALENOAn .AnA.tUI'E :-Nos prin-cipias, .e niio e6 . 
n2s regras, di:r. o illuatrado representE&nte da prolinoia 
da Bab.i~; ma"' eu "Yejo que to~os ?8 no~rea orâ~or~s 

pios, porém aim, do meio de resliz:i-lo$. (AroiadooJ.) 
Qual e oquelle quo nl'lo qner na magiatratura a inéle
pandenoia. 'f Qun! nquelle que não d:ueja u. separação . . . . -

' 
as garantias indlviduaes <r (~uem não quar em fim o typo 
coostltuoionnl na. judicatura ct (.4potado:.) Todos n6s 
estamos do aooordo nos principies, porém no modo da 
reaJJza-loe divergimos ll!neivelmente. 

As com missões entandem quo as disposiçõea do pro. 
jacto nii.o baetlio p~r" l!atiéfazer tcdns as necessidii.âes 
que O poi'lO sente . t!Di. 'llSBill:Dpto de roflnmoa, lliQS ellllf.l 
tambem Gntendem que devem 1111r parcas, F.fim de não 
prejndioar aquillo;que era m~is urgente por e.quillo que 
ainda póil.e e11paçar-ae som ~ravo él.etrimonto. 

Sr. presidente, com adanração ouvi dizer-se nesta 
casa que as reformas !lão pntião do sentimento int.i
mo da c11mara, em sati:~fazer ~~ neoessidaties do -pai~ 
porém sim que erão um cortejo · ao liberalismo. Creio 
que esta ·srguiçilo .... 

O Sn. SouzA REls:-Foi oom. off'oito nma injustiça. 

.. O Sa. ALENCAn AnARIPE:- ... foi injusta e não pc
derá ao~ar no paiz nenhuma aceitação. (Apoa'Cldo.r.) , 
satisfazer as neoeoaidn.des publicas, a oamara tlem pl'O· 
cedido não só lileste assumpto, como em todoa os demais 
de que aa tem oooupado. (.4poiado.r. ) 

Creio que o nobre deputado que fez esta arguição 
não se inspirou nos sentimentos de justa apreciação 
dos nossos aotos, nem . encontrará no paiz seguidores 
do seu modo de pensar; pelo contrario, n nação, vendo 
os nossos eEforçoa, spplaudirá a oamaxa que toma o 
Einoe!'O empenho de realizar 1121 reformas em diooua&io. 

Sr. presidente, tres ordena ·de obaervaçõeo tizet-i'io•JII 
aqui r.o projeoto que discutimos: os meus illustres·oon
tandores impugnárÜ!l as disposições do projeoto em si, 
tratárlio de quel!tõos de rede.oçã.o, e npresc:ntárão e.mcan
das paru mvlhoramcnto ·do projooto e parn supprimcntll 
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·ae lacunas. Na ordem em quo estns observaçõ~B forão 
feitas, dedu2irei o meu discursJ. 

P.rimoiraml.'nt~ arguio.,.se que o '['Iojeoto não restitue 
aou rnagietradoa Q direito d.e julgar, voltando n6a assim 
ao typo coustituoionnl Cilmo cumpria, e a naçli.o e:x:ige; 
que não separaramoe a policie. a a justiça, o quase u.~o 
garantia o cidadão aóiltra. o l'.rbi~dJ <las l,):dt:õ.>.s injus· 
tas e pre~otentea. . 
vencem que não tenha.mos s~~otiGfeito com o projeoto esses 
trea pontos oapits.e~. 
.Q'!alquar~estudo a ~espeito de~le .mostra que as oom· 

J , 

de julgar a.s causs.s <lntxe os cid11diios; tufl.o aquillo que 
é propriamente da compotendn do poder judicial passa 
para jnizes que a oo!lstituição teto eatabd.,oido, como 
mostrarei. 

Desp1·ezllmos, Sr. presidente, alguns meios preparn
torios para ohegat·mos t\ um gru.ndo e bom resultado, 
e o exame do projecto d(lroonstrs que nenhum facto; 
qüe iüteréosa aa garantir.s do cidnd.iio, pó li' ser decidido 
se não por via de Gentença proferida por um juiz con.a
titucional. 

Se assim é, o não hou~e arg~mentação l!estlt c~so. que 
o s on , 

dizer com razão que o projeoto não dá no magistrado 
o dú·eito de julgar, e que núo volt~unra ao typo consti· 
tuoional. 

ea , • e , . 
nossa judicatura, e ~omo a&o proferidllS as sentenças. 

Tratando da parta criminal, vemos que os delictos 
em regra são julgado!l pelo tribunal do jury; qo.aes IJão, 
pot m. as oaus!is onmes que, com wn o exoepçao, nao 
Dão jo.Iga.das pelo jury'? São a.quellW! quo damon ao juiz 
de paz nos crimes leves, com appellação pura o jua de 
direito. 

Mao, pergunto: aqui sehimos do typo Ol)nstituoional't 
De f6rma ilenhunia, porque o jniz de paz é oreatura da 
constituição, e nós •amos dar-lhe esta attribuição dentro 
das raia.& oonatituoionaes. 

A constituição diz que o poder judicial ser~ composte 
de j"uiz~' e jurado1 ~ars. o julgamento das causas do oi· 
dadão, quer no cr1me quer no clvel. . . . . . - -
podeDl ter outro~ senão aquelles que ellB oreou. Ora, a 
constituição oreon juizes de direito e jui~es de pzz: .logo, 
o T,~rojeoto1 quando .a estes juizes oonfer~ o porier de . . . . . .. 

• 
tente que aà oommissões não podem. ser aaonaadaa de 
faltar ao principio, que todos n63 deoej9.mos ver reali
zado. 

Em ma.teriR criminal pois, segundo na idéaa dns ao
missões, o cidadão brAzileiro é julgado por duas espeoiea 
de joiZ'~s, os de d\raito e os do paz, e por jul'lldos os 
quaee todos oonstitnorn as troa antt!gorliUI de ant!daâet, 
a quom o noaao p•oto EOolal conoedou B faouldndo de 
julgar. Logo, o typo oonetituolonal oshí realizado; por 
que só julgAo as entldlldes pelaoonetitui9iitl eato.belooldns 
para. esse tim. 

Dir·ee-hl\ porém: a pronunoil' ó conferi di\ nos j 11izoa 
munioipaes, qus não são juizes dtl aonatituiçio. 

Mne 1\lu devo fazer umn o1>aervação, e é quo se en
p:llnão aqm~lles que euppoem que os jnizes mullioipaes 
tilm propriamente s . f&culdlde de pronunoit>r; porque 
o seu juizo n5'l é definiti·;o, elitá sujeito ao julgameato 
dos juiz,~s da direito, que siio magistr11dos da coneti• 
tni •iio. Os 'uizen munici aes a en s e- i v t• o 
faculdade da pro,·er momentaneamente sobre a neíles
sidaàe do aonuteiar os intereG:ile& dn justiça. 

(H a apar lea.) 

E' verdnile que om utt{lnção ás oiroutmhnoias looncs 
do pni:G não podemoa fazer upplionção plun1~ e absoluta 
do urn principio; porém nu. diffiouldada em quo nos 
aohnvamosdo fszoroomque os crimes niío tiveEsem maio
res probabilidades d!l fic:1r impunes, e no intuito de qno 
a farma~li\o da culpa pudesse to r lugar como os direitos 
do cidadão oxigsm, não poderiomos l'Jatabeledor que os 
juizes de direito fo\'mnssam uolpa, pronunciassem inde· 
pendeutemonte desse preparo, e deapn~bo proyisorio dos 
juizes munioipaes; era preoieo nppH~ar nm remecio, e 

or;se 6: q,ae o cil1t\dão não é jul,gado oom a pronuncia 
dos mogti!trados tomporarics. Este é o ponto cjapital. 

Sei que a pronn~oia traz oomsigo certa restrioção clã 
liberdade do cidadão, mas esta. 1imit11ção · faz·Re elll 
attenção no graude :fim ~ooial que. se cons~gull ; 
e bem 6S.bemo~ que a socleda3.e, para que subsista, 
exige do cidadão restticçõea eííl fiua atnpla liberdade. 
Se ri~ com efl'eito JlO.ra_. desejar _que nem esta restricçâo 

Se pudessemos tar juizes de ol.ireito em tantaa co
maroRa quantoH fossem ueoesearioa para supprir as ne
neEsili~a~es pul;llioas, o~tã~ poderiamos ~ispenaar es~a , 
provisoria do juiz temporario. mss isto é irnpossivel naa 
aot•Jues ciroumstanoias do Impario, e nenhum nobre 
fleputado ainda apresentou meio effioa.z de obter neste 
sentido resultado satiafnotorio : o nnico rernedio era 
~atarem oe juizes de direito mais derramados no paiz, 
e msim oooorrerom á formnção da onlps. em todos os 
pon.tos com a necessaria promptidão. 

O Sa. AnAUJo LIMA dá um aparte a que o orador 
responde, 

O Sa. ALENCAR An.t.atPEt- Pela regra do nobre.d~~ 

quando não houvesse pronuncia de um juiz '['erpetuo; 
mas o nobre deputado e os demais illuatres oollegas q~e 
atacão o p:~jeoto ~ãC! pocem cb.egar a esta consaquenoia 

O fn. AuuJil LrMA:- Apenas digo que aa oommis
EÕ<Js sü.o illogicas; não digo se obrão bem ou mal. 

no procedimo3nto das ootnmiasõi!IR, redigindo por esta fór
ma o projecto, porque, como já dis!e, definitivamente 
o cidadiio é pronunciado pelo juiz perpetuo; o mais é 
n:na docieio provi&oria, que. oartamente pardoendo tra· 
zer limitação ao principio cionetituoion.U,, na eseeRoia o 
nãG deEtró:~, porque a. deoi11ão do juiz temporario não 
é definitiTa, nem produz o seu principal cff~ito, qual 
é o de sujeitar o téo ao jnlgamento. O effeito restricto 
da prisão é aoeito em hem das imperiouas e:x:igenc.iaa da 
jnstiça publica e das garantias da sociedade, por força 
dsa OÍl'CUm&tanoias do IlCd80 paiz. Se nS nobres deputa-

• Cl U .,: 

11tanoiaa, eu de boa vontade o aceitaria. (Apoialfo•.) · 
Affirrna·se que o projeoto niio separa a poUoia üa 

justiça. · 
. , ~ . pu a a que 

hão impugnedo o projeoto mostrão·ae, no m'.lu modo de 
pensar (permittãc-me ellea a .fran~uezaJ, dubios, con· 
tnace, o ft4ooa em &euB. raciociDHlS~ sstabelecem um 
oriterio para a eoparaçiio da jastiça e da polioia, a dapoi8 
rooneiío acdtnr aa oonaequonoiaa dcsJe oriterio. (~poie~• 
do•.) 

A 1>ollcia o P. juaU9a níto têm outro oriterio senão o 
aogninte : umQ colho prova• e e. outra jul3a. Se este é 
o odterio entra um• • ontra fórma de ac9~0 da anto
rid.ade, pllrgunto ~ Como ae lê o projeoto e não ee v6 
cstB.beleoido eote oriterlo e religiosamente observaiio 't 

A policia DQB termos do projeoto colhe ns proYas para 
a fo~·nu1çãa da culpa, ou fórma. a culpa, que tanto ~ale 
uma cousR como outra, . porque a ~ormação da culpa 
llão é mr.is do que suthentioaltlo orime e o:>lligir as 
provss que c?emonatrem o aeu autor: isto é o que f~z a 
policia entre nós. Mas, quando se trata de jul~ar, queln 
é que ju1ga't E' o juiz perpetuo, o juiz de direito que 
>rofere a deoioão. 

O ~n. DUÃl\Tl> DE Az-svEDI) : ...__ Enti\:> acha o nobre 
deputado que a formação dn. cnlpa é verdadeira inaa~ 
gnção pc.liciBl 't 

O t n., AtENC,\n. AnA.ntPE : - Dê o nobre depn.tn.i!o a 
denominação quo quizor: oollir;ir provas é acto que ss 
autoridades polioio.es podem fnzar na osphera de seus 
nttributos; " a forma\)ão da culpa não· passa de ool~ 
lecçlio de provnn : julgar é que lhe9 não póile com~ 
path:, e que só ·no magistrado conatituoionlll eleve ser 
dado. Tudo quanto niio fôr into é eàtabolecer u:ma oon• 
fnsno indecifra:vel. 

QuGror eatQbelecer completa e formal distincç.ão ent:-e 
mnteril.ls de J?olioin. judioiaria e da justiça tomada ~o 
iiontido reatr1oto, desprezado o criterio noima Ollun-
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~iado, é oahir em subtilezas futeis e phantastioas, que 
não enoontdio a aceitação da generalidade das bons es
illl'iptores; é caminhar em um terrenó, em que nunca 
chegaremos a estabdeceer nma divieão apreciavel e 
pratica. 

Embora eeoriptores francezes tenhão estabelecido 
'I'Rriaa subdivioões, em relação · a esta ma teria, o nobre 
deputado ha de reconhecer que ellss nlío pnnsão de 
thecrias vãs, incapazes de dar um resultado pratico. 
A uni c:. doa trina que chega a esse resultado pratico é 
a qne acabei <le mencionar : tudo quanto é colligir 
Jlrovas póàe ser da campetenoia da policia, tudo que 
é j ulvar é da alçada da magistratura. 

O Sn. DuAnTE DE AzEVEDO : -Mas na formação da 
culps não se institue debate ~ . O réo não é admittido 
á def.;sa ? Isto é indagação policial 't 

O S1t. ALENCA.a ARA.RII'B :-Sabe muito bem o illua
. trado collega, qua na formação d11 culpa nenhuma de
cisão se profere : a missão da autoridade formadora da 
illulpa é reunir provas e nada maia: o réo alli não ins
titue defesa, apenas allega ou junta provas que lhe 
podem ser fnvoraveis; tudo é prepara.torio; o que aliá~ é 
da indole da policia. No processo da formação da culpa, 
emquanto a causa niio passa ao magistrado, não se dá 
aentença definitiva em relação aos direitos do cidadão : 
níío ue tira direito algum, e por oonsequencia póde essa 
fnncção · de formar culpa pertencer á policia. Raunir 
documentos, tomar declarações, são netos communs, 
que qualquer autoridade pratica no exawicio de suas 
attribuições, sem que d'ahi resulte confueão de juri>
dicçiío, ou invasão da policia sobre a justiça. 

O :õa. DuARTE DE AzEVEDo:- Neste ponto permit
ta-mo o nobre ·deputado que diga que o projeoto é 
muito defectivo. 

O Sn. ALENCA-R ARARIPE : - Pó:l.e o nobre deputado 
pensar como quizer, c eu lamento não ter força bas
tante para poder convencê-lo, o que é sómente devido 
á insuffi.cíenoia das minhas habilitações. 

O Sa. DuARTE DE AzEVEDO : - Não apoiado ; tem 
muita sufficienoia para responder-me ou para variar a 
questão, mas não quer. 

O Sa. ALENCAR AR.lnirE: -Desde que, estabelecido 
por uma maneira clara e positiva o criterio da Eepsra
ção da justiça e da policia, recusa-se o illnstrado re
presentante per S. Paulo a aceitar as consequexwias 
de5te criterio, não sei onde poderei achar argumentos 
para levar a convicção ao seu espírito . 

O SR. DuARTE »E AzEVEDO :-llfns o cdterio estabe· 
leciclo pelo nobre deputado é srbitrario. O nobre de
putado faz squillo que censura aos outros: estabelece 
premissas e tira consequencias quando as premissas são 
duvidosas. 

O SR. UcaôA c.~.vucANTE :-Pelo projeoto a pnlicia 
:íica sem attribuições judiciarias, é o qu5 entend<Jm as 
cornmiss~es. 

O SR. AaAUJO LIMA.:- Não prende criminosos. 
O SR. AL&NCA.n AnARIP& :-Preni!er é um" uttribuição 

judiciaria? 
O Sn. ARAuJo LmA. :-E' da policia judiciaria. 
O Sn. ALENC.u;. .AaARIPE :- Eis-:>qui o que não r,<lmit

to : prender não é attribuiçiio j •:uJ.iciaria. 
O Sa. ARA.UJO LmA:- Y. Ex. tem theoriac que não 

estão·nns leis, e nós argumentamos com as leis que 
temos. 

O Sn. ALENCAR ARARIPE:- O n.obra deputado não 
me aprmv~:n.tg na~ :aof.lsv.s leia thac;ríit nenhnrrw. !1) sen .. 
tido do ser B prisão attributo d;\ jnsti92; p6il: 2;Jrewm
ta~-me n th·wria do criminalistas ftancezea , 

O Sa. É.RA.UJO Lm.~:- Se prender crirnino8GS não é 
ama uttribui:;ão da policia ju ,~ioiads. .. a quer::: pertGnoe 
isto~ ' 

O Sa, ALENCAR AnA!IIPE:- E; um a c to d<t policin, 
mas não ·)a ju:.tiça. A r1enominaçã~ clo policia judioiaria 
é por certo irnpropria, e t-~w. gerr.ào confusão. 

O SR. ARA-UJO LIMA. : - Então devis dar uma defi· 
llição para entenderrooa em que lei ficamos 1 porque 
:uliás ficamos peior do qu~ estamos. 

TOMO IV 

Ç Sa. ALENCAR AnARJPE: - Não sou publicista para 
enstna1· ao meu honrado coll~ga., que certamente é ver
sado nas leis patrias e ncs escriptorea estranhos. 

O regulamento de 31 de Janeiro de 1842, estabele
?en~~ a. cla~sífio~ção do policia administrativa e policia 
JUdlotarta, mel mo em ambas as classes funoções de jul
gar, Se o nobre deputado entende por policia judiciaria 
uerta or.tegoria de funocionurios que podem julgar 
de.ve r_?oonhecer a impropriedade do semelhante deno~ 
mmaçao ; ao alguma autoridade julgR , já não é func
ciomrio polioinJ, é magist•·ado. 
. Sei que mtdtoa v.utorea entendem por policia judicia• 

l'l!l s quella que ooadjuva a justiça, e neste sentido a 
expressão não passa de meio do clareza ~científica , ae 
um methodo. 

Quando, por exemplo, a autoridade policial faz a pri
são em virtude de requisição ou mandado da autori
dade judiciariu, pratica porventura um acto de judi
catnr~\ ou um aoto de justiça~ Sem duvida que pratica 
um neto de mera policia. A prisão dos criminosos foi 
s~mpre em toda a parte uma attribuição policial, campa· 
tmdo em certos casos (os de flagrante delieto) até ao 
simples cidadão. . 

P.nssarei agora ao terceiro ponto, em que é arguido o 
proJecto. · 

As garantias individHaes eccrescem com a difficul
dade da prieão arbitraria, com Í!. promptidão da fiança, 
com n cessação do procedimento offiohl, e finalmente 
com a brevidede do prooeEso. 

Ora, Sr. presidente, dBsde que por estas quatro fórmns 
havemos opposto barreira ao arbítrio, a oppressão, e 
temo~ feito com que as gara~:tias dos cidadãos eejiío 
respeitadaa pela autoridade, é evidente que o projeeto 
não póde deixar de sér protector das publicas liberda
des. Os nobres deputados qu8 dizem nada havermos feito 
a este res_Peito, e termos até peiorado em relação ao esta
do nntenor .... 

.o Sa. ARA-UJO LIMA.:- O que digo é que ficámos no 
cahos. 

O Sa. ALENCAR .ARA.RIPE:-,.... não poderão jamais 
demonstrar que pela _legislação actual o cidadão esteja 
maia garantido em seus direit~s do que com as novas 
disposições do projecto. 

Mas essea nobres deputados não desconhecem que a 
prisã~ até aqui era feita por mero arbítrio da autori
dade, e que a nossa legislação vigente até se exprime 
de uma fórma tão geral que não póde eer adequa.d:> para 
limitar o arbitrio~ Apenas a autoridade tem seiencia 
por qualquer maneira da existenoia ds um crime, olss
sifica ·o e determina a prisão a aéu arbitrio; mas agora, 
passando o projeoto, a autoridade não poderá fazê-lo 
sem primeiramente verificar a existencia d~ vehemen
tes in<Jicios contra o indiciado autor do crime. E se 
assim é, se nenhuma autoridade pócle prender um indi
viduo ~em que estejão &uthentic&dos e verificados O! 
fnotos e a culpa, é incontestsvel que isto realiza uma 
gnrantia muito importanta pP.ru o cidadão, e por con
seguinte um melhoramento ào estado actua!. 

Até aqui a. >mtoridude podia guppôt• o faoto e detcr
minr.r 11 prisão, como temos visto fa~er com grave 
nbuso em todo o paiz, ~endo este o motivo pdn.cipal d&s 
reclsmnções e das exigencias da opinião publica eo 
relação á reform!l judioiaria; mas, adaptadas as pro
videncias do projecto, mudaremos de condição ; oe
lhoraremos muito. 

Ora, em cantrnpcsição a esta ospr rança c1iz-su que a 
autol:ida<le pó de c bter testemunhas fclsns par:!. derôr 
qu~ cxi;;te nra él'ime e é conhecido o criminoso. 

Sr. p;e;identn, argumentar por estr. fórma é ~c~bRr 
oom tod~ a garantia do dcnoimento, aliás t ii:o sagrado 
e valioso na. Ingla,tern, a ponto a_o r1izcr um oscrip·;cr 
mui r,ensRto que nlli o juran:;ento constitce a ~ao e ~e 
toà.~s ns inotituiçõea. Considerar o tostemuuho J!:!n:~o 
pelo mo de por que o cnGarãr: os nobres d.oputados tena 
tirar-lhe todo o vulor e então rnmpria decretar: - Nã:> 
haja maia proo~Eaos, não hnj n lt'~.ia prcvr. testez::m
nhal - ; porquanto sn as testem'!nhas depoem. falsii· 
mGnte sobre a existencia de um cnme, ante~ da Jnstau
ração elo proaetso, tambem fnl~a~ente ~eporão na. for
mação da culpa para que o IndiVIduo sep, pronunc1ado. 

O argumento dos nobres deputados prova de mais: ae 
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devemoa supprimir a prova testemunhal para a prisão 
preventiva, devemos supprimi·lana formaçiíp ela culpa, 
devemos supprimi-la em todo~ os casos, devemos em
fim nbolír tão detrimeutoso genero de prova. 

Sabemos com que difficuldade uma fianç~ até agora 
é prestada. Embora a constituição do Eetado determino 
que o ciçladão não seja conduzi:l.o á prisilo se prestar 
:tiança Honea, todavia nesta prestação de fi&n~J!l decorre 
tanto tempo, as exigencina rla lei em vigor são tflntas, 
que não é possivel que o cidadão ddxa de ir á prisão; 
porquanto necessaxío é paga;· direitos, dar vdor á fiun· 
ça, assignar termos e praticar outras fo;:m~liJ.ades, que 
consorr:etn grande pl'!izo; e a autoridade não póà.e .ter o 
preoo sob a sua gu!lrda durante todns essas delongas. 
Maa hoje que se estabeleao a fiP.nça. provisoria, r, quilo! 
póde prester·se som demore. alguma e instanl;&neaments, 
não é licito contestar que o projecto .neste punto firma 
uma g?;lr.ntia muito ~fficnz e salutar pera o cidadão, 

Outra garentia irnpo~tante estabelece o projeoto, e 
no meu modo de. pensar é um dos maia aemiveis me
lhoramentos da proposte. reforma: é Sr. presidente, a 
suppreesão do direito que presentemente têm as autori
dadGs criminaes de proceder ex·vffioio. 

O Sa. An.~.uJo Lrn.1. :-Mas deixou o ministerio pu
blico n'um bello estado ! 

O Sa. ALENCAR .i 1\All.IPE:-E' aabido que ha incon
venienoil!< na disposição !ICtual, não só purque convida 
a autoridade para o arbitrio dando-lhe f.ranqueza para 
chamar perante el111 a qualquer individuo, contra quem 
tivesse indisposição, odio ou prevenção, como tamb.em 
porque .constitue o juiz na qunlidado de parte. 

O Sn.. DuAaTE DE A;rnVEno:-Dá licença para um 
aparte? Se a formação da culpa é soto da policia, como 
é que Y .. Ex. enxerga agora que o juiz está oonstituido 
em qualidade de . parte~ 

O Sa. ÃLENCA.R AnAlHPE: -Responderei que a poli
cia, na formação da culpa, é sómente preparadora; ao 
juiz de direito . oompe~ julgar, dando decisão .detini-
tiva sobre a pronuncia· ou dcspronuncia.. · 

O Sn. . . D)JARTE .. nE AzEVEDO : .:.... Farfl. a formação da 
oul pa se eidge do ministerio publico a indagação do 
delicto, para qua o j niz não chegue á qualidade de 
parte. V. Ex. então não quer dar esta !lttribuição á 
policia 'i 

O Sa. AtENCAn. AaA)UPE: - P6ile fazer indagações ; 
mas não pó de inatauràr o processo sem . provocação do 
promotor publioo, ou do seu adjunto, oa <la parte 
olfendida. 

Ora, desde que pela snppressão do procedimento 
official se retira ao juiz o poder do arbítrio e e ca1·acter 
de parte, ~ evidente que temos feito um grande me
lhoramento. em relação á segurança dos direitos do 
cidadão e á. admixdstração dá justism. 

Se o juiz .não póde iniciar contra o cidadão um pro
cesso criminal, encontra ahi ne limitação do poder um 
obstaculo ao im.pulao da vingança, um impedimllnto á 
pratica de .violencias. 

A separação entre a faculdade de iniciar e SI facul
dade de julgar enfraquece a força da autoridade, e 
resguarda o cidad.ãc. No estado presente basta o acto 
de um só funccionario para se violentar o cidadão, 
de ora em diante, porém, mediante a providencia do 
projecto, será necessaria a combinl!ção de duas auto
ridades, o que certamente já é mais difficil. 

O juiz constituído parte tem certo interesse em ver 
determinar pela pronuiioia o processo q 118 iniciou, mos
trando assim .. não ter sido precipitado ou injusto; mas 
quando é simples julgado1• das provas, menos exposto se 
acha ao espirito de prevenção. 

Diz o nobre deputado por S • . Paulo, que me honra 
com os seus apartes, e cujas luzes respeito, que embora 
privemos a autoridade criminal dafaouldade de proceder 
ex-officio, mas Oqil!entimos que a policia forme oulpa, 
não temoa deü:ado de reoonb.aoer a mesma policilil com 
o caracter da autoridade judioiaria. 

Mas Sr. presii\ente,não é.a apresentação simples da 
queixa ou denuncia perante a a.iltoridade pp.ra formar 
o processo q !le lhe dá o ,caracter o a lhe muda a es
sencia; pois o f:wto da apr.~sentação da queixa ou ile-

. nuncie á autoridsde policial , não augmenta as faou!da
,des de que a lei porveatlra 11 tem iev~stido. Elle, 

conserva o simples poder de reunir aa provas, .cabendo 
ao juiz de dir~ito proferir a sua deoieãó. 

O En.. DuARTE DE AzvEno :-Então não é juiz. 
O Sn.. ALF.NCA-R AnAI\IPE :-0 fnnccionsrio policial 

certamente não é juiz na acoepyão de magist1·ado, ou 
de autoridade, que t{)m a attl'ibuição~ de .julgar. 

O SR. UcnôA CAVALCANTE dá um aparte. 
O Sn.. ALENCAR ARAI\IPE :-A oonsti~uição (já que o 

nobre deputado me dá o aparte e o devo resppnder) é 
muito expreP.sa; crê!l juiz•s que são magistraã.os per
petuas, e juízes que são magiotr&dos temporarios: desta 
ultima categoria são os juizes de paz, e da primeira 
são os juizes de direito. 

A pslavra-mr.gisb:adc-temsido tomada em diff'eren
tes acoepções, mus nós devemos aqui emprega-la . no 
sentido da constituição. 

Não deixarei, Sr. presidente, neste ponto de fa.zer 
uma observn.ção geral em .:elação.á importnucia politica 
da. presente ;:eforma. As garantiss que o projeoto oífe
reca ao oids.dão redundão em grande vantagem polí
tica para o paiz. 

Eu considero esta reforma como umll das bases da 
nossa reforma eleitoral. Já um dos nobres deputados 
que me preceilêrão neste debate fez uma observação 
com a qual perfeitamente combino, e é que a nossa 
reforma eleitoral não se deve estender a mais elo que a 
leves alterações, mant&ndo-ae o systema actual; a lei 
das eleições precisa de a! gana pequenos retoques para 
que o systema por ella cresdo se ren)ize, conforme foi 
premeditado ; é esta a minha profunda convicção. 

Não é certamente, Sr. presidente, das entraahas da 
lei de 19 de !,gosto de 18~6, que partem os .defeitos da 
eleição (apo1'ado1), mas sim daquillo que eu· digo que 
vem de (ón;, (opoiado•J, e isso que vem de fóro. não é 
entra cousa senão a oppresaão do cidadão pela prisão 
arb~traria, pelo recrutamento e pelo serviço da guarda 
naCional. (Apoúzdos.) 

Estes são os trss pontos que . d~.vemos reformar .Para 
que o systema eleitoral seja uma réalidade n() paiz, e 
tenhamos na pratica o governo conatituoiónl\1 que temos 
escripto no pao~o fundamental. · · 

O Sa. PINTO LIMA-: -E acredita -isso. com .. e,sta. re-
forma? · 

O SR. ALENCA-R ARARIPE :-Desde que o cidadão puder 
livremente chegitr á urna e depositar o seu voto, 'Porque 
razão o syatema' aotual não poderá ser uma bella rea
lidade 't ( A.poiado1.) 

O que devemos querer não é este. ou aquelle syatema, 
mas que o cid~dão chegue e deposite na urna o seu voto 
livre, isto é, qu1e as urnas exprimão a vontade do cida
dão. (Ãpoiados.) 

Mas quolquer que seja o syatema, não deixa de ser 
uma promessa il.lusoria, quanC\o o cidadão pótle ser preso 
arbitrariamente,quando pó de ser por capricho designado 
para o GerviQO da guarda nacional, quando póde ser re
crutado a arbítrio da autoridade. (Muito bem.) 

Estes tres polltos constituem as reformas capitaes; de 
quo o paiz uecesi\ita. (Apoiado~. )De uma destas reformas 
ago~a tratamos ;1 e já tivemos a grata Siltisfdção de vo.tar 
na sesoão passada a reforma relativa no recrutamento. 

Feitas estas duas reformas, só . nos restará tratar àa 
reforma da lei da. guarda nac)onal. · 

E é nestas circumstlmcias, . em qne uma camara se 
tem pronuciadq. com .tanta diligencia e zelo •em prol dos 
direitos do~ cidai!ãos, que 2:inda se nos acousa, e (com 
dôr o digo) me~mo no centro desta casa, do omissos no 
oumprim0nto de nossos deve~es I (apo(~~o1) de descui
dados do bem p:ublioo ! de indifrerentes ás liberdades 
patrias! (Apoiado•.) 

Reformas tíio import&ntes, como esta de que hoje nos 
ocoupamos, não 'ae h_~em em um dia ; é preciso a me

. àit.ação de muitos homens pará acertar-se com a . :t"er
dade, e a experiunoia dos tempos, que revela os erros. 

E' certo que ' aproveitamos o tempo de experienoia 
já decorrido, e !~ reflexão de nossas predecessores; por 
isso já temos fei'to muito, votando uma reforma de re
crutamento, e ti:atandó agora da reforma jndiciaria: 
para o anno, pro,vavelments, ocoup!lr-nos-hemos .da re~ 
formada lei da guarda nacional, e quando tivermos con
cluído todos esse1) melborame!ltos da noEsa legislação, o 
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J~~iz b_enl,~r.á a ,camara que lhe..,tiver feitoAamanhos 
beJJ.~fioica . . (lpoiaàot,) ·· ' · 

~á'> de~:orei de citar a9.;ui. o ·pensamento. de, :om es
Qnptor notavel, e tanto malS.Julgo'.opportuna epta oita.
ç~o. q~ando esse esoripta:r .faUava das i}l~titui9.~cs judi· 
~01~1as da _In~later~a1 IQ.Oilt:ran,do, a 1II1portanoia que 
tinhao .em reluçao á l1berilade. do. o1dadão. Na verdade 
desde q~o :um :poTo t.ern inst.it'tdçõ3a taes.que lho garan-. . . . 
po.rq\te·a.lj.berdade;:politioa batêli.·s~ toda na Íibardade 
civil, da ,qual, JlR.l'.n ne&iGl dizer, não .á mais do que urna 
~o.QSequenoia. E';i&to o que-de:vemos ~aze1•1 é ioto o que 

disauesão. 
O SB. U anôA CAVALcANTI:- Votemos nma reforma; 

pijo pJ."eouaqlent~ esta. . · 
.O Sll. ·A~El'!~A.n AIU,;11.IPE:.,.... Es•e Ol\o~iP.tot .qne foi á 

~o_ gl!lterr~ e\\. t_ ~d-ar ~ :i!lstitlliçõ_~ j:utlioiaiilill, ~la aos 
.seqa c.t>~~l<ls.ilaoa, apsf fillu>s d.a-.mllp!la~ota ,Fr~nça: 

• ~ ~ bbex~l\de ~Gn 'l~te .etn _nao ~lvet:wos t:o.b. a anto· 
_nd•de ,do ,homem,. ma~ f!-\m ~o ~agis~rado ; .• em não 
poderrnos ·.ser p,resos a e~] o .. cqnfol'lDJl .as ,no_1m~ _legaes; 
em profass.umos a reUg1a~ sem oonstrangimf).n __ t.o !llgum; 
em q,dermos censurar -ln el"!lente s otoa da · am·-
~strr9?.0; e~·- p~garD}oa :s4i.nep,te c;s·. in:qlo~ws uecessa
.llOB ; em />UJeitarmo.:;,.noa .a leis ~cüspeiU!aveis e justas 
deore.tadt\6 Ptl 1!1 nanao : .opds .:vigorão , estea-prlnoipios, 
ha 'berdaae -• · "' · · · · · .. · · · · 

formão.; 
. E' ·~o embate ~as idé~, é da compar,açi? da~ pro

:V.J.de.nOlll6 entro, s1 que nós JdeTomoa :cólh.er os mnis pro-
: fiou os -resultados, .de · • • · · 

Eu qoizera, Sr. pre11idonte, que nó31 oom 1 r~forma 
que apresentamos, realizwêmcs o gMDde axioma.iaglaz 
oo;nsogrado . na sua wag11a osrta: «. 'Nttllw Ub8r hotJ'o 
capial,4r, .f1el .impri:on8t«"1 tiili per l8gq/e judicit4m. , 
. Nb~g~em na Inglaterra· é praso senão por ordem legal 
do Jtuz competente; assim façamos que tambem aoon· 
teçsa no Brazil. · 

~.ra) Sr. pr?a!dente, qnand~ um !)~vo ol!.ega n oonllc-
gwr eats, polllfjlao, em que o 9idadüo nao p6de sor 
preso, nem ró\le I!Ofl'.rer constrangimento seníio om vir. 
tudo da lei, sejiio quaeeq11er qúe ferem as oondiçõe11 do 
paiz, este povo pó:ie .proolnmlu·-ae livxe. 

:E' esta 1:\ missão .rncritoria O aloriOSI:\ que o notunl 
ministerio procura re11lizar no plhz (apoiarlo1), o o nc
bre mini~tro in_ ter1.·. ~o d.a ju.Btiça, u. quo'lll_ já o paiz t&nto 
dava, ·~ <_~.uom o p~z VJO qsm: g1ll' ~ ravolnção, a quem 
tem v1sto sempre na ostaonds det<Jndondo os seus di
reitos, n. qttem vê a'ndn ~~Je tentar o . g~ande mclho
rn~ento ~e . que tenho fallado (qpoíador),_IIão adquirirá 

roar-lhe a fronte já tão ennob~eoida pnr séua .nerviço; 
ú patria 't (Multas op)icldos.) · 

Algnne nobres depntndos, e eapQ()iulmento o illustro 
reprosontants po1• t'ernnmbuoo, digno des"'mba'l•gad.or 
d~. l'Olaçüo dnquollà prcvinoia, cuja VOZ reepeitavd Ó 
wuito competente no mataria (apJi<ldO!), dosenvoh ê· 
r~o R~ltli com eloque~oin e vigor e elogio 'da l-::i . de 3 do 
D('Z'Jmb~o do 18.1. · 

O :3R. Uc116A CAYA.LOUITE: -Eu 't Não tenho con· 
aoionQia . dieeo I 

O ~R. SoU;'lA. REIS : -Com rel119iio R eatn re!ol'lna. 

O :SR. ALBNO.\.a An.~i\lrE :....;O nobro dol>utf\tlo àiuso 

que, essa.lei .ora,a, .grápde.m!lnton.eàora ia o~àeD:l pu-
blica. · · 

O SR. U'onôA. CA'VAtaANTE: -Não di3$e tal oour;a; 
.pelo contrari(). - c -· r 

O SR ÂLENCA.R AnAaitE:-Beni; mas ~a o nobra de· 
. piltad.o ,J:lão E(J .pronuitóioti tfio': fo,rmà.Jinenté eoJ:nO me 
·. p"reoeu i,\ente ·ponto •.• · ·. · · ' · · ·· - · · · ,. 

o Sn. UonÔA ÚA.VALCA TE:,_ Eu a· sim los' on.te 
. que e a era ~c hor .qu.o o .p~Qjeo~ d~ts .~n;t~i~~õea. 

O Sa. AI.ENcA.n ARAntPz:-~ogo, se o nobre deputado 
deolaton q.ue alei de;a de_ D,!lzembroAe 1;~41 :é melh~r 

. g~a~tias a bem Ôp cidlldão, que .a dita:. ei não .el).aerr•, 
segue-se. ,qns fez o elogio de~sa ~eisnstentando·..&. O que 
é máo preoisn de reforma;. e se o nobre dttj,Utado não 
queueform9r .a: lei, .é R,c:rque a julga pérfe1tà, e assim 
a .tem elogiado. · · ' 
O.S~. UcaôA PAVAt<:,.um~: ~E\\ quero a, reft?.rrna, 

. maa·nao q~ero , osta q'!le se propoz. · 
9.~1.\· ALENCA.D. An+l;liPE :~.nem,.. d~~~o. ~~:parte a. 

.opt~~o _~o. n_o_ bre .d .. e· J~~tll,~2, .é v~rlad~:<J.u_ . e ~qui po~. mais 
de 11m~. 'VE!Z. neeta ~lapt:tssao s.e ,te~ Jelto o. :'~!<;tpQ.~a lei 
de . 3 de. D~zem.b"~ '(!f3 18.41 .. M!lii ~é amos . uàes, .~ao as 

.!UleB. easa 01. · · · 

-Nesta lei .est!lbelecet;i·~o ~~ . policia co.m .J~nwnto, 

aore~rão-se jaizes tomilC·r~rio•r.e r~str.in~c:..s.e ·" - ~cção 
o tlr • 

ra,_ ~e.e_ .es tres ~pontos a op.1c~ao, o .pa1z .. 1UDftJUme 
.em _reola.)JlaJ',ute.ia reformas. ~é, po_iJt, . ~· .~~~~~~m;s~Au já 
tenJ;lo~d~~on/J,tl'a!l~ .. q'!le n.~s _s~nu-yaljD,ente, ~lill.lpr~mos 
as oondiçoes do Cidadii:' com a l'eforma . o "' em 

pa~a~o_rcs,,teiil.feltc) o qtie _reop . _en, a o P.~ta'eU,o,.c;ons
tituolon,al e .o q~e ~eQlw:p.a o ~oto ao p.alz . 

Foi f~to n qúo ofJC ,propnzo:rão .lll :OOJDinlaai:lea tlO ro: 
e ou. o · · • . a e · n 1 

n __ ispeill.ÇÕBB. do. JlfOj'lc)to O& juizes_ muú,foipa'! ~iio ;prO• 
nuoolão . defi1!iti.van;~~nto. l!.Q orime, .nem ~al&iio o um 

. alçada no. ,ol"el. · 
ijo ·orlme oa;seua donpooqop do proJlUJlQla do e:~t•.ofli. 

oi o ilubmettidoa no oonheol~qpto Slo l\l~ do cUreÍ\o, jül~ 
porp,etno;. no .ol,el !lB.JQeaJI:oa 3~lae:s munlotp11oa deolaom 

.S~m • .fl}çada daJ C~niili do 1001 at~ BOO#, _OOI:D 'appplln-
91\0 para cs rcfelidoa iulzoa do dl~lto. . · · 

.No&te mooQnismo1 Br. preddento, ~lDgutlm ,póclo dof
xar de lerrespoftatla n norma. da nos.111l ~agnai JeJ:Lno. 
nhum i l.!iz, que elh nüo oraon, tein a fa~illdado de Jul
gar eo"bre os direitoo do . oi do dão. Que\' na pronuncia 
odoioal, quer na seqtença oJvel.o julz mnniolpal,é.me:ro 
preparador, porquQ as eua" deoitões não . tOm valor .pro· 
prio, e naoaaJitlio d~ s!lnoçlio 4o magistrado perp~tuo 
para serem ex:<:quavdae, ealvo no olvel quando WJ pai
tonlitigantes oonoordilo com o j11lgado; ab.i . éntão a 
e11:eqnibiüdado p~:~v~m :1o nuseutimento· dal3 mesmas par
tes. E'. o juizo oonoiliutorio qu~ eU~ ~~ai~ es.ta~leoem 

· _E;~qu,anto no jury 1 o projccto 1Jlelho,ra o ~ctual estado 
.de:oousns,.,no sentido de da~: .ó.s.,deoü.õss de!lS~> t~:ibv.ual o 
. ~eyido .valP\• r~at.ringin(lo."s npp~lJ,açQ~ointsrppstas.P.elos 
JUlt.~s de dne1to nos cr.soa .de oe1·em taes deoisõea.con· 
aidorll.da~ ootno oontutrias ·á 'c'videnoia dos 4!lb.a.te's. on 
provas. · 
"o. pr~jecto Dó conçede essa ,appo)Jação, tJ!USI?-rlo, o orime 

lõr tQnhilnçav?lJ e ,assim mc~mo al!a liehl:f}rú . do.ter 
lugar saa deotP~ao do conselho dos,j:untàos fôr una:nimu. 
O J~~inoipio da tiJ1an~miq.lldo . P,aá U\!O~a~es d:> · juJy 6 
.. appllo!ltlo .nll Inglater1·~, e o povo .inglez . coneidoa-~ ~Boa 
dJsp~s1çn2 oo111o um9. ~~~u~or~anta, garon.tiQ a,oe cijrcntoo 
do OldAdso_ :. todavia, ep:1}Jorn e.n: ~eotqbeçrs n ra&iío 
oom qu~J l\B&lm procedem os I nglezo11, n"o julgo que ao 
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deta fazer no nosso paiz applloação tão lata do principio 
da votação nnanime. 

A sociedade brazUeira nã.o ettá no pé dfil lll~tr~&ção 
da sociedade inglu~a, e nós n.eoéssitatnos P.inda. de prover 
a noesa autoridade de recursos, que em wmpos mais 
adiantados f>ode~emoa dispensar. 

A repressão do crime entre nó!'~ ~:dgo que o jury 
niio fi ue armado de tão am lo oder. Creio -ue dad11 
&o jary toda s_ amplitude~ de mnneira que só por 
unanimidade ee ·tomassem as suas decisões, poderíamos 
com certeza dizer que estava deoxetada. a impunidade 
no Bro.zil. J oíado1, Foi attendando a tão momeutosa 
consideração <l.ua as oommissões não aceitárão o prin
cipio da unarumidadà um. sua plaaitude, e julgo que 
consagrando a dieposição ji citada, fe1 quanto a razão 
aconselha como jt1sto a util. 

Ainda em relação ao jury, a justiça. e os principio& de 
hamanidade taolnmão outra prolidenoia. As oommisEõas 
julgárãa qua a pena <le morte só de1ia ser impoata 
qut\ndo ~ deoieão do conoelho de julgamento fosse pro· 
fericla aoaordemente por todos os jurados. 

Eu entendo, Sr. presidente, e já nosta casa o diaae, 
que a pena de morte deve eor abolicla; e oon&idorarei 

. • • o di 6111 

qae ehminarmos dos nossos codigos esse borrão negro 
doa l2gialaçõss oivifuadas. A sooledde que não respeita. 
o dir!lito. d~ vida não esorupuliaa em desreapeitar os 

E' piit8 mim verdad"'ira a dout-rina : mas a abolição 
àa pena de motto é lei q :ze deve votar-se em larga e 
fiD!pla diEo:m;iio, ~ nã~ Eoclia. por sua i~portanoia fazer 

do processo. . . 
Na inopportunidade de propôr a odincção des1a 

pena, aa éd'tnmisaões fizeriio o que reputhão posaivel 
fazer·ee; e estabeleoêrão que a imposição dR pena ulti
ma só téria lag!lr no caso de deci~ã<J o.nanima. 

A unanimidade~ um oriterio de verdade, e as Ciom• 
missões o niio podiã1 desconhecer : portanto, emqnanto 
eltietit a pena lie morto, ao menos não teremos a ma
goa de a ver imposta f~iltnente. 

TalTez, Sr. presidente1 a crisposição agora consignada 
traga ao abolição pratio~ ~6sEa pena odiosa ; "porque 

lugar. Nds debates das cotnmissõas tive oooasiio de 
expô: e&t~ ~~a pensamento : a esperança de ver assim 
desappsreoer tão at;!!OZ penalidade affngou os meus een-. . . "· . 

I . 
. que no seio das commissõea umi\ só ~01 ao nnó levantou 
para contrariar semelhante pons!lmento. 

São. portanto, esses melhoramentos tão nots.vds e im· 
portaute~1 que por si sõ respondem t\quolles que fn.zem 
o elogio da lei de 3 de Dózsmbro de 1811 oomo um 
objeoto de nDli me tan!J,rl. 

Eu niío penso como squelles que entendem que a ol
t\\da lei de 3 de Deztlrnbro foi_ um flagello1 foi um açoute 
collool'do nas n: n::1s dos partidos. 

Ainda quando n lei de 3 de Dezembro de 1841 pu· · 
desae tar sido um açon~a e ttm fiBgollo, lliio correm por 
conta detla 03 mbusos que eo fizcrâo, o que ao fazem. 

A lei de 8 de Dezembro de 1841 para ss oiroum
stanoias em qne foi feita toi oonveniontomente adap· 
tada, mas se os p:u:tidos d~lla nbu.~árllo~ n oulpa niio é 
ch lel aem doa legislftdores qP.e n derão ao pRiz. 

O Sn. FEnntJl\A. Vu.NNA\-Qllern abusa dao leis niio 
são Cll juizes~ · 

. .-
serei tido por suapeit<:l; sou juir.. (fla ~lgw11 ap"rte1.) 

A lei de 3 de Dozembto de 1841 tem uma parta per
llllmente qae de~e durar emqunnto a orgnnisRção ju· 
dicit?.riv. fôr a que existe, a tem outra. patte por sssim 
dizer passageira, que devG ll.Cl\bnr com l:llil oiroum
att'l.noies. 

As circumatanoiaa do pniz e:xigião na ópooa da con
fecção <la. lei, qM a autoridado ao fortnleoeese pl\rl\ 
garantia àa tranqulllidarla publicn; mas desdu que 86 
oiroumstnnoil\e estão muaanas, é preciso modificar estas 
disposiçõos ua parte quo jtí nt\o tem cau.:a de existir : 
a parte polloinl aobrotudo precisa de nltornçüo, pora\\0 é 
a qno n aesns olraumstanoias dia: m.nis reapeito; u n 
<}.tla t!IW prestado mn~ nusumpto p11r11 os nbucoa. 

·F.u betn sei que a l~i deSde Dezembro de 1841 nãl) 
é tão baa que dolla se não possa· abuilar~ porque i:lfe· 
lizr:nente a lei~ exeoutadu pelos homena;, os homena !ão 
sujeitos a paixões1 e as paixões arrastão-os ao não c um. 
pr1r:nento de seus dtYarea. 

Não digo tambem que a lei de 3 de Dezembro de 
1841 sejà o.apaz de produzir eA'eitoa b~nefioos taes que 
tudo o m.ws 110 tlis ouse e uo a soo1edade de'f esta 
em eàt1tuiie perpetaa diante ella. Não, niío é este o 
meu pensar; pois rooonheço que, oomquanto.ella fosse 
f~Jita pnra. manter n ordem publica, não pôde evitar as 
revolu ões ue tiio infelizmente havemos ido d • 
sua. execução. 

Mas as leis chia são ordinariamente feitas para os 
casos oornmuns> e aa revcluções passão muito aMm dessa 
situação ordinaria da vida eo.oial. · 

As reYoluções têm por motivo principal a falta de 
illu&tra~iio do povo, e a nscnoia de ·conhecimento dos 
eeus direito' e deveres. IUustre-se o povo, e teremos 
conseguido o mnx:imo resnltaã.o que nenhuma lei re
pressiva poderá dar-nos. Toda-.ria onmpre oue as leis 
sejão mais oa menos rip;oroeru~, mais ou menoâ brandas, 
conforme o estado de illuatre9ão <lo povo a que cUas se 
a licão. 

Ninguém deve desconhecer que a nossa situação 
de 1870 nio é a. meama. de 1S30 e 1831. 

A maior illnatrnção do nosso povo, o mais extenso 
o 'm • • • 

olaeses sooiaes a manter-se na. orbitl\ legal e na confiança 
de que o exeroioio. dos poderes pnblioos é suffioiente para 
lhe asse ar'!' liberdade e para fazer a felicidade deste 

r 
Se isto assim é, a parte ela lei de 3 de Dezembro 

de 1841, qu.e foi feita oom relação a certas circum
stanoiss agora mudadas deve reformar-se ~ ê f6ra de 
duvid11. que devemos modificar eJ!tJã lei. 

Cumpre-nos, ~r. presidente,_ ~l~erar a lei; mas, se é 
verdtide que aee1m devemos praticar, é ta.mbem ver· 
dade que a alteração não dne faze:r•se segllJldO o 
penaameuto daq_uellee qüe dizem que convem a re· 
forma de maneua que vamos prep·arar-nos para o 
tempo dn. adversidade. 

Quando tratarnoa de uma lei de ordem jad.ioial'ia, - . . . ' . 
asmento poütioo. 

Uu En. DEPtlTADO :-Ninguem tele fl&&a iaéa. 
O Sn. ÂLENOAil. ÂRAlUJ.l :- :tiii t& 

fa.vo:~:eoer ao partido que eEtâ na opposiçno, fazenNe 
para os oidaàRos, quer eatejão nR opposiçiio, que1• es .. 
teji\o no goverDD. (Jpoiadoa.) 

.As oommiatõas flind.a incorr~rão eUl oenau:ra, qunudo 
alguns nobres deputadoslevanté.rio a arguiçiío do que u 
proj.:J~to era inauffioiente por doueladoiJ: o 1~ por faltll 
de tnbuuaeo, e o 2• por nlto. dar ind<!pendenoig, aoa 
magiet:rR<los. 

Eu entendo que os Uluetrea doputa<lo11 quona~hn nca 
srguom ~ão t~m 1'n7.lo. 0& ill~st1·ea prooplnantea quo 
noa aocuaao de omi111o3 , por nno noeitarmos a. idéa dâ 
Ol'oaçi\o de relnç~ae, hi'ill do cotnonoor·so quo nós niio RI! 
pn<lemo& ter f\otualtnanta oonfonne on aeus C3alou1oa. 
Uma raziio eouuomíoa (na o apoa'rulo1) a uma rnziio da 
o1•dem pnbUon Clbi!tão n cxoaçilo ~oxnptn. dcsEea tribu· 
nacs. 

O Sn: FoNTES : - Se não podemos ter justiça 1 va. 
mos ou1da.r da outra oousa. 

O SR. AtllNOA.l\ AnAniPE :-Qt1elii não ó.la te•· tudo 
nem por 1660 eve t~twspore.r, temos a gurua oouaa, e 
logo teremQ& maia ató chegarmos a ter tudo. E' Ngta 
de p1·udenoia. 

(Ha J~t•erso1 op~rles.) 
ÜJ illustres deputados qtlE:: querem a cresção dlla 

1·elações fizerão o oaloulo · djz!)ndo : c Com 200:000/J 
temos sete rclaçõl!s t » 

Ora, eu vou dol!lonatrar que os illnstres depuhdos 
tOillllrfio nroa haee ft~lB11i qne DUO póde ser aceita. 

Dizem elle8 que, supprimindo se os juizos munioi
pacs1 (lO!ll e. dcnpeza quu IJe faz com (ates, podia 
pngnr·so nos l!.OVOe dellolllbargad.orca, mediante nm p~
queilO nooreechno do duape:ts: mas Vfjamoo cs cnloulos 
-auo niio podom at>r oonteotadcs porque a lil>gl1ag<~D2 
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da aritbmetioa não falha: éJnflexivel como a simpll· 
cidade das cifras com que se exprime. 

Cada relação deve ter sete desemb&rgadores, sob 
pena de conatituirmos uma Qorporação ineflloaz para 
o fim de sua oreação, o atê ridícula. 

Ora, sendo seta ao rell\ções, ahi temoe o numero de 64 
de sem bargae ores. 

MA. o - odem !er ns rala õeo de tze1 desembar-
gadorea. · 

O Sa. At.ENOAII. AnAIUPE: -Não sei o que seja uma 
· rela~io com tres desembargadores sómente. Nada. po-

deJ:iae fa , · · · 
pe~bar os ~eus eno.argo~, ~m~o:tl se diga, que creadt>s 
mate relaçoes, mu1tõ d1mmuma o trabalho em cada • 
uma dellas. •' 

Volto, porém, ao assumpto da minha demomtração, 
interrolíCpida pelo aparta com que fui honrado. 

Sendo sete r<Jlações, com sete desemba.rgadore() cada 
nma, teremos 64 desembargadores em aun totalidade. 
:Portanto, 64 desembargado;es terião de ser pagos {per" 
oebendo o ordenado notu.al) com a quantia da 336:0008. 
Erão preail!os tambem 128 Jaizea de <liroito novos, se~ 
gnndo o calculo aq~i aprcientado, os qunes terião de 

. . .. . :· . 

tores que devião do mesmo modo accresoer, osloulnnde> 
para oada um o ordenado do 1:000/1. tarmo médio, 
ae despenderião !28:000f.OOO; sommando tudo isto 

A~oresoeut~~&e sgora u despeza com assas para os 
tribnnaes1 e oom empregados pnra M seoretarias, rara 
a qnal despeza não se óde dar menos de 100:0009, e 

11 056:00D.NOOO. 
Se esta despem ftJase feita por uma só . Vt.:t:, bem, ~:inda 

com saoriEolo p11dal'iamos d&creta·la; mas notam oa 
nobres deputados que ella se fará anuualmente. ~ pc~ 
deremos nós gaatar já esta enorme quantia com a 
m ggistratilra 't 

O ~ •. FsnREll\.\ VIANNA.:- Sem d11vida., podemos e 
devetnos. 

O SR. ALENcu AauuPE :-Acredito que não podemos 
gastar jn uma somma tão avnltad~, porque _isto "f'iria 

ceirao. {Oh I oh!) Niío poderiamos talvez faz~r face Lis 
despeZil& oràlnariaa do orçamento 86tll Um defioit, e 
então seriamoa obrigndoa para tr.oJ ~espezail .a oon. 

isto é prudente e que niio "em nlternr as noss:~s oon
diçõoa iinnnoiaes o eoonomioas. 

Mas, snpponhnmoa mesmo que podie.mos dl3oretnr já 
a <.1res9ão do~sna relações, a snppr~ssão de juizes muni
cipses em todos os LermoP, e !l lll'eãçiio dos juizes de 
cliroito, pergunto eu : l\ &ssomblén geral póile orear oo
marons 'f Não pó de: o sendo Rieim. é evidente qn6 a 
cre!\çlio doa juiz.o3 de uireito aeris. extemporanm rlém 
dn grande despezB quo aoai'l'otaria. 

O Sn. UonOA CA.YAtoA~TI :-Podiamoa d,Hbornr por 
oate modo :-Em cndl\ termo ha\'cl'á um juit da direito. 
Asalm não se dnrin essa. duvida do nobre deputado. 

O ~l\, A t.llrHan Â.l\À.l\IPE :-Proseguirei ainda :10 a·al· 
oulo ooonomioo .nttinento á oronção dns soto ~:elaçô~r" 
Conc3damoa qno so oreavão estns relnçüaa, o quo oa no· 
bres doputados por c>spidto de coonômin propnub.ão quo 
se não nomeassem novos desembàrgndol'es seniio e:xoo• 
dentes ao numero daqnellea n que ficassem rednzidaa 

. reln õel! · er unto s orn: Ssris·um 
soto rl& justiça urranoar oa _ doaembnrg~dorcs .notnaea 
dss relrrçêios em que ea noh11o, o fort;lll-.os a Ir ps.r.a 
outra relsçtiu 'l 

Qg nobres deputados quo .tanto austontüo o principio 
do. independenoia dos mngllltrndos, ndvog>~udo n sun 
inaroovibilídade1 como querom .forçar esses desornbnr· 
gadores a ser removidos,. sujeitando-os a. e~sa dopen· 
doncill do governo tii~ taiEida pelos . mesmoo nobres 
deputados, o quo eu aluis nao temo, po1s confio na mo
l'tllidude do governo do moll pai~, e tenho oonvioçiio 
de que uingnem é mniEI intercas~tilo pela mannten~ffo 
do. o:rd~CI. o &~gutança P.ub!ioa do que ello; lllOllinnte 
ó a:aspetto de todos os dire1tos 't 

O Sn. DuQUE ·ESTRADA. TEnEmA.: -Apoiado. 

O Sn • .ALENC.t.a An.+.nJPt:-Sempre qu~ Desta camara. 
se falia em governo, pareoa que o con11ideramos cozno 
perigosíssimo inimigo, quando asSim não dave ser; e 
qüando pelo contrario devemos considera·lo amigo, 
porque n constitniçã') quer n harmonia doa poderes pu
blicos. (Apoiad•1 o apartei.) 

l>esde que no parlamento faUamos sempre ao poder 
exeoutivo considerando-o o o mo initni~o commum, como 

ne que quer a evai n.9ao o pau, ai'gumen amos 
sem duvida de nm modo inconveniente, e o.té certo 
ponto sem fundamenfo nos factos da n.,ssa historia. 
Se reB.eatir~os no pto~Fesso que tem tido esta poi:t, 
ver moa que e e gran a par e e 1 o maro n 
C!Ue o governo tem dado aoa negccioa publiocs (Oh! oh!) 

O Sn. Ft:nnntnA. Vn.NNA.: -Q11e j·1izo fórma v. Elt. 
dos governos Jiberaea quo tivcmC'B de "1863 a Ul68 'f 

O Sa. ÂLENC.\n ÁRARn>E :-o nobre deputado quer 
argumentsr com abuiOS; e então pal-:l seu principio de· 
viamo.e acabHr com o poder ~xeoutho. Porque o nobre 
deputado não ae npresente. aoausando casce governos 
qne fize:rão mal ao p~ iz 'f 

O Sn. FEnl\EJnA V lANNA. :- V. Ex. entaJlde q ua não 
tenho cora em nrA ieso 't 

O Sn.. ALENaAn AnARIPE :-Acredito que tem. 
O Sn .. FoNTES :-E dignidade, o capacidade. 

'- . . 
tid~de-governo-·, e desde que h&. ahus:Js commettidos 
por membrcs responaaveis oeEse gover.uo, é devRr nosso 
denunciar e.s~e:s abusos, e não impugnar _providencias 

(lia àivtrlos apMiet.) 
Não deb:arei de satisfazer ao aparte do muito illus

trnde deputada pelo munioipio neutro, quundo pergunt~t 
q~e juizo faço dos governos liboraes de 1863 a 1868. 

Aoredito que os mini~troa de:~ses tempos nbuenrP.o, e 
abusái·ão muito, vlCJh:ndo o direito das urnne, e que 
não reoná!ão dian'~e da compreseão pará conseguir o 
seu intento, ioto é, para viram ao parlamento, e para. 
nelle àarem assento aca seus amigos; porém no deroaia 
estou na. persuasão de que, ue errnriio, como . j u1go qne - ~ . - . .. 
davia, na direcção geral da cuusa publica, elles prooe
d€lrão oom bJas inten~ões, e desejavão o bem da. ncasa. 
patria oommnr:r. 

não obstante esses abuaoa dlíl um ou outro mioiaterio, 
nbuecs quo eu ohnmarei paroiaes.. porqne roforem-re 
sompro á mataria de eleiçõ.s, n causa do paiz, digoi 
tem progredido: a.iild~t nã., ti\'emoll governo que pro
CUl'llBGe supplanta.r por deliberaao inteutado as grandP.s 
for·;Es motriMt\ do nos~ o adiantamento E sendo msim, 
é norma c1e m 1u proce:limcnto não enonrar o g ·lVerno 
do mcm paiz oon:o infonso nos plinolr>ioa do jtt10ti9a, e 
como auvc:tao ns liberdo.dos da nução. C.iU!I•lS C8pl:'c:ir.os 
mo .f ~a·ção n. negar coutintDQil u eoto 0\\ nquelle minís
terio, qu 1 ptll' eou.a etros mo pnrco3 proj udioial aoa 
interesses pa.tri'Jf!. 

Voltemos 8bda, Sr. uresi<lmte, 1\ qnontão dos dcEem
b!lrgadol·es; e dovo doci:trar que se niio sa fizer n redua· 
ção dss t•l)la~:õea nctuncs, não faremos noonomin, no 
contrario, teremos àe fazer uma despoza inntil, pngan~ 
do·so a des~mbnrgndorea que Se'reoonheo\lm uüo serem 
noc~ssnrios; porám,sn tiver.nos do dnr lh€s destino, obri
gnudo·oa ~ seguir a~ umn~ p~:wa outras l'd«ções, prr.tioa.-

Fallnnd.o por e ata fórmn· relnti vamente á oreu~i\o do 
tribunaes de 2" in!ltanoia1 eu niio quero queRe entenda 
quo sou ndwrao a e~aa oreaçüo ern absoluto; o quEI 
pretendo é que nüo o f .,çr.mos, nos to1·moe propostos 
por nlguus illmttres preophul.llteà; e iato nl'io só pelr. 
r 11 zíio economítJa, j:~ oxpeudidn, oo.no tnmberu po1· um 
motiva do ordem publi~n, conforme já dis!!l. 

Eu dosejaria qne tives!íemos rduçõos em todM ss 
provinoi'le. o Diio ~ó uma ezn onda provinoin, como 
Ulesmo mn.ia (lo uma uaa provinoias populoans que ns!im 
o a:dgi~sem. 

Nem pareça quaJ pronunoinnao-mo desta fórma, pro
flro um absurdo; pois, 9_uanto 1\ mim, é este o penm· 
manto dll oonstittliçíio, d1spoudo quo hnverA nns pro· 
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vinoias as relações neoosmrl:A.5 para 11 coznmoàidade dos 
povos • .Não limita a oraação c1e uma ·rehção em cad~& 
provinda, determina que haja tnntss qunntns forem 
praoblr.s para o desempenho do serviço publico; e se 
até agora o 6ervíço püblioo tem podido ser satisfeito 
com as :rdecõas n~tuliea eem haver eaaes tribuno.os em 
todne ns prÓviuói:w, épooQ &indB virá de preei!!armoa 
de rel11çõos e~ . t:>àas na -províncias, ~ m.eamo de ms_!s 

ue auguiento do popnlnção. 
Tendo estus idéas, vê-se, repito, qae nlio sou infeneo 

á orun.çiio c! em. vas rel~~õ3s; só mente dc1;'jarin que ellna 

}iOftas, ou em r-utu oc3asiiío, quando n11 finanças do 
:~:an' estive~e· m em ooadiçõr.s m~is fa.voraveis, e quando 
pudesscmos dit!ontir a maoeir& à.a organisnção·. do se-
melhant"3e tri.bnuaes. · 

E' bsro s~bi:lo, St. presidente, que não se dev.em lns
titnir · ttibnna~s EÓ porqne se diz que ~uea siio neoessa
rios, é ta:nbem preciso r.vo:uignat• te elles vão satisfazer 
as reolnroa~õ~ a da opiuião pnb1ica. 

E' inoonte~tro v~l que as nossas >lctuaea relações não 
estão bem regnlumen~a.das no seu modo de julgsr, na 
su!l .oo!l\jeten ci3 ; e pois .con~-em que lln.tes de orea rmcs 
es s no s re eço s .n em s ee es pon . 

O ta, se . . te.1;1os podido eatisfazox as -neoesaidadoe da 
jul!t.ir,m até ng~ra, no espn~o de tanto3 nnnos, oom ils 
relaçõeti ,e:dater,tes, por que cão poderemos demorar mais 
um ou ons. 11n 011 a Ol'GBÇ o . es as .ou ns .r aço:!s 
Q11e precipitação é estll 't O l'fSnltndo de tal precipitação 
é aocumnlarem-se matarias para a cliEcUEsão, «loJJga
rem·se os debll.t~s, e tu.do ficar pretetido. 

e o ptoJec o em lBOU!B o osse nmen a o s men e 
na sua ·mataria, Eam a amplinção de outros p.ontaa e 
additamento de óütN3 aesnmptoll, nós o· diaoutiriamos 
melbor,.e não emb81·sçariamol!:a sua p119sagem ou adcp· 
~o em lllilblis,ne camaras et.te -anno. 

Parecerá. um ponto minimo da reforma, que .não ne
oessita da ser muito. Illeditado, este da oreaçlio do~ tri
bunaes ; maJJ c11mpre reflectir qne nill preoiaamr.s de 
ápraoisr apenaa a questão da oon?enienciQ da existen· 
~ia phyaioa do. tribunal, . c . sim de ealudar tunbem a 
sua oompetonoi~ e a sua. economia interna no modo 
.da·di::i it-sc noi teus trabalhos· c ibto é muito·im or-
. tanta e de hl monta~ que vale a pena a demora e mais 
um ou doue annos. ·(,Apoioclo•.) · 

Chego ao . pc,nto da iudopendeooili dos magistrados, u 
favor da ual al una doJ nobres de u s o3 s i!w ro· 
nunoiado .com tanta força ; e j& alg11mns emendas fo· 
zi9 :apresentad!ls no. sentido de tornar completa e-real 
es1tl indepenilenoia, .condição de .boa .administração da 
juetiç:~. · 

Aoouai'ío 09 .impugnndorea do prójeoto ~ue aat0 é in•• 
util o inoouveni!lnto por niío assegurar a 1ndependenoia 
do magü.trado. . 

·Começarei por declartlr que · gar<llmente neste ac
tsum~t:> oonEonde·ilO a independonoia pl•eeol'l do J:Uagi::
trsdo oom a independencia dn j ttd.ioatora. 

Sr. p1·aaidente, é da indopendenci·l da instituição qne 
devumos princip~looeute ouidar, e de quo já se tom 
ouid1ldo de algum tempo parR cá: não é a apregoada 
indopendono.ia FBSsoal do magistrado quo ha de produzir 
os resultados qutl os nobrea deputados patdot.ioamento 
es perão; niio é porqu.e o magistrado viVa cel'oado de 
ouro. oil no mei > dij abundauoia, que h!& de 11er inde
pendllllte; não, ~euhores, elle ha de 2ê lo 'Pelo a~u os.• 
raoter, e tão sómonte elo seu.Oal·acter: disto temon a 
prova no nosso pa1z. a aparl~1.) 

Eu devo . doolE\rar nqui qua a nossa rongi5trlltu,.a 
tem ·oe mantido oom a dignidade <te entra qunlquer 
msgietrs tura. 

Em bors magistrado, não receio a averbação elo rms
paito; veuha a ~;uspeoaão, e terei o pníz por julgador. 
Não feço o, p1·oprio elogio; allcgo os direi toa d.o ·uma 
cl!lSoll, qua niDda ~e não deturpou oom a convonienoin 
da Oppres6ÜO).C anta 8 qual tUU in, a juotiÇ!l BO afigura 8 
donz~.Jll~ vandn.da oom a bolan~a em pu.!lb.o, 

E nu Bra10il, nontle o mngittrado ~m Kempre oppoilto 
barraltn no deavio dou intentoll politicos das nossas 
paroialidndol, ai.uda quando nmt-aradas pelo poder, é 
agro v ar esse mr.clistrt do orguido dtl fraoo, c ·só onpnz 

do forta!eoar.se na opulenaia, e na to.tal . .a'Al!e.nbia de 
todo. a eoperança de um desejo a.atirsfeito r 

Remonare aa aondigna.meuta o. tra"bal\l.o do ·.mil,gistra· 
do i é.isto justo, érazoavel, é D(lQeesario; lr.lãS Qãoinju
riemo-lo ~:m eua dignid~de, oonsidei'ãi'ldo-o o.,homem 
da tunhiç~o) !.\ q.u'ilm s6 a facQ da ri'!t,eza,estbnula e 
compelle ao exsoto cumprimento do s~nl!flO!lrdpoic. 
Não amesquinhamos a nobreza do car~oter h-qmano, . ... -- . . . . . 

I . -
pó le amparar o f.cac:., ... n~o temer o poderoso. A ·Ter-
dadeh·a independen<lin-pà!ill!:lBl do j ui1:nasoe de d, · e não 
a diio ns couoas externas. · 

· · · ntavéis e:a:emp!os; e quem o nega '1 E' 
das cousas humanas ; -mas porque noonteoem anoroi\Jias,· 
-niio 110 se~gae qne devamos estnbeleocn· novas o·dilferantes 
regras. Façamos a judicatura independente, evitando as 
invasões dõ poder e:a:ooutivo sobre o poder judicial: àhi t5 
que e&tá_ a essenoia..dn questão; eate é o problema que 
nos olimpre xesolvor. 

Citamos todcs os dills o e-xemplo da magistrAtura 
ing1o.zn ·e franoeza; .porventure. não so . profii~a lá todos 
cs dias essa magistrat1Ua1 aliás rica. ;e liem 1:1C91 6~ in· 
justa na decisão dos plaito.!J individuaes e ·de oondeSQen
dents ara com o governo 'l 

• a o ·J e o o rmo1pe - . o. apo eao 
.não fo:ráo naousadoa oa .. mo gistrados· frauoozea · de· 1ub~ 
servientes no goYerno do imperador 'l 

O ·SK~ ÂLE~OAll ABàR.JPE:- Como.düs~, não ê.dos 
meios mntllriass da indepeodenoia pessoal quê a -Justiça 
tira ,a principal van.tasem· ; ,ella·dele :eBioazmante--apro
veitur com o afastnmento do governo de toda,a intenen· 
çlio nss .• ttribniçõe3 :dos :~bJQlaes j!l_iUo)Ju'ios. :E! ta é 

. para mim .a 'l(etcli.d.ei~a · q~-a:etio. · 
·- . 

neeto, M ;'U.ntagena g~e .S . eme-daJÍ nfó~:epidaD .Jhe 
apreacn* ~üo o at...pl\raráõ OQUtra .assed.u~õea :que 
podem m,por muitoa,motivOII :ettraulllos _á&ze 1111 do 

maÍ:~aa, e áa ptumoçõas plltlõ o~ túb\Ulaos aupel'i~Íe&. 
O SR. FoNTilS : - Qu'im diz isto 'l 
O SR. ALENCA.'i\ 1~ nARIPE ~ _,... Se o msgistta<io é de 

carcct<Jr .fraco, ou improbo, o cede · ás espemuças fa· 
gneiras de uma promoçio1 ou ao temor de u.01a remo
ção iu~nllt~, n&o p6de dtmtal' de oe.der át eaducç<SeB de 
um fa:Yor para si propriQ1 para filhos.! pareutes.e amigos; 
não põd.e neixar Cl.e csdor ao receio ae um mal -'Iom que 
o ameacem : logo, to o mnglatrado J?Ola sun indepeu· 
denoia e osl'aotar ni\o se livra delisa• oocluoç!Joe, nem ae 
ergue oontra os temores, niio ofleraoe garanefas á san· 
tiifaàe do seu mlnistorio ; porqunnto nm governo iniquo 
jú~!\ia deixa d" ter meios· par!' corrompe-lo, u~m. ao 
litiganto poderoso falta ouro para compra-lo. 

~ 
(l/a apart14.) 
Or:;, o primeiro meio quo os nobres G!epntados, a 

aue me ~'tfiro, lembrão para oonstit1dr R indo enden
·. do 'uiz á o 811 n o d o d • 
que n V.o oiio ests~ vantagens que hão de , tornar inde
pendente o mag~straiio.,( AJ_oi:tdo•.) 

O segando me1o li a ar.tJgrudacle. Vou auaJysat as 
disposi~ões da .upasa oorietituição ·Jlolitiaa, '-'l veremos 
qne não pó3e prevalecer {)st'l idéa que os nobreo deputa
dos apresontão para dar assa .. inciepend~noio. .a'J juiz. 
(lM1rrtlpÇ7>t.r.) 

Pds constituição co:.upete ao . governo .a nomesriio 
de mngietrailoa1, mas !19 e3~aht'lcoermoa ~ p!lrfu ndmiss:~o 

. u.a.a relações a . n.utignidlt.de .t\ÕI'.Qluta, . st)gnMlC que e 
jui~ da 1" instano.i .. paaa" P,l1f!l . n 2~, e é . portanto 
t\Ciils!ldo desembs~·ga.dor· sem inter'l'enç..OO. do !JOd\lr exa
untivo. hto é arrancar-lha n~a. attrlbui9no do quo o 
nrio podell\<Js frhru: por lei..ordinaria. 
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O Sa.-.ANnn.tD! FIGUEIRA.:- Entifcf os membros do . 
supremo tribunal são nome~doa pelo go7erno cr· 

O Sa. ALENtlAR Auatt>E:-- Certntnento ·o não rito 
No ttibúnal supremo :de julltiça a entrada dcs res
'(leotivoa mini11tros opora·ae por forçA da a.ntig~idade; 
t~aili dependenoia de outra condição, e niio ha nomençiio 
dó go:•erno1 porque a conetitnição asdm o ordonn. 

nomêa'l 
O Sn. ALENoAn AnAniPE: -O governo ~xpade o ti~ 

tn]o apenas para.; dooumsnto d~ admie&ão no seio do 

Diz o árt. lõ3 da. constit~ição : < Huvorá tambem nm 
tribunal Clom a denomineç1o de supremo tribunal de 
justiça, composto de juizes l<ltradóiJ, tirailos das reltlçõ;a 
por suas antiguidades. • . 

Ora, se a. constituição manda 9ne os membros do su
premo tribunal de ju&tiçn Rejão hrado11 por antiguidade, 
a conoeque:noit\· é que os outros magb.trados, os juiztlB'd'l 
direito e memoros das relllçõos sejão nomos.dos pelo 
governo; conforme a regra do art. 102 § a·. 

O Sn. FEI\1\EJI\A VuJSNA :-E' nma o:>ncln~ão oxa-
Cl'sda.. · · · 

, .. O Sa. A'LBNC-"R AaAniPE :-Enttro !19m a exageração 
'"dà. <ioncluáão, conforme pensa. o nobre deputado, a attri
bnição de_ nome~r ~~agistra~o~ ficaria rt~á.uzi.da f!6mente 

bargadores não-são ,, 1gistradoa 'l São; logo, se por uma 
lei estabeleoermos que os· dGsembargadore8 entrem para 
aa :relsy5Qa . pelo rlnoipio• _absoluto · da entiguidade, 

1: ' • • 

uma classe de magistrados .. 
O Sn. FEaai:IRA 'V'u~Nil :..,..Não temos, o governo é 

quem nomêB. 
O Sn, ·ALBNOU All:AruPE: .__Então· nomêa para des

embargador? 
O Sn. Fi!B.aEmA . Vumu.: - Não, porque é a lei que 

O DOlll@l; 

O E'n. ALENOAR AuniPE:- Logo, n6s sup}lrimimos 
uma attribuiçiio do· poder executivo. Se nóa dizemos : 
-o juiz de 'direito mais lUlti o 1'ai ara a tela ão ns 
pnmetra "f&ga qae ou ver - 1 zemos porven. ura 'lu e 
o governo nomt\a esse megletrado ~ Certamen~e que na~; 
elle ê, tlOmo diz o nobre deputado, nomeado pela lu; 
lo o nós tiramos ao odor exoeotivo ·a faculdade de 
nomear ós msg1stra os a 2"·lnll anou1: e como n B 
não podemos diminuir As attribaiçõ3a doa ·diversos po~ 
deras oonatitaoioniles, é logicó qtia não podemos fazer 
o qne dese~i'i.o os autores das emendas a ·que me tenho 
agora reter1do. 

(Ba 11lgwu a,Farte.l.} 
O terooiro melo lembrado palos nobres deputados 

para tornar o maglatrdo independente é a inoompa
tibllidaae. 

Dizem os nobres deputédos. que o jni~ qtte perde a 
espllrsnça de vir ao !)llrla~C!nto ou de reoeber nm em
pregf.l do governo 11era . lndepenaent«~. 

~1. pre1fdente, prlmob·amenta . direi que eat,!\ disp~· 
al9no níio deixa de ntaoar de frento a um dlre1to poll· 
tico do ·oidádlo, o o maglatraclo ~ um cidadão. 

Ora, ae nilG podemos '\>ri·tar o oicladão de nm direito 
polltiao pelos meios ord1nnrios, a consequenoia é que 
a em.enda apresentada não põde ser aoeha nesta oaus, 
porque á inoonstituoionlll a sua mataria. 

Um: Sa. D~PU'l'ADO: -O que restA provar. 
O Sn. ALENCAR A&A.iut>J!: : ~ O <liroito de ser votatlo 

é um direito politioo ; ora, tirar esta direito, não é 
tirar um direito politioo '1 E' certamente ; po1·tanto, 
não poilemos fazê-lo, porque não eatamos em lagiola-
ture. constituinte. . • . • 

Se não p9demos· aoeitRr e!!la idéa por eer lnoonatl
tuoion:ü, vejamos agora ue em virtude dto. oonsequan
oiao da legiala9io aotnal, isto ·~, se, ·pela facrud.ade quo 
hoje t&m ' OIS magistradoll do vir ao parlAmento, -dev.omoa 
adrnittit o alvitre do~t meus honrados collegas. 

Pouoos membros da magistratura , de tempos R esta 
parte) vilm ao ·parlamsuto; e, .. porqua um ou outro venha 
a ostil augusta oamnra doa deputados ou tenha assento 

no ~en!l.do, devamos 1\tsonr um direito tüo impo1tante, 
oomo o d'3 ser el6ito , de repre~entar os seus concida· 
à.ãoli, de oontribuit p2rn a feitura düs Ieià 'f 

Se os magiotrados f c saem tão nnínerosoa bo piirln~ 
meuto que pudr:aatm tGl' décillivn influenoia.am.eu2sde~ 
liber~Çõaii1 eu cóínprehondo quo se qui.z11sse oxoluj..]o.e 
d~ reprctie~tf.ç'iío naoionel, on. diminuir o seu numero,. 
afim de cvitnr a. prepondornr.o~"· tle nmn ohtsBo; mas isto 

- • e. , e n 1rnamcn. c um· ou outro magi.~tra G 
é que tem proonrtdo t!Stea buno:s, dignifioo.doil pelo 
voto da eleiçüo popular. 

Mar. aindn qu:n .lo a cl&fse dos ro:Jgistr;.dos tivesse 
. ·ou ru a.sn o pr,r nmon ) l!IB.la amo o ;;ooesso

1 nem por iõso a oz:pcrienoia f\ oondcmnaria. • 
E 11ara. mo~trnr qne cs mngistrcdos não tê;n tido in· 

fluenoia perniciJ&a no pa:dnmento, basta fr.zermos um& 
oom11idernção : da. ma~istt·utura ee tem til'Ado os homens 
mais eminentes que duigirão o dirigem o pniz. (Ap~ia• 
elos ) E!les têm tido influencio. real e direota DI) pnrla
mon1~1 e sntretnnto, Sr. presidente, qnal·é s olatme mais 
de~filvorecida do paiz '1 E' certamente a mngistratura. 
QL1nndo todos ts fuMoionaricB publioos têta o dueito de 
nposenhdoria, o magistrado brnzileiro nemeese õireito 
ainda tevs. · 

e cs mngts rn 08 m. prooe 1 o pot• wta órma, 
dando exemplo de s.bnega.ção1 devemos llÓJ p);'iv&·Jos de 
um direito tão importa~lta oomo é o do ser el .ito, e de 

· vir .ao arlamento '1 
e o es t1veesen::t a ulla n o mau ato popular, im

primindo el'ronea e egoisticn direoção nos negooioa pu· 
blioos, ainda pa.der~se·hin. allegal' esse motivo Pllrn ao· 
phismar a constitui íio o tornar inale I veia os n;a iatrs.-

• . os ; mas, nao sen o nssim, é injur.tiSJ::l notoria. pre
tender excluir uma olllRSe Inteira de oidadãos de uma 
daa mais.imporbntea regalias do cidadão bra~il';liro. 

Algum tampo houve em que os juzes erão aooussdos 
de intenir nas eleições, dizendo-se que por isso vinhão 
aqui em maior Iitlmero; mas, Sr. presidente, devemos 
reoordar·nos do que nesse tempo os juizes de ·dir6ito 
erão chefes dtr poUoia naseunB respeoti'tas oorutn.'ons, e 
esta oiroamstanoia appare:ntava n aoouaação de i&dabita 
influencia no pleito elnitoral. Nessa tempo. seria tnlvez . 
xazoavel tomar dgnma providencia tendente· a evitar 

ual uer abnso de ue res t9!;lse n · d 
de magistradns, que a.lli ião por mei<:.; monos regul~res: 
iato oonseguio·ee pelos meios indireotos das leis de 1860. 

l\1.as hoje, que o mngistredo uiio tem nttribuiçio ne· 
ma o 'oi - -

pótle usar da ma autol'iclndo em proveito da proptia 
eleição, para que· srredn~lo do pa1•lamento debaixo do 
pretoxlo de oonvenitnoia. publio~ '1 C roi-> quo a reflexlio 
far2 os nob1·us autoreà da. emenda modar a~ opinião. 
Quando olles querem mostrar-se tfio sffei~oadca a uma 
sappoata indtipenden"ia da magi&tratura, eproaentao·se 
tão orueia para o magintracio ! . 

Diz-se tambem . qne, n ex:emplo de outrns autori
dades quo a laglalnção eleitoral tem privndo elo cl.i.rcito 
da. votação passiva, p6de fazU•SG o meeme cem os mu·' 
gietradoa ; asGim é qne os prcllid~ntes de provi!loln, os 
oommandanta!i das armP.!I . nii.o ~ocle:n sar vot!ldos nns 
provinolas aonde o:tc:rJom judsdioQi\o, 

Mas devamos notar uma grande di.f1'6rença, e d gne a 
respeito cielltCl's funooionatics ha uma simples limitaçãc 
do direlto1 e niio a privaç!ío tot!l.l:. t~ómente no luga..':' 
oin qne exeroem juriedio9ão como nutorldado não são 
votados. Ahi p6 iG ser justo ll temor de q ua indebitn
mente influão om sen beneficio; mns quando não h~ e§ts 

~ • • A 

os pndecentes não podem praticar. 
Em conclusão, neati\ parte eu sou do pensar de que 

a incompatibilidade eleitor~l eeria o.m l!.Oto in(]OD~titu
oional, que privna. uma olnsse inteira de cidadãos .bra.
ziloiros de um dos mais preoiosos direitos qua o cidadão 
pô:le exeroer ntl. sooiedude, e sobretudo om uma. sooie
dado cDIUo a nossn, regida por uma fórma 11onde c-li 
prinoipioa demooraticos o por conseguinte a ig•.u\ldad2 
tem tão grande prepcnderanoia. 

O ~n. Fsnmnn.~ Vianna: -Doviüo ter. 

O Sn. A.u:JSoAn ARAniPB:-Aléill disto, S.r~ , presidaute: 
ou vejo quo para n eaoollla da qul\1qller G:mprego satn ~re 
110 procu.ra o inàivitltw mais llabflita.do. Ora, tu nP. ti 
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digo que o magistrado srj'l mais habilihtlo1 porque o 
advoglldo, os jurisconsultas em summa estão na. mesma 
plana; mas1 lle o magistrado é um daqnelles que podem 
estnr mais hnbllitaàos para ail faucçõas legislativas, 
como li.rreda·los com juati~ll e sob n razão do aonve
Dienoia publ!oa das funcções de legislador'f 

Paroae-me que. ainda maiS por este motivo f!Q provi
dencias quo~ os. nobres ~o_putad.os querem que BC'jiio np-

' . 
tagem ao serviço publioo,ellas serão dettimontosas nesse 
mesmo serviço publico. . 

Vllmo:l ainda. a. outro maio lem~râdo pe~os i:Í~bres de-. . . 
denci~~o da. magistratura; quero fullar da inamovibili· 
da de. 

Pelas emendas of1ere:;Has pelos nobres represeo.tantee 
do munhtipio neutro e Bahia, 11o coj JB talentos e zelo em 
prol da o:~uaa publica eu sou o primeiro a rend.r ho
menagt~m1 se determina q\lu o juiz não pÔ-S!a l!abir da 
cotn~roa nem da relação em que estã senão pelo prin
cipio da antiguidade, e om virtude de rrquerimento. 

Ora, firmado o principio de não poder o juiz sabir 
do lugar senão por antiguidade, e seglmdo a ena von
tacle, é e•iden~ qne oon:i ilih contrsrie.mos o tlrt. 153 

on" • · ao · mp · • 
magistrados po;aão ser mudados de uns para outros 
lngarea. 

Sr. presidente, a faculdade da remoção. é uma attri-
utçso n • · · 

incumbido de :&'3lar e v!giar peln segurança publica. 
Se um magistrado, por qualquer oircumstancia, ainda 
mesmo independente da sua voDtad.e e aoe seus aotcs. 
orna·se 1noonve en s em m , J , • , 

que elle possa. ser d'alli removido; mas, segundo os 
priJjOi?ioli que os nobres deputados npreaentão, elle ahi 
ha de eatar, e o governo não pó~e toma-.: providencia 
nenhuma, salvo ee o ma13ietraao qui1er sahir ll existir 
nmn 'faga, sendo elle o maill antigo • . 

Ora, pe.rece que eemelllànta diapoeição não póile dei
xar de ser prejudicial ao eeniço publico, podendo até 
em alg(ll18 oasoll comprometter s tranq r:~illidade da OO• 
maroa em IJne &el'vir esse mesmo magistrado. 

Diz a constittrlção, ao citado ar~. 163, que os ja.izea 
de direito odem ser mudados de uns ara outros lu• 
gares pelo 1iempo e maneua que a e1 o armtnl'.r. 

O Sa. Fo~Tsa : - Qül iJ lei determinar: uma. nou, loi 
póde determinar que seja por antiguidade. 

n . LENCAn B.ARIPB: - as, nll.o ornan o epen
dent~ t p~DI\!1 da aua vontade, alei deve determinar a re· 
moção tJmatotenção ás oonveniencia~J publicu, mas nãi> 
em considel"npio sómenta á vontade ao magistrado. 

O ~n. . Fol!ITES: - A constituição não diz como a lei 
deve ser feita. · 

O Sn. 1-'tNTO Lr:u. : -Já existe a lei das entranoias. 
O Sn. ALEl'ICA.a AaAl\IPB :- M~>s a lei daa llntranoina 

contém providencia proriao:da ; não ê como oa uobrea 
deputados querem fazer, cstnt\lindo uma permanenoia 
perpetua, Seg11ndo a lei das entranoiaa, os JUizes podem 
Eer removidos das comarcas de 1" pnrn ns do 2' entran
oia, e das de 2• pa;s. as de 8'; entr~tnnto q11e pela 
regra ostabelaoide. pelos nobrQs depU:tailos o maglstrad~. 
qu·:nando, é plSrpotuo uo lugnr, e não p&de sar dalli 
tirado, etll\'O so perd.or o lugar por &olltença ooudemnu• 
to ria. 

O Sn:- PJN'i'o LulA: - Pócte sabir or romoção. 
O Sn. ALENCAll AnAmt>E:-Tem-s:l querido, Sr. pl'e• 

siilente, comtitoir umn oousa n que eu ohP.me.rei eo:ag~
t·açt1o dG indepmdencia da IJll}gistrat\l m1 porque en toDd:J 
quo l;m:n·se fazer. nppUcaçi\:1 á noeas organisaçii.o jn
dici;wia, á nossa mag1stratura1 de princípios que não 
SflO OS DOESOS. 

O Sn . . Fmrn.Etl\A VxANN.A.: -A independencia da 
mn gi&tr~tura e do mngia.trado cstn .na ooi:tstituição; é 
preoiso qM aojl\ umn.renlidade. 

O Sn. ALt:NaA.n AnA.nu•E :·-Mas peloa Dll.'ios regulare&: 
1il modus in r•bu.1. 

O Sn. ].i'A;i\1\Eli\A Vu.NJIA: -Por m:1io ele lei1 e estamos 
fazendo lei. 

O Sa. PEnnlGÃ.G MALHEiao:-Oa moios são as leis que 
estamos discutindo, se paesarem devidamente. · 

O Sa. ALENoA.n AnAntl>E :-Entende-se que temos 
uma magh!<rntara com attribuiçõss que outr'ora. te'Ve o 
antigo parlam_ento de Pariz, e hoje tem o poder judicial 
nos Eetaàos-Unidos. · 

O antigo ,parlame11to de França tin~a ó poder _de 

q_ue tivessem ef1eitos; por consequenc~, este parlamlõnto 
tinha parta integrante no poder lt~bislativo; pois qu&nc1o 
um poder impede que um aoto soberano deixe de ier . . . . 
meio do veto. 

O Sn. PINTO LntA:-N 611 combatemos e.Gta invasão 
dos poderes, que é inconstitucional. 

O Sn ALENCAn AnAatl's :-Nos Estaaos-Unidos todos 
'!a bem que a. ma~stratura é orgenisada de maneir~ que 
Julga. das 1~111, 1ato ~, representando a suprGmaoul da 
constitnição ou dando-lhe tida, decide que tnl e tal lei 
especial não é exequivel, nã:> pó da ser executada, porque 
á inconstitaoiona.l. 

O Sn. PINTO .LruA. :-Ninguem propoz isto. 

O Sa. ÁLENéA.n Au.ll.IPE:-H:n estou estabelecendo 
princi?ios para argn'Jllentar, afim de tirat conclusões ; 
não d1go que o nobre deputado queira Íllto. . . . . . . 

J • I -

ouhlndea oo:n amplitude que estão ~uito longe das 
attdbuiçõ3s do nosso. O muito notavel esotiptor Ale
:;tis de Tooqueville dl:t : c A constitui ão domina os 

• .. • #Oi • • • 

• laiil, e não pódo ~er moiü oatla por leÍ alguma: ó jllllto 
que .os triouna.es opedeção ~ constitai\ã.> 2om pre!e
rencle. ás demais lelS.~ Daqu1 ae mostra quao poierosa 
é. na sua maxima eaphara ~judicatura desse paiz1 eles• 
tmada a e:a:ero~r a verdadoua soberania, emb.ua a6 o 
fa911 quanà.() provocada. · · 
• Sr. presidente, se o antigo parlamento de ~nça 

tm}ls o poder de embara(lftr a e:Z:eóução das leis e im
pedir que esMs tivessem elfeitoa; se nos Estadoa-Uniclot~ 
o poder judioial tem a faouldsde de julgr.r ·ela consti-
tucionalidade das leia e impedir ue ellas tenbão .fXil• . 

ça , e qu s o p er u ct oouaa 11100 
diversa do noEso. 

O Sa., PutT\! L111u. :-Apoiado. 

. .-
dioial limita-11e & e1teoutar aa leia competentemente 
decrehdaa. 

Assim, na França antigQ1 e hoje nos E•tadoa·Uni
dos, os magistrados dtiatlhavãD·se a muito xnais alta 
missão do qua deatinio·se no Brazil; e, portanto, não 
CSU!a marayilha q_ue nessas pailea I! F5UOII. do magís· 
trado se revestisse àe extraordlnariaa regaUu, 

Entre n6J o magistrado 4! apeua1 membro de um 
poder politioo executor daa hls; no11 Eat&dos· Unlclos é 
membro de um -poder poli ti ao julgador daaloia : no 
Brazil o podar judicial á igual 808 aomtliB podares dM 
constituição : na srr.nde republiom norto-nmorioaoa 
elle é superior, porque oonhcoo deu ao\os doa outros 
l'oderas ~olitiocs. 

Portanto, o argumento do paridade on analogia, de
duzido dns instituições jllàioiarlns d11ttuolltJB povos, niJ 
póde applioat·BO a nós. Ern ao qua eu pretendia 
"hcgar. 

Sr. presidente, 6 intuitivo qna nüo devemos exigir 
para o nosso po ot a zoJano na mosmaa con 19 es q\le 
so exigem noa Estados-Unidos. Ma11 dizem àlgons pre
opinautes: c Nos Estados-Unidoa:os magistro.\ios ~ãu on
tidadcs eatranhsa no governo; eiio oon:i(ilctnmellte in~ 
dapondentes o inamoviveis; log<~, no Brszil tnmbem deve 
B~!lim ser. 

Ora, isto é nrgutnentnr da um pniz que tem oh·cu~:2~ 
stnnoina muito espeoinell para um paiz que tem institui, 
ções muito diversas. (Ap!liado,,) Por.oonDI.'guinte, est!l 
argmn~nto não tem prooedencia. · 

O Sn. PrNTo LrMA:-Os autores da cmend.a. uiio bl" 
lárão desse modo. 

O Sn. ALENCAi\ AnAmPB :-Eu não me refiro no1:1 a.ii.
torgs da emenda, .refiro-me acs quo têm prad.uzHI,) ea:., 
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lirgn.mênto; taiVaz·o nobre deputndo não ihe dt! Vill<Jr, 
mna. elle tem eido apresentado. (Apoiado.!.) 

'rondo trots.d.) das oonaideraçõoo geraea :feitas sobre 
diverfOS pontos do projeoto, irei llgora·:ttata.r d~ll con· 
toe ta~ õea foitns. em pontos eapeoiMs, e oooopar-me-hei 
j1\ dos juizas. de paz .. ·. . 

Foi contestada n cli~poaição que concede aos. juizee 
de paz n ft>ouldade de julga~. Diz·se: .á um juiz parti-

i f· e • • - • 
homem mz.is iiloneo, 11a.ra P. lutu. da que parr. a justiça. 
U~ .nobre 1'6ptGISentante ·pelo :.PUJ:<l ~egon Do ;dizer que 
o JUlz de paz.ofi'ercce menos garant\llS do quo os dele-

d . • • -

e pnxtido I 
Sr. presidente,. parece-me que estas ponderr,ções para 

destruir a dhfosiçú.o do pr.oj ~oto não tem prooedencia. 
O juiz de pliz niio é ec...nii.o o .cidadão da oon6ança. dos 
seus conte~raneos; e nristaa condições, eu crsio que 
ninguem. é mPcis idoneo. para administrar jll!tiçe. nas 
peq'tiena.'l·que&tõ~s do que.elle que -oonhe.ce todos os in· 
dividu{)e do .seu dist~icto i qne ccnheoe ·todos os factos c 
circnmr.t!lnoies. Eete ,conhecimento suppre o ·procEsso, 
quando o juiz .decide sem plenario: e julga mediante 
pro"as verbnes. • _ •• 

l.mPOrtsnoia para o bom exeroioio.desuas attribuic;ões. 
. Dar ao ju!z locAl n adminis~ra~o dajuatiçanas pe· 
. quenas Oll.u3a& .traz uma ooDsJquenoia politica que pare-. . ..,. . . ' 

As peqaonas demandas. ião. numeroa~a, e movid;s 
ordinsriam~nte pela olaaae scoial menos abaatada, e 
cQml!os~ .de p~silo&s menos i~~~t~~; q~~!l~' pois, 

:ve~soas preven~o cop.tra .o ,go:va~f!.o, ~ que ;lhes D~o dá 
~u~Z3B ~ona~ S~I~:do 1 p_or~~ • j.ustt9!\.ad.minis?:ada pelo 
JlllZ do sua esoolna, v ao ~!!·dt\1'~ mpt1Vo de c.\U&lX!l90ntra 
o p.9der central .. P~la . n~lllea~io de . m~~~~~ . J~~!!& . . : s~l cs 
povoe noiD6ateui ·os · seus prQ,pr;oa jniz~s e tiveteD;l. m.á 
admluietr~i\o de ju&ti\'Si a si impntaxáõ a culpa. · 

Arredar do poder c~pb;al um motivo de·.desg~11tos e 
preven9ão é · <ls nloance polit~oo, . !lobn~to,po ·· em um 
paiz. tão ex.ten_so:, comq ~ o no~so> aq~e ·"ampre m~tor 
grf.nde forç~ -de c~hesãtJ. · . · 
• ·E' amftvanta_gern-·qué os e~r.i ~qrea .nQtão n~ juet.i9a 

CJUO&tÕEl/1 pelos Oidadi\os eleftos por S&OS OODterraXÍ.eos; 
isto nlo s6 fu , oom. CJ.Ue aa q~mau~as sa ~eoidão oom 
brt~vlda.a.e·,..rorqoe oa ·j~iz.ell . ea~ em. todo•. os. p~nt'ls , . . . 
os p:>vo• a el o ntlô . a.1> governo a o11lp11 do erro na 
esoollin dos julg1ldorcs dos aens pleit()s·. 

Em nosso pai:z: não ~ innova.Qão aemeJhante modo de 
administrar n p,quene~ jur#ir.tJ, . Nlo oome9ou. com o co· 
uigo do processo ; elle é tiadioional. . 

Nos tempos coloniaea nós , ji .. tivemo.!! os j1,1ize11 ordi
narios eleitos nas propriaa looalidt~.d~11> aonde diatti
buiiio juati9~ com tatisb9lio.dca povos llllS tuas peque· 
nos.dem:~ndaa ; e nGa não naa ,devl!mo& mostrar maia 
rotrogrsd.ós do que oramas nos tempos atrazados. 

Aoeitemoo oa juizes de pll~ e nio sejamos retro .. 
c;rados Reoorào·me quf! os nossos maiores fallaviio 
co111 elogio desel\B autorid.~~otles . . 

O Sa. F.EnllErnA VIANNA:- Como fnllav~o dos s.o1r.ri
meilt<Js. Mas jastiça eleotivaen não oomprehendo. 

O Sn . .At.nNilAI\ AnAtlll'E:- A juatiça électiva para 
na poqut'nno demand!la é à!\ maior vantagem : é o Dl'
bitro daoidindo entre oa litigantes. 

O Sn. l!'nnREmA. VrANr<A.: - Ah.i estão os juizes do 
commeroio próvi'lndo a va_utngem. 

O Sn J. LBNOAR ,Ai\Anil'E: ·- Lá ohogluei, se o tempo 
pH·mittir. 

Diz-:Je ~ue .oo juize11 de paz são t0mporarios; e por 
iaso, dando ao-lhes D poder do julgnr, temos oommet
tido umn inoonetittlOionnlid~td~;, Croio que neste modo 
de oonnHernr O!õ juiza:. de pnz. hn. um erro de npreoia
ção; olles com ofleito slio tomporurioli, mnslli'\o si'io in
ccmtituaiouaos . Est'l devo ser n nossa questi\01 e por 
isso eu dizia qt10 a presente reforma vo!Yia ao typo 
ooustituoiQnnl, porqwa nenhum juiz deh~"'R de sor da 
oonatituiçiio~ · 

TOMO IV 

U nl S~. DBPUTAJi0:-08 jqizes .de pa,z ~fio C )DBti~U!)iO-
naes para, conciliar. · . · 

O Sa. ALENCA.l\ At~.Al\IPE:-0 ntt. 162,da conatituição 
diz que para ns conciliações ·haverá 'juizes ·de ,paz1 os 
qu.aee setão eleotivos; sr.uasattribuiçõoa·sf:>rio reguladlls 
por lei. · . · 

O que qtLGxem aqui dizer fiS pnhwraa-ae •suas atti'i-
i eB - e • · · • -

tem I!Ó as att.-ibuiçõea oonoiliatorine (.11poia\lo.r),porq~ese 
fossem sólllen~s estas, escuaado era acoreaoentar nquella 
iliepo11ição na ultima parte ,ao artigo. (Apoiado.,,)' .. - . . - . ~ 

reguladas por lei, tendo. dito que pata ae O\)neil!.ações 
haverájuizaa de paz, está cl~ro quo aquellas attri~uiÇõee 
são outras. 

Ora, eo lla;a juJgu ·ao pequene.l3 deman~s .nio. po· 
demos ter Jwzes , togadós1 porque acftrretarla enorme e 
insupportavel disp.ondio1 a necessidade. de os man~r.e!Jl 
todos ()a pontoe·do tão extenso pafz, nenhuma outratl)nti
dsde podemos· escolher melhor do .que aquelle·j~z: •que 
a.constitaição craoa; (A.poiado• •) · ' 

p_,r consegninte, tHnju_st• a·naousação qne.·se foz ás 
co.m~iseões.: por terem ·dado aos juizes ·da paz o j!l!ga-

. . . ' . 
Djz•ae ainda ·contra os jUizes do paz 15er; p&rig(!Ía a 

juriadioção q11.e se lh.es dá, e aponta· se a hisfloria ·déllea 
como oouaa ~s;;a;,t.adora . 

asenstar-uos. Não sei porqna : se os juizes de paz aom 
dleito .. eDL.outroa tempos .não corJespond~rio i:espeo
tativa · doslegisladores,dtt óodigo.do proce3E;o,isa!) Ae~-. - . _, . .. --~ .. -
e eàQasslsaimo 8in populaçlch: · · 

)lu boj.e que a .i~t\\u.~;ç:\o j4·~•~ lllQia.,der~~ilu. 
e a-,poplllaçi\o mais nnuuu:oaa, .e~~&es:juizes,._eu. oop.\i~, se 
mostlariõ. dJvax!lo~·do que fa~iio.;_ (:dpotadoa. ) . · • · 

· Se Eom.oe.um·povo do i~ütuiç&s. demooratioas,; é pre-
ciso · que,yamos:aooetulJ)ando nceao 1po't.o a .t-omar..p•rte 
no governo .à.~ p~iz; · &e· aquelles quJ. têm . as ·pe.q ·, ~e.nas 
dem•nlil!,ll não. p1>dem 1.>t~vir noa gr~Qde.a ,negooJ,oe da 
Estado, ao;manos inter.yenhão na aW:n!nistliJQ!o.d&eua 
prop::ia: j'-1eti9a1 n~JquiUo qa:ta maia .de poa~. lbea.hite
resaA. Será isso um IlleiO ae elu1ag~o . conl&jl..cio?l(lol~· 

• • .. .. ! 
~ 

O Su. CA'NDID.o Mz~os1.4 ....,.. E p~~id~u,toa .. de ·Dlti!RII 
eleitoraes. · 

..,n. l:.'8NC R 1\AI\IPB :- O 1• 
c1adãos isento•, do .tod~o a suspei~a,.~uerrde partido·, q11er 
de paiz'ões '1 ·Pois ·se não tS posaivel, mesmo par&' a alta 
magiatratura, ch~ge.Dlo&a e1se dfsideralum, po1que, .em 
C]nanto houver paiXões· no homem e e&to·fé)r o exe~utor 
dl\ lei, ha. d<' haver abusos, OOIJlO nií.o queumoa· gue os 
haji\ em 1'elaç9ão aoB juizes dá ,paz,,. · 

Mas entre o abUPo " a ineftloaoin dainatituiçlo . ha 
ema grond.o distancia. ' · 

Concordo quo possa ha.lor abusos da parte. dos juizos 
d~ paz, ju}f(llDdO as pequenas demandas O OS·OrJmee·dO 
Jlenns IXlinimas ; m•~s, porq11e reoeiomos 1lguna Rbn1oe, 
não. devem~>s oondomnor uma iuatitaiQiiO, e dt~ixar de 
tomar uma pl'ovidonoia exigida pulas olrcnmstanoias 
do. paiz. 

E' possh-el qt1o as pequenas domandae e os pequonos 
Ol'imes sejãu jul~ados por juizes togados7 E' um sonho 
supp6r easR.pos9lbilidQde; porquanto não temos ~nheiro 
para pagl\J: " tuntoa juiz~s, nem temos pessoal para 
sorvlr om l'emotoe lu nres oom ordenados ue não com· 
peuaaes~>!m a grau ézll. o aacr 010: u o l&to cone tW 
u impo:llivel morlll. · 

Portanto, o mllio obvio e natural é este: O juiz d!l 
oollotituiçi\o, q t1e está em toda a parto, julgue os onsos 
miuimos·t:ntre os sou& oonoidadiios. 

Os illnKt.x·ea il<>putn.doa que ·nente ponto combate~ o 
projuoto mostrão-se aontradiotorioe ; p!Jrque , impag
nnn:lo-o etn nuwr• dna libcrdndes publiosa, deviiio aoeitnr 
e a.pplau::.ir e~sa dispo,si<yão. 

NãG são indopendantoa os juizes do pnz, e entes jul
g\\em o!'l d.~legu.doll e ,.ubd.elega.doto. Eis como diEoor, 
rem varios cor,tmiliotoros d11s magi9tradO!! popnlar.es. 

Sti on j 'lizes de paz não etio ind~pondent.ea1 sondo 
alilís oleitos por ~:~eus cluoidadíío~, como ·~o. ile ser indo 

11' 
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pendente o dele . .cado e tubaelegaao, oomo quer o illuetto 
deputado pelo PQ!'á 't . • _ 

Ora, o juiz de pas depende só dos _seus cono1dad_a~a, 
entre os qulies procurará por uma honrosa admuus· 
tração de juetiça adquirir bom ,(lonoeito ; o que é do 
aeu ilitéreses j â como cidadão, Já como pretendente á 
ree~leJção. . . 

Ne1eea ma istrados po ulares vejo uma semelhança 
· a ll oa ra eJteroi a. pe o J ury. gtan e ex1 o essa 
judioatura é a ju,tiça administrada por oidadãos aos 
proprioe oidadão! :. e portanto oa • ho~~ados depu~ad<?B 

ue defundom o ur por este pru101pxo, Ct.mo msü-
tu 9 G po~ ar, evtao e.oe1 ar am exn a 1118 1 Ul\JM o 
julliel de paz oomo garantia demooratioa. 
' O.J j uizea de paz eii.o j u\zee singul..\res, e portanto o 
eeu julgamento não p6de ser bom. 1\-~dm oppugnárão 
•li~DI nobres deputados contra o p.i:oJeoto• 

Nn Ioglr,tarra, 4ue é sempre apresentada oomo per· 
feito modelo a reapaito de instituições jodioiarias_, eu 
ob1orvo que as pequenas demandas e os pequeu.cs cumes 
11\o 'ulgl\uoa }lor juise:s eingu\ates, e ea~e paiz olassioo 
um mf\teria de garantias individuaes nadaõ tem perd~do 
OQm eate ~ystema em suas liberdades; pelo c.ontrar1o, 
tS em re a resentadi como o inve'a-rel t o das liber~ 
dQdell · ci via e politioas. Portanto, lmit(lmOe a ng à êrra 
Deste ponto. 

Alguns illustres daputaaoa Um le:nbrado a noceaaí-
"i os 'uizes de az as attrlbui õ~s eleito-

raes. 
Não 'J&tou longe de aooitar elise pensam:Jnto. Mas 

não quer~ quo o fa~amoa já; pois as~im iremos tocar 

aem maia paus~da. :efléxiio. 'remoa d~ ooon~&r-nos dessl'lo 
lel1 e eRtão conveni~ntsmente pode10mos pnvar t'B j 11izcs 
do paz das funcções eleitoraes, '('i'ovando ~obre a• pre
eidenoias da& assembléas paroohtaer;. (A 1mado1.) 

Tratqroi agora· de uma qué5tiiCJ, no meu ver, muito 
importante, qnol é n .oompetenoi~ do jclgamento dos 
orlmas por a.b'lis«? de ~ber~ade ~e ll1lptet;lsa. • 

Eate ponto fo1 mu1to dJaontldo :uo se1o das oomnm
IISOI, e nlo obstante a ineistencia do debate, não houvo 
aooordo, persietilldo a divergencia de um dos membros 
du mesmaa oommiesõea, o .qual já. te1'ó ocoasião de 

'enofdo. 
Sinto àiaoordar do m.tt nobra amigo, cujas lnzea 

roapelto, ooDlo um magastrado provecto e advogado 

Ente~do que a Jiborde.de de imprenea é uma das 
mtlorea garl\n.tias dos 'Povoe modernos , e uma das 
maia importantes oonqtüatas da c.iviü~açio. A imprensa 
Uvru oonslitue a alma ou espirito vivifioador dos povos ; 
e deaie que se estabeleça qüalqner limitação na liber· 
dado do. ir.apr€nsa, ella tem, no meu conceito, deesp· 
pu.reoid.o. I m9.gem do p~ussmento, a impxenss. é a fôrma 
àl•to; c quando a fórmn se l'Ostrioge, do moomo modo 
:roetrlnge-&e o pensamento, porque Em tnl caso .elle fi :la 
.som manifeat11ção completa. 

Mas o pensamento restrioto o que -vem a se1· 't Um 
alolj iío ante a razão, que só qu\'lr a aoeit~~o co usas perfeitas 
e ooOJpletae. A imprensa 6 a voz poderosa. do pavv, que 
dosao instrumento usa, como o individuo ns!l Cl.os laliioa 
pnrn fallar ' comprimi os labios nu amo:rdaçai~oií, e te
reis ommudeoido o homem. Assim é essa grand() ontl:· 
dade ób.amaua povo. Rosttingi o orgão, por meio do 
qünl exprim~ suas dôte:> e alegrias~ e tê lo-heis emmll
àeoido. 

So esta ó :mu &ao as oousaa, p&ra m m e\'1 en a 
que l\ libardude de imprenlla devo SJJr plen!\; e para 
ser plona

1 
não a6 deva haver ~ fuoultlnd€ de o ser, oom~ 

a ntto!lnOlB do temor de ser pnvado della. 
Parnieao.oumpra ramovortodo o nrbitrio no. rapreallão 

do11 doliotoa dn impronea1 para que, sob protcxto da 
justa puniçlio1 não se comprima e aniquilo eeaa re· 
galia essanoill..l. d.os cidadãos livres. 

Nenhuma g6tanth .maior .ao pó:le dnr neste sentido 
do quo d.ar compotanoia ao jury para oonhoour das 
oa.maa da imprensa: sssiru os cidadãos julgaTtlõ on ci
dadãos, à o povo regulará o instt·ume.nto daa suas vozss, 
e o não deixará arrebatar e llnpprimir. 

Gonftll'ir no jui.:z: singular o !HJ:ler de decidir sobro os 
ctim.aa di\ imprensa, é tornu.r esso luiz o.eeaz poderoso~ 

·'<'""· 
é deaaü~1: o ab'llBo doa go"Varnoe pela possiblliâaae eis 
bom extto nal! tentativaa do abnso. 

Um doe effi.l}~zes meios de evitar o• crimes é tornu 
diffioil sua perpetração. TornelllCilS (ijfficil o abuso d~ 
poder contra a imprensa, e tersmos evitndo OlililB abu.so. 
Ce1quemos a impr•n•• de força1 porq~e essa. força ser
virá para. mala alto reolama.rmos OI! direitos da naç\iG, 
quando aggredfdoa ou -vlolaa.O!I• A im rensa é o brad<J 
que orgua a op n ao, e a opnua;o a rege ora os povo.; 
cultoa ; por cont~oguinte, não deixemos facll aooeBSo ae 
abuso, qnG póao aupplantar esse brado. Eofraqueoei & 
imprent~n, o D o vemo re resentativo ooniltitucional ser& 
~r~poa, vo • 

Quem níio 1e faz ouvir nio tem direitos reaea • nS!Iint 
suooederá com os povos qne não tiverem imprensa livre., 
o que portanto nih puderem fazer-se ouvir. · 

Eu não pretendo ogora f~zsr disilertação sobre a li
berdad.e dq imp~naa, m.aa. c1 tal a imp'?ttanoit!o . & 
assumpto, que vao p6de passar desaperoeb1do. · • 

O~nfiar do ju!z singnlar o julgamento das causaa 
de _liberdaaa da . .tmprent~a, parece-me aseás perigcBO .. ! 
arnscado: é dws:nr a cargo de pequena guarda mtn. 
pri.lcioso thesouro. . . 

Todos nós S!\bemos como é so hismado o arti o mais 
innocente e 1no ensivo. . ... · 

Apparecendo qualquer artigo contra o govetno, :!IU.t! 
tonte o abuso, Fóde o autor ser ohamado á responsa~.; 
da.d.e 11 b uW. uer re (X~ e • 'z i fi • tló r 
ess~J gov11r.áo nao . duvidaríi decret~r uma condom .. 
naçi:;. · · 

Uu SEND~R Dlll'UTADO :-0 estado da imp~ensa entr.s 

propoz, duá roeultado1 mais fo.nestoa. 
O Sa. ALBNc~l\ AutuPa 1 - Sei que felizmente o 

eapitito do gout11õ e do .POVo ~e1te nosso pliliz tonas 
para a abaolutallberdAdo de Imprensa:; Ambos até _a! ui 
h«o d .. do provaa mul exuhrantca de tab genarosoa acn· 
timento1. 

Mail, Sr. proelclcnto, porqua lltd 11gôra temos tida 
governc11 quo 11fio ttlm qnerlao flupplantar a impteD88., 
peguo-se quo devamoa clol:ur erma .perigoaissima de 
abmos naa mitos do ~Tarnc, dômentindo que juizes 
sin ares o de nomes ão do mesmo governo deoidlia 

as cnuans a mpreJllla t . · · 
Se algum governo, entre nós ou em qualquer ~ai~r. 

dispuzer do julgamento dos crimes da imprensa, aund& 
mesmo noi! cas0il de pen!lB mini mas o r 'ia de • uizea 
ein{!ularea e sua feitura, acil o sor aan ar a li
berdade da imprenPa; atropelland.o continuamente o; 
esoriptorea por inaigni!ioantes motivoa. 

O ~~~. PBnDIG:to Muuiao:-As autoridades não pro
cedem oilioilllmtlnte. 

O Sn. ALENO.\R AnurPE : -O nobre deputado sahe 
que o govexno tem muitos meios de perseguição em 
todo3 os pontos do Impel'io, de modo que a imprensa 
não poderá appareoer c:>m y~ntagom quando a queirno 
persegui:r . 

O Sn. PEniHGlo Muuszno:- Não é isto do reoeiar. 
O En. UanôA CAvALCAlS'Qi: -Esta parte do di6oursa· 

do nobre deputado me párece estar em oontl·adioçãu. 
oorn a idéra quo ha pouou fez dos go-vernoa. 

O Sn. At.ENCAt\ .LinA.a.Il'E: - Desde o mo:mento em 
. que llO ac~bnr a liberdade. da imprensa, tênHe scnbado 

todna aa hberdndos do pruz, e eé houver um governo 
que pretenda sopitar R imprensa, niío o poderá f?zer, 
en o J uJzea seus parn o JU gamen n a - :. .. • 

dade do impronoa 't 
o ~R. PEaDIQÃO Mt.LUEIRO aá um lll>nrte. 
O fa. ALENO.\n AnAntPJu-Sc ci julgameuto dos cd· 

metr de liberdado de imprenen ó Ulll!l t('.rrivel arma quG 
}lômos nas mãos do governo, por que ha.vemo? de ft,zer. 
isto, quando eabemoe ser a. iwpreuaa a ga.rnntJ.A mllgn.a 
de todas as liberdade5 't 

Diz-se : < Huverá impunidade no jury 1 noorosoend<J 
que o rtlo ha repetir aili as mesmas ofl'ensns qus pu
blicou na imprensa. » 

Sr. pre~;idonte, eu acrodito qu~Nos jui~oe cidad~ll&p 
intora~sado11 em que as otfensns S?JUO pu_;udaa!1·eo~mn· 
do poderom tnw.bom eor oll'and1doa1 uno deaXl\taÕ lk 
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711,;'4i~ 01 · abnsoa. ~'1'\~ant? a ir o ré o rop~tlr no j ur,r as 
~DJarxas q11e publxoou nn. unprenaa1 fioa 1sto ao ahttre 
do ofl'endído ; não le'o o xéo ao j ary. . 

Entendo que o.s abusos da liberdade da imprensa pela 
·lmprensa se corrigem, e temos disto e::~~:om.vtos nos povos 
maia cultos onde a imprens!l tem. aervxdo da saha
guarlla ás liberdades pnblioa61 o de desenvolvimento á 
felic~dade $etal.. · 

lsto não me parece tazio para dei:r.armoa de dar aos 
delinquontes o seu juiz natural; e lleJ porventura a des
lleza ~o prcEasso fo~se moUvo atte,ndivel para dar fôro . 
Ainda maia: oomo entendo q_ue os abusos da liberdade 
da.imprensa devem ser corl'i~tdos pela mesma impranss, 
nenhuma impressão me produz o custo desses prcoassoe 
::DO jury; cumprindo attender que no estado il<ltnal 
:rarasvezes são ahallladoa á responel\biliilade os esoriptos 
publicados pela impl'ensa. 

O Sn. PERDIGÃO MA!.BEiao : - Nio . apoiado, niio é 
e~acta esta. proposição do nobre dcpu.&ado. 

0 ~n. Ai.ENcA.n .AnAI\JPB:-Talvez o meu nobre cal
lega queira referir-ao ao . que Ee pas11a na côrte, e eu 

- • • . I . 

Jelerenoia á côrte, raros são oa esorlptos chamatl.oo 
:i responsabilidade, se attendormo11 para o numero dae 

· ,publloRçl:!~s. que aqui se fa~em e para o doa eaoriptos 

O Sa. PEBDIGio MAteeiac:- O que o nobre depu
tado pl'etende é a restauração aa lei éle 20 do Setembro 
ele 183.01 del!sa. ~l?ooa revolucionaria. . · 

O Sn. ALENDAB AauJPE : -Não foi ~ lei, qae fez a 
l'trvolnção: se agsim pensa o meu illnatndo oollega, 
illude-se .. Deixemos, porêmJde parte G questii_o hist?i'ióa. 
Ainda u:rna outra obsorva9ao se fez em relaoao ao Jo1ga
lllento dos crimes ae liberdade de imprensa pelo Jnry, 
cliiendo-se que~ dnendo esae tribunal oooupar·se com os 
1>rooe~o11 de arimes grave~, . nio ha.eri_ tempo de serem 
luigaaoa os de pequena penillldade. Se isto é nm mo .. 
tivo de arreaar a impreDIIG da tllla j11dioiaria, eu o 
•ppbmdo; porque deseJo que pela fmpreDBa se rebatio 
fl& ~ale• da imprensa. · 

. . 
abusos da liberdade da imprensa aão tioão sujextos a 
penalidàde algumr.. · 

O Sa. Ãt;EI.'IICAn Alu:mPB : -A. · ratioâ tem siclo esta 
lDS& en nao quero que n o e ta :noa co gos pena • 
iade para tael'l abuso1. 

O Sn. P&aor&lo MAtuEIIlo :--..Neste oaso seria letra 
lUctta. 

O ~n. ALENO.&.n A.auiPD : -·Não ha tal: st~riu e:~~:e~ 
ttni'Yel; porque, tmbora pouoos, toilalita alguoa offen· 
t1idos; reooorrcriio ao jury; e o jolg•mento teria lu· 
pr. 

Ente::1do que é um bem não faoilitar os processos por 
abnsoa de liberaade da imprell8a1 pois ao consideramos 
s ~aestão pelo l~do politioo~ tira-se por esta. fdrmn das 
meoe da um mão governo uma arllla perigosa que póce 
.tlcabar com a imprsnse. •. • · 

O . .Sn. PERDIGÃO MALBEIM :-0 governo nunoR nbu-
14lt!. disto. 

O Su. ALENoAn .AnARIPE :~ ... por outro lado evita se 
que os c-idsdãoe "ão. 11011 tribunaes trilvar debates só p1·e • 
jndioiaea no !'ou aooe o! e muitas vazes inoonveniontos 

11 Sr. praaidente, 11e ea:.taa oonsic'orações me leviio a aus
~entnr a a.nutriua do projecto, quando reRtitoe no jury 
o julgamento de todos ca crin1;es J?tCoildent~s dô nb~f:los 
d& li6erdade da imprensa, veJo a1nda em mon apoxo a 
opinião geral dos povos oivili.endos da Europa. 

Compule!!lndo 1\9 constituições antigas e modernas, vejo 
qne nR Inglaterra a di~poei9ão tradicional consagrada 
~m seus oetaturos ó a oeguinte: c Üll QbnsotJ dalibe1·dnde 
de imprensa ee;:ib reprimidos conforme a. lei> quando 
.o jn1•y rooonh(l<ier a exietenoia do deHcto. JJ 

t~ofl Esb\dos-Unid.os, é eaouead.o citar o que R oousti
Wi9iio consagra a esta respeito; . alli niio se faz llmitRÇii!l 
'llem rentdoçso alguma sobre tal a.ssumpto i e. quem nno 

9Dheoo R1.1 VllDtngOD!I dn liberdade da imprensa DOIISB 

paiz 'r H a porventura alli essa immoralidáde publica de 
que tanto t~m faUado oe nóbrel!l dl'lput&dos, como re
swtante da impunidadâ da imprensa ontorgad!!- palo 
jury ~ . 

Se os dous paizeil dé qno acabo de faltar têm tal Ie
gislaçiio~x~eritP.éntads por tanto tempo~ a Ioglaterra p()r" 
saoulos, os Estados-Uuidos por quasi um seculo, nio é 
desacerto iniita.i'inos eases povos em uma inetituicio, 

· - · - . . ão ne- oos em re açao 
li.be~dade civil e poliiioa. 

Todos o'l esoriptorea são concordes em considerar a 
liberdade dn. imprensa o&~mo sustentaonlo de todas as 

- · · . . , a a -
missivel que n6s, etn oiroumatanciaa appro::~~:illl9.das de 
cirilieaoão, não colhamos os mesmos resultados de igaal 
inst-ituição. 

Se as actnnas constituições mais antigas., que temos 
dos povos cultos, contém essa disposição, vejamos o 
que âecidelll os maia modernos oodigos , const.itnoio
naea europeus. 

A concordancia de todcs os povos da. Europa otlta 
neste ponto é para mim uma prova oabal, e suflioien~ 
ti11eima de: verdade e eflioacia do principio. 

A Belgioa na sua constituiQão de 1831 sancoionou 
i ec 1 : c Jnry ea o eot o ara o 

as materiQB criminaes, e para os deJiotos politioos, e 
da imprema. » 

verá o Jury para o julgamento de toaos os negocias. 
cziminaes. a · · 

A Ptu~àia decretando em 1860 o aen po.cto !nnda-
li • , 

culpabilidade do accesado pertence aos jurados, s~vo 
ae tUila lei fizer excep~ão. • Mas nenhuma lei eapeoial 
ainda fez exc~~o da imprensa. · 

A Romarlia, Estadll fo:rmado J:ecentemente pela reu
nião dós principados tla~ubiattos, aceitou em sua oens
titui~ão de 1866 ef)ta diaposiyão: c O jut;t em materia 
nrimmal á competente para deliotoe politíoo11 e para os 
da imprenl!a. :. · 

A Ãnstria acaba de deorotar em 1868: c Todos os 
orime11 de liberdade de impren~~~; serão de ora em diante 
'oi ados elo ur • » . . . 

Ela, Sr. pr~sidonte, oomo legislio C!l! po,os oiviU•a
do; da Europa; e eis o exemplct que oumpxe-nos seguir. 

Não augmen?trei as oitaçtsee para não enfadar, e por 

do direito· etll'opc u: s6 para r~empli6oar a1•resentei os 
textol!l a que me referJ, toG:ando-oa indistinotamente na 
legislação de lllgumas naçcas. · 

Ora, quando todos o11 povos onltce estão renuncianao 
a essas antignadas idéss da. encadeaQão da imprensa, 
dev~mo» n61 dar ~m paeoo retrogrsao'f Devemo~ rej~it~r 
aqulllo que já tiYemoo qnando oor J.epámos a oonstí· 
tuir·nos 'f 

O Sa. PEniHGio MAtBEino: - Conforme Bll oironm.
l!tanc\as de o~da povo. 

O Sa. ALE~oA.n AtH.RlPB :-Mas isto niio é oiroum• 
stancial ; é uma idén geral, e applioada a qnosi todos 
os povos oultos da Enropa, e na Amerioa essa :idéa Dio 
pócle tambem dei::ll:ar de ser applioada oom ~roveito. 

Qunndo o principio é tão geralmente aoe1to, nãll fa
çamos nós maia uma. dissonante exoepoão; antes oon~ 
formemc-noa com o prooeitt) . universal, e busquemos 
reoupe!ar nquillo que tinbamos o de que indevidamente 
nos rivárnos. 

Sei, Sr. presidente, que a França. faznn Europa em 
lamentavel exaepçiio: ma11 é a França actnal, a Frailçn 
oppressa e dotninttda por üma aó "fóntade. 

A propria França de Napoleiio I tinha por prino!
pio a plenn liberdade da Imprensa, e por isso ainda 
eob n legislaçiio dos senatuoconsultos se dotermfnava 
que os crimes ·ao liberdade de imprensa fossem todos, 
sem exoepção, julgados pelo jury; doutrina que as 
oonstitui.9eíes republicanas anteriormente fh:malão. 

Mas, Sr~ presidente, não é nota,el que a França. do 
hoJa oubjugada. pelo despot!emo de N.BJ:>Oleão III aeix:e 
n unprensa curvar-se quas1 emmudeo1dll •.• 

O Sn. PEnDIGlo MALilEJnO:- Mas note o nobre ·de
putado que apezar dieso a liberdade .Jm Frm~llr. t\ tDl, 
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gue. ~ proprio Napoleão III . não tern · deb:11do -ele ver na 
1mprsnaa' eaCl'iptas contra ·. eUe a a ·maiores· injurias· e 
calumnias. 

O-'Sn. Ar.l!No..:.a ARA.iüPE: -Mas elle, quando quer, 
refieia a imp1·ensa e fe.z 0onlismnar os a3G:dpt~>r.es, se
gundo os seus capriohos ' e segundo ns suas voutndes ; 
eu não quero M mea. paiz a ·ltberdade da. .F'tança, a 11-

. . - . 
temos. 

O ·SI\. 0AflDID::> · MENJ>ES: - Então, se está satjsfeito 

ô Sn. UcnôA. CA.VÃLCA.r.tTE :..;;.Não precisa reform~r a 
lei. (Ri1ada1.) · 

O Sa.1.ALENOAn AaA.tUPB: ---". F~tllQ em oontra?osiçãc 
do <Btl\zU oom a Ftan~tl ; e }losso estl\r satisfeito no 
présil!lte, mas querer prealnil' o futuro. E' o que ÍIUOCede 
com a legislação sobl'e a imprensa. . · 

ei~tei'ainda a diBpollição da oonstituição grE~ga de 
1884, qae' dh: · <Os àeliotoa da fmpreziaa, .quando não 
importarem 1\ 'rida privai&, terão julgad.os pelo jtay. • 

Esta . oomtittrl ão ooAtém exáo~mente a dontrinn. 
ens ~ a . por mellB co~ en otes; e ~u z a . w~o 
de l!,&nielbante disposição .t>ai'a offel'ooet·lhes uma obaer· 
vaçao. . . . . 

AFraB. ·e aGracia· elo os o•os·etUO eris ue deixão 
a uupienaa ·mero · os ~vernos; abrmdo a pt;rta 4o 
abaso pela conoessio do jnlg,mento por juizes &ingu ... 
lares parll ., •. ·arinaes inilivlduaes da· mesma imprensa; 
(I sic •.ases do.uã ovos uo nos·~eatão dando dons es O· 
ta os ·vereoaj. ~to bem . triBte& e latnentavei.s : um 
di!ílaes poYOII subótdin&-ae ao .des!J<Iti&Dlo, o outro· alas· 
~~~eásn~ohla. . 

Ser».o::Sr~~zii··ee ·ha mfUltido a liberdade da impreMa, 
não ·o~tan~e · a·'\legill•ção ac.~al,: o devi-mos certamente 
ao JBplrito liberal do~ nosso go"Vernó, quer 'no pt:imelro 
qntr• no eeg11ncio teinado: ma ·nio convém a impre
Videnoia, Sanooiunomos os verdfldeiros prinoiplos, e não 
teremos .ele; arr~pander,..nós. 

A; libe:rdâdà ·da iriipreilsa ·não enoerr~& J>eljgoll : e ~ 
bflm oonheoido. o . mUi e!:aoto ponaamento cb autor da . . . , .. 

.da :êsqrel'Or,_ oomo .. ~s : emw r~~Uaa, é tanto ::naia 
temero&a qna.nto é· m'&lB nova; · po1s o po-vo que aJDda 
n~o ' 'fio trat1ar ·aa negooioa ·publiQos crê no primeiro 

Applíqu&mos a· n6s: já temo8 VISto o·ou'rido ·a mui. 
toa . tribunos, nio os aoreditnmos; e Cllmque.nto maior 
eaoarc~o bradão, tantO menos o \JODsiàernmos. Façazno11 
a i~~anaa Hvre pela. lei, e hlto· por toleraricil\: ·assim 
outnpriremoa um de•er de oidadlios 'aolíoitos pelo bem 
da ·Dóasà -patiia. ' 

Sr. presidente, vou· tehninar; Q ·hora está dado, o 
não me consente .que eu, sem abusar da beirlg:QJ• 
dade·.·:de :V. Ex. e ·uos. ·meus u\lbx'llll oOllegas ainda 
co11.tinue. ( Nio apoàaclo:t.) 

OlltrU o~çüe11 tinha que 4a.zer Bobre o projeoto, 
po~qne .eU e tem sido, por .cUvenas f6rmu & por dher•os 
orãfl.ores .impáguado: .a, .(Jombatido. 

Relator· ~w. ~wxu:oisliõqs, . eu dno· .resposta ás objec .. 
9<Ses .qu.e lhe lofio feitas ; ZUM não .me sendo po.t9ivel 
ho3tl c:Jontinuat a fazê·lo . pelo adiantamento da.. hora, e 
ee:tar. ssta termhacla, ,eu ,rnG agu.&rdarei para, outra 
Dooarúão e entio· tratarei de outros :pontos importan.t&e 
que aindq, ti.oi\rijo por liquidar oom os mana nobres oon-. 
E ·.~qtulf&rel !oto&_ para,1que·est~ oama~a ,poSBa aisdR 

ne cadente aessa91 oamo,•eapero1 totar o.presenta prc
jegto ,m~i• ou men~salteraclo, conforme as d01i~s emen .. 
das aqu1 QpreBI!Il;l~adae1 :porque entend(). 9-no 1111111m flU'e· 
moD .um .importante · sempo .. a este pan. (truiso bem6 
mui lo ·b"m.) · 

A dlscúsei\o1 flon 'àdllldá 'pela ho'ra. 

Dade a ordem do dill; lovantt\·oe a aeseio ás eeís horas 
da tatd~ . · 

Sessiio· em ·.12 de A:go·sto. 

PI\El!!JDENCIA 'I>D Sll. CONDE DE · DAEPEl'IDY. 

SuoAnto. - E~pe,jitJnl~ . ...... Nalricula de 'fltu!lante1. -
Ordem do di.s..--P(1nsõt• a dioersot. ~pprotutçáo.-Li • 
c~nça oo dmmbal'(;a:for L. A. D. de 4Zmei-ia. Obl~r· . . . 

Araujo G6111, Approliàplia.-Recenm~mcnlo da populaçlJo 
do Imperio.·~f1p,.otJaçlro.-Jubilaçilo ao lmte conulhfi
ro M. D. de Toltdo. Ob~trvaç?J1s do1 Sr1. Coelho Ro· .. . . . ~ . 
Góer e Du.a.rtl d' 1Jzeterl3 . .Jppt·auaçlto.---Refortna ja• 
diciaria. Di~cur1o1 dot Sr3. Vieira d~ Silva ~ Gom1r do 
Cadro. 
A's seis horas e , tres qa.artos da. noa.te, feita a Oha· 

madà, é nohando-ae presentes oa Sra. conde de &e· 
pandy, Portella, Pinto Peeaoa, Guimarães, Rodrigo 
Sil'fa, Dnsrte de A2svedo, l!'otnandea 'Vieira, Galvãa, 
MQnteiro de Castro, Joiio Mendes, Corrê<t, Joaquim 
?edro, Sobral Pinto, Vieira dn Silva, Alencar Ararips, 
Pinto Braga; :Fontes, Angelo do .A.maral, Raposo da 
Camara. Cruz Me.chttdo, Fior.iano de Godoy, Gomes da 
. Vll, lOPYSlO· IDS~ 08 a D o, n ODlO ta o, 
F •. Bt~lisari~, Barros Cobra, Pereira Franoo, Junqueira, 
Araujo Góes, Cnsado, Tei;sàr~ J anior,. Barros Barreto, 
Canedo, Jausen do Paço, !'aula Toledo ·BeJJ.:ami.Jil 

eo oro va, lltna erqueu·a, a es1 AJ'ntJ o 
Lima, ·nomingens, ·Simões Lópus, · Â.l:l.gúato 'CM•es, 
Menezes Prado, A.f'olllio 'de CuvallJ,o, U oh6a Cawoanti, 
Ferreira Vianna, Jeronytno P'enido9 Silva Nunes Gomes 

e , na ro, nza. '311:'1, · e o a goea,· ér igão:Ma, .. 
lheiro, Joaá Oàlmon, Bonifacio de· Abreu, Caildido ·Veh~ 
des, :~al "de Mene~s, Bittenooart, DisiJ I.aa:Rooba, 
Cardoso· de ·M~ezese Ferreira Llge, 'abi'e·se &'Bes.!iío. 

Co:tiiparenam depo~>ae aba;rl~ a aeniio ·os Srs •• Mello 
Moraes, Carneiro da. Cunha,. D1cgo Velho, Paulino de 
Souza, Capandna,-. · Mo~ae& · Siha, Andrade Figueira, 
Pinto I.ima1. 4urel}~p.o 'de .. Carvalh~, 1\\ranhos JUnior; 
Borges Monteiro, !Gonçabes da Silva, Fernandes da 
Cunha, :Fiel de ·carialho, Leonel de Aleuéar; Candido 
Murta, Ferreira de Aguiar, Hentiques, Paes de Men-

· l • • . , . . , 

an& o e guxar~ ' Q o . tgo, a 1 o orres 'l o, 
Azambuja, Corrh de Oliveira e Viot~nte Figueiredo ; 
e sem e11a oa Srs. Almeida Pereir.a; Aesia·:Rooba' barão 
de Anajatubn, Cru+tel.lo--Brauoo, Llltmdro Mnoiel, Pinto 
ds Campos, barão de AraQBgy, . Camill0 Barreta, .Ca
millo Figueiredo, Cioero D11ntas, Ev~'llgalista L~>bato; 
Ferreira as Veiga, Lima e Sll~a, Luiz OarloB, Lsm!lgo, 
Mdlo ~attoa, Pinheiro, Pexeim da. Silva, Pinto Mo· 
reira, Siqueira. Mendes· s Taqaes. 

Le-se e· ttpptoltl·ne·a'fiOta da antecedente. 
O Sn. 1·· 'SEoiulT&nio dá ·e«~nta do aegu.b:tte 

... 
Um offioio do ministorio da agricaltura, oocnmercio 

~ ob~aa ~ublions, ttansmittind() a"\'lópia do bflll3io'.é.Geroll 
da pretenção de Thoautz Dntton Junior.-A' oommisníi\i 
de fazenda. . 

S. M. o Impsrador ':fioára 1nteirado d.as peaàoas que 
Ci.ll'nfOam · a mesa deatn aatnata no presmte mez.-
Inteuad&. · 

Tres do 1• eeoretarlo do se11ado, participando que o 
mesmo oensào üàoptou, e Tl1i dirlgir l\ sane9ão · impe. 
rial,'llB ro11oluçlSea da ·~emblél\ geral antorísa~do. o go. 
'forno a . msndu matrioul!ll na fãculdade de dné1to do 
Recife o alumuo José.l.'tlP.ria Lei.tito da Cunha; a a<imit· 
tira exame na aoademla da:mar.iilbn ao IUumnQ l..eo
paldo .Bandeirada Gouvêa; e. declarando q,lla 'a pmdto 
ooncodidn."' D. Jo~.ephina Emiüa de .carvalho.Gu.eiles 
deve ontonder·ae ~etad .. repaxtidamente ·a seus quatro 
fllho11 Luiz,' Carmelits, 'Virgilil\ e Mru.'ia.-Int&irad~. 

0\\t!o do Sr. dopu.t!\do Antonio Al~oa Guimaries de 
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.Azambuja, participando que por mole'etim o f.üleoi
mento de sun senhora, deixou o deixará de oompnreoer 
á& ceasões desta oa:nara·no rpresente annol-lntei:rr..dá . 

iiJATRlCUi:.A. DE ESTUDANTE8, 

Lê·se, julga-se ohjeoto do deliberação, e vai a im
primir pa.ra entrar na ordem dos trabalhos, o projccto 
om .que c o ue o segu1n e partc)r : 

c Joaquim Teixeira da Aaeumpçiio e Thomaz Tei
xeira da A.s:ump(liio p<dem para mo.td.:Julnl'-se na fíl.-
nlàaàe :de me "cin d ô · e · 

exames· prepnrntorios feitos na faaulded.e de S. Paulo. 
c Parece j·csto que os exames feitos parant~ uma 

commissão autorisndq por l6isejão válidos om qualqttor 
fnouldade do lm11etio, salva a preaumpçliiJ dl3 mais im · 
parcialidade no· juizo da nm!\ do que no de outrti. oom
missoo, o qus importaria utn deaar perante o governo 
que as autorisoú. . 

c A oommissão de il!strucção publica., nttendcndo á 
justiça que preside á petição dos eupplicantes;'ofl'ereoe 
a camara dos· Sra. doput:ldr s o. seguinte proj ~oto : 

c: A sssembléa garal resolve: 

exames prepara o os e1 os na aou a e e • a o. 
c .;Ârt. 2. • Hevogilo-se ·88 disposi~õss1 em ciJntrario. 
c Sala dascommissõas, 11 de Agosto :de 1870,-Duart~ 

de Â:rlverlo.-Boni acio de A·breu.-Ftn·r1i1·a d~ J uiar. » 

:PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PENSÕES A DIVEl\SO!I. 

·.: Entrão suaoos&ivamente em uma. unioa dioussão, e são 
approvadas Eem debate; o remehidas .com as proposi
Ções á oommiseão de redacç!io, as emendas do senado 
aoa projeotos de resolução desta oamara, approTBndo ag 
pens~es concedidas a. D. Maria 'Franoelina da Silveira 
Cruz,. viu v a , do capitão de infantaria Franoisoo. Riboiro 
da Crnz; e ao articular forriel do "9~ cor o de volun· 
brlOII patna João nge o o Aml\ra , e.ouiros. 

;Entra em u:na só diS<luaaão, a peiiido do Sr. Araujo 
Góe~~ o é approvado u remattido á commissão de redac-- . ~ 

a. D. Idalina. Barreto Meirelles PariUlhos, -viuva·do bd· 
gadeiro Antonio da Silvá ParanhGs, s de isnal quantia 
r&pP.rtid.amente ás menores D. Oloriann Me1relles Para
nhos e D. Antonia Meirelles Paranhos, filhas do mesmo 
brigadeiro. · 

IJQr.N{lA. AO DEIEDIB.mGADOJ\ L, A. D · DE . ALMl!IDAo 

·Entra eu:t uma só dieaus9io, a pedido do Sr. Carneiro 
ela Canha1 o projeoto que auto:dl!a o governo 11 oonosder 
ao'-desembargador da relu!ção da Bahia, Luiz Antonio 
B•rbosa de Almeida. um •anno de licença oom todos os 
seus -.enoimento&1 para tratar de soa saude dentro ou 
f6rR-do Imperio. 

V6m á mesa, iliio lidas, apoiadaP, a entrão conjunta.: 
mente em disoussio, ao seguinte&) .emendlliJ: 

c Fica o governo outorisado a (lcn:~eder ao inspaotor 
da alfundogn da rovinoia da Bah~a Bernardino Joe1 B:>r· . 

· toniodeFiguehedo soisme1ea de liaençs oom .os res
poothoa vencimentos para tr11tarom de aua-,eaudo onde 
lhes convier. - A. O• Gome1 tif Ccwro.- .A. S. Oarneiro 
da Cunha. • 
:·c ;Fio11 o governo ·autorisado a concod.er um anuo de 

licença. com· todos os sous vencimentos aoodesembargo.
dor Man~el Cerque irá Plnto, pNtlidonte do tribnnnl do 
oommero1o do Maraubao, ·para· tratar de ·sua eaude 
den~ro ou fó.ra do Imperio. - lkme1 de Castro,- Gar
~lliro•tlG Ounha.-Jonreu do -Paço. • 

· 411 ·Nos mer.a:ioa tormoo se conoeds licença no lente 
ds faonldnde de direito do Raoife, constllheil:o LOtt· 
:ranço Trigo do Loureiro.-Sou.:Ja JltJ il, )\ 

a Igual favor se conceda. ao dellembarg;ndor da. re
lação da Bahia, Antl)nio Gonçalves MartinB • .._ Píneo 
Lima-I. A. Chavu. • · 

c ·Fica o g )VIlrno . nutodaado a conoedel' flo !;a ea
cripturndo ~n alfnnrlega do Mnrenhão1 João Raymundo 
de Souza, mto mezea de lioen~n para' tratar de ·Sila 
sa.ude, com tcdos os seus venoimento!l -T'i1ira da Silva.;. 

~ Fio~ o govorno nutoris!ldo para oonotZder ao paàre 
Lmz Gonçnlvas dt~ Arz.giio, vig11rio collado da f:e uezill 

I~ ora e P..:t.llre ~a Ig1~:., na provioci& 
do Par~, tres annos de lioeoç;;, com o venoi.monto da 
reapootlV!t COJ:lgrnn, para tratanle Fma saudtl dentro ou. 
fóra do Iinptn:io, denndo, pur~m, deixar pessoa idonea 
qu.e o subatitua nos de<ores pn1·ochiaes. » 
. O Sr. t::oe,ho Both•lgues 1 -Sr. proaidante, 

amda uma vez tomo P.. pP.lavr't parn. opror· mo ás leis 
de excepçiío e aos:. favor~s individ.uaes gua o nosso 
podar legidativo co:11tnme. conceder. 

(O: St·s. Sou:a Rei1 e Araujo Gó:s peà1m a Palavra.) 
N~o é ob.etina ão Sr. presidente não é dese ·o da 

apresan ar-me em contrr.dicção. ás opiniõe~ do mnior 
nu'Ilero, não é .n louca vaidade de querer tornar-me 
notavel por algnmn e~quisitioe; é uma convicÇão ,ainu 
cera e profunda. 

aonteoe noa c ntes com zs convicções profundas 11 

mesmo que acontece oom.as g~andos arvores nas tempes. 
tndes : se pe~dem muitas vozes pela violenoia do vanto os 
ramoa mais .im ortantes e é muitas .vez 
propria · aste. ·a tempestade não pódeimpe irque.dos 
restos do ·seu. tronco b rot< m rebentões, e que ella,- como 
a PhaDi:x:, renasç~· daa raizes. 

Tenho sido muitas vezes vanoido nestas queetõ3ll ; mss 
ainda; ninguom-trat<Ju do convencer-ma. 

Apenas o nobre deptlta'lo pelo Maranhão, membro dá 
oommissão de pensõot~ e . ord·enados, uma· vez dignou -si! 
oonteat~r-me, e com esse attich'mo, que lhe 6 proprio, 
e oom essa logioa que ·ett:lhe invejo, fallou npresen
tando argumentoa bastante fott9a para o coração, mas 
som raizes que resi.stiss~m ao eeóalpello da razão. · 

Tratou d r · · • 
oedià o,, fa-ror. merito que eu não ponha em àuvlda, 
pois só duvidava. da oompetenoia do corpo leglela.tivo 
para conceder eese f • .1vor. 

"' . 
dignos. 

O Sn. Coí::tno RonnrGut:s :-Apoiado; eu não tenho 
que dizsr a respeitiJ dcs individues em favor dos quaes 
se vão votar essas lioanç•s. Um dollcs Mpeoilllrneuta, 
que eu conheço mnito de perto, era muito digno desse 
f1nor, tl terin o meu voto se eu pudesse conoeder·lb.'o 
sem ncrificio d.ns minhas oC>mric9ões. 

Mao, como disae, reputo estes favores iHegitlmcs o 
essas leis inoo11stituoionaes (nzro apoiado1): e isto quer 
as considero debnixo do ponto.da vista sbstrnoto dr. na
tureza e do fim do podt~r legislativo, quer, as oonaid6l'e 
em faoe da nossa· oonatitoiçiío. 

Em nbstracto, eu ~':~jo que o fim do Estado é .manter 
a ordem, ~arantindo a lilJerdade e f11zenclo respeitar a 
jostioa, 1undn mesmo por o1eio da for9R, .quanc!o. Eeja 
neoesaaria. As presoripçõss da juatiça sooinl são dari· 
vádas . dos intereasos geraos e dns neoeesidades' com
muna. Desses intoresses ha algu01!1 ·Pem oujR. entl~fação 
a .mes soe· dado nii óda a i ofle 
e outros que, posto sejíio appot,oivds, nfio ~ão todSJVia 
indiapensn.veis. Pa&ra declarar aquellas o extremar cdeB1 
marcanào a linha divisaria entra uns e outros, é que 
exista o poder le~ielilt.ivo, cuje importnnoia e dignh1ado 
resultà.o do seu proprio fim. 

E' ,por esta raziío, é porque a mieai\o do poder legis
lativo é estudar n.s Oil'::umstanoillS do c povo C prOVt.~r ás 
neoesaidades garaes e aos interesses com muna, que .os 
seus membros d·)Vem aor tirados dn mnsea .dos oidRdiíos 
oâ.pilzes de Oõmpreheüdei' êslias neééséidndes. éiinteresàos, 
e escolhidos pelo propri~· povo. Por consaquen~ia, '1lo • 
gislador· devo pôr-.:;e .nc1mn dos aens preaonC'!ltos; das 
suas afleiçõos, o não ter dianto do ai mais do que o bom 
do p~tiz, para o qual foi oham~.;do a legiell\l'; o, pois, nãc 
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é possivel que se fa~ão leis .ox~l':'sivamente favora'feis, 
ou odiosa~, a este O'l aquelle mdi•Iduo, sem q1_1e o.poder 
legislati«o falte aoa seus altos deveres, e r.lm da1xe de 
eer igual para todos. . . . • . 

Coherente com es~os pnn01 p1cs salrrcare<, verdadm
ros e i•wontcsta•eia a nossu oonstituiçã.o no artigo que 
marcou a;; g2rantias do cidadão bra1ileiro, depois de 
ter tlito que ao leis sel"ião a unic" "na :lida do seu arbí
trio, oircumsorevw dentro da utilidade publica os li
?Itita~ degsas leis. E' de aocordo cocn essa di>posição e 
>6 cb accordo CJm ella qae elevemos entender o§ 8' do 
art. 15, onde ee nos conceden fazer leis, interpreta-las, 
suspendê-laH e revoga-l~s. 

Oatu qu<tlque~ intelligenoia seri~ absurda, porque 
não se podem conceber dons artigos, da mesma lei dis· 
noui!o sd>re o mesmo objeoto diversamente, porque isso 
imp0rtaria uma indesculpnvel contradicção, o que não 
se póle aupp6r no legislador ori!inario e menos no le
gisbdor constituinte. Depois, admittinclc-se que tives
ssmos o direito de fner leh inclivicluaes e não pautadas 
pda utilidade publica, poderi~mo> r~stabelecer os P.rl
vllegios expresaament" abolid0s, e dastruir a igualdade 
'Perante a lei, f.Jrmalmente promattid~ em nosso pacto 
funclament"l. São, pois, e.stas licenças contrarias ao 
direito o exorbitantes dos pod~res desta camara. 

E' :Jinila insustentavel a legitimidade desses favores 
sa arg11montemos com relação ao~ direitos dos peticio
narias. Com effeito, em que se podem fundar e>sas pre
tençõ~s ~ No art. 7l da constituição? Não, porque ahi 
dá-ae a todos os cidadãos o direito de intervir nos ne
gocias publicas; ma8 só mente si et in quantum, nos 
Mrmos elo ar~. 72, hoje alterado na fórma, porém 
clnservailo na snbEtanoia pelo art. l' do acto addicio
nal; a tanto este como aquelle artigo, longe de autori
aarem, pelo contr<1rio r e pellom semelhantes pretenções. 

No § 30 do art. 179? Tambem não, porque neste 
garante-se o direito de petição; mas, se nós não temos 
o poder de p-.:opôr lois eeaão de conformidade com 11 
utilidade pu~lioa, é claro que os cidadãos não têm o 
direito de pedir-nos urna lei por interesse particular: 
nin~~;uem dá o que não tem, nem mais do que tem. 

Niuguam tem direito da ~xigir da uma autoridade o 
que a lei prohibe conceder·lhe, e o que o faz merece não 
sómente uma recusa in limin~, como até umn punição 
severa que reprima esses desejos immoderados e 
criminosos. 

Eu não eei porque ha de ser punido o que requer ao 
juiz contra lei expressa, a não ha de ser punido aquelle 
que requer nos mesmos termos ao poder legiolativo; 
pois, se ha &lguma di!l'erença, é toda contra o aegundo, 
porque é menoo audaz, aquelle qne procura obtet um 
erro ou um abuso do juiz, do que rquelle que tenta a 
moralidade do prop :i o poder magestntwo. 

Senhores, eu receio muito dos abusos do poàer legis
lativo; penso que a praxe estabelecida é abusiva ; que 
quanto mais tempo durar tanto maia di:ffi.oil será ex
tirpa-h; e que cumpre-nos fazer-lhe opposição com todaa 
as forças, a ver se ainda é poasivel conseguir alguma 
COUGa. 

Se encs·:o a questio debaixo de um ponto de vista 
pratico, 0sp~.nto-me diante da necessid9.de de comba
tê·la, e das àiffi.ouldades que aer:l. preciso vencer para 
reforma-la. 

Em primeiro lug~r, neto que em regra o mal feito 
pelo juiz é reparavel, e, quando o não seja, está na pro• 
pria lei marcada a r<:sponsabiliilade deiss juiz ; os le
gisl8.<i'.orel, porém, são irresponsa~eir, e os males do poder 
legiBlativo, além de não terem rernedio, o brigão os ou
tros poderes a executa· los e obedecer. 

O abuso do juiz desmoralisa só mente ao proprio juiz, 
o &buso do p·,•der legislativo ilesmoralisa. não só ll. elle 
como á propria lei, e não s6 áquella lei, que foi indi
vidualmente ferida, ze não tm:nbam a todo o corpo da 
l9g\slaj1ío. O respeito á lei é como a virgindade e a 
força moral : só se perdem uma vez, e, quando é o 
mesm': legiala<lor que abre a porta Ms abusos, a sooie
de.i\e dev., imputar-lhe todos os males que este• lhe 
fizerem soffrar. 

Depois, no momento em que se concede um favor 
exceD~ional como este, o que acontece~ Todos que se 
julgão na2 mesmz.s circumstancias o requerem nos mes
'nos termoli; ae se corrceile, fica a lei primitiva sem 

vigor e desmora!isada pel!l multidãe das e~cepções; se 
não se concede, o poder legi~lativo não nóde livrar·se 
da pecha de incoherente. • 

O SR. CARNEIRO nA CuNHA :-Aqui trata-se de f&zer 
justiça. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES:- Mas uma justlça indi
vidual, que eu não comprehenào, que fórma uma regra 
para cada cidadão ; eu só conoe bo a justiça como uma 
regra geral. O cidadão que não obtem a'l_ni!lo aue a 
outro f0i concedido em circurnstancias igunes prÔcura 
natnralmente illudir a lei; se o consegue impunemente, 
a sociedade é quem so!l're; se não consegue, lla sempre 
a lamentar-se as penas inflingidas e.o homem, que quasi 
foi convidado ao mime pelo primeiro poder social: a 
idéa e o sentimellto da igualdade são espo::.taneos em 
nossas consciencias ! , 

Sr. presidente, abstre.hinclo as côres do quadro, que 
procurei carregar de proposito para fazer salientes as 
consequencias possíveis destas medidas individuaes, é 
essa a nossa historia de todos oa dias. A principio sõ 
raramente apparecião estos pedidos, e a oezwessão cone• 
tante dellas tem feito crescer de tal modo o ssn numero,' 
que oito ou nove decimos da nossa legislação compoem• _ 
se actualruente de leis desta natureza, yerdadeiros res• 
oriptes. 

Portalis dizia que a peior de todas as legislações era 
a dos rescriptos. e foi talvez com relação a elles que o 
orador romano dizia que a corrupção da republiea tooára 
ao extremo quando o numero das leis meia avultára. 
Se as cousas continuão como têm vindo, cada Brazileiro 
terá uma legislação para si ; haverá uma lei para cada 
um, ou por outra não haverá lei para ninguem, e asnar
chia será o fructo amargo da nossa arvore legislativa;' 
a cuja sombra o paiz tinhtt o direito de esperar tran
quillo as doçuras da paz e da liberdade. 

Isto não póde e não deve continuar como tem vindo. 
A camara me desculpará a maneira por que fallo. 

Ninguem nesta essa tributa mais respeito ás suas opi
niões e aos seus precedentea; mas exactamenfe por amol 
deste respeiti1 é que eu me levanto contra esse •ystem11; 
e a proposito eu lembrarei á csmara nm facto lamentavel 
q_ue se deu aqui o anno passado, e que nunca mais pude 
esquecer. I 

Algnns i!lustres deputados, Sr. presidente, talvez os 
mesmos qne estão inscriptos para contestar-me, sabem 
que eu já ~atei pelas leis singulares e individuaes; 
mas sabe V. Ex. qual 11 razão por que eu deixei de 
votar? Foi F,'or esse facto qne se deu o a.nno passado e 
que eu querl) agora reoordar. 

A camara por dilferentes vezes concedeu a estuà.antee;· 
que tinhão os seus preparatorios feitos em uma f~cul.
dade, que lhes fossem aceitos em outra. Entretanto 
tempos depms appareoeu nm ·projeoto que gen~ra!isava 
essa diaposil;ão fazendo-a permanente, e esse projecto 
cabia por q~asi nnanimidadQ nesta casa. 

Se havia motivos para se oonoeder a uns, norque se' 
não havia do conceder a todos~ E, se não havia motivos 
de utilidade' publica naquellas favores, todas as conces
sões feitas forão incomtitucionaes, outras tantas feridas 
em nossa lei organica, e confessadas por nós mesmos. 
Por temer que se repetissem factos semelhantes, e que 
passassem io,aperoebidos, é qne eu desde en,tão tenho 
procurado protestar com todas as forças contra a con
tinuação abusiva das leis de excepçã;J em faYct rleõte 
ou daqnelle individuo. 

A cam~ra ligerá ás minhas palr,vras a iznportancim 
que julgar qne ellas merecem, oerta d,e gue não tenho 
pretenções ele fazer escola, nem eepero convencer a, 
muitos. Sei 1que he. contra mim um argumento ser:io, 
peremptorio mesmo para muita gente, os precedentes. 
Respeito muito a praxe, venero devidamente os costu
mes; mas a praxe e os costumes não são os urricos argu~ 
mentos que I c!evem in. fluir em nossas delibera~õea: se 
fossem,nads se poderia melhorar, nada seria ausoeptivsl 
de reforma; porque o passado pareceria sem ore 0 me
lhor, e a humanids.de não póde dar um paEs'o sem sa
crifioil-lo ao menos em parte. 

Vou ooncl:uir, e, respeitando como devo os preceden
tes, fr;zendd juatiça ~s intenções dos nobres deputados, 
que vão proyavelmente contestar o que dei:to di1;o, eu 
pe'jla-lhes, o<1mtudo, que não se limitem a fallar eómente 
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&o oo1ação; qug afastem da discussão os nomes dos in
dividues sobre q'le Yersão as concessõe5; que discutamos 
a mataria em these, a que vejão se é possivel apresen
tiu: outro argumento alé:n da pra:Ke, porque acima dos 
costumes e dos precedentes estabelecidos está a razão 
que nos deve dirigir, e a lei fundamentaln que cumpre 
obedecer. 

O """". Gomes <i! e Vastr01 -E' a segunda vez, 
Sr. presidente, que o nobre deputado pela província do 
Piauhy m~ obrigu a occupar a :~ottenção da casa para 
defBniler um proj e c to offerecido pela commissão de 
pemõea e ordenados, da qual sou membro. Hei de re
sumir quanto fo1· posúvel as minhas oonsideraçõas, 
pois o a~sumpto em si tem pouca importanoia •.. 

O Sa. CoELHO RoD!liGUEs:-Não apoiado. 

O SR. GoMES DE CASTI\O :- .... e não de,ejo fatigr,r a 
attenção da oasa. O projecto autorisa o governo a con
ceder um snno de licença com vencimentos ao desembar
gador da relação da Bahi~, Barbosa de Almeida, p~ra 
tratar de sua saude dentro ou fóra do Imperio. 

Entende 0 nobre deputado pela provinci~ do Piauhy 
que semelhantes leis são inconstitucionaes ; que a cons
tituição determina que nenhuma lei seja estabelecicb 
senão po1· utilidade publioa, e o projecto aproveita 
apenss a um individuo; que a constituição quer que a 
lei ~eja igu"l para todos, e. o projeoto importR um favor 
s um individuo cexto, determinado, verdadeira lei de 
excepção, contra as quaes não cessará d·J protestar. 

O calor com que o nobre àeputado defende a dou
trina exposta, não sei se oom fidelidade, con,ence-me, 
Sr. presidente, de que o nobre deputado não tem sim
ples duvi:l.as, maa uma convicção robusta de no&sa in
compatencia constitucional para legislar sobre a mate· 
ria sujeita á discussão. Cumpre pois liquidar por uma 
vez esta questão. (Apoiadot.) 

Desd.e qnD ha parlamento no Imperio têm-se votado 
leis conce J.endo licença a empregados que precisão deste 
favor. A assembléa geral, qualquer que seja o partido 
que nella predomine, sempre se tem julgado compe
tente par:. conceder autorisa<,,ões semelhantes á deste 
projecto . (Apoiados.) Esta uniformidade de pensamento 
entr@ os legiBlaà.ores que so têm succedido desde a inau
guração do ~yotema parlamentar até hoje, deve conven
cer o nobre deputado de que, se sua opinião não é er
:ronea, é pelo me~os suspeita de. novidade. 

Unr Sa. DEPUTADo:- E' opinião isolada do nobre 
deputado pelo fiauhy. 

O Sn. Go~rEs DE GAsTao: -A corupetenoia da aesem·· 
bléa ger2l está, pois, firmada por innumeroa preoeden
tea; o tempo con•agron-a. (Apoiados.) 

O Sn. CoEmo RonmGUES dá um 2.parte. 

O Sa. Gom:Es DE CAsTRO :-Não quero justificar um 
abuso com outro. Contesto que sojãu abusos os preco
dent'JB invocados; tenho·os como o exercicio regular 
de um direito nosso. (Apa!Gdos.) 

Nfu:J sou dc.':l wais competontea pnl'~. snste.ntnr a thosa 
comb~.tida pelo nobre deputado pelo Pianby (não apoia
do~); vou entret~uto .a:rrisoar algumas conGiderayõet1 a 
!r'espei~o;. sujeitando-me á coiJ:eoção dog qne me ouvem 
com tu;.; ta benevolencia. 

Detendna a constitni{:ão, Sr. presidente, que ne
nl:m::na ld sen\ eü»beleoida senão por utilid«de publica. 
:M<,s, auto:riaar o governo a oonoeder licença a empl"G
gsdcs oue dcHa precisão ; conservar nos diffarcntes 
:ram<•e do serviço publico empre,~ados quo r,o tenhão 
wsti12gaido por seu amor ao trabalho e por suas habi
lita;;ões; prestar aos bons S9rvidores os meios do re
cuperar a saude perdida no wrviço publico, não será 
attender á utllicl.ade publica, embora se trate do inrli
viduo 't (Apoiados.) A conservação de um hum magi!
txado,. de um empregado intelligente e zeloso não inte
ressará á aauaa pnblioa? (Apoiados.) 

O Sn. CoELHo RoDlllGUES : -Façamos 1.1ma lei gera!; 
é o q11S eu quero. 

O Sn. GoMES DE CASTRO :-Já o nobre deputado reco• 
nhec~ 9.ue !i lei que autorisa a licença a .empregados 
que s mere3em po~ seus preoedent0a honrosos não 
cwí:z:;;; a~ ee; d~ utilidade publica, Condomna unioa-

mente a fórma, a maneira, por. assim dize!, indivi.J ua 
por que se procedo. E' outra questão. 

Este ponto parece-me liquidado. (Apoiados.) 
O Sn. CnELHO RonnJGUES:-Não apoiado. 

O SR. GoMEs JJE CAsTno: -A oamarfl aoabn de con
firmar que ha utilidade publica em Eemelhantes .. uto
rísações; o nobre deputado ainda contesta: devo orer 
que a tlleae é Yercbàeira, embora a demonstr,;çP:o não 
seja completa Ent!"nde S. Ex. que comém cotnbdecer 
em uma lei geral os casos da t•es concessõeo. Nf.o lh8 
contesto o alvitre, r.penM racJnhtei o qno exist;. O 
govern" não pócle cbr licGnçJ. com ori'onado senão por 
certo prezo. O fllncciom.rio de que trE!ta o prcjuow ne
oe~sita de uma lioenç:1 rnsior do que a que o governo 
pó à e dar; preoisi\ além disso de todos os seus venci
mentos, porq l18 som el!es não se poderia utilisur d!l 
lioenç&,, e o governo não lh'os pMe dar. Sabe a camara 
que por via de regra a?.o psuperrimos os íuncc:ionarioa 
publioos. Vivem de <eus vencimelLO:o. (Apoi,>dos) 

Ortl, niío exhtiu.il.o u lei que o nJbre doputHdo deseja 
que eshb3leçarnos, o nã J podendo o governo a.ttender 
ás snppliD!\s dos r.mprege.dcs quo procísarflm de licença 
)'ara rentabeleosr a saude perilidct,, b::ça é que o poder 
legislativo conceda a precisa autorisação. (A poíados.) 
NegEI'Stnnelhante autorüação, uma vez r":ccnhecid~t. nne
cessi-iade della., sc;ü;msis que injastiça,seria condemna! 
sem r;;otivo o empregado a demittir-se peru tratar da 
sauile, ou v. perclcor a vida, que r.inda podia continuar a 
aer util :l patria e á f&milia. ( ~poiados) 

O SR. CoELHO RoDlliGUES :-Está V. Ex a fallar ao 
corução. 

O Sn GoMES DE CASTllO:- Seria horrivel um legis
laaor som enct'llnhun; e sei que a causa elos empreg~dos 
está ganha no coração Je V. Ex (ApJiados.) 

O SR. CoELHo RoDRIGUES : - Peço a palavra para 
responder. 

O Sa. GoniEs DE CASTRO . -Darei agora, Sr. presi
dente, ulgumzs exolb~ÇÕ:JS sobr8 as circnmstanoiaa em 
que eo achão o dessmbargRdor Barbooa da Almeida e 
outros empregados menciouado8 om algumns das emen
das offerecidas >JO p1·ojecto. A commishão êe pemões e 
ordans.iloa examinou a petição e docnmentos do Sr. deE
emb~,rgsdor Barbosa da Almeida, e foi informaüa por 
algum Srs. depntacka que BO uchiío presentes da verda
de do quo alleg&va. 

O Sn. .~.RAcJO GóES E ouynos Sns. DEPUTADOS: -
E' cxucto. 

O Sr1. Gonms DE CAsTno :-A' vista dis•o, " cmumis
são não teve duvidP, em opinar pela concofSi:io da li
cença. 

Q"'anto ao Sr. Borg :s;· inerector da slfanrley.a ila 
Bahil',, foi ouvido o guverno s"bre sua pctiç~o. O Sr. 
ministrtJ da fazenàu preston nmn infon:u:ação favoravel 
e muito honrosa a esso empregc.do. 

O S.n, GAMA CERQUEJRA:-Fuz justiça, pc:ia c Sr. 
Borgei3 é 11m e1npr·egucl\J intoHig-snto e honesto. 

O Sn. Go1UF.S DE CASTRO: - Poif{ bern, a corr;missãa 
opinou pol;;. lioen;Jo. Uma outm emonclr. 2utmi'n igual 
favor ao deaernbatgador 1Y.J.r.uool Cerq lli~ira Pinto, pre
sidente do tribunal éo oommercio do !v!ar·J.nhão. Affirma 
á oa.mara qu~1 osto digno r.o::.gistl'aào 8cha.se mnit~ 
do6nte, soff!:l::l {108 olhos, e fayo Votos para que ~~ lioBnçe 
lhe aproveit0. 

Qunntt) ao Dr. Figuehedo, lt~nte da fa.cu1a~1.de 2d 
direito do Recife, o co11heoimento qua 'cênào do seu 
oanwtm· convence-me de qne rdí..). peàb·ia lic0nç~ ,:e 
não precisasse della. (Apoiados.) E clemairJ, Fna petiçiio 
veio aoompunhadr. de attestado mcclico. Alérn rlcst2" 
emonclas, outras forãü apxeaenta~,as; creio que iguae3 
motivos militã·) 'r. favor dos empregndcs de que tl·a·iiío 
(apo<ado.•); mua oa seus autores estií.J mais hubiliraclos 
para justifica-las. 

O SR i"ouzA REH:-Se V. Ex. f,>llaeilo a respüito do 
Sr. conselheiro Trigo do Loureiro, eu estimurii~ nmito. 

O En. GoãiES DE CASTRO:-Satisfaço ao r.obre Depu.tJ.,
do. Na sessão passada approvou a camara nn1q !:ceu;:"' 
ao Dr. Loureiro. O projecto foi emend:odo no se:1r.cl.o, 
concedendo-se igual favot a um magietraclo, creio g_ue 



,1'' m _,,)() SESSAO EM 'l2 DE AGCSTO DE i870. 

;.dTl:z de c:::.:cHo do Icó. 1ir.s não querendo s cr.,mara 
:zs~cordi~r {.IODJ a enBnds, rejdtm.:~ u projecto. O estado 
1-iJ:: U1:u0.o d'J XJr. Loureiro é C11:1.a vez peior (apoiados), 
(':s'!l'J ·.e-r:a2 :]oh ·1e justiça q·_:(j so lhH Gan~eàs, a licença, 
~~F'o tr.ta c:~~-·:~~-rc.. jaiheh~vüt. cc.r,o~clid.o oanno p2ssado. 
·'J'1"oiados ) 

O ~·n. CAnDosn DE :~rlENZZE~ reqner o en.0e:-ramento 

Con:sult::CL~ & c;·:.maraJ r~~olvo pelg affi:·1nútiva. · 
I'ruaG:deudc-::.e á l'otr;_ç:ã;i d.o p:,~ojcct·)~ é RpprovaCo 

_·;D·.n tod?.s t.a emondr:s, e rem.clttirlo á com:níssüo dtl 
Tdà.UCÇ'ZJ. 

O Sn. AnAUJO GóEg (pela ordem.): --Sr~ preddente, 
?~'l'll uon1.pi.emento d1l juflltiça qua a camsta fez.~, todos 
B."}s::oa cFb.~.dã:.rs rt. qnem forão couGccHd-as as licenças, 
l'~guoiro a sop~:r.eçáo cbs artigos o emendos, afim de 
'""e c"d''· um constitua projecto separAdo, e se não 
jirejudiqccem reci;,rocamente. (Apoiados.) 

Vem á m:sa, é lH.o, ~>poiado, e approvailo s3m debate, 
'fi.\ segninto rtquedmcnto: 

'" Requeiro que c~da emenda ou additivo constitua 
:pxojecto eep,r>da.-Araujo Góes. ~ 

O SR. TrrE<moRo DA SrLVA, obtendo a palavra pela or • 
:dom, requer qus am&nhã entre de pre1ereuoia na ordem 
dos ~rabalhoa os projeotos relativos a pemõos, ao recen~ 
;;sarnento da população do Impsrio e á reforma judi
Yii·:n:ia. 

Cvll!lultada a cemura, resolve pela affirmativa. 

RECENSEAniENTO DA POPUUÇÃ.O DO Il\IPERIO, 

Entra em 3' dfs~ussão o projocto maaà.ando proceder 
3D recenseamento da população do. Imperio. 

Vem á mesa, é lida, apoiada, e entra em discussão, a 
J1aguinte emenda substitutiva á 1' parte do art. 1' ~ 1': 

" O governo designará o dia em que se ha de ell'ec
·inar o primeiro recenseamento, contando .. se, porém, o 
prazo <lecen:sal para o seguinte do dia 31 de Dezembro 
,\13 1870. 

« Ao art. 2' § unico acsreaoente-se:- annexando-a, 
3G julgar conveniente, ao archivo vublico, a que poderá 
:ibr nJva orglni~ação.-Paulino José Soarer de Souz:.. ~ 

Wingnom pedindo a palavra, e procedendo-se =' v o· 
:Jação, é approvndo o projaoto, bem como a emenda; 
e sendo adaptado, vai com a emenda á commissão do 
::adacção. 

JUll!LAÇÃO AO LENTE CONSELJIEIRO M, D, DE TvLEDO, 

Entra em l' dirJcussão, que v. r~qumimento das 
i3r.~. Cruz MEchado e Carneiro d;o Cunha se considera 
nnica, o projecto antorif!n1lâ.o o governo a jubilar o lmte 
;nathudrAtico 'h :s• cadeira do ·a· P.nno de.. faculd<'ld.e de 
-ilirdto da S. Paulo, conselheiro Manoel Dias de Toledo, 
çom tod<Ja os v~noi.mentos que actualmente pexcebe. 

O Srt. Cc'ELIIO RoD!HGUE~ faz algumas observaçõea. 

O SR. Cmlz MACIIADO (psla ordem):- Sr. presid.ente, 
'ltata··Be de conceder P.o goYerno antorissção para apo
sentar o Sr. c1nw;lh'.ó:o Manoel Dias ele Toledo, lente 
·lia faculdade de dirdto do S. Paulo, sempre aGsiduo e 
:;;rabo (apoiados), qüc tê•l') enainado a mocidr-de caroa 
d0 40 ~.n,.os.. o que foi iligno presirlante da minha pro
vincia, a d.ç .MJnar: ... Gerees. A c?.mara l'esolveu que o 
;p:ojc.~to t:vu1;se cmB. EÓ di~cusB&o, como questão indivi
dual; po,·taué:J, c; mwmra pr~julgcu que não se podia 
ol'l'oracer p:ojecto substitutivo sobr<il mer1ida geral, o 
~~"ti teu1 de p~ssar J?or t~es disouBsões. As~irn, pois, o 
uiJ'erccimGnto do t'<ojecto do nobre deputado por Piauhy 
~ contrari0 ao vencido, e, na fórma do rGgimento, o 
meffimo pr,;:-j·3cto día póie 5er rrubmettido ne1n a apoia
m;;nto. E' o qne ma parece. Up1iadoa.) 

O ~n. CoELHO RoDRIGUES (polr. ordom) :-Julgo pro
eacl.e)1te a "'·'::t,c.meutação do nobre.depntado que acabou 
de ~mtat·r.e,. e por isso peço a V. :KK. que, separando o 
mo'.! projc.;to oo'lstitutivo, deixe·o eEte.r ahi sobre a 
me""· pa.rr; em tempo c,pportuno ont!:&r na ordem dos 
~rah~lhoB. 

O Su. PPEHDENTE:-A' vista da declaração do Sr. de~ 
rutado, considero retir&ilo o projecto que o:lfereceu oomo 
emenúa. · 

Tem a palavra o Sr. Duque-Estrada Tdxeira, 
.®s §r&. D~qne-EI!Itr&ula 'l!'elxeiira e Coelho 

Eodr!gne/J f!;zeru algumas observ~ções. 
A discn<Eão fie& adiada peh; h~ra. 
O f'n. DuARTE DE AzEVEDO requer se conceda ur

genGia para prosoguir est~ di<oúsaão por mais dez 
n::dnutos. 

Consultada a aamara, resolve pela affi>mativa. 
o Sll'. &raujo Góel'l :-0 proj,cto e:svolve mataria 

mais gr.wa do que parece á primeira vista. Diz elle ~ 
~ Fica o p;oyimw autorisado a jubilar o lente oathedra· 
ti co dl?. 2' o~deira do 3' &nno d<~ faculdade de S. Paulo 
oomAlhoiro rl!l:mwel Dias de Toledo, com todos os ven· 
cimentos qu3 ora percebe. " 

Desejo que a i!lustre commisaãG me informe com que 
qnantis. tem de ~erificar-se a jubilaçã::J>. 

Pelos estatutos que regem as nossss faculdades de 
medicina e dirôto., segund0 me recoxdo, o prefestorado, 
que é nma classe já um tanto protegida, tem oxdenados 
fix:os, grati.'icação, e, depois de oerto numero de annos, 
continuando a lecoionar, tem, de mais a maig, uma 
gratificação addicionr;l, de cujo quantum não posso re· 
corilar-me agora de repente. 

Do relatorio, que precede li\O projecto, se conhece que 
o lente de quem se fa!la tem a gratificação ada.icional 
ou extraordinaria, além da ordinal'ia. Conforme o pro· 
jacto está redigido, parece-me que a jubilação compre~ 
henderá tudo isso, isto ó,. ordenado fixo, gratificação 
ordinaria, e addicional, E é regular um aoto seme
lhante'! Qual a justificação disto'! 

Al!ega· se que é uma recompensa de longos a valiosos 
serviços no ensino publico. E as outras classes, que tam· 
bem prestão longos e relevantes serviços em s.eus em
pregos, não terão iguaes direitos 'i 

O SR. fuNRIQUES :-Apoiailo. 
O Sa . .An.wJO GóEs :-Um exemplo desta ordem vai 

estabeleGer precedente quo cem· fundamento póde ser 
allagr.do, E a oamara está resohida, estará disposta a 
s~tisf~zel a todos que em identioas ciroumstancias 
venhão pedir aquelle favor '! 

Se é soh 'o fundamento de recompensa de serviços 
que preten(\e-se fazer esta concessão, então é uma 
pensão .... 

O· SR. Cr1uz MACHADO : - E' vencimento e não 
pensão. 

(H a outros aparte•.) 

O :"n. AttWJo GóEs .... e o poder competente 
para conced~i-la é por certo. outro, e não o corpo legis
lativo, como sabem os nobres deputados. (Apoiados.) 

O que 0.eixo lig0irarnente exposto induz-me a votar 
contra o pmjeoto por a illustre oommisaão não pres
tar-mil ll.~ iufonM.ções que pedi. 

Ninguem mais pedindo a palavta, o Sr. presidente 
ilaclarg encerrada a d.iscmssão. 

O SR. Cor.cnh. reqm1r que a votação seja por pErtes. 
Proceileno

1
o·se á votação do projeeto, é approvado, 

menoa a, p!:!rase- que aotualme:ute percebe. 
O SR. DuARTE ~>E AzEVEDO (pela ord.em) :-Sro pre• 

~ii!cD.te, nã9 comprehendo a suprreo~ão das ultimas 
peJrwrss do 1Jrajeoto como aoaba s. camr.ra i:le votar. 

Sere tr;,ta do ordenado simplesmente, desnecessario 
ers1 que o lente a que o projeoto e.e refere viesse pedir 
esta f~-;·o! ei,peoilü ao corpo legislstivo. Se se trata de 
grati6c>ção., tamhem não eomprehcndo como se separa 
uma gratifiilação da outra. (Apoíado:.) A expressão
todos o~ ;rcxtoimontos - i.ndic:.>. que são aquelles que 
o emprega.·IO: aotu:3.1mante percebe~ 

UMk Voz :-Não se pór1e fallar contra o vencido. 
O Sa. DuARTE DE AzEVEDO :-Niio fallo contra o ve:a

ci:!o, estou npe:nss pedindo a int9lligilncia do pxoj ecto, 
que desejo que o Sr. presidente dê, para sabermos 
como deve S<lr ella ent~ndido. 

O SR. CRuz J\ücaADO :-Deixe ir oo::no está, que· o 
governo nã~opókentender de outto modo senão assim; 
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-cem todos os venoimentos que o empregado aotual
mente percebe. 

O S.a. PaE!IDF.STE :-Não posso satisfazer ao nobre 
deputado dando a intelligc!lcia do projecto ; isto per
tence á. commi6sio de radacçiio, a que o mes:no projecto 
vai ser remettido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

llEFOJUfA JUDICU.JUA. 

Continua a 3• discnssão do projecto reformando di
Teraas disposiçl5es da lei de 3 de Dezembro de 1841, 
com as e meadas apoiadas. 

Os Sr•. VIeira da 8Uva e Gomes de Castro 
pronunoião disonrsos que se achão no .Appendioe. 

A dieoassão fica adiada pela hora. 

O Sa. 1• SECli.E.T.uno, obtendo a palavra pela ordem 
procede á leitura das seguintes redaoções, que "fão a 
i!Dprimir para serem v.-ta.daa na proxime. sessão: 

B.EC8NS&AlllENTO DA POPt!LA.ÇÃ.O DO :DIPERIO. 

< A assem.bléa geral \lecreta ~ 
« Art. 1.• De lO em 10 5n:ao• pro;edar·sa.·ha ao 

recenseamento da população do lmperio. 
<c ~ 1.• O governo designará o dia em que se ha 

de cfl'ectuar o rimeiro recenseamento contando.se 
porém, o prazo eoennd para o seguinte do dia 31 de 
Dezembro ele 1870 

c Para as respectivas despezas é concedido ao governo, 
no corrente exarcicio, o credito de 400:000$, que na 
oaao de insufticienoia poderá ser elevado mediante o 
abertura de creditas supplementares, e realizar-se.ha 
pelos meio5 autoruados na lei do orçamento 'fi gente. 

< § 2.· No regulaxnento que se expedir para execução 
do recenseamento poderão ser comminad«a multas até 
a quantia de 3001 , e u peDas de desobediencia 
(art. 128 do cocligo criminal ). 

c§ 3.• Na p~o;:>osta dalii elo orçamento para 01 an-
o nos e-

oennaea, o goTerno inclairá o credito necessario para 
essa despeza. 

. c A.rt 2.• O governo or~ará. o Tegistro dos ne-

que p~' ei!Se fim expedir eujeho á. appro,.aç!io da as
sembléa geral na parte qne se referir á penlilidade e 
efl'eitos do mesmo registro, e crelll'á na capital do Im
perioums direotoria gersl de estatística, á qual incumbe: 

c t ,• Dirigir os traoalhos do oeDso de todo o lmperio 
e prooeier ao arrolamt~nto da c6rte, dando execução ás 
ordena que receber do goTerno. 

« 2. • Orgaruaar os quadros annuaes dos nascimentos, 
casamentos e obitoa. 

c s.· Coordenar e apura.r todos OI dados e!tatistiQOS 
reoolhidcs pelas diversas re11artit;ões publicas. 

< 4. • Fonnular os planos de cada ramo de estatística 
do Im~rio, ao local de cada provincin, qaando aüso 
fôr chamada, e da e!pecial a cada cla!se de factos. 

c § unico. Fioa o governo aatorisado, desde já, a 
despender a~nualmente até ,26:0008 co:n o pl.lssoal ·da 
dirootoria gcrnl ile cstatistioa, annexanJo·a, ee jclgar 
conveniente, 110 t.rehivo publico, a que poderá dar nova 
orgauisa<yão. 

< Art. 3 • Ficiio ro"fo adas as di.s osi õ9s em con-
tral'io. Snla das commissões. em 12 de Agosto de 1870. 
-Candirio Jfm:l11 4t 4.lmlirla.-Jozé Calmon. • 

J>!NSÕES A DI'\'EilSOS. 

« A aesembléa gerd resolve: 
c Art. 1.• Fica approvai!.a a pemão de 8648 annuaes, 

equiTalente ao meio Eoldo da patente de brigadeir:>. e 
sem prejuizo do mesmo meio soldo, conced.idn. p~r d~
oreto do 22 ce Junho de 1870 a D. Idali:la Barreto 
Meirellea Pars.nh011, viun d~ brig~eiro Antonio da 
SilTa Paranhos, fallecido em oonsequl!'ncia de molestia 

T0~10 lV 

adquirida. em oampanh10, e da igual quantia, reparti
da!Lente, ás menores, D. Cloriana Meirelles Parsnh.oa 
e D. Antonia Meir'llles ParaDhos, filhas do mesmo bri· 
gadeiro. · 

c Art. 2 • EEtas peneõ2s deveráõ ser pagas da data do 
m;)smo decreto. 

< Art. 3." R.:vo iio-se as dis osi ões em nf 
c a a. das commissóes, em 12 t- Agosto de 

-Jcsé Calmon.-Candirlo Mcr.de; de J.lmtlda. 1o 

« A nsst-mbléll geral resolve : 

« Att. I.· Ficão spprovadsa as seguintes penaõea, 
'!:Oncedid!le por decreto de 9 de Abril de 1870: lle 500 rs. 
diari's ao particular forrit"l do 49" corpo de volantarioa 
da patria João Angelo do Amaral, itlvalidado em com
bate, e da 308 mast:a~s a D. Rita Cortêa Braga, viuva 
do capitão do 6" corpo de cavallaria da guarda nacional 
da província de S. Peí!ro do Rio Gr!Ulde qo Sul An· 
tonio Feueira Braga, falleoido em oonsequencia de 
ferimentos recrbidos am octnb<:.tes. 

« Art. 2. • Fi cão igudmente approvadas as seg-..1intes 
peruões, oonccdiàaa por decreto de 27 do mesmo cez 
e anno: 

« § 1.• Pensões 'diarias: da 400 rs. aos soldados do 
1• batalhão de !nfantariot Martiniano Pereira do Nasci
mento, do 2• regimento de caTallaria ligeira JuatiDo 
Lo ~s do Siaaeira e do ba hão d n e· o 

omiDgos er.roir4; de 600 rs. aoa anspeçadaa do 
24" corpo de voluntarioa da patria Clemente Antonio 
Marques, do 25" Antonio Joaê de Faria, do 16• corpo de 
ca.vnllari~~o da uarda nacional do Rio Grande do Sul 

anoa rano!Boo iha, aos oa 0$ e esqua ra, o 
24" c~rpo de voluntarios da patria Francisco Antonio 
Barreto, do 12• batalhão de iDfantaria Manoel Severia.no 
Pe&eoa, do 4" batalhão de artilharia a pé BaneQicto 
Gomes dcs Reis, do 13" corpo de cavallaris da ,v:alrda 

nacional do Rio-Grande do Sul, Geraldo José Go:loy. 
e ao forricl do 16" batalhlio ae infantaria José Bertulino 
do Espirito-Santo, :nuliclaaos em combate. 

< § :: • Peruões mo~:saes : de 86/l aos alfP.res do 24.• 
corpo de voluntarioa da patria Joeé Aupto Barbosa 
da Silva, do 29" Jnvencio Redrigues Coutinho e do 20• 
corpo de cavallaria da arda nacional do Rio Grande 

o u n o:uo • a.rtina orr , to os mv os em 
combata; de 42S ao tenente do 31• corpo de voluntarioa 
da patria Gervasio Ferreira Souto, intalidado em 
combat':l e de 48S1 correspondente ao meio eolà.o, a 

• 1e ar 1a o e- ea , m& o uen e..oorone 
Affonso José de Almeida Côrte-Real, morto em oonae
s,nencia de ferimentos recebido! em combate, 5em pre
JtÜZ-:> do meio soldo que lhe compe~, e de que eatá no 
gozo. 
c~ 3.• Pensiio ailllual do 6:000S no marechal deoacpo 

'riseonde de Pclotaa, em. attenção aos relev!Ultes ser
viços prestados na gt~erra do Paraguay pelo mesmo 
marechal de campo. 

c .!.rt. 3." Tcdas estas pensõos ·serão psgas das da2& 
dos respecti'fos decretos. 

<Art. 4.• Revogão-sa as disposições em oontrar:o. 
<tSala das commiseões,em 12de Agosto de 1870.-.io"i 

Calmon -C. M•ndts àe Alm,ida. ~ 
c .A aPJsemb!éa geral resolve: 
c A art. 1. • Fica approvada a pensão de 30$ :ne:o.

eaes, igual ao meio eoldo da ~atente de capitão, con
cedida por dec:rt!to de 4 de Mlllo de 18'70 a D. }lana 
Frsncelina da Silveira Cruz -viuva do ca itão de i::l!an· 
te.ria Fran~isco Ribeiro Cruz, morto em combate, ~~:c 
prejnizo do meio soldo !\ que possa ter direito. 

< Art. 2.• Esta. peneão 6erá paga da data d:> res?ec;i
vo decreto 

c Art. a.· Revogão·Eeas disp08içõrs em con!raric. 
c Sala daa commissües, em 12 de Agosto de 1870.

Jozé Calmon.-C. Mtndes d• .Almeida. ,. 
Leva!l.tl·~e a sessão &a onze horas da noite. 

18 
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Sessão em f3 ele .t.gosto. 

PAEIIDENCI~ l>o) SB.. CONDE DE B,I.EPE~DY. 

S'Ç)OUB.IO-.-Expedímte -Reforma. eleitoral.-Re(orma 
da m.stn.cç.:O publica -Matricu'a de eltuca:tl!t.-.d.urot 
d1 rtvisla Dirtito á ap•sentadoria Lotwitu, Du-
cp·opriaçã.o de terrenot.-Licer.çcu a L A. B. de Al· 
meida, J. A. de Figueiredo, L T. dt Loureiro e D. 
J. Borgtt.-Recnueamcnro d~ popultJç11o do Imptrio. 
.Approvaçao. l'<n.rões a dit•trsot. ~pprova~11o.-Pdí· 
d~ de documentos. Discurto do Sr Galvllo.-Orda:x. 
do dia..-Pe•111So tJ D. M. T. D. Nery e cutro1. Appro
t·llÇão - Pens~u a dir.utcs. App•·of!açl:.o.- P.e(ormc. 
judiciaria. Ditcur101 dos Srt. Pi11to Lima 1 Theoda» 
da Silt:a. 

A's sete horas e tres quartos de. noite, f~i.til. s. cha
mada e achando-se presentes cs Srs conde de Baepen
dy, Portella, Paranhos J unicr, Pi:tto P.:ssos.. Guun:t
rães Jc.io Mendes, Raposo dtl Ca.mara, Cruz Machado, 
Go~e> da. Siha, Son:1.2. Reis, Evanp:cli•ta LobL>tc, Ro:lrigo 
Silva, Fonres,Bonüsd!l àe Abreu.Jol:quim Pc;;dro, Sobrrl 
Pinto José C»!mon. S~;l!es, !dcnteitc àe ;Ça9tro, Braros 
Cob~, Gom5s de Cast~o, Alencar At&.ripe, Fiel de Cu
valho Pinto Lima, Galvão, Couíl.:t de Oliveira., PÃula 
Toleáo, Perdi §:o Mslheiro, Augusto Ch11.v-ea, Affonso . . . 

Fe:rnarides s Cnnha, JIUlSGn do Paço, Henriqnes, Gama 
Cerq'leira. Aure~mo de Cartll.lhc~ Coe~bo Rodrigues, 
Ferreira Lago, Silva. Nunes, Ferreua V1anna, 'Moraes 
SilTa, bariod~·.A.raç:r.gy,_ Ferreira ~a Veiga, Capane-o:a, 
Diogo Velho, AnloJo L1ma, Candido 1\brta, Janquexra 
e Bittenoo~ abrc-~e a seaaãa. 

Comp!!l'ecem depois de aberta a seseão os Srs. Jero
nymo Penido, Beujamim, Andrade Figueira, Araujo 
Góes, Uohô~ Ca?sloanti, M3llo Moraea, Teixeira Ju
nior, Angnato de Oliveira, Paes de Mendonça e Casado. 

Felt&o oom partieipa~.ão os ~rs. Neõi&s, ~ia, He-

, v , ' -

tello Brnnao, Leandro Maciel, Pinto de Campos, Bor
ges Mcnteiro, Camillo B:u-reto, Canedo, Carn!liro da 
Cunha, Camillo Figueiredo, Cicaro Dantas, Cc·l!ta. Pinto, 
Cardoeo de Menezes. Domingues, Dionysio Martins, 
Duarte de Azevedo, Dias da Rocha, Fernandes Vieira, 
Ferreira de Agtriar, J. de Alencar, Lima e Silva, Mello 
Mattos, Menezes PtBdo, Pereira da. Silve, Taques, Viei
ra da Silva, A.Dgelo do Amaral e Lui% Carlcs. 

U ·se e approva-se a 11cta da antecedente. 
o Sn r Sz:cR.ET.A.lUO dá conta do seg-;xinto 

EXPEDIE~J:. 

Um requerimento de Frauoisao dcs Santos Corr~a. 
pedindo para se matrioul~r no I • anno medico da 
côrte, fazcn:io antes do seta o exame do prepsratorio 
q!le lhe falta -A' commissão i!o instrucção p~b!ica. 

Oatro de :QDmingo3 do Carvalho Teixeira Penna, 
pedindo para fazer o:z:ame "Vago do 6• anno modieo da 
cC.:te. A' mesma oon:missão. 

Ontro d' tenente hontlrario do exeroitc, Jo!Sé Igns.c: o 
de Oli-veira, pedindo indemnisação dlõS vantag"'na ofre
recidae no decreto de 7 de Janeiro da 1865.-A' com
::li!Slio de marinha e guerra. 

REroL'IU ELP.:tTOli.A.L. 

U-se, julga-se objecto de deliberação, e a reqneri
:x;:onto de seu autor é remettido á Cjmmisqão especial 
ecoa.rre~aàa. de dar parecer sobre o proj scto eleitoral 
do Sr. Ps.ulino do Souza, o seguinte proj ~:cto: 

c: A a.ssemblés. geral resolvil : 
< Art. 1,• As leis n, 387 de 19 de Agosto àe I846, 

n. 842 de 19 do Setembro de 1855 o n l,C82 de ·la d~: 
Agosto de 18130, e oa &eus reapeotivos regulamento•, 
serão o b3e!vaà.a5 cem ?.& altera~ ões seguintes: 

c .Att. 2.• Nenhuma pro'fioeia dará rcenos de tres de
putados; e oeds u::a form~rá um 1:6 districto elei~ral. 

< § 1." As pro,·:n~ia:; do Altc-~mszcn&s~ Piauhr, 
Rio-ürsndc do Nort,>, Espiritc-St:nto, Paraná, &nta-
Cst!l ~ri;:;s, GJyr.z e M<1.to-GrcEso dari'i·' tre6 deputa<ioa 
oads u~a; a de Sergipe e o município n.:;:t.tro, quntro; 
as do Pdr~, P&rallyoa e Alagôa·a, cinJo; u do .Mara
nhão e R: e G rsniie da Sal, sdti • s tio Oeará, oito, s de 
Rlo de J"-nei~o, nove >a do S. Paulo, dez> as da Bahia e 
PerJ:>::.mbuco, quato:cze; n d;;, Min:u;-Geraee1 vinte. 

c § 2.· O ncmcro ds eleito:ea ão art. I·. § 3" d:1. lei 
n. 1,032 à.e 18 C:.e Agosto de 1860 fica. reduzido a 16. 
Aa frego.ezias rors~s qne, pelo numero de seus eleito• 
res, ou peh !ggrega':ão dos de on.tr.ns ciraumvizi.nhu, 
pu:!cre::n roudr aqucllo miuimo, sem prejuízo dlis ci
dsdes e vil!:l3 proximns,- formartiõ collegio tlcitoral. 

c< § 3.• O governo na côrte, e os presidentes n&s pro
vinoias, fi:z:arKõ o numero de eleitores quo cada pnrcchia 
deva d,:r, na riiZão da um eleitor por t::intá votantes, 
conformo a mEnor das tres ultimas q:u:lifioaçõ:::s; ms.s 
os cidar1ãcs de pa.rochie. que não puder dar einco elei
tores serão qualificndcs e Tota-ráõ na parcohia maia 
r..zinha. 

c 4 .• Os eleitores e cs su tes ue oneo 
convocação, votaráõ pro:nisouamente p~tra m~mbros 

d11s juntas cia qualificação e mesns parocbiaea, depo
sitando os.da um na urna o.ma cedula. oom nm 66 
nollle ; nsa meus arochiaes os dous maia votados 
serao os secretarlo~, os oo.e 1mmscuatos os esoro.ta
doroe. 

< Nos co!lc.>gios eleitoraes) os eearetarios e os eaoru
tadore• serão nomeados do mesmo modo, com csdul& 
oom um s6 nome. 

c § 5." Os votos nullos, conferidos a iuelegiveis, ou 
porque não tenhüo as q ae.J.idades necessariu, ou por
qne e:stejão ausentes da povoação, séde dn janta, n&&em
bléa paroohial, cu collogio eleitoral, ou porque de 
facto não ~xistilo, dão accss!o aos immediatos na 
ordem da. votação para membros dessas corporações. 

c ~ 6. • Sa oa ;otos fo~em i.n2ufiic~entes para elegerem 
. . 

forem dados a um só individuo, c;u a dous, ou a tres, 
o eleito ou cs oleitGs, cow o preeidente, nomears.õ os 
mai. membros • . . " 
inel<!gh·eis, o president;; da junta ou mesa, por 
deci~ão motiTada, exarada na c.ota. respectha, fará 
proceder a outra ele~ção; o se idantico íôr o result-..do, 
o presidente, motivando o seu procedimento, nomesrá. 
os quatro mesarios. 

c Nos collegios eleitoraes, o presidente, que daTe 
exercitar as attribuiçües deste paragrapho e do anterior, 
sorá o interino, na oonformidRde clils leis om vigor. 

(f ~ a.· No O'BO do &rt. 2" do regulamento n. l,Bi2 
de 23 do Agosto do 1856, on no casõ de não oom~are• 
ccrom 6leitorcs e supplentes, o preaidente convidara oitc 
cid.aé:õ :s ds. paro"hia, do! qua'3a os que comparecerem 
elegeráõ os me&arioa, aeg•J.indo-se em tlõdo as disposi
ções dos §§ 6" e 7: 

c § 9.• As jnntas e &ssembléaa psrcchiaes ~erio pre
sididas pelo eleitor mais votado ontre os preset.tes, o ns. 
falta. ds eleitores, pelos snpplcntes na mesma ordem. 

c I. Se não comparecer hté ao xr.eio-dia Dleitor ou 
supplente algum psrn preddir á j'lnta ou assembléa pa
rochial, o juiz de paz em I!:Z:Jroioio comparecerá imme-
diatam~m.re, e de!n~nuá um cidadã:> oom as qualidade& 
de eleitor para praaiciir uma ou outra, e o rulmeado 
prooeder:í. nos termoe do para~apho antecedente. 

< O juiz._ de paz em exorcicio deve ests.r na po"Yoa .. 
çíio séde ca juuta ou ssaembléa psrocbial, durante o& 
dh~ da qualificação ou da eleição, 'ob pena de respon· 
118bilidade criminal. 

< II. No impedimento de presidente d~ junta, mesa 
parochial, on mesa d!! oollegio, durante os trabalhos, oi 
mesarioa elegeráõ quem o &nb<titna. • 

< IH. Qa.ando e;tivcrem i!':lpedidoa qnatro messrioa, 
o unico presente ar.sumiri a presideuci.a, e for::lari:. 
meaa interina nr:. tMma do § S.' 

« IV. E&tando i:!:pedidos U>~os os cinco mec,aric! 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/201 5 11 :06- PÃigina 2 de 24 

~ESSAO E.M 13 o:~ AGOSTO DE tsro. 139 

prooeder.se-ha á constituição de nova mesa ou junta, -vencer-ae, eté find.a!'-s& a ultima. cllamada, <le ller elle 
aeg:1ndo as disposiçõ<a antecedentes, die.pensada a ~on- o mesmo individuo sliataC!o. 
vocação de eleitores o do snpplentes, ee não e:;til·erom cr § s: O erro de nome cu de qualquer dos qualifica.:: 
presente!. • tiv.:J do Totsnte não póde justificar a rejeição de 11naa 

c § lO. AB convocações, ordonad!lS pelos arts. 4' o cedube, se f'. mes;a não drclarar que no quarteirão existe 
41 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 18-it', s~::ão feitas in?Jviduo com o no :r. e. e qualificati,os m~. nc:ionad~s no 

lo "uiz de az em cxeroioio- e bem Sol:ll;m c m e 
a use funccionario a execução dos rscursos providos, mesa, o vob:nts podor~ usar do remedio do pa.ragrapho 
nos termos do art. 3'7 da mcs:na. lo.i, o e. gaa~da dos ant':lccaente, r..-latando-se na aeta n ocourrenoia. 
livres, lo~o que sa suspendia ou se findem as se~~~;õe:: c § 6 • Dez cidadãos, qualificados para eleitor, pode~ 
periodiciUI da11 "unt'lB ou cs trabalhos das sesembléas a· conte~ u ·ae tica.d d 
:roc 1aes e cs oo eg1os e &t~raes, psra 1:emettê -los ao contrario da meea, tanto na hypothese do § 4' como na 
arcbivo muoicipel no prszo ouo fôr marcado em re- do § s•, dep011itanco immediatamente deolarr fio a~sig· 
Jtulamento. - n:s.da, que s~rá rubricada pelos mcsarioa c inserida na 

c § 11. As juntas qualifioadoras fariia dona alista- acta; salvo ec votante o remaiio do voto em separado. 
mentos diC!tinctos, mantido o processo da legi~lação c § 7. • O a -votantes cuja identidnile haja sido con-
actual: am, dos cidaclii.~s aptos para vot~;rem D.GS a&Jem- testada ~ela mesa o cujos votrs hajlio sido toma~os 
bléus parocb.!aes; e outro: doa ciclauãos aptos para em separado, - ·" ju~>tifica-la com oi~ção doa con-
terem nomoadcs eleitores. te&hnt(B anté -~o cível, que a julgará definitiv:l· 

c Â inclusão e a e;:.;oluaãl dl>s cidadãos que houverem mente, com p:-eteren~ia " outro qualquer scni90. 
adquirido ou perdido as quali:lades aó serão fdtas á cCom a sentença o -votante :fequererá ao oollegro elei .. 
mta de dooaxrentos legaea, ofrereoidoa per quem quer toral para consjdera lo na vetifioa9iio de poderes, re .. 
que requerer uma ou outra. . · for.::::~.nr a decisão da meu patoo!ili:l, e aooumuhr seua 

~ ao -vo s a qllem t e re1 o. 
"tira ao ciiadão ekoluido o direito d.e Totar na respecti'a cc § B.• Os votant>?s ooja identidacle haJ• siclo eon-
assemUéa paroobial, ou o de poder ser votado para testada por dez cidadãos segundo o 5 6•, e aujos votos 
eleitor, .ee. não houver -outro obstaolllo legal a um ou haj~o tido tomados em separado, niio a justifioari!S; aa 

, 1:1 ro !!. ao con n es. 
cA exclusão r:or falta de renda aerá illtimada peaaoal- sob pena de aerem apuradas aa oodulas no collegio 

mentG ao excluido ee puder ser enoantL-ado, ou -por ele! tora!, se os respectivos votos não aprcvei$arem a 
edital no caao oontrerlo, dentro do prazo de dez dias. qualquer doa m.es:nos oontesb.Dte&. 

------~•~§~1·2~-~SõoeXimc~~EN~·oo·~~~~~~~~~-N~~rlti·~~YPlorttbb~ea~er,,~~~o,v~oü~nn~t&~.~quuuü·~erruutiti~R~!~~-----
C!Url~· D&aidiráõ cs re~oa oa respectivos juizes de seus votoe, deverá JUstificar sua identidãde com cita ... 
clire1to de comar~m, em vuta do allegRdo e provado, e çio do eleitor e so.pplente .. prejuclioaclo pel& 1lOe\lllltllação 
no pruo fixado em rc~alamento; .alva a appellação dos metmos votos a outroa. 
~a rela9io do distncto. O eacrivão será o do jury. c § 9 • Os meu.rioa e cidadãos que, por fraude ou 
Onde houv.er maia de um juiz de direito, aorvirá um sem conhecimento doa indiv~duos, oonteetarem a iàen-
cada anno. tídade de qualquer -votante, commettem o orln:e pre-

& O .;.._;.iz do direito nio cc:h~..a:á de reoUl'llo algum visto no art. 238 § 4• do ood.igo criminal. 
para a "exclaaão de quaiquer cidadão por falta de renda o ~ lo. 0• individuoa qu.,, nio eend.o oe qualificados 
.-, nio oouatar a intimação pes:Joal, ou por edital, do ou oa eleit~, oonoorrerem á ohamacla ou de iaeto·To-
~~pho tnteoedente, ao reoo:rido, túim de allegar ta.rem nu as~embléas paroohiael Cln nos collegios elei· 
no juizo do reolll"IO o que lhe conTier. toraes, oommettem o crime previsto nos arts. 301 e 302 

(1. 13. o:ios os docum s · · · riminal, h11ja ou não aido conteat~ llllua 
rem de bnse ás deaiaõea dan ja.ntas, serão rubrioados identidade. 
pelos memb:os aellaa e rcmet.tidoa no archivo da c § 11. Cs.da -,otante depositará na urnll du&s o~dW.~s, 
oamua municipal, por interme:llo do juü de paz em onda ual com. um. e6 nome, a primeirn para eleitor c a 
e::torcioio cxoa t:> oa l!e deverem n~om 1\nhar pplente, com o respectivo eobreaoripto. 
contrarl81' reclliSo& interpostos para ca juizes dca direito, c§ 12. A apuraç::i.o começar4 pel&a codulas psra elei· 
e essee dooumentos serão entregues aca intere811adcs, teres; os mais -votado~, até oompletarem o numero fixado 
se o requererem, para aquelle fim no presidente ds. pll.ra as pnrochias, serão deolara.dos~leitorea. 
junta, ou ao juiz de paz eDl ex~rcicio, ou ao presidente c O meemo S'J prooedcrá com as oec1111M pu-a sup. 
da Qama:a muaicipal, em cnjo podar oa gaarda plante.,. 
cs~ivetem. « ~ 13. Oa diplomas do eleit{lr e do eeu reepecti.vo snp· 

Só os recorrentes ou cs reoottidos poderão requerer plante sorão ums ce~tidão da votação dada a um e & 
os menciona doa documento~. outro, oom.a designação do numero quo a ambos coube 
P~cloo, porém, s~is mezee, os q-:1e tiverem direito nns olaa!lificacõ~B dos eleitores e dos supplentes. O enp-

ttos doaumentOIJ archivAdos pod.etiio requerê-los ao plente de onda eleitcr Berá o Otlfi~ l!legundo a classiti-
"Orcsi:lente da camnra, pas&mdo o deixando recibo. caçã'J resnltante da totação obtiaa por nm e por out-ro, 
• c Art. 3: O :lireito de votar nae ~sambléas paroobines houvllr alcançado o mesmo numero. O diploma de 
e garantido do seguinte modo: um será igunl ao do outro ; :ursignndo pela meEa 

c § 1.• A pronuncia em pro ocaso criminal não su~poncle paroohial, o eleitor e o fUpplente tambem o a!!aig-
o exer~ioio do voto. na:-áõ, onda qual o sen, á margem, perante ella, e os 

c ~ 2. • O oida.liio, mudado de nma paroohi~~o, não póde reoebeciõ. Estando aruentee o eleitor ou o eupplent{', 
-votar nem. e"r ,.atado ndi.a, embora eswja qu&liücn.do; onda f1Ual delle11 poderá as~igo.ar o eeu diploma peranta 
poderá, pcmSm, votar o ser vota:io na paroohin onüo o jui:z: de pP.z em exercic!o, em anjo poder de,em e:ri1tir •. 
reei dir, ee até um mez antes da eleiçiio apreEenta.r c Art. 4: Nos collegioe Qleiwraea, o supplente de el~!-
cer~ii!ão authl'utica., rubricad'l, a r~uerimento moti- tor, exuibindo o seu diploma, será admittido a votar 

-------'V"V'llla,Elo, peio ju:z d~ paz da pare~·~. -d-si~lltl-im--m~mr,:---l--~rrf..lfffli"A"n;;;,c;;;l"'o"u,......,ifll-h11ti---t.âil>itcaqitu1!1elltte!f:1:-:ih:nrnd~e0'psÃ1nlêâh!eiiinliteilfmncrunifit'Ae:----ac su:1 qualificação nest~, sendo desde logo inaoripto de oon·•oollção, 
na respectiva iüta supplementar. < §I. o Nenhum 6ttpplent3 pocle::i subst!tuir l!enão so 

c § 3: Tendo o cids.dão mais de u:n domicilio, o es- olei~(1r t esp!!otiTo. 
!::ndo por is:~o çualificai!o e:~ maiu da uma p:uccbia, c§ 2: A clas~ifio;ção foiPi pelas mesas patoobiaes po-
~ó rode::~. -votar <:ill uma ~dlae, se houver dtsistido do df:l:::-à ~offrGr nltcração, ee cs vetos tomados em ~ep:1racb 
c~~rci:io acti,.o do voto oo out <u, ap:w:;~ut!lu~o á n::eFa po::- t quells.s dc\·~rcm cer accumula~os a quem fo:-et:: 
daquella parochia ccrticiiio rcqu~1id.'l so ?.re~idGJ:te da r1c c1h•ito, co!lfcrmo e.sta lei, o dosoolocsrem os cle.i-
;:n ~sa da p 3r (•· h'a rc·nuuciada. ba. N.:st~ c!l.eo a mc~a dos cclleogioa eleitorses ccr~i fi-

cc ~ 4 • Ao cida~ii'J que, cox:.correnco :i c";:fi.maila, ca1·á nos res~ecti,.os diplomas a áltcração. 
!5r contestada a i<1enti:\ade, é man:L'to o direito de cc § 3 .' c~aa eleitor, ~u o ~~u respectivo euppiente, 
::l~Bi~nar su:l.B cedulas, ou d~ faz~-las E>seignstr por dous d~pceita::ã n& urna dua~ ce:ulas, uma para deputaào!', 
cidadãoa qualifioaJos para eleitor,qne o collhcção ; o as gerses ou provinciacs, e outra para os supplente~ de 
::~~ulas serão npurailas em separado, se a mesa não oon- uns ou de oatros, oom o neoes.sano Eobrcacnpto. 
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< Te::ldo de eleger-se até oito deputados geraes, cada 
ceàcla conterá tres nomes. collocsdos eegnndo a 
prefere.I:ci.a que os candidatos merecerem do eleitor; 
até H, 4; aM ~o, s. 

c Tendo de eleger- se até 20 ~ep~tados prv.,inoiees, 
cada. ceduls conterá .t nomes; até 36, 5; até 42, 6. 

c ~ 4: Na eleição de sen~tdor sert. de~ositada uma 
•6 oednla com tres nomes, conforme r. p!·efllrencia que os 
oa.!ldidatcs m<:recerem do eleitor cu do s.:u respectivo 
su;:.ple!lte, se a va~a fôr só uma ; dU9s ceduls.s, se du&s 
forem as •agas. E assi::n tantft! eeà!ilas qaanta8 ferem 
as vsgas, de sorte que r,.;.jão !>ubmettiC!a.s :i c;~cJlba impe
rirJ. tants.s listas triplices qua:uts.s forem as 'fsgas a 
preen:lher, de aooorO:.o com o art. · 43 da cvnstituição 
politici\ do Imperi~. 

< O eleitor, na hypothese de clu:s 0:1 mais vsgas, 
:poderá repetir todos ou slguns dos nomes já c Jntem
pls.dos :ua primeira cedula. 

< O sobre.>cripto é ts3encil\l, c c.>usí~tirá no nome àc 
senador fJllccido. 

< § 15! Contadas, separadas e emmaçadas as ce.l.ult!s, 
serão t~.bextas uma a uma, nllmerada.s e rubricaà."-s peles 
mesarios á proporção que forem abe:tas, e trsneoript&s 
na acta integralmente, na me:::nu ord\lm em que os 
nomt!s estiverem. collocadcs. 

c::§n.• Aaoedulas, depoisdetransoriptas na acta, serão 
coordenadilS emmassadas f,ch~dss em emolucro la-
era. o e rometti as, com a au ent1C& e que trs.ta o 
art. 79 ds. lei n. 387 de 19 do Agosto de 1846, á ca
mara municipal da capital da p::ovmois. 

« § 7: Aos collegics eleitoracs é app1ic~1'el o ~rt. 61 
da IH :u. 387 de 19 de Agosto de 181o, no caso de nao 
poder concluir-se o pro3es~o ela clc: ição o::m um só dia. 

« ~ 8 o Os cendid&tos, ou os Ecus pro::urado:-ea muni · 
doa do neceasnrio inatru::::lc~t:> de procuração, t~m o 
direito de admissão no r::cio.to dos cvllegios eleitoraes 
para fuoalisllrcm o res?ectivo processo e r eclamarl'm o 
que lhes convier; e assignaráõ as actas se quizerem. 

<Não é essencial a transc:ri_Pção do inotrumento de pro
curação n~ a.ot.u! ; basta a s1mplcs moDção de sna exhi
bição e depo~ito . 

c Art. 6. • O minietro do imperio ua côrte, e c s prcsi· 
dentes nas provinoias, k>go que l'BCI.:lberem ss authcnti
oas dos oollegios d~itore.es, maDdaniõ publicar no jor-
nal offioi.:J a.s cedulas de c~da. collegio, dGsde !\ rrimcirr. 
até á nltima, segundo a discriminação e nume::acão 
constantos dns me~mas autboDtioag, c guardada ri ->· 
r esamente a oràem Elo ' 
ditas ce:inlas. 

c Após o recebimento. ào caca authentica, a pu bli. 
cação nãc d .vel'á. ser demorndamais d~ do:ls dim;. 

« § 1: Pa.ssad.os tres dias, de?cis que iur fcit:! a ?U
blicação <-x:igida nest~ artigo, a :.puraçib gar&l das 
a ut!leuticas éerá feita p!:la cucara m u:á ::i1:al da <.urte 
ou pelas dP.s capit!les de provincin. 

« § 2. • O t ;;.'!lclli::io ou o •2tc:i ·.ib do juiz:> d:: pn;;:, 
q'C.al delles fô r o competente, scgll.uil.o &. lei dt! 30 de 
Oa tubro <ie ; 830, extn:hirá uo ~C;.l :ivro ce :wtc.s u~ 
trs óle clo da s~tu nelle tra.us~:iptu, o cc-oc~:t ~r:.í coe1 o 
sec:ç~;.:io do c:•llegio elcitor.:U, c, na í"b:., C;)m. a jgcm 
d er. o esarics, e o ren: ·: t !lr;i a ·? g .. vur 1:.o IW . cô:·tc, e 2cs 
pliCsià.cntes :un.s provinciae, cobr~udo n a s gt>::cia .lo cer
r ei·? :e ~ibo cxpre~<.o e àccla:-:: tivo para s-:::1 l'~:o:lva, c 
fedla':ltl.;> na prese::J.ça do ~gent ~ o cn{olu:m> que a.e-;er:i 
e~cerrã.;: o moncion~od.o t rnsla -!o. 

c § 3." Se houver demo!'?. ou extmvio de a1g::
:t::a au the!lti::a de colli!gio ou do prim~:iro tras
lelio 3.ella, o "0Verno r e{ul:ú ta:-á da c<'.tnara m uuicip:-.r 
Ieõp~O~!\·a uma c p 1a a. t.tu~ : 1~ nouvcr HGO re.-.;.ct~ic.::. 
para a bpt:.~·ação, e por eata m?.:.:dür~ fazer :1 pubiic::çii::J. 
O g:>vc:::-:10, porám, se;:n pc:~J. de t~mpo e por c:xpri:~õ c , 
reo ·.ü~i~;ml. tia. camara xnumci:;al, a c t:jo dist• icto ~nr
te=c .r o coilag io <lleitoral, c6 pia nuthentica d~:s aêtas 
d?s t r.:o.c;; l~v& des~c, a ordenará 2.0 t libellião o-a ao esv:;
vi',;o lic j ~,; ~zo de paz a re::ntssa. O.e nm seg:1:::..io tr:.sledc 
C.a a.:ta t:-<:!:.~c:ripta no seu livro de notas, se o p ri::neiro 
.!;c;;. Te: si~::i ~~traviado. Entret:-.:>to, quslquer c:mdià. ::t:l 
p~ce: :~ req_'t4•e;:cr r.o gcver:uo, ?•~~~ando s.Ig.:.m tr:de d.o 
9.;:.e lu.j s. c~t:do c:n virto.~ c elo art l" § l O da lei n. 842 
C.3 19 Cie S;::c:::!bro do :as::;, a :p:l bli::~ç:io C:1S ceaubs do 
res~·~c~v~ coll:.:6io -pot c ~te t:-~~l? .. 2.o, se i c~m&.rn :n-:..:
~~\'!-~~~1. ~Z:o hcnl er si=.o re.:r::~:.t~ ::.a ~ resp~.:ctiva a:.the::. ... 

tica, da qc.al ella deva dar a cópia a que refera·ee 
esta pa.ragrapb.o em seu principio . 

< § 4. • O ts.belliio ou o esorivio do juizo de paz não 
poder~ demor;u- nom reouaa.r a qualquer cidadão trr.el~
aos da. aata; e preferirá sempre, no cumprimento de&e 
deTer, o candidato ou cidadão 1'otado áq_uelle que não 
o !&r . tudo sob saa responsabilidade enminal. 

< Servi)!O algum, seja de que natureza !ôr, será mo
tivo parA autoris&r a demora, e muito UJenos a recus!l. 
de-trsblad.os aos interessados: havendo serviço urgente 
e i:nprlltllrivel, a !Orventaarie será eenàE1eraàe impe 
diclo para o effeito de ser nomeado um snbstituto a:! 
hoc, se Dão h:)uver substituto legsl. 

c ~ 5.• As camar&a mtlllicips.es a,t:u~dons podarão 
requi11itar do g.;,verno dous on tro& empregcdoa de re
partições publio::!, quo as auxiliem na epnração. 

< § 6: O processo da apura~iio será o seguinte : 
c I. Couta.gem dos eleitores qud concorrerem ao~ di· 

verses coil~gioí!; e do numero total àellee, repartido 
pelo dos cl.epntsdos geraes ou provinoiaes a eleger, ou 
por tras cidadãos quo davam oomp(jr nooa lieta aena
torill!, verifios.r se o quociente, desprezada qunlqu~r 
frsoção da Givisão. - · 

c li. Mepp~~---delm'Qa oollegio, 
cedula per cod.nla1 segundo a nutt:eração dada a e&taa 
nc;s aollegios o por oltlsses de votos. 

a III. a.adro da somma. total dos votos dos oan-
c1 r.tos om ca a c use. 

« IV. Relação dos que, oom o~ votos da. primeira 
classe on da. principal classe ::.p~da, obtherão o 
quoaiente, dos qne o exc~;dê:ão, e doa que o não ob· 
tÍTerao. 

< V. Relação dos eleitos que exoedêrão o qucciente 
oa quo apeuas o aloa.nçárüo, desde o ma.:s votado até 
ao que o houTer sido menos, e numeração delles. 

c VI. Relação dos qne obtiverão o quociente na classe 
pric.oipal immediata-::1ente apuraaa, e que devem com
pleta-lo nas outras c!&sses. 

c VII. Formação das turms.s dos que apenas obtive· 
rão o quociente, doa que o sxcedêrão, e dos que e 
niio obti,erã:o; com a declaração dos votos supertluos, 
quanto aoJ segandos, e dos votos deficiente!!, quanto aos 
ultimos. 

« Os que apenas obtiverão e qaoeiente, formará cada 
nm sua turma, denominada e1peci al. 

< o~ 'iue o cxcadêrão, formará. cada um &'!la turma, 
dell:ominada7ge~al, numeradas est~ turmas scgc.ndo a 

<1 Os queoiio o obtivelão,form~Uáõ todos umas~ turma 
denomin::.!ln Jubsidiar,·a, começando pelM oedulaa dos 
mais vot~dos até ás dos menos Totados. 

<As turmas up1ciat1 e g1raeniío m2epas,em que agru
piio·E.e po;: cl14Sst:s r.s votações das cedulas, oojos vo>tos 
dJ primeira ou da prinoit>al claaso apureda. furão dados 
s. ct.do. um do~ os.ndidGtcs eleitos. 

< A t:1rma : ub: i diar\G é o mappa em que agrupão-sc 
tam~~Jm j)Or claEses as votações de tod~:s as cedulss, 
0:1j.:Js ;ates c!e primd ra das~:e ou da principal cla!se 
ap;;.r.-.d~ foião da-los aos candiiatcs que ciio obtiTeriio 
o qnociento. 

• < VIII. Rcl.;ç-:ío do:; que n:io completáião o quocient~ 
co:n os Yo~o3 colhidos nllS tarmas g•rae: o quo deve:n 
co~fL,t ?..-lo na turma ltib, idiaria. 

< :X. Re1uçãa :!csquc completárão o quocicnto na tur
míl ,t.b:idiaria , o que d'lvem ser leTs.dcs a relação V; e dos 
qt:a o não c .n~plet~rão, oujo~ vvtos cGnsiderão .ee per
'.iJdos :'~:.-a torn~ rem livres as respectivas ccdulas. 

§ 7 ." Os rinci:Jice rc uia.dores são : 
< • a tant;;~ c. :...sseJ e 'I"Otcs quantcB orem c~ no · 

~·:n q·Je cada ceduls devorá oontor; o primeir.:> "TO to 
de caca ccdu:i\ é de p ..imd r:1 classe, o ~ega:J.do de l!C
g and.a, e :.se:: '.!l 03 otli:ros. 

< !I. O TO!.!> de p:imeira cla~se pre!crc ao de e~gun<is, 
o C.~ é ta ao de wrceirFi., e ll!ÚCl em dicntc. 

c I II . .Ap :.~r- d•·q o<- votQs de p:imei: a c::lsse, sã o 
õe~~•:r.dc:; e:.:: ; ~ Js, scgu~l.J a orde:n UJ. vot::)!:!o, ca que 
houvl)~·cm t~-:: _d.iO::.? o q;:..o~i;!lt '! e OE q_:1e s.p~::.as o hca
v.:;:.;m l<lca:.;.;-:.J.o. 

~ I V. Os que n_::: : ~ :J.; ().wr~:::.,cbt!do, Ee::-ã~ relLcio· 
nr.~ca para c <! rf<d::> n~, gu::.:::-c.;.a c::J. SC::l?t~ a p::::~fe:~n
::is. elo ::1~;? ~~te.:~.n~ .c:~c d:3 c :.::cpct~&:ci .. 1 écb:c ·~ ;' ~..:,. tJ 
=~ !l:.:.1::& C~C. ::La, E.êJ :!. -"!ICS I~ !:!l 3. ~:. ÇS v~t;3 C .. '::!r-! .... ~~.:..!-
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~res obt.icos nas oo.tras ola&F.l.\s, s.p~nas os pr~creos p~::s a ~a al::.t~o em que algcm c:1niidato slcan.çar &penas 
f·:l:mat'C%:11 O!lm OS i!a primai.ra Ou da princip;;.l classe O quociente, CB2e será declarado eleito e as respe~tivaa 
a"O:J.rada, o quociente. \Jedwas, fol"mUdt. turma e:pecia.l, !erão ccnsido!adas 
~a v. As turmas espcoiaea nã' dão voto algll:::. cem· esgotadas; mas deaprezar-~e·ha to ia a. votação restante 

plementar1 e são consideradas esgotadas as re.spect~v&s dessa classl', e spurar·se-ha. a cla!fe immediata, exclu-
oedulas. five os votos C.c: ccõ.ulas C.e turma elpecia.Z. 

c As urmss erses àão s ens.s os v t cs s:.l z::- c Se cr ro u o. nl a a • 
iboa. c:u exoeàeates o quocie!lte fixado. o quociente; ew1 clr..s~e. tornando·sa prir.cipal, cividir· 

« Vll. A turma :ub1idia.ria. forne~er~ vot~s :::.:n- Ee-ha em turmas gErem, ~ubsidiaria.:, e uptciaer ~c hou-
plementares só depoiil de percorrid!'s per t::dcs vS Terem, co:no ficou dderr:ni:u:.'!o qa.anto á spursçio da 
oanC.idatosconoarre~tc~ se undo a ordem da ::c!e:e::.- rimcirs cla5SC sem re'ni~:o de outras tc.rma!l es -~· 
cia, ca a. ums. dns c a!sca das turmas gerats, guilr.:o.ca & âcus R:rltcrivres jt1 ei.tes por outros can · .• utos. 
numeração deAtas, de sorte não se pasee aos vo~os ela c XVI. Na mssl:!:a clss~c, cs maie: vctaacs tcmaráJ 
n::1a claese nss mes!naa turmas gtrau Ee::n qne cs.cc os prio::.eirvs lvgarca na lista dos aleites spuradcs, c nEs 
um dsquelles candiàatos haja perccrrido a ol~sse ante- diffcrel!tes clo.s~ea, qunnao c.~t1e funccion!lrcm cc::n.J 
rior; e s6 os fornecerá a.cs can:li:!atos qt:e x.ãc ho~.-e- co::npbm~ntsrc.:;, p::tJw.leccr:i. a priori.dide u~ fcrrr.:::.ç:':o 
rem alcançado o quociente com oa votos ocmplemc!l!•· do quociente. 
res de.s tnrmas gerae:. <No caso do empate ent:i! clous ou mais C3.nõ.i-:at-:s n:> 

c VIII.- No ca:oo de emps.te do Tetos entre: C:o:1s c c mesma ela• se, decidirá a EOI ta para a si::.p!cs C;Jll::cc:-
maia condid&tos oonourrontes, a prefcrencb •erá rcscl- , çã~ na list --:., s~ !c dos c:s o~ p!itadol entrarem no !lu-
vida em favor do que tiver mais Tatos n~ cla::s ~ i::~::~e- ; mero fxado dez "hitos; sco, [0tê.:n, fô; neccssario de· 
diatame.c.te-iu-klri~ - :iqlli-llo--om~~::-e--fu:::-!l:leu ~- ~~-- tarnric.tr1'{:<:Ü-o!:. -q_uo.es-do;.-ll-as--d~-:!d.\i.s.~milir~.QL 
pate. eltitor, prévr.Icc"r<i o principio dn maic·r votação na C:o.s· 

c IX. A ordem da votaçã-:l anterior selá rdte~·aJa se imm.,àhta. 
para o effeito da preferencia á proporção que os ca:1~i- c XVII. Se e.n :ccnhnma c!ssse can:lidat'J algum 
dates conour.rentes adjudicarem a si om o:da c!ass:J obti~er o quode!ltO, a lista dcs eleitos Berá formada 
complemontr.r de turma geral maior ou menor som~a. pe!os m;:.is \'otr-.dcs d". primeira clas>e; so a!gcm cu nl-
de votes. guus csndil..:~•"s houveram &laançaio apenas eqnocicn-

c X.-Níb se aajudicará. a U'll dos candi?.atcs CC!:l· te, prevalec:rá ainda aquelle principio, descontados a~s 
correntes o Toto de claese oo:::Jplementl\r posterior em vot!>dcs na nrimcirn clasol os V;)tos de coaul&;; que 
oodula, ~ujo vo~ ~a ola.B6e comple~entar anterior já em favor do~ candidr..t,os j::í. eleitos f~rmarem turma ou 

~as se algnm a~,s concorrentes, guardada a prefo: 
renais da maioria de votos da classe anterior. ou resol
vido o empate, se o honver, puder alcançar oq:1coiente 
com o voto de classe complementar posterior1 ISCl:·lh-:.
ba este adjudicado e desoontnio ao ootro. 

c XI.-Utiliaados os oçootcs snperfiuos de uma turma 
geral, em qualquer classe, serão oon>ideradns et:gots.das 
as respectivas cedules, não podendo cada uma dt::~tas 
dar mais do que um voto. 

c XII.- Na turma subsidiaria, o candide.to que 
tiver em Jeu favor a preferenoia, ou peln maio~ia àe 
Tetos, on pela solução de eznpate, como já fic::~u de-
terminado, pe::conarrá. antas dos outros conourrmt~s 
as diversas olaeea& complement&re~;, e ac!judi,;ará a Ei 
cs sutl':sgios obtidos em oodill9s, cuj ; s votos do pri::ne!ra 
cu da prillcipal classe apurndl\ hou ·(ercm sido dsd~ l! 
ontrcs ccnourrentes me.uos votados em ordem s~oon
d entc. No caso da empato entra do::s ou m::is conc:u
sentes menos vot&.dos, s.;r<l preju'liondo o quo não p!!der 
UtilÍS!>l.' 6GUS VJtoa, OI11 qualquer OJ[>Jthese, para formar 
o quooient'! ; m:tiJ em igu':ldt~à.~ de circamstanch;:, e 
sorto de~iC.irá. 

« Xlll.- Se algum CO.t.!€arrente n[o obtiver o Ciu::
ciant·~, ou se u~ ou outto o obtiver o entret!l!lto r..i;o 
f.c s.r "reencb.Ho o numero dos que à.ete:n S.3r el-::Hc!, 
3?t:.rur-;;o-ha os votos snperfluos ci.a segun::.r. cl?.~:c n!'.s 
tnroli!S gu·a.rs e na 1ubsiJiana, dc~:.~prezad :• :-t · votn~:'io C:~ 
primeira cln·:se obtida peles concurrc::tez i:lCO!!lp.cto3 ; 
c c:nFiõ.ezs da a aegunds. classe como princip~l rc!::ti-
1!s:::Je:.ta :.os v0tos $np~ribos dos eleitos !l!t p· in:eir::, e 
ssl-10s c~ <otcs co~rlcne;.::.t:~p:_;; adjudic~dos ~í co::.?:.:
re::.~.:s c::e co:n clles si c ·. n ~ :.rti:'l o quoc10ntc. p:oce.:.c::
se-b.a ::.·:::. fó:ma ~A 2.c termi:lo:d:! em r elação á p: imeir.! 
classe. E s.~si:::::. l m diax:te. 

<:~X!V.-S~ acnrnàas to:i1'.s ~s cl:;<acs,niio ore-~:: ~t·~:-;;e 
pe!c co~plt:oe":. ~c 2o quo::icuta o Dumero ·dc3 q_':le ii~
V~::l s~: elei~os, serlt este p:Ger:chido pelos cais vc~::.dez 
t;;:;. pri :.::. ~::a closse, Eem cs 'Yvtcs complemcút 1r <:s das 
t ilr:::.::s :;:r::.es e da turn::a : u~sidiciria .ttl C:::.ci ~ o.a-:·:.5 ::lC 
:::. !.2 C.-.!5~<! naragraph ::l, e dcec~ :::.tados Cõ (b pr~:n•.•:r~ 
c:szs~ ~ :1~ l:Õ:1verem pcr.:!i él.o na hypotbc~e ào fi:nal c!c 
.mes:::c· ::.. l2 deste psrcgrspbo . S!! esses n ão fere=:. sufJ . 
ci~:1.tC3 , será preancbido pelos ::nais votadca cc:n cs Yc~os 
s::. p~rE. :oa da s~g~nda clas~e, n&s .mes:naa oon:ii.~üzs C::Js 
;:.:.:·.= ::io::~s ; c s.soi::l em ·aiante . 

._ XY. Se ~pu::aiis a p::.-im2ira clsssc d.e o;otcs, c:::~:
C.:;.to dg::m 3.;c.mç:ar O qu: d elltd, ECr:i uesprc;:;;.d:::1 .;; 

·::~ar· a.o:!·~~ i apuraçíio dcs 2.c segc.na.. classe ; e s : 
i.. ~~~a. ~C. -~~~ir:.:- fôr o resul~r.J;:,, r-~.: :-á tsmbr~ t!~t;t';.:z:t.~ , 
e r ~~:a:·:-~· ~l & t crccirn : e r.s~i:==- F.~ :::r.~~ - • 

. . 
< XVIII. Os votc·s dados n in~lcgiveis, não Eeriio 

apurudcs; e a camsra munkipa.t expol:á drcu:n
s t~noiadsmeuta na aota as rszões do seu procedimento. 
A &nnu1l!l.,~o de votas, por eUeito d~ imleg\bilidade 
dos rotadcs, dnrá accesso &o immediato s"g'lndo a or
dem dn :~pur&ção. 

c XIX. O n~m~ de um ca::li.idsto, Npctido nn !Cesma. 
oedula, !!Crá con!i:!cr~do não cscripto; e ru:dm tsmb~m 
o quo fô;: dd.o a. bc"livi':lnc suppo;to, ou s in2ivieuo 
falleci.~o :u:.tca cu ,;.o tempo du. eleição. 

c XX O erro cic norr.c ou de q-cnlqucr dos quslifica• 
ti V>'S em : l0·1•n.-. cd.,,h, não autorisa a nib contn,~em 
do voto, se ~vidcntemc:Jto tcrtenctor !1. um d)B oa:ncaia· 
tos q~;.c houverem (lisputsc: a :::. <:ldção. 

c § 8. ·As ccmarns n:mradorc.9 remotteráõ :;o !:~.!l!l. do, 
t cam~ra dos deput~;d03, o ús assembhh> provinci:l.es 
todcs os pnpeis quo houv~rc~ con2titt:ido o prooes~o d~ 
:l?tl.:r.ç~o, q-a~J o l.:.cuv~!c:::l :.u%.ili:J.C.o, e que houvc..:om 
ec rv~co d<.) b:l;:e :~ q"alqtie:- t ecisiio. 

« A 1 emc~s '• scrt. ! .;ita r-or intcnn ;di.o dos prosid.e:1tt:s 
à~ l';-;)v:n .i:l c ;lo ~ia:~tN do i~?~:io, r,ca qu: e.> ce!':::c 
cnt:·::gu~a, L"l.cl in-r-.Vo ~:·dbo, d <:! pois de rubiic:dcs pelo~ 
v~re:::ior~3, c de f·:c~dc:; e !!?.c::-aios cem o eoll;) das 
art:::...s iu::pc.: :::.e>, h':d .o ;d a co::.-pol'<lt;ão a:nn :,dom ; c 
scoc:1~ :: :1~r.:-~:õ s. e:!i l': g -; ê!4-i:s vi~s . ds relaç~o do;; ~ :!~ .. 
!!:~5 p:~:i.-;ai'~, ~s·:i 6:-~ ·-.:.ün . l)~!~. !'~S?eCtt"f~ c:.~~~=-~~ !:..:. :::.nlc~
pn~" : ~ .. u~J..lc~.._ ~i t.·~~ ~:.3 p;j.'.? ::c~~·-:t:1.r.io ~cl!:. 

< k<!. 6.' A c~co : llt.. i .n;i~rlnl, :l que refcra·i!C o 
n: t . ~3 ci. t< co::5 : : ~lliçi':o pdi~ic.s elo lrn ()orio , :;c: :i. !dto. 
s obra H~tss t~ipli··es, ::pres::.u~s.C.: s j: t:b een·lÜ.o, C<!? eis 
de -;cri:ic".: c :;p~•l\)Y~~ o pr.;~o~::-::~ el~it.:.ra~ re~pc:Jti•o. 

c .A.rt 7.• r.wf\ o ~r.;:;o d.o at~ 2 :J d.P. constituiç3o po· 
litic:1 ào I:-.. p;;rio, tcdos os ei:)itoras dít ?rovi :!oi:l. oon
cor:edü ás ;Jr.:ll:.3, :::::as b;(: t 1:r:\ q:~ e o mi,is ~N o·:- t~:J.hfl 
o qac~:cr.tc, :tin i:.:: q 11.0 o:\tros o:.ndid&tl5 f .,; jr-_.1 "Jnis 
voto c' ç <:;; C'l h !lstar;\ •; •tcl oo:~>·llll a OJÍ :'~Í :l ,1;- \ ' ·t r s 
&1n;5xo do quoci~ntc, s~· c::tro~ ca::di la t<>J uftJ v ' "''ü
core::~ p~lo qn.o:: ci~ntc. 03 elo::t:lril3 d~po~ i:s::~::ü ns t~ ::n.-; 
só a rr.a ced.~la -::o::n um ~ó ::J.o;o::e . 

« .!. .. ~:~·.:. = : ::: . 

a I :.:· F: i:::... . _:~ 
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6 § 2: ~o_ a4so do :trt_. 23 <la oo~~t!t~.ição politica 
-io Im.,t>rio ~;).O ha o d;re1t0 de &u~tit'.UÇ:!O. 

« .Ai:t. 9.• A prono:mcia em processo crimin~:l não 
obsta á tlugibilidade par"' deputado ou S(;u::..ior. 

c Art. ·10 . .As nullicl.ad.es núa'.i, ou as q~•e n.ãc alte· 
:arem o reeultsdo eleitoral, t:?io \icifi.) n eldç4o. 

c Art. 11. D.~?utaao d.;um, d:uante a lr:g~e!~tur~, 
podod sceita;;: do governo empregn, tJont~~to, n;e!(t.', 
titt!lo, cn a·;ad.,.:!:reção; E'<Cs s::nadores, porém, nao é 
Cl~'l aatn Rr ~;:n~!ego ~co.:: rn.o. _ _ . . ·-
< § 1.• o~ q-c.c Ja. sernrem c::,rgr,s ntal:c1o3 de!x·~rao o 

e:terc~c~o C.~s Íi.:.:lcçõ;:s rsspectitr,& durcr.te a le~lsl~turs.; 
os SClHdor~s, po:-ém, devor:íõ ser 9.poscnts.dcs, Jub:lad.o!!, 
.:>"U :ref01:m ~::o;;. conforme 'Ôr 11 natureza CCS C&rg~·S qtte 
!!Xetcer;:m, como t~ndo SS conr2.il;Õeslegaes p&ra. ie$0, 

c § 2. • Os que uão fervirem cargos vitalicks os 
â.~i,:t .. n:áv vn;;;CJs. • 

• ~ 3." Et:t'ls Üis?osições não prt-j Jdioão a •l•} § 20 
do art.:. 1" d3. lei n. 842 de 19 ele Setembro de 1855 e r..s 
doe §§ 13, H c 15 do art. 1• da ld n. 1>082 dt3 8 de 
.Agc~t:> d.a 1860. 

« Art. 12. O governo nüo conhecer a v 1 a a oo. 
~n nollidade .'los trab;·lhos de juntM qaalifioadoras, se-

CEDULU. 

' 
i· 
I 
I 

r:ii'l ;;sra im;:ô.r a9 penss ~dministrativss e maniar pro· 
c~:>sâr os dclinquE";ntes. . . _ _ 

c Art. 13. Nã'l prevale~e:a ele1~o _a1g&ma_ q.ue nao 
seja feits no luger .determmaélo na 1.,1 e prculida. pdo 
fcLD.coiona:io competente. • 

c &n~llmpho ur:.ico. Sob pret@xto algum será :.mpe-
di:ls a c::::.t:n·'a do cila~ã'.i no cdilicio em que honTer de 
p:·~cedersa :S eleiç~o. 

c A>t. H. Na elâção de juiz~-. , .. .: .. 

ci.:s sente!lçr,s judici:oriEs scbrc a identidade dos votan..; 
tC5 contestado:;, ncs termos do art s• § 7 .• 

(< P~rs,.,ra:.-ho uoi.:o. O modo prstic.J ds Tctação na 
ck1í·ão d~juÍz~i de p;;z e dl3 veroadorea oont!nnará_ a ser . 
o actu' l oroquant~ n!io fõr reg~h5o por le1 es~eo1al. 

c. A1:t. 15. A$ acçuas oa om1ssoes, com;nettidas p_9r 
n:.cmbrcs de j~nt'l. ou mesa no p~o~:sso _ele1torsl, e noo 
prcvistss efpacialmentG nesta. l<n, Bao cnmea de respon
sabilià.~do de fuuocmnaric s publicas, para serem pro-
cessados e j :zlgados como tacs. . . 

cr Art. 16. S:io revog~dll.& as dispos1çõea em contra
ri<'. 

< aço a. cama.ra os epu e 
1870.-Joao M1nàude .4lmlido. » 

Nomer do$ votados. cra,:es. I · \ · \ ~ I ~ \ · \ · \ · I · I · \ · \ · \ · \ · -\ · \ 
José ......................... { 

r 
2" 
3" 

Fra::J.oisco ................... { 
1" 
~· 
3" 

A t . ' 

1" 
2. n O!llO ..................... t 
s· 

~ r 
Jdiu .... ..................... 1 2* 

s· 

CandiJo ..................... t 1" 
2. 
3* 

.J csqu1::n .................. •. t 1* 
2* 
3" 

Do 2lingos . ................. { 
J.• 
2" 
s· 

Bernardo .. .. ....•.. ....••... { 
1* 
~· 
3' 

1' 
. - f 2• .:.~- f4onso ..................... . 

3" 

I 
1

1 11 
1

1 

' 
I ' 11 

I J l 1 
\ l\ 1\ J \ ~~ 

I I I 11 I I \ ] I I ~ I 
' 

I 
1
1 I 

\:I I l I I J 11 ' li I ] I I I ! 
\ I I ~I l I I f I I I ] I , I f 

I I I I 

1

1 I ] I f l I 1 J r f lf I I 
I I 1 I li I I 1 

1 
r I 11 l 

1
1 I I 

I I 1 I I 11 
1

1 r 1 1 I f I li I 
l I l' \ \ 1' \ \ \ \ \ \ \ I 

1
1 

I J f 
1 I I Jl 

1

1 I I I l I l I t I r 

6 
2 
2 
1 
3 
o 
1 
1 
3 

o 
o 
2 
3 
2 
o 
o 
3 
l 

1 
o 
3 

l 
2 
() 

1 
1 
3 

Somtna.. ......... ... .......... 42 

Assim se ep:.r~rá na :1uthor.tics.s de todc6 os collcgi.os. 

C:DSEaVAÇÕES. 

Os ::::!appr:> das dífíerentcs rorz.&s E::o iguacs ~ estoa !::..appl\9 das Tot-:. çõcs p,;r~iaes coa collcgios, embora mais 
~:ü'- ::;~;oJ ao q:w e2t~"'• po• qu\! cada turir.a esptcía~ on gerc.l cc:nprdl'iln:l'l todas &s ce:lulas, O:Ji -õs To: oa da ela liSO 
:tr:r;cjpal l!~ura aos foriio âs.d~a :!.0 r:3Sp9ctivo C:lndidato, q_ue fór:na uma CU Ot.tl'3. turma; e porque n turma 
,.a;Jidia· i~ co':;lprohe:uà.e ~odss os C5dulae, cojos Tetos da classe principal apuraiiJs fori$o todos dadoa &oa candi
-:l r-.:o~ q•.! -.: nlo obtivcrão o quocimte c0m esses voros. 

K:::s turmll.s :n~n~e-:n-M ~ m~"'m.a numcrf.ç.ào cia!! caduhs que a e~t.Ls ca:i.a col!egio hot:.ver dado; e sob a 
~:::r:.~;? r:~o fc<·:i. à~6ignado o respectivo collcgio, ptlra facilitur a apn-:-a~·ib co:::;plqmcntar e garnntir & fis~elisação 
:.os 1ntcressadcs. 
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1\EFOI\:UA. DA INITRUCr.ÃO P'UBUCAI., 

Lê-Ee, e vai a imprimir com o projeoto, o qu"-l foi 
julgado objecto dl3 à.elit>eraçã:~, o ~gulnte ~ec~r: 

c: F<li pres~!lte :l. coii!m~ssão de instruaçã'l pu'olioa o 
proj!'oto q~e o digno Sr. miuist~o do imperio apresen-

a . w.. ,,. r. ;, w 

ta:los, á~erca do melhoram~nto da hs~ruoção pub~iàa. 
c: As idé~s cspitscs do projccto siio ss segnint~z : 
« 1• A cre::çio na caplt:~l d.o Imperio de 'tlma ut:i-

vcrs1 e c-;:npos .. ~ e qu".-ro acu a.a;;~~a, ·~ 1~e1to, a.o 
medioi!:l.a, de scien~ias natu?nes e mathe::nr.tioas e de 
theologia. 

« Ao director a.~ o:.da f.:cu~dal::l é incLtmbida a f~
caliaaç~o immediata do ensino q11e uella. th·er luz.:::r; 
ás rE;Spectlvus co.ugr~gAÇÕ<s o regi:nen scit•nti!ico. 

c: Os direct:>res <i&s íaeuldaile.; com qu~tro lent~s c-:1-
th.edrd:cos da cada con~reg;Jç:io formaráõ o conselh > 
da universi.d.sde, que t.~r~ presidico peb chdJ della, o 
inepector gJral d.~:. inc:trncç::ío superior. A est~ c:>nse1b.) 
compet9 deliberar sobre a eco:.omia e poli::ia do est~· 
be1e~imento,_ e _applicar ~s penss tlisoipliuar.,s oxcede~-

<As mat.:risa do ensino se rã' di~iclidP.!l em classes cor
~e~9~~~;:ttes liJlistribui<;ão •cil~ntiíior:. gers.k:e;lta-11;1-op---
taua, c ~ cadeira~ em seoçõ~s ao_:cmmodad~>~~ _tanto 

< Lentes oppositores, em numero de dons tcrçcs dos 
cathedratioos, o de metacie dos vencimentos é.kstcs, os 
aub6tituiráõ nare er~cia àlla C!ldoi:ae ou.leráõ em ourr.;cs 

desim pelido!l, 
< O provimento das cadeiras vag\11 se fará por c:>n· 

curso (snlvos os direitos adquiridos dos aotu~ca Sllbstitu
tos) entre todos os oppositores, e em falta. delles entre 
08 graduados pelas reepeotitas facilldades. 

< E' permittido o exame vago das matarias elliin&daa 
em qnalquor faculdade, e a collação dos gráos aoade. 
mic·:>l!, psgas as contribuições fi;caes, a quem o requerer, 
alnmno ou graduado em faculdatdes e2trangeirae. 

< 2.• A creação de um oonsAlho superior de instruc
çii.:> publica, _ presidido pelo ~inistro _do im~erio, c 

• dirootorss d11.s faculdades da universid~de, do inspcctor 
geral da instruoção publica primaria o seounieria do 
:rnunioipio da oôrte, c de mais cinco membros nomeados 
po 

< A esta consclh?, instituido p~.ra orgão consultivo 
do ministerio do imperio om asaumpto3 do eneiuo pu
blico, é c:>nferida tambem a ~~ott:-ibuição contenciosa do 
julgar, salva a coufirmsçt:o pelo g . .vemo, os reourêos 
interpcstcs _do deoisõJ3 eobro materia de iustro.cção 
publica. 

« i.• A so.b.stituiçíio drs atlllUI p::-op!lrato::-ias snncX'lS 
ás ft~onld.::.des da direito de S. Paulo ·e do Recife por 
externatos nee8as cidades e nn da Bahia, nos qua.es s~ 
obeervo e ma:1tenhs. u:n onr~o r~~tir de <'Stado~ se· 
cnndarios, segundo o pl:1no do 1mperial od!t'gi:l ele 
Pe:iro II. 

c 4.• A creação da e3t~bslcci:nentos iguaes a que po
derão ficar annexos interaatcs em todae as 1?rovincias 
qu:l m&ntiverem pelo menos uma escola de Ul~~ruoção 
primc.ria para um e outro sexo em ca!ia pa::-ochia, e 
nella3 tiverem tomado efl'ecii~o o en,.~.no obrigatorio 
pars a população de 7 a 15 sonos de id10de , rosi:lente 
em um ciroulo traçado pelo raio de um kilo:nctro C.a 
sé:ie da parochiR. 

c 5. reorgõlnl&BÇ!lO o en1nno pnmar1o e eecun a -
rio da côrte, com di'triotos de iaspeoçiio, estabeleci
mento de uma caoola normal primaria, c augmcuto 
gradn~l, segundo os serviços prestados, at2 muis um. 
te:ço do1 vencimentos dos profeSbOres. 

« Para occorrer á dospeza quo provirá destas refor · 
:mne, s:>lioit& o honra:l" mmistro d.ous craditos: um, igual 
ás sobras do mio.isterio do imperio, no ultimo exercieio 
liquidado, para n oonatraoção do ed.iiicio e:: que 8e 
tiTer de aposentar 8 municipalidaie; cutro, cquivs.lcnt~ ai 
reoaita das contribui_ções sobre iu&t:ncção Jlllblica. ~ 
do oollegio de Pedro li pura o melhoramento do ensioc 
pnblioo. lato é, preten®-ss appliou ~ in5truoçíi:> pu
blica a s-.mxaa daa e~loot:::il!s ?c:i5caC.as ::lO ::::.misterio 

do i::lperio, e o que provéGl à:o proprie. instruoçi:: 
publi()a. 

< Ant~s de of!'ereci:h o prc·jecto á oonlideração d& 
oamlira "os Srs. deputna..,~, o; me!!lbros da oú.mmissãa 
dtl iaatrucção publica já tiuhl:o merecido a honra de 
!1.3rem oonvilt~dos p!lu disouili'om-o com o nobre mi-. .... . . . . 

.. - - 100 c ... • • t.) -

u::a::dO·tie cea~a C~i;~O ~o~ &~ Stl'!!; Bé;s oapit&es, 
di~pa.!:!~a-so h~JO s co:n:c:.!~oa.1 d·J •mcaNoor o mereci
mlõ!.to ~e um proj.:cto, que, betitai~·lo o :y;tcms. t:.ni-

~ .: ... ·'" ,. . ~. ~ . 
- • • .. .. • J .... ' ~ -

ça? m~arl:·:, couz;g:1.a a l~e.l Ci.c.ft': Jt~oo: u. in>t.cuoção 
pnmlln ·• ne.!l ;:.ro•·:n :~es ou e pc lC>; ao neh::. cono:Jntrar 
todo~ CB SCUS e.&f():.'ÇJS e •rCC\liSCS1 ~adiante O autilio 
que os poderGs ~ar:: e~ lhes pre~t!l:&õ, enoarregnn:io· s~ 
da msnt.~r G~ta_bc.~clmentos regulr.rc-s . de ino,trucçiic 
eeouudar1a. Ltmlta-se, portan~o, a co:::J.!!!l~r!i::., pilra frln
dame:!t~::: o proj~cto, ::. off.;recc: a exeosição do motivos 
com quo o ~pre~cntou ll;.; <>~.;::ão d;; G do cürrcnte o o50t:: 
illust:ado autor. 

c: E' e~ta o Eontim~nto ds. mn1oria ê.:; commissão de 
ill.s~rucção pub!iJs, Aó m6mbro d!l. commüai:.c, porém, 
o Dr. Muncel .A:::ttc-1:io D>1r.rto do Azovõd ~r· e 
não convem compôr-:o a uJ.iversi !ac!o projo:!t'lda com 
~_g_ie. do_ .q a::...t.rea.....fuc:.uld::.dcs,. ss--de -m-ediefmr; -theulogir 
e scienobs natur::ios e :matl!em~ticss. Fanda-se Clllc em 

ua ·á existem duss faculd:\:lcs de dircit:J a do Recife 
e a e ... . 4 o, e 11.8 oonvenienct:..!l d:> iestrucção st:.
perior x.ão demandão n~ sctu~lidado a oresção de ter
ceira faculdade de direito ; em quo. a ore~r·S(l mafu 
um<1 faculdade na côrte, quasi inutil sa tomnria a. ds 

• J. o pc o. elaga: acto o numero na · umnoa qao s. 
f:equentarião, c viria e.stim a exti:::.gnir-st.', sam v.:nt.&
gom do serviço publico, um antig., c~t!!.belccimento de 
instru:Jção d~ bem fir:nadoa crodit:>s, o ütu:.do na loca
lidade do ma i~; saud.av<ll olimn do Impcrio, circn::netanoia. 
m~ito pond~roea para o OllEO; em que, fücilmentJ, nic 
é Justo nem conforme ao eystema da o::-ganicnção p~li· 
tica quo a·loptll!:',CS privaram-se as provincLe de bene· 
ficioa s que eitãO &Ueitaa do longn. d 'l.t:l, e a que se 
prendem mo.itcs intoroesce legitimes. 

< s,.la das oomti:iESÕCB, 12 de Agosto do 1870.-.!f. 
Á . Drurte de A.::.ecedo .-1_ Jur:mcio Ferreira dJ Aou,ar • 

«A aesembléa gcre.l deo:ch: 

c: .Art. 1." E' crends. na O!lpitel do imp~1ri? uma uni-
... ,1; • ... . • .. 

din•ito, de meil.icina, d.~ ~Oioncias· nl\tUm;a C :nath:;ma
ticaJ, c QO theologb. 

< § 1.• Serão incorrv:·rll.de.s n11 uu;vJrs\t1c.de a fncnl· 
dado de medicina do Rio de Janeiro c !l escolJ. oeutral~ 
oontinun!lcb DQB rcs_:;cotivas oa<lei~f.a co lentes ao
tuse3. 

< § 2.' O govurno orgsnisar:i c.s estatutos par~ ~ n.:.ti· 
versidr,de sob;:c r.s scguintea bsse;; : 

< l.' Cada fucnldndc terá um dire:-:tc~ c~pccis.l, ~ 
9.nem compete prl?~idir a oonurcg~.ção do1 l·Jntca. L. 
fiecslisação immcà.inta de c.sd:i" ramo d.o en3ino é en
carregada 80 cliroctor da rC;IIp~ctha !;;.ouldo.de, e :.. 
oo:1gregação tudo o qu~ diz r.?opeito no rcgimen scic:::
tifico. 

c: 2." Os dirootorca dae r~~.oul.lades com qnat:o lente~ 
cathc ::lr&tioos, um de cadfl con!l:rcg•;çíio c t:>Or olla d'3-
legado, !ormar:iõ o oons1•lho da universio.ado, tob a 
prc->ic!tmoia do inapco!or geral do eruiu:l eupe:ic::, q·.te 
será o ohP.fe da mesma oniversid.a:lo. 

< A este oonzelho compete à elibc:rar sobre tc.do o q'l·~ 
1z rc:spe1 o ao reg1:::nen eeonomtoo e po ~Cl!\ o ' !.· 

b~!ecimento, e applioar as ptn·u dieclpli:1ures excodei:.· 
t es da alçada do chefe da univenidat!e. 

c: 3. • Hs;.Terá eo cada faculdade oppc.d tores e r:: 
numero oorr~spondenttJ a dons tercoe do do~ !ente~ ca
t ';e:lratioos, 08 queas terão vc:1cimento na razão c<: 
mat:.de dos d <.Jstes o Eer6o obrig11~os, quan~o Dá ' esti
verem r.R r<lgencia de elgunn ca:icir!!, a ler, em curec?. 
oomp~tnen\IU'e~, as mr.tc.riaa pertcnccnt~ i secr;:io scic::.· 
tifioa n que foreo:: ~g;rcgadOF.-

~ 4 ' As mnt<lrir.a do e::t.~ino terão <Jvididas nu. t&
culdadçs de direito em sc;cncin.s f.ccise:! o j':lridicas; 
:na de wedicin& em scisncifl:l medi~as, ciru:g:cas -ó 

ncceBllorias; O•' de ~ci::nciss natll!'ne:J c matbeGl~ti<!!!r 
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lH!Et~!! ibru> cll;ss;;a; na de: theologis tsmbe::n em dnas d~spezas, que resliz<.lrá pelos m3ioe uutorisados :1a ~ei i: v 
classes, um11. das qus;s co~~rehenderá di:eit:> pnb!íoo or-;s.mento e.:::J 'rigor. 
eaclcsiastico, d~reito ca1:onico e hi:;toril eccle~i:::.stics, < Art. s: O govarno floa igualmente :utcrisad·:> :ta· 
e a. ontra tb.eo!cgia n:cral e -:ogx:-.ti~s, c:s:egeti~a e elo • IS na reorg!lnisação do eneino primnrio e seonnd!Uio cio 
cuenci!l sagrada. m~nicipio da côrt-3 : 
- < As cs~eiras se;:ã:> à.istribuids~. e~ ~e~ç·üe;, ~5 quaes D di 
serüo Bo"g:egad.os os oppo•itores. -::ses:~• di.5tribo5 !'ío res· < 1." ivi ·r o município para os fins desse ra~o da 

· · ~ - · u IUS IB no , ca a t:l:!l os 
pe1.a!~e- a qua!l. 0 r P~êHVe. a c a!~: '"nç:1o das ma- quses sujei •os á f>calisação immedia.l de um insp~ctor 
te:~~s cadeiras que vsg!'.rem ecriio providss :a::ci!.iantc especial, a quee 53 abonc.rá a gratificação de 1:2001 a 
concu•so ent~e cs oppoeitores, sin~a que dnão em outras 2 :0COS?OO. 
f.:aculdade . oncorrcren2, pe c c.et:os, ous l • 1 dcs professor~ de iustracção primaria, graduando 
oppodtores, sbrir-sc-b.s nova i:!ECri.pção, ~ qua serão d · · 
sdmittíd.os todoa os gca~u<idos ?df.s respr:ct:vas Í'-C:ll- ~aâ~~ento segun ° 05 serVIÇ~!l qu~ tiverem pres· 
cades, 'lue o requererem. Ns falta de cc:ncurro:J.tes po- -. 3.• Crear uma esoJla normal primaria. 
derá o go.;ern-:>, sob~:e p:op~sts da CJD_çregsç:;o, nomear <<Art. 7: E' ~b3rto ao governo no presente exerci-
um dos &ggrega1cs l!a l:iet:çiio :-. ~uc pertencer a cadeira cio, para melhoramento do ensino publico, um credito 
-vaga. igusl á receita proveniente dos impostos e emolumentos 

c 5." Se:so admittiàos, in:!e;:· c::icnt~:n~nt~ de fce- ouc :ccahem &oDre a instrucçiia publica e do rendimento 
quencia, n ex:ame v~go das a: r, te :-ias ensbdss em G<:.<ü- êo i-nperial oollegio de Pedro II. Na proposta d.o orça-
quer das f11.o:;.lds.dee) a ncll::.s uppzo:ad~5, á de!csa àe mento o governo inalu::4 todos os annos1 para o mesmo 
th~s ::s;, ps::s. se lh~ con!oriroo. os gr:-.cs acaaem1ccs, c 5 fim~ ns. despeza do ministerio d:) imperio a qiUUltia e:n 
alum:1cs qu~ o requererc::n, i!ep.;i3 de png~s as contri- ue tiver tido o • · 

c Art. 8. • Ficlio revogadas as disposiçQeS elJl con-
e Estas disposiçr>~a vigoraz:iõ d~scle jó.. tr<lrio. 
< ~ s .• lu quatro faculdades d~ universidai!e traba· c Paço da c!lmara doa de;l'O.tlldos, em 6 de Agosto de 

balhiU'áõ no eaificio que p~::a aloj~·lss o govemo tratará 1870.-PauliM Jo1i Soare1 d1 Sou: a. » 
já deeanstra~, ap~lle~~a~e~q~~~-~iç~ã~o~d~o~te~z~re~n~o;e~á~-+--~~~~~~~~~~~~~~~-----------------
com.tr~cção r.s sobraa que se venfioarem entre a des
peza realizada e os oreditos concedicloõ ao ministerio do 
unperio. E' abert:~ ao gvverno no ex.eNioio corrente, 
para o fie de que se trata, e realizar-sc-ha. pelos meios 
autorisados na lei de orçamcnt? am vigor, um credito 
igo.al .ás sobras à.o orçamenta do ministerio do impel'io 
no nltiala ex.ereicio !iqtl.idado. 

c. Al:t. 2." E ' igualmente orcad:> na capital do Imperio 
um conselho superior de instrncção publica, o qaal, 
preai:lido pelo ministro do i:::operio, e composto do 
1nspeotor geral às instrucçiio EUperior) dos direotores 

la · • · · · 
peotor geral da instrucçã~ publica p~imaria e secu~
daria do cunioipio da côrte, e de mr,is oiuc:> membros 
nomeaaoa pelo govcrao, 11erá encArregado: 

• • • 11 en os, 
instrucções o mais objeotos relati\"os so ensino publico 
que lha forem. sujeitos pelo ministorio do imperio. 

CJ 2 • De con.snltar sobre a creeção coH>e;tnbcl':!ci 'llentcs 
ce qui3 trFtt~> o nrt. 4.•, sobre os eutilios e premies que 
o gove~o dove dar a qunesqner estabelooimentos 
particulares de instruoção publica e ás obras didaticas 
Cj"ilC forem OU tiverem d~ Mr publicndss. 

<C 3.• J)e julgar, salva a confirma'(ão p~lo governo, os 
r ec-arso::: b~erpostos de decisões proferidas em msteria 
ce instrucção publica. 

« Oa ::::c::nbros dcs~c conscll:.o, que r.ellc n:ío t~:n 
assento c:n razão de s~us c:ngos, venMr:i:i uma grati
=:acy~o, que ser!$ arbitrada pe!o goTcrDo, não c:x:ce· 
i:~I!ao elo 2 :000IOOO. 

c Art. 3.• Seria snpprimidss as aulu de prepsrstorios 
~nnexas :Í!! faonld&êles de direito ~e S. Paulo e do 
R~cif-J 1?:;'• q:1e o gc,·erno C!ta.ba!ecer os extern&tos 
O':l.G fios ll.t:.torieado aorear, segu.n~ o pla::J.o do imperial 
êo!Iegio ce I'ed.ro II, naquell~s cids?es c na da Bahia. 

< Art 4.'" O gcverno creará e<>'abele~jmentoe lf;'Ja<lS 
r.~s é!.e q'Jo ttata o artigo :l.:lteoe"!c:l.tc, podendo an!lc. 
::ar-E:.es intl!rr.s.toa, m.s pr:::vi::cla5 que mantivere::c. 
es~olss :lo insttucçiJ? pri::c.aris. ~::lra U:!: e O:It:o sez:c) 
pelo mc::1~3 u"lla em cade parochic, e ::tellas ti"~"ere::.1 
~?rnado ef'oot1va a obrigação ào C!l6Í:lo p!!ra a popula.
çio de 'i "' lS IHUlC!i de Ha~~, r'.)Eide:Jt~ dentro C.c cir
calo traç•1ao pelo rsio de 1 ki!o::::etro ce<lid? Cã ege 
das paroc!liao. 

< Art. ti ." Fie!. o gover::.o S.':1\0riaado a -:ll~d!i:.- o ::::~- . ! 
t~r::.ato d '} i~;,e;ial collegio C.e Pedro II ?&ra a p.~vo&· \ 
~o de eena ~ci:na, na província co R!o de Ja::~iro ou 
ch !'E:Ja!I-G~~es, que jnlga::o =:ciE a~e~nada; abrin~c o 
:nesmo g w en:.o o credito :.e~e'l!la!':o pe..--r. ae :eep~c~v.o.s 

MA.TlliCULA DE ESTUDANTES. 

L~·Ee, julga-se objeotO'de deliberação, e "ai a impri· 
mir pare. entrar na ~riem dcs trabalhos, o projoct:> 
com que conclue o &eguinte parecer : 

« José Borges Ribeiro da Costa, pharmacentioo, peiie 
para serem valides na fa.ouldade do Rio da Janeiro os 
exames preparatorios feit()B n!. escola central, afim de 
que o supplioa.nte posia matricular-se no ours:~ medico, 
dipois de appro-.al1o nos p1eparatori~s que lhe faltão. 

commissão autorisacla por lei sejão Talidos em qna1q_uer 
:faculdade do Imperio) salva a preaumpçlio de mais un
parcialidacie no juizo de uma do que no de outra com-

. :; o importaria um d.eear-pennte o goterno 
que as antorisou. 

c A com.miasão de instrnoç~o publica, attenden~o á 
justiça que preside :i petição do supplicante, offerece ã 
cams.ra doa Sra. depatados o segninte projeoto : 

< A assambléa geral resolve : 
ex Art. 1.• Fica o governo autorisado para maní!ar 

que sejão validos na faculdade de medicina da c5rte os 
e:<:ames preparatorios feito' na osoola central pelo 
pharmaceo.tioo Jo~ó Borges Ribeiro da Coet<1, afim de 
que o mesmo possa matricular-se no curso medico, se 
n ão lhe f:Utn.rem oo.troa preparat:~rioa além daquellea 
em qne já foi approv.ldo na esoola central. 

«Art. 2." Revog:io-ae u disposições om contNrio. 
< Sala das commiss~s, em 13 de Agosto de 1870.

Dulrt• de ,A:;eoe~o.-Boni(acio de Abr1u.-F~rr1ira <k 
Jguíc:.r. > 

AUTOS DE RETI51'A. 

L~ se, julga-se obj ogtQ de àeliberaçAo, e • re:}ner;-
m ente de seus autores vai á oommissão de jc!~iça 
civil, o SClguinte requerimento: 

< A assembléa geral resolTe: 
c A..rt. 1.• Oa autos de re~ista de que tra~a o &rt. ~4 

da lei de 20 de Dezembro de 1830 r;erão d'ora !:%!1 
diante trasladados pelo secretario do sapremo :ri!;::.:~FJ 
de jU!tiça, para o fim dcc~arado no oitado artigo. 

« Art. 2 .• FicãC) revogadas as disposições em oc:::.
trario. 

< Sala das &eS6ü:s, H de Ap:osto de l8'TO.-T. ilm · 
car Araríz11.-Rodrigo Sil~a.-Pereira da Silt'a. -. 

V !m-fe1 jnlgão·Ee objec~o do deliberação, e 11i:> a 
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imprimir para ent~ar na odem dos trabalhos, os se
guintes prcj~ctos: 

DIREITO Á AP05J!NTADORU.. 

c A assembléa geral resolve: 
c A__oot;. I.• Terão direito a a :>se:~.tarem-se com todos 

todos cs seus ven::imentos pera tratar de sua t'::.nde 
dentro ou fórs do Imperio. 

c: Art. 2. • R-..TogEo-se as disposições em contrario. 
« Sala das oommi.ssões, em 13 de .A.gosto C:e 1870.-

C. Mtmlel de Alm1irJa.-Jo:é Calmon. • 

LIC'E!'i'CA. 

os seus venc1mentos os funociona!ios publioos que hou-
TCrem bem servido os s~na empregos duran.te 35 c: A. ss~:r.blés. geral resclve: 
annoa. c: Art 1: O governo é lintcrisado para conoecler so 

--~..;c~Art=::_- _:2::. ·~F~i~ca~-o"'---.:r~e~v~·J~g~a.~d.~l!.S~M~-.:::d~is~p:.:o=si:Jç:.::õ=ss:::..._::e=m~o:.::o=n,__-_--+_~in:I.~Sifp~e':ct~o)lr'-(dl<!a~aulfHa~nlEdtee~revineia da Bs:hia, Bcrnsrdiuo 
tr&no. Jo~é Bo:-ges, seis mezr.s de liC<Jnça com os reépectivos 

c Sala das sessões, I2 de Agosto de 1870.-.A. Coelho venoi:::nentcs, para trntar da sua sauie onde lb.e convier. 
!lodrigw1. » « Art. 2: Revogão-ae as disposições e:::n cO!l.~rio. 

c Sals. da commissões, em 13 de Agosto de 1870.
C. Mende1 ric .J.lmetria.-Jo1i Calmon. • 

L":TERI . .U. 

c A sssemblé<t geral :eeolve : 
c Art. 1. • São oonoedidas &m fator da santa cs.sa d!l 

Misericoràia ela cidade do R!!cife, em Pernambuoo,duas 
loterias conforme o plano e com os mesmos favores da11 
ooncedid.es em favor do hospicio de Pedro li, dev::ndo 
correr uma no oorre!lte anuo e outra no immediato. . . . . .. .. 
rias será applica o ao pagamento da divida em que está 
s mesma santa casa, proveniente da compra de ge:1eros 
:.limentioioa. 

c Sala das ses!Oes, 11 de Agost:> de 1870.-J. P. Ma
chado Portello -Joaquim de Sou.:a R1i1.-Theodoro d11 
Si·lra. • 

DESU'ROPBU ÇAO DE Tll&l\E!.'IOS. 

c. A auembMa geral reeolve: 
< Art. 1. • O.s donos de fabrioa de qualquer genero 

que empregarem mais de 200 operarios, poderão dea
aptopril&r oe terrenos neo988arios para a pllBI!agem e en
canamentos indiapei!Baveia 'Par& a oonducçio de agua 
precisa para o uso das ditas fllbtieaa. 

cc Art. 2. • E~taa desapropriações far-se-hão nos ter
moa da lei que r~gllla a dc11apropriaçiio por utilidade 
pubUoa. . . 

c 
tol'ario. 

c Sala cl811aeasl5ee, 12 ae Agosto de 1870.-J. B CunhtJ 
Bdllncou"I.-T • .AIIucar .draripe. ~ 

· l1.ECEJ(SE.L'I1ENTO DA POPCUÇÃO DO DIPERIO. ~PE:SSÕES 
A DIYERSCS. 

Entrão suooessive.:nente om discus!ão, e são appro
vadas sem d_:bsts, as re~~c;õss sobre_ o reoens~ament:) 
· • -· . mpenn,_e.~onceesa:ul!Lv.anaa_.pea . __ _ 
sõeg, c.ue forão a imp!imir n& sessão antecedente. 

O Sn.. Px~To Lin (pela ordem):- Sr. presidente_. 
achando-se nft ordem do dia o projecto n. 171, que 

- • , O de .Ju-
lho i!este anuo, ás filhas do eminente cidadão, o co!l.Se
lheiro Francisco Jo::é Furtado, que depois de tão as
sign!llados serTiços restados a~ paiz at?Oiado1), sem ;e· 

legar a sua família a maior pobreza, j o.Ígo da n:!Üor 
urgencis que c:ste projecto seja approuà.o desde já na 
ca cara para haver t empo de passar no senado. Eu, 
pois, peço a V. Fx que dê o mesmo em pximeiro legar. 

O Sa. Pa.znDESTZ declara que o prcjecto n . I71 é 
um dos primeiros dados para a ordem do dia, e prova
velmente será approvado hoje inde~endentemente de 
Rrgencia; porquanto os outros ar.tenores sio tambem. 
relativos a pemões e paasaráõ sem discuseão como é de 
costume. 

O Ea. Pll'ITO Lnu.:-0 meu fim sóllleRte é que paB&e 
a. a coeasJao oppo na pecure1 que te a 

uma. :só ài9oussão. 

PEDIDO DE DOCU!IIENTOS . 
Lêm-~,e~oaimprimirp~~ro~m~T~ot~a~d~a~s~nAa~p~r~o·---+----------------------------------------------

:ima aessio, as seguiDt:ts redao;fíeB : 

I.ICE:oi~A A t. A. B. DE AL!IIEIDA. 

c A aasembléa geral resoh'e : 
c Art. 1: E' o governo autorisado para conceder 

ao deeembargador da relação da Bahia Luiz Antcnio 
Barbosa de .Almeida um anno de licença com todos os 
seus venoimeutoe, para tretar de sua saude dentro on 
f6ra do Imperio. 

c Art. 2 .• Siio revogadas as disposições em contrario. 
c Sala das eommieaõea, em I3 do Agosto de 1870.-

C. J!mslu de Almei~.-Joti Calmon. ~ 

LICEl'~-'. A J , Ã. :DE FIGUEinE:.O. 

c A aesembléa geral resol-;a : 
ct Art. I.• E' o gov(JCO autorisado para cor:c~der 

Ze:4te da faouliad.e ele clirejto do R · 
<le Figueiredo, seis t:lezes c-J licenl(a com os respectivo!! 
Ye:lcimentos })ara trate ~e sur. saude ode lhe conTier. 

G Art. 2_• R'Togiíc-ee r.s disposiçves e:n cont1ario. 
c Sala daa eommi!sões, em I3 de Agosto de 1870.

C. Mm::tJ d1 J.lmeii!.(J_-h,; C.1lm()n. • 

LICE:"iÇA A L. T. DE LO'C'n'EI~O. 

A &a&embléa ge:-a: ::-cFo~ ... e : 
c Art. 1.• x.- o goTe~~ s.':l~criu.:lo para conceiter $;.0 

::ente cia facald.&Ce C:c &e!to ~o R1cife_, co:lfelceiro 
Lourenço Trig' ele Lor.rei=o, '!1::1 ~t:t:o cte liccnt;& cc:n 

TOMO IV 

o Sr. Gah·iio: - ·Sinto profllnclamente, Sr. preü
dente, ter de occupar hoje a tribuna ; sinto, porque 
tenho de fallar contra um dos aotos do aotual alimi
ni~trador d:1 ptovinoia de Santa-Catharina, con: qne:::1 
Jõliás tenho relações de amizade e d~ colleguismo; aiDto 
ainda, Sr. presidente, pcrqae o actual administrador 
da proTineia de Santa·Catharina tem neste recinto n:::1 
irmão, meu digo.o oullega deputado pela provincia c?.o 
Psraná, a quem tributo n:aitv respeito e considera~. 
Mas taes t~m sido os aotos, taeg tê.n tido os ab-csos do 
aotual presidente d& província, que en não poderia ?O: 
mais tempo ficar silencioso sem trahlr de aJgn:n& ::::a· 
Ileira o meu mandato, sem trahit o meu deve:: cie C:e
pubcio por CYa pro,·inoia. 

V. Ex. e a ca.I:lara comprehendem perfeitamente q-:;.e 
é muito dolorosa a minha posiçio, mas em fim ir.C.c c:i
navel. Nã~ pretendo, Sr. pre~iclente, envclver-x::e ::t:::J. 
discutir 011 varies actos do administrador da promcia; 
Teoho uniccmcnte t::atar de um, ue neceBI!its é:e re-. .. . . 

Sr. presid~nte, o muuioipio da Ltiguna é o I:l~ po
puloso e commercianto da província de Santa·Cailia
xina; elle tem ao eeu serviço uma bonita naTega';áo õ.e 
cabotsgom, ms.s infelizmente o seu porto 11:io é de !s:)] 
acccsso, porquo na barra ha um bt..nco de ar~L 

Os negociantes da. praça virão-se pois coAitiC:::.e a 
crear uma emprt:za que vie!Sse diminuir a difficn1dalie 
da entrada e sahida da barra, e nesse lientido orga~i
sárão u:na companhia para a construcção de t::::J. ·:~per 
que se destiaasse ao reboque dos natios. 

Mas;.) reboquo dessas embarcações, a~:ndo insn::S::le::.:.e 
para a manut~nçi:> da empren, elle11 prop':l::.c=b.o-sc a 
fazer tambem a naTegação entre a capital e o :D~c::>io 

19 
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da Laguna, eujas relacões, cujos élos r::io P&ta'VSo bem tão vats.men~ e'!:lX';!rtada~ nest~ _regulame!:to, dispôr 
apertadcs e neoellSitavão de mei,;s do cc·mtnunicação dos Tf.pores aa compsn!!.1a, entao c.-sts nao poderi&· 
para desenvolverem-se. Pedirão :i vists ditto :.i a'Jbem- pre~t~r c.s reboques e que er:1. clestin!!da, nem tão pouco 
bléa. provincial uma sub'e~çiio, que lhe~ foi concedida bzer s nnegs.'}ito entre s. cai~ital e o municipio àlt 
pela lei n. 613 de ! 869. Ls~una. 

E9tzl lei, Sr. pre~idente, ~iz o seguinte: O presidente r:.es.s:t occa~i:'iê! não era m'lis d.o qtJ.e um. 
c Art. 1 .• Fica o resic~ente c a orovicci~ llutoril'a:lo 1\ proo:uador da prol'ÍU(.:_ia, D~ era m~i~. a~ que um_a. 

oor.tratar, pe~o mo:lo q~e ju ga.r mr.is C)n..:enientC!, com ~ · ' · · · .-
a coml)::.I:his. que fôr i!!corpor8da por Jo!lqul.m José lís~r se da su:1 pcsi.;:ão ~,r;rs qu~;.:cr impôr á comps.· 
Pinto de t"lyHée, Anto:1io-Jcs6 dt) Ees;a, Jc:lo José de nlna dJ navegoção um onns que ella não po3ia de 
Souzll. Guim2rãcs, Francisco E'.ar:::nr.d..'s ~lslrtiDs, Cus- mc.neira ncnh~.ma P.Cl·ita:- sem Cjmprornctter os F.euE 
toito Jc~ê i!e Bessa o Jo:io P~:ch;Jco doa Ros s D~ve- fins. 
gnção a vsp~r en~rc o porto da Lsgun~ c esta c:>pits.l, No àia. 26 S Ex ps.€s& o scg':li~lt~J telE:'gtamma : 
sob:e EiS seg-..:1:1tes bases: a Pd ::.cio lo ~ovcrno é! a pr:lvi:lci~ C.e Sant'-·Cf.tharioa, 
c~ 1.· A c~rnpíu;hia dsrá du::s >i:lgous p<lrmez entre 26 ~\: Julbo. d~ 181'0.-Sc:i!.do de convenimcia para o 

a L!!gunn e e! ta cidade. scrv1çJ pubh~o qtu o v.:p~r Itap:robá e;tejs. aqui de 
« § 2.• A companhi~ ob!igs-s~ s receber grstuitamen- vclt~t no dia 28 do carrmto, àí:· ?m. nE:'st~ seAti<lo z:a ne-

ta, a boJ:"do dss emb;:rc::çü;,,; que se encarreguem deese o.:sssrias ?NVi1enC'ias. Dc:;s gusrde a Vm.-FranõiiCO 
se~içil, xs malas co~ a corr~spondenois offici:>.l e p~rti- Ftrrtirc.; Corrêa.. • 
cntar, bem como &s pe~sca~ a quem o l'rOVerno cor.ceder Este tcLgrllm:na de S. Ex. era dil'igido !:o C!.ircctor 
ps.sssgem, que: desm cdac.o para aqu;lln, quer daquella , ca oompancü, o q:1ai rcspcn1o:.t p·3lo séguiute mJdo ao 
para esta, pagas por ellas as re~poctrvns con:edonas, o , estscionario do tdegrapho para que t:r:.nsmittiase: 
que será da quarta parte Clo i:-nporttl da pass&gem, e · E ,. - t a: • d c r A~ 'tT 
como tan::bem cargas, comt&nto que n'ã:> "xcedão eiie.s · • :Cl .C9 ~'08A 8~ OwOI~ ~ >J '::K P':':..e +m com-

< § 4." Eat\ subvea,ão será pagll desda o dia em que I ent~e ~I!Hl Cllpl~al e est~ porto.-Amgnsdo, Ja:lqtnm 
P!ÜlCipiar s dita na~egação cntr~ os dou10 portos n::.cn• Jose Pmto Ulym~ .• , . • 
C1onadoa, tendo hando oommumosção e aocordo entre . Julgou, Sr-. pr.s1dente, a companh1a que ac.ndo eata 
o governo e a dita companhia. ' usp_osta, deec~niHlC!!nlio ~àa a ex~teneia da regala 

< Art. 2. • O presidente da protinoia. hrá os prcoi8os mento, que nno obtGve senao no dl8. 27, o este tele· 
regulamento~: e tft.bellas para a b:la ex?cução da presente gramma crn de 26, quo a questão e~>ta-.a finda. 
lei. Mas V. E:x:. omens nobres collq~as vão ver a maneira 

a: Art. 3." Ficão rev()gadas as disp~rlç\ies em con- por que S. Ex. retorquio ao agente dn companhia. 
trario. <c Em resposta ao telegramma, offioio do Vm. de hoje 

< Maudo, portanto, a to :ias as aatorid1à.es a quem o datado, copia.ndo wn telegramma asõignado ptl·:> direc-
oonhecimento e execnçiv.l da ref~rid'llei pertencer que t(Jr da compnnhill Cathr.rinonse1 Joaquim José Pinto 
a onmprão e fação ontnprir tão in~iramente como Dt'lla de UlysEés, cst~ presidenaia tem a dizer· lhe que 
se oontém. O secretario de~t2 pr:: vincia a fuça imprimir. estranha o procedimento do sobredito direotor, e eram-
pllblicar e correr. ' prirá. ·o ~eu ciever e:n ordem a fazer rest~eitar o princiJ?io 

c Da:ia no pa.lacio do gov~rno da provinoia de Santa· da smtoridado e as determinações legnes da. rrc~idenc1a1 
Catharina ao.s--4--Was do mez de M:~ia da 1869 48" da o que sin-a de govarno, e fique sqnello director na 
independe~cia e do Impede. {L. doS }-CGrlol Àugwlo inteliigencia de que e11t~ preeiâ.e!:cia não recebe in~i-
Ftrra.: d1 .tbreu. , nu ações :co dese-:~pe:nho de seus deveres, e fará compre-

Já se vi? que em Tista de!tíl loi 0 ad.m!nist::s.:lor da b.ende~ os s~us duoitcs na :lltura de ~ua·_autoridade •. 
• • ' ' • < A1nd.a uando o n or lla 1roba nao fosse lsr s.-

se com i. companhia, p.ua com ; qud não p~dia de mente Eubvenciooadc pelos cofres da 'Prol'incia., ainda 
maneira alguma deixar do cumpri= as cond.içõ~s r qui quando não estivesse suj ·:.i to aos re;;ulnmcntos e tebcl-
estabel!lci<ia.s; e, se alga:na oonsa msi 1 julgesse ainda l!is de que trata o art 2" da ll.li provinci2! de 4 da Maio 
conveniente, ora necess!lrio que a oompnnh.ia concor- do ~nno passado, é certo quo os preGidenteg podem dif-
dasse. Entreta'!lto, Sr. prcsidentu, o act:J.al :.dministrn- pôr .. da mc.rioha. ns.cillnal cstacic,nada nos portos de 
dor ds. prOVi !leia, esquooenio qna nsquella OCOilsião não SU!>S proviucia; a bc' l.:c d l Or<!om O tranquiliidlldO pu• 
era mais au'.l nma pRrta contratante ant<l6 do acaordo, blica e de qun1q::er ramo àe sol'li;o n-:ci ; :se.l como on-
re~am"'ntn a lei, csts.balecendo nov~s on~, llOTos en- tend~;r conveniente, nos termos da. lei do 20 de Outubro 
cargos para a companhia; c 156m qu3 esta tivesse sido d~ 1823 art 3'2 deolclrado por po!t~~ria de 25 d~ Ju• 

b ~ nho ao 1825. > ea_ o-.or~, _pcis qu~ o regulamento nã~ chegou a suas 
maos sanao no dt<t 27 do 'P!I.!!>ado; no dia 26 S . Ex. E outras leis qne vai citan2o, e qua nada vêm s.c 
dirige u~ t_,l~gram:n!l que nada menoa era do quo que· ca:::o, como demomtrarei, ccn~lue do s~guinte moc!o: 
rer comp"'lltr immediat!\:nente a ootn[)Rnhia a. cumprir c ! f>b posto, Ee não cnn::.prir itnmedia.tamcntc e. or-
algama§ d.~s clauõulas nollo exifl~entes . Eu lerei o ragu- dem <?X j)i::liua, est:\ prcsid~nois ver -se -he na dura con-
lame:~to pau que v. Ex. e a oasa M comps::tetrem de tingeocin de r.:tir~r ao :nenclonado v~por qualquer 
que en avAnço nem -rerdadc. f d a. d · · · · 

O preaidco.te, a!écn de obrigar n:> t.Tt. 2" do r;eu re- evor que ~pen s A. provmc:a, a CUJO &Cn'lÇO nega-se 
~ por medo ille~r<ll c inqualif:icavel. Deos guarde, etc. 

g mell.t'l a comps.nh!'l a con ~uzi:.- v&lo:-es, qrrer do -Sr. age:J.ts àa compnnb.ia Ca.tll~rinenr.c.-Frant: {5CC 
go•erno ger&l, quer do gJverno !lrovincial, ad.diciona Fcrrtml Cfl'"réa . , 
no sr . 3· a .in u - "' . -
did~ n'l lei o a oujo calllprimcnta a ccm?Rnb.i!: não 
poa1a ser obrigads sem quo tivet~e si io ouvi<la c u ti
-.erse :tceitado : 

c Sempre q•.le o serviço pnblico o l!Xigir, o presidente 
d;. provi:J.ci11 terá o direito de utilisir·Sa do T"apor, cor
rena.o neste caso por conta d'.> governo as à.espeza! de 
c :nnbustivel. 1> 

Ao:1.à.a, S;:. prc~ident"' 1 na autods:v;ão ccMcdii!a 
p~r rr;:~~l:~ lei. qne eu acabei de l~r, se comprchl!nd.c 
est<O ~: ~?c.s!r;~o ? E ti disp"Jtit;:i':l erSl uma C;XOrbittncis~ 
q:!~ c:~s~st•u.-.va completam<::lte cs fins que tillha a 
cm::::p:;:::J!lin CC v.ista . S .:! o prel!ídcnt'3 dn proTincia rm
de!J"JC !JO':: qu.alq,~r m~th') de : erviço publico, paln';'rll!S 

r. prest l!n.~, eu vou er a p:l a.na e a mas c1s 
em que se !u::J.cl.<)il o 2.d.r:ai:li&trador da provincia, pua 
que V. Ex. e a camara vejão quo esta réplica são !ci 
senão um excesso da f&rte de :S. Ex. 

Diz a. portaria de 2.5 de Janh:>: 
< Sendc pr~sente a S. M. o I:npcrador o que refere o 

coneclbcir."> de eetado presidente da provinC'ta da Bahis, 
no seu cfficío o . 2, em àata de 17 de Mêi ·) pro:w.::in:c 
passado, Pc-r cccssi~o dn che~ada do chef•J de divisão 
ela arn:da z:aciox:al bpe:-id, David JerYctt, áquoll& 
pro•[ncia ::lS. u{.o l'drc I, miinda pcls Eccrotarla de 
eata"o de.& n:oy.oc~ce Ci! rn?.r!!1l:a <ieclarar &o sobreditc 
prcride.:1te pa:~ ~ue. bt<::lligcncia e goterno, que não eç 
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:::omprcheniom no art 32 da lei <ia cres.ção cos presi
~~ntes das pro<ineiAs as forças !i.I'.Vi<ea qu'3 por arribada, 
ou quElqu~r out:'o incidente entrHem nos portos 
:!...:s dire.s prcvinoi.al!, mas t~o cóments aquellu for
ças que forem p:ua alJi dG.Et.E.cadas, n" i!ltf lEger.
cia, porém, de qu:;, tó sF.o 10ujcitas aos mc:.:.cio:1=.do3 
oreE<idcntc~, quanto ao emprego e Cirecç:io d!ls re!eri. 
dt:a forças . e não no qt:e toc!l. :i marcha do r,ezviço e 
eis( i~lina, a. qu~l é unicemec.te c.li. cc::npetc::Jcia uo~ res
pectivos co:!lrnanda~tes; cutrc. ~im m a:..tda decliuar o 
mesmo f:ugu~to ~:enhn q·~o .. nccnteccnd·) no me;.mo 

algt~.ns factos que se têm. d2.do na pro1incia de Sr.nta-ca.: 
thllrina.. · 

Vem á mesa, é lido, upciado, .e fica adiado por ter 
peiHo a palavra o Sr. Corrêi, o seguinte requeri-: 
menio' 

< Requeiro qu~ ea peç~ ao g·,varno cópia dos officios 
trooed'.l:i cutrd a presi :l.;;ncm d:l ~rOVlUOlS. de Santa c~-
thRrit:a c a direo:oria da compânhia Catht:rinense de 
N1~v~goç:!o s Vapoi', 

< Sala da~ sosEões, 13 de .Ago::to de 1870.-GC&loao. ,. 

PRIMEIRA.. P~RTE DA ORDEM DO DIA. 

PZ!SSÃO A. D. M. T, D. NEJlY E OUTl\OS. 

Entra em uma unica discussão, e é approvada sem 
debate, e remettida á c;mmisl!ão de redaoção, a r;eguinte 
emenda elo senado ao pr(\jeoto de rcfolução dEsta ca
mara approfiUldo as pensões concedidas a D. Marcolina 
TherEa·l Dourado Nery, 'riuva do capitão do 16" bata
lhão de infantaria Fclippe Nery elos Anjos, e outrot: 

. c N.e. fi::c. de. .p'"imeim parte do. § .l" . :liJwis-daah'!,p:)l&t----
lavras-morto em crmbate-, aooresce_nte~se.-:séili · pre:. 
juizo do meio soldo a que possa ter direito. 

< Paço do l!enado, em 8 de Agoato de 1870.-Yitcanã• 
de Abaeté, presidente. Fr•tlerico dl 41meida e ef.lbuq111:r• 
que, 1" aocretario. Jo1e Jfartim ela Cnu Jobim, :z· se
cretario. :. ifito soria aniqnilhr completamente o direito de pro: 

p;ieda~e ; entretanto, S. Ex. parece que julgou-se na 
11hnri\ de poder dia1.ô: da propriedade dos Catharinonaesl PENSÕES 11. DI'VEasos. 
~lei do 3 de Novembro <~e 1852, art. s• 1 diz-e-se--+----------=.=~=-::=-=.=.:.:=~---------

gulnte : Entrito succeseivamente em uma eó discU!São, a pe-
« Devcráõ tambem os comma:c:dantes das estações dido elo Sr. Cruz Machado, a são gpprondos sem debate, 

navaes, o na IIU:\ au11enoia os commao.dantes de quaes- ~ remettidos á commissão de redacção, os segnintes pro-
quer de:; navios dolle.s deveráõ ·at tisfl-ZGr as exigeneias Jectos: 
que cs preeident€& das pro"rincias fizerem, não só para « A aasem.bléa geral resolve: 
manter a ordem e tranquillidade publica, mas a bem 
de qualquer ramo do serviço nacwnai, que urgentemente « Art. 1.• Fica approv&ds ::l pemão de 6008 corres-

. 21-s rcc1a.me, cem especialidade ee fore :n tendentes á pondente á coDgrua, ooncedica por decreto de 20· de 
reprea.sãJ do trafico de fftioanos. ~ Julho de 1870 ao conego Canuido AB'onao do~ Santos 

Vê V. Ex. que esta. outra lei citada por S. Ex. diz · L!!ga, vigario collado na frogu.ezia do Taquaraestl, 
tambem r<:speito unizamente á força de marinha de bisFado do Marianna, provincia d& Minas·Geraes, não 
guerrn. podendo gozar desta mercê e.nteu de ·~erlliou se a .re 

A outra diFpoeição d2 lei do 22 de Jantiro de 1863, signação do benefioit'. 
no artigo lO, aiz ainda o 5eguinte : c Art 2." · Bevcgão·l!e cs dispOiições Cll'. contrario. » 

« Art. 10. Os commandantes das divüõeo, e na sua a A ae!ombléa. geral reEolve : 
au seucia o de qaalqae: dtls navi~.t.illhoa"'s-, -t1d~e""vC"'t.f.i,nõ_:;s~a~---+---,.-.Ã~roolt'.41~.--· 1At-. "pllie:nn~sãõto,-rtê:e..--.J4t110rnO"r"-sl:'. t=lâir.inrlir'iici'isit1oinonnci>'9~111ltrdãii:l'p~t;o;rr---
ti~fnzcr ás exigancias que os p1oddentcs à~s provincias decreto de 27 de Novembro de 1~9 ao soldado do 
fizer~m, r.ão só p:ra mnntor a Clrdem e tranc;1uillidade 16' corpo provisorio àe caYallaria da guarda nacional 
publlc:o, mas a bem dü quh!qucr ramo do serVlço nacio- da provinci.a de S. P t dro, Guilherme Ltau de Q~cvedo, 
n2l que urgentem:Jnte e.s reclame. :. devJ el:ltendcr-se como concedida ao soldado do me5mo 

A' vist!l. disso, :r.ão cei, Sr. presi~ente, qual a razão bs.t~lbão Guiluerme Rodrigues de Q11evedo, conforme 
:por quo O president-e da provine:e se fundou I!09S:lS di3- ded2rs O decreto àe 6 Ce Julho de 1870, devendo eata 
:posiçv~~; por mais que dê trates á minh~ imngic•ção, pemão ser paga da C:ata do primf:iro àeéreto. 
per m:us quo procuN um a:j:!,um:>nto p.:ra pocler dcs- <c Art 2." A pen~ão de ~00 rs. diarios concedida por 
~ulpa·!o, cu n!'io o encm;tro. D Esojava por c~s&s relações decreto de 29 de Dezembro de 1869 ao sold&do do 
cc amizade c <l.C collc.:;mswo, de que hn pouco fcllci, e 39" ccrr>o da volnnt~rios da patriu Migt1.el Jaé Fran-
€~ ~~ttenção ~ o nobre depc~ailn peJo Pr.ran!Í, meu ci":cc , fica elevada a 500 rs. tao:x.bcm <iiatics, em r54;ão 
;~ , ,.,ao collc,.,., e~c t , " - de EC:r elle cab:> do esnuP.dra do mesmo batalhiio, con-.... ~ -· e " > - 0:::1 ~ .. :7 a~!!. r.zuo, meemo um se- ., 
~·hüm::t, que me fzcue crer q~ c S. E::~:. cbrárc em fc.rme declma o decreto de 6 de .Julho de 1870, <lc.vendo 
.:>c a fé. eEta pcn~ão ser paga da datu do prime~o decreto. 

O 
t:: c « Art. 3. • ReTogão·sc :.s disposições em cont..'"tf.l'io. » 
~r.. otw~.\ :-Em bo;,. fé de c~!to que ob::ou. 

Ent•&o tarr.bao cuccc~i•:m::e:::~to em nma Eó :liscus-
0 ~n GAL'\'ÃO: - T~ntss tê:! ~ido ar~ troP. dil:s que _ _, . r:::io, a peaido do Sr. Pinto Lir.:::.a, e eã<.' approv""'cs 

~Jt1m:-.::lont~ ~e tc;:n co::n.metticlo em S<o ntct-Cath~rina, i...-u?.l::Lentc ~ ~·m deb1:.te, c remt!t!idts á com::niH•:io 11e 
'J_uo bem ~l:'os~u E:rr.p :t!"•>i" nm dito ~lS Irh1.n.dez~s, ex:prPs- " . - "' :::càc~ c·::io, os s~guintee; proJect~s : 
~h.:> ;~:;ra suEs r::isc:rino;. Cc~tmni':o tlles detcrn::ina): sua • 
" .;to;u geogra;: !C '> < m re &ção · ng aterra, <;izer.do a ae.;~m ca gera l~lo v c: 
-~óo t>~tamo!õ -.. césto c!n l ei.-, i nfclíz~mte 0 5 h~ bi- < A;-t . L• Fi~e apprcvr.ds.a pe::.tiio de L fiOOS r.r..::~.uaes, 
::1:t~s Õ:l ~rc·.icd:l àe ~n~t:-. Cr.:hq;in:t, á eem ?lh;:nçR lC?~ ltii:\t:.:.cDt3 . coucoC:id'!. per C:ecn:to d,} 30de Jtolho 
·~C i.'.es1ento::-a .. t:5 Ll:.~à.Ju:s, b.;:n rco::e::n <!iz~::r hoje ~e 18: 0 a D . Mu~hilde llhrtins Furtacio. Frl?.!lciaca 
-~ó~ c~t :ar.os <:o sul C.P. lei. • Mr.r ·ius Furtado, Hc;·m.iui" .Martin:> Furta.~ o, Msriauna 

Vou. mr.nd.!lr á mrt& o n:;c:~ rquz1:cento, q1>.e é ·) M2:t:ns Ft1rtndo, Henriqueta Martins Fnrtalio e Zul-
:• ;;ninto: :nir:~ 111útit::e Fortl\do, illhas l<>gitim&a do st:ca..:J.or co 

< Rcqu.ei~o -:·:o s~ pzç:1 ::o ~c·; .: ;: .!o c6:·in. c ~· 1; dEcios im:>.>.:rio con:-·e!h~i:o Fraucis::o José Furteà.o. 
· - · c~.;,..s O"t•- ~ pr ·s1'•'onc· .. ., -_ p · - · - s • " ; Art. 2.• E;,ta ""lltib àew:rá ser prga de. .i. ata. do 
••. 'J ..... , ._, •• • ..: •• ' ,.~ , 1" ~h r<:·:t~:t:l c~ s,::,,~-~....a- .. .:~ 

:!.: ~!rin?. e u c: i .:~c-.orir.L d.a co:::p~t:J.J.ia. Cr.tàa::ic~n~c de resr-cctiYo àecreto. 
Y:n !'gaçvo 8 Y:J.~or. l) c: .Art. 3." Rcvogão.se r.s dli;posiçües e.n COlltn:.rio. » 

Em ont;-& cccnai:!o c com ~.is c?po:t:llli::.2c, tcl- < A t:s~:nbléa geral .ro~olvo ' 
~z, c:1 tenha. de volt!lr á tribtma p?.rz. :notar de ~ai5 , Art. 1: Ficão appro,-ad!ls ss segui:2~s p~nEiies 
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conoediàaa por decretos de 6 de Julho de 18701 a 
saber: 

< § 1. • Pensões diarias : de 400 rs. aos soldados Pedro 
José Arohangelo, do 44• corpo de voluntarios d\1 patria, 
Joaquim Muniz da Penha, soldado reformado do 37" 
dito, Agostinho Antunes Lopes, do 12• batalhão de in
fantaria ; de 600 rs. a Antonio Bispo dos Santos, ans
peçada do 18• bü.talbão de infantaria, ~everiano José 
Rangel de Sampaio, cabo de esquadra do 31" corpo de 
volnntarios da patria, João Alves de Souza, do 39" dito, e 
A:1tonio Clementino de Côrte Ribeiro, do 53° díto, todos 
invalidado~ em combate. 

c § 2.' Pemões mensues : de 218, «em prejulzo do 
meio soldo que lh~ competir, a D. An c, a Pontes da Fon
seca Figueiredo, viuva do tenente do corpo de atirado
l'CS do exercito Francisco da Fonseca Figueiredo, morto 
em combl.te; de 21R, 6em prrjuizo do :meio soldo que lhe 
competir, a D . Maria Carolina ele Mendonça Santos, 
vi uva do tenente do 16" batalhão de infant~ria Cons
tantino Leandro dos Santos, morto em comb~te; de 428 
a Antonio Felioiano Piraenta, tenente do 23" corpo de 
voluntarios da patrla ; de 60S s Gandido Furtado Fan
fa, capitão do 16" corpo de c~vs,llaria da guarda ne
cional do Rio-Grande do Sul ; e de 848 a AntJnio Al
Tes da Fontonrtl Riquinho, major do 16' corpo de C!l• 
Tallaria da guar.Ja nacional do Rio-Grande do Snll todoo 
inutilisadoa em combate. 

< Art. 2.' Fica approvade a p~usã.J de 608 meusaes, 
igual ao soldo da patente de capit:io, concedida por 
decreto de 14 do Julho de 1870 a D Maria Adclaide 
Martins Brandão, viuv& do oapitgo de volunt.srios à a 
patria Antonio Manoel de Almeida Brandão, falleciào 
pOl' ferimentos recebidos em ccmbata. 

< Art. 3.' Estas pensõoa ~criio pagas da data dos 
respectivos decretos. 

< Art. 4.' A penaão de 400 rs. diarios conoediàa pol' 
decreto de 29 da Fevereiro de 1868, e approvado pelo 
decreto legislativo n . 1,620 do lo de Julho de 1869, 110 
soldado do 26" eorpo de voluntarios :la patria Guilher
me Francisco de .Almeich, deve entender-se como con
cedida ao soldado do mesmo corpo Guilhorme Fran

. cisco de Albuquerque, devendo ~sta pensão ser 
paga da data do decreto de 29 de Fevereiro de 
1868. 

«Art. 5.' Revogão-se na diuposições em contra
rio. ~ 

< A assem bléa geral resolve: 

< Art. 1.' Fiou appro1ada a pensão de 428 m9nsaes, 
conoeàida por decreto d,a 3 de Agosto de 1870, reparti
damente, ás seta irmã1 do 2' te•lente da srmaàa e im.
mediato do monitor Rio Grande, João O!ympio Telles 
de M6nezes, DD. Christina Julia de Meneze;, Maria 
Mar~&rid.a Telles, Anna Amalia de Menezes, Joanna 
Maria Telhs, Pl'Ímiliv;a Josepha Telles, M&ri~ Julia 
de M:enezrs e Nathalia Rose< de MaBezes, sem prejuízo 
do mEio soldo a que poseão ter direito . 

< k:t. 2." Estt< pensão será paga da data do referido 
daoreto. 

< Art. 3." Fioã·J rGvogad~s as disposições em con
t:a•·io. > 

< .A asaembléa geral resolve : 
< Art. 1." Ficão approvadas as se1,1.nintea pemões, 

co:Joediil.as per decreto de 20 de J ai h o de '1870, a 
~aber: 

< § 1." Pensões diariaa: do 400 rs. nos sol dEdos Mll
!:c"l,tia de Campoa Souza, do 45" corpo cl.e vohmt12rios da 
ps.rtria; José Francisco doa Santos, do 50" dito; Cuato
dio Gomes de Araujo, do 3' batalhão de &rtilha:da a 
Fé; J osé Gomes de Pinho . do 3• eat~lhi'io de in fan
taria; Prooopio José da Franç!l, do lO" dito; Jo?.é 
Rnymando da Silva, do 12• ilito ; Oliverio Pereira dos 
Santos, do 21' corpo de cavallaria da l(narda nacion•l 
do P.ic-Grande do Sul; de 600 rs. a P edro Rodrigues 
Jnoques, 1• sargento do 7• corpo de oaval!aria da guar
da ll:J.cicnal do Rio-Grande do Sul. 

< § 2.' Pemões mensaea : de 361/" Manoel Joaquim 
·verg>l~s, alferes do 16' corpo de cavallarilf, da guarda 
nac'\o;:,.al do Rio· Grande do Sul ; de 4211 a Franoisoo 
Cai:i!.iào Teixeira, tenente do 3B" corpo a~ voluntRl'ion 
da p11tri~. 

< Art. 2.' Estas pen!ões serão pagas da data dos 
respectivos decretos. 

c Art. 3." A pensão de 400 rs. diarios, concedida 
por decreto de 11 de Dezembro de 1869 ao soldado do 
35• oorpG de voluntarios da patria, fica elevada a 600 rs. 
diarios, em razão de ser elle cabo de esquadra do mesmo 
cerpo e não soldado, conforme o decreto de 20 de J o
lho de 1870, devendo !I dita penEão ser_ pag« da· data 
do decreto de 11 de Dezembro de 1869. 

« Art. 4. • Revogão-se as disposições em .contrario . . 

< A aesembléa geral resolve : 
< Art. 1." Fica approvada a pensão, concedida por 

decreto de 30 de Julho de 1870, da quanti11. de l:OOOS 
anuuaes, a D. Izabel Herculana Ferreira Gomes, filha 
legitima do senador do imperio conselheiro Herculano 
Ferreira Peuna .. 

« Art. 2." E>ta pensão será. paga da data do res-
pectivo decreto. 

< Art. 3.' Re·10gão-•e as disposições em contrario. » 
« A aesembléa geral resolve : 
< Art. L • Fica approvadn a penaão de 6008 annuaes 

correspondente á congrua, quo perceb9, concedida por 
decreto de 27 de Julho de 1870, ao padre Francisco 
Moniz de Mello, vigario col!ado da freguezia de Jesus 
Maria José do Pé do Banco, na província de Sergipe, 
não podendo, porém, gozar desta mercê antes de veri
ficar-se a resignação do beneficio, cujas obrigações não 
pó de preencher. 

« Art. 2." Esta pensão setá paga da data do respectivo 
decreto. 

< Art. i!.' Revogão-se as disposições em contrario. • 
< A s.ssembléa geral resolve: 
c Ar.t. 1.' A pensão de 400 rs. disrios, concedida 

por (leoreto de 24 de Novembro de 1869 no 2• cadete 
reformado do 27• corpo de voluntarios da patria Por
firio José Fernandes, fiaa elevada por deoreto de 3 de 
Agosto de 18,70 a 368 mensaes, equivalente ao soldo da 
patente do alferes, cnjas honras lhe farão eonoedidas 
pelo decreto de 20 de Julho ultimo. 

< Art. 2:' Esta pensão será paga da data do decreto 
de 3 de Agosto de 1870. · 

c Art. 3 : ' Ficão revogadas as disposições em con
trario . ~ 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.. 
I 

REFOl\M.l JUD!CIARI.l. 

Continún ~- 3• discussão do projecto·' ref01·mando di
versas àispoEições da lei de 3 de Dezembro de 1841, 
corn t!S emenflas apoiadas. 

O Sr. Pinto Lima (attenção) : -0 aasumpto su
jeito á nossa apreciação é, senhorea, ila maxima im
portnncia e t 'ransoendencia, e eu não conheço on~o que 
mais possa ir.dluir sobre os destinos da nos~a somedade. 

Em uma bame.ra onde avnltão jnrisoonsnltos tão no
te.vei.s, seria' ousadia minha empenhar-me neata dis
ousEão, Be o dever me não chamasse á tribnna. (Não 
apoiados.) 

A oamara se r ecordará de q~le, na sessão passada, 
cabendo-me a immerecida honra (não apoiados) de 
encetar a di~ouEsão no voto de graça~, 6U declarei que 
dava ao gabinete todoa os meics de governo; reser
vando, porém, toda 11 liberdade e independencia para 
apreciar, se1~undo as minhas convicções, os projectos 
de reforma q'ue porventura noa fossem apresentados, e 
que est~vão sendo reclamndos pela opinião do paiz. 
(Apoiado•.) 

Sei que este procedimento é commnm a todos nós, e 
que a oaroar.A, il!ustrada e patriotica como é, não pó de 
deixar de. pr~st.ar a maior attençã~ a projectos desta 
magnitude ~ imporbncia. E oe po;ventura o zelo 411 
oamara não fo~ae eaponthneo, o convite do honrado ml
ni.stro da gu.erru e interino da justiça, dirigido a todos 
nós para qm1 procurasaemos concorrer oom os nossos 
esforços no i~tuito de dot~1·mos o paiz com uma boa re
forma judioia:'ia, s,;riQ c,,timnlo par11lho fallarmo~ com 
a maior franq ueza e lealdade. 

Ei::! 1857, Sr . prdf.ente, quando pela prb:ieire v<:z. 
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tive a honra de entrar neste recinto, e entãa e~& bem 
~oçc, aprovei~ei-me da .discussão d~ orçam_ento da jus
tlç:!. para, mamfestar as rdéaa que mnda hoJe venho sus
tentar. 

Em 1861, sendo ministro de justiça o então deputaclo 
hoje o distincto senador, o honrado Sr. Sayão Lobato, 
!'in~9: ~ma vez pugnei pela indepcndencia do poder 
J udw:~no ; e todas as vezes que se me proporciona 
ocea.swes como eota, eu venho advogar esta grande 
principio, que oomidero do maior alcance, e qu~ se.:<lpw 
tive e mantenho com a mais profundl\ e sincera con
vicção. 

Estou convencido, Sr. president•J, que, por melhores 
que sej ão as instituíçõ8s politic:as, pm· cxcellentss que 
eejão :as leis, nenhum paiz poêtrá prosper~r se ::, admi
nistração da justiça não fGr uma verdade, ao ~s ilitüitoa 
individnaes e civis doa cidrtdiios não forem amplmnerLte 
garantidos. (Apoiado:.) Para mim, esta é a primeira 
de noasas nece~sidadee; pnra mim, este é o prinoipio, 
o fundamento e a base de todas as outras reformas c:_ue 
se estão exigindo. Sem garantias para o e clireitOG iudí. 
vidcaes, sem iudependencia para o poder, que as tem 
de tornar e:f1octivas, tudo que- f:iz0rmos se:rá eàiS.cüdo 
sobre arêa movediça. 

} ..... crmHra, pois, não estxnnhart<l a iroportanci; quo 
ligo so assumpto; pelo contrario, a comprenenile e 
eente, do que ' dá testemunho o numero dos ora<lor2s 
que ze têm empenhado no debute e que •e achão 
inscriptos. 

Sr. presidente, o podor jndiciario, que il0v0 estar cvl
loogdo acima ile todos, guarda de todos os àheitos, 
refugio contm o arbitrio, tem urna missê:o tão elevada 
na eooiedaao, que a constituição, ~m diversos de seus 
artigos, re~elou a solicitude que dle lhe merecia. 

QCJ•mdo se oooupa dos poderes politioos, qn.e <ão à.e
!egação da nação, ella coroprehende o judicial. Quando 
trv.ta dell~ o declara independente ; quando se rtÍ~re aos 
juizes de ciroito os quer perpetues, e até quando men
ciona as attribuiçõ;s do poder moderador, <Xoroiila~ 
sem re,stricções, em todos os outros casos, lhe põe nm 
limite na suspensão de magistrados. 

Mas, senhores, é isso o que observamos? IIa por
ventura independencia no pode1· judicial~ São pene· 
tuas os seus membros? Está ll administração ilfl justiç>~ 
nas condições que a constituição reclama, e que todos 
de.,.emos d€sejar? Ninguem o afErroará. 

O poder executivo tem t~l força entre nóD, que o 
podemos considerar omnipotente, e quaoi que o exclu
sivo poder do Estado. (Apoiado•.) Pelas nomeações, 
peles pl'Omoções, e até pel?.s aposent<ldoriss forçad~:s, 
o poder executivrJ mantem o m;;gistrado er1tr<J a espe · 
rança e o terr,or, e portanto, collcca-o em sua intoira e 
oomplet:ii. depcnclencia. 

O podei legislativo tnmber.n é absorvido, n5.o soa <JU 

quem o diz, é s consoiencia do paiz que c proclam&, é o 
proprio :nobre ministro do imperio que o confessa, re
conhocendo e justificanclo ~~ necessidacre de reformar & 
nossa legislação eleitoral, que não exprime a vontaile 
da :naç1ío; porque, conforme S. Ex. nos demonstrou e 
todca nós sentimos, ningncm rer.iste,ninguem pódo ln(ar 
contl'a o pode;·, e duhi a crença, infelizmente í:ilha de 
ama:rga experiencia, <1e que é loucura qualqv.er teT.!tativa 
nes'e sentido; e por hso vemos que, mudada uma situa
dia., es;e simples P.contecimento é bastante para afu
~l'antax das urnas um p>;rtic1o inteiro. E o proprio poder 
:modarador, a ~ing~rem !lS :node~nas doutrinas progrea
sht2s, qn.e pretendem passal' suaa attribaições para o 
e,x,aontivo, não osos,psria i!e suas gurras. 

Senhores, não é uma censura que faço a pessoas o 
nem me refiro á actua!idail.e. E' uma verdaà.e que está 
na conadencia publica e aue denuncia profundo vicio, 
deplo~:avel degeneração n~ tystema que adaptamos. E' 
esse o grande perigo que ameaça os governo:e mixtog, 
q1;1e não sabem respeitar o grande principio da separe.·· 
ção dos poderes, oonssgrado no nosso pacto funda· 
ment!!l. 

O SE. ARAUIO GóEs :-A o;;rapuça vai & quem te na. 

O SJ?... PwTo LmA:-Já Montesquicu dizia: 
~ E' uma experienoia eterna que o homem in1!eatido 

do podox 61evado a abusax-. O poder lai n.té onde encon
tra limitva. Pai!I qne se nD'o possa abusar i!o poi!er é 

mister que, pela iiispoaiç~o daa oousaa, o pGder ccntenha 
o poder. (ApoiadCJ.) 

Foi, sem dtnió2, 1li!!estradn por essa ex:periencin êls 
Eeoulos, que a ssbcclo:dn de noJ;Ba constitnfro?io :2ão se 
ccntenton Em dévidir e separar os poderes, ~as traçou 
a c2.du ~nl su& u;phcrs d0 acção. 

Scnhoroa, qu2nto mais estudo, pouso e rdlicto robre 
n nofH:a aon~títuÍI/iS:o, rrmis so robu;;.tecn a convicção ;pro
fun(1a êiu gnt~> depoi;; do Dccalago, 1:ã.:1 ha ut.J. codigo 
mais perféitJ. (Apoiados ; muito b<m.) As ncs~~-s <lifli
c~ldades. os 

1

r:ro.baraços com q·ne ,IntErnos resnltão ó.e 
nao Kcr ella renp:wst~;mente executao.a, e todo.6 05 nossos 
nw.L::J ·vão aLi r.ch!H' s~Jubtl' :.emcclio. 

Pois ·bun1, st;llhol·tE·, ó a l'Caliznção do grsn2.n r.enrm
me:nto. cons!it-ocioc:í1l que eu bcj8 v o;, v:mhD pedir~ Em 
urGa ntuaçao {:·In qne ~:e 1·erwc:m to eles os olcrn~ntos de 
foxç?. e d,, ~idl, (apoz'ado:), q1ce tem B conl!ança da co
rôa, á sml, frent•J cs hcmo:o;) D!~Üs eminentes do pal'lido 
(muit<:·: apoiados), varõa.s encnne::Jiêlos r._a pratica dü ser ... 
viçJ pv .. blico, e qne, m&.i8 de umn. vezl nos têm dado 
provan do sen putdotLr.a.:._J (muUos apoiados, rnut'lo bt'ln), 
qne tê an:f:. cmr,at<'\ novrt~ cl1E:ia de viço o forte peh11 nnifio; 
qua co:n~~a gr~:n~~o n:aicrü~t :uo seu2do~ é1 fenho:re~, in
ciiepenmwtJ) repito, quo e.~tH Hituaçf.o c1d=re de Bi nlgu
ma cow-n, que t:B r0::.·p&tu-1 no cor~çfio da socü:cl~de. 
(Apoiado•. muito bem) 

E) Ponhr;rça, que n..:aior Eer"liço, qne beneficio mnis 
assign·;Ü?.Go ~mil:iJJ:CB .:Jó:; ftzc:: :_;,o p:dz do que darn}h~ 
a jua!iça? 

A ju~tiÇ'l' quo UH r·hrll'O oloquente de um íll.nstre 
escrlptor, de"Ve est~·~,r clevr:.da ncim:~ do todos, gunràa 
don direitos <lo todo o, refugio contra o arbitlio, como 
a igreja na m.ci& idade, d~vs te1· seu direito de w<ylo 
inviol>'tel, de modo qüe todo o cicla<lão que abraçar 
seus alt&rcs fique certo de sob>w protecção, quando se o 
an1esça~ reparação q mmdo sofft::i um pxejnizo. 

E' nesta Eé1e mo,;ettJra o sublime que eu desejo ver 
oollom;,da a justiça em nossa sociodndo, e ne~te sentido 
faço os mais dnceri;& f.1 fervorosos vo·to:5. 
M~s esses votos, Sr. Fte>ii!ont.e, eu nunca tive !.l. 

coragem de con~ertcr em prcjecto de loi, porque aou 
tm:teraunhú. da qwJ :sa tdÜt!tiv?,s para er.se fim se suaoe .. 
d€m em todas M no,sas logíslaturus, niío s6 por inicia· 
tiva de alguns dcs illustrEs membros desta cl\s~., como 
ào proprio govemo, sem toi!r.via terem solução pratica. 
Adiadas eternamente, ell•,s jsz•)nJ na poeira de noseas 
secrGtarias. Não seria eu, pOJ:t<mto, o mais humilde 
de todos ca membros r\r,sta c•,3a (não apoiados), o que 
teria s pretenção ue fazer vingcw eesa refoxnm , tão 
jnstnncntc reolfrmdv. o e.spe;·ada peh anxiedade publica. 

Estava zesolvi:JoJ cân-:la à esta vez, a content'i!lr-me em 
cumprir meu il€VCl' na propnganrla destas doutrinas, 
que embOl'C-1. ~ão p8tseJm, não tcnh~io resultado pratico, 
são todavia OCI<>Gnt,õ fec,nda que, lançada ao sól0, hs.do 
um dia brotar e tb.r füJoto. 

Def1ta rezc-1uçfio: r:orém, rce -velo tira:.• o nobl'e rlepu .. 
tado pelo nJunL;~pio neutro, que, em uma das u!.th:rra.:; 
se(lFÕcs, prontE .. ciou um fm,uef.l.:J discmrao a proposito de 
uma vi o lenda ccmmettid~ contra um m.í~-glatrado n.e. 
provincis cio Bio Grande 'do Sul, no qu;;l S. Kr.., core a 
e!evHção de vUas, qae lhe é p~opria e com o brilhan
tismo de oeu raro talento, revelou principies o oonvio
ções ta8S1 que :me f,rrancP.rão os r.ceis vivos e e:in'..!Groa 
uppbu:;oa. 

Jlinda cheio ê.o cn\hmiacmo quo PU>B palavras n:e 
dBspert2.J:ão, communiquoi a S. Ex. minh~w impressões 
e meu modo de l.)enst:r no mesmo ar-sumnto~ e então 
oonÍeBS0 1 Er. pl'esldente, que tive um praZer supremo 
vendo que S. Ex. :ren~e R jnstiça sen v(srdndeho culto) 
e tem, pela independend,, do poder judicial, e~se s:mto 
enthusiasmo qtce •6 podem sentir ao slmss gnmcies e 
generosas, e que cu quüera r r-r partilha elo por (cdu o 
p11iz. 

S. Ex. acon:wlb.ou-me a con\'eniencia de forrm:Iar
mos em projecto ãs lei notsos irléas; amparado por tão 
forte e poderoso auxilio. animei-me a assignnr cem 
S. Ex . .r-.. emenàs t:_rr;e está P.obl'e a mesa .. 

Embora a ef~n emendo, tivessfl precedido um~: r•xpc
sição d0 moti'IDs, cc.n:tudo jnlgo de meu dever ju•ti!iua: 
scna dispcl"!iç~ões; depois Co que passarei a condC:tlt"J.t 
as cbjeoções qu~ lhe fcrilo feitas pox alguna· C.os illus
trea {;'l':úiores qu·a mo precedêrüo. 
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O art. l' do projccto com erva a .legidr.çã?. e~iatente 
'!:uaoto á nomr;ução aos lt:gr..res de Jo;zcs ae <1!r€lto, que 
liBvenJ. se;:- esoclhidos d'i::utre os juiz~s municipae,:; que 
ti vel'em cor:: plt:t<:1do quatriennio e os pron:otcn:a publicas; 
mas ah.rc~" o üirc1.lo da e~collm afim de que cllas pot
são su:c 8B melhorem. 

J a:g.9..;:;::_o::3} ~:_;_·. presic1Ente1 TI:?.o deve!' innovar neste 
ponto e conse·.:vat' os juizua mprjcipHcs, que são como 
um -vi ~;ei~·o onda G0 pó de fo-:r.nHr o DP.gistrad.o perpetuo. 
0;;; 4 ::mnv:~ dtl praticP~ (,:C:l j·oiz mu:moip:-J, ou pl'orçotor 
nnblico} c~' 6 ::;nnos de exercicio da aiiv:. cach~ e o habito 
;i o endno do c1irdto, além ele constituirel.:! as n1clhcres 
h&bilítacões p~1·a a carreira ôo ruEgi~tri>do, dão ?o poder 
qus os iem de norEear OG meios pliir~ na:<\ .boa _:rwoiha, 
que se deve fund&r ":as l?r?v1w, que de ~1 .d~r~o eEses 
candidatos dunmte o tn·ccJmo a quo se SUJmtarao. 

P<~ra não f~tigar a cnmHa com a leitm·a dB todos 
o~ artir,os do projee.to, occupa me-hei com as suas 
duas id.éss capit~es, ~ntiguidade e ina;;mpr.tibilídade. 

A nnüguid:,,de não é um principio novo ; fomos 
busca-lo na constituição, quu tirmdo par(: o supremo 
tdbunttl ele justiça o clesnnbargf.dor mais antigo, bem 
revBlou o pensa monto de fil•mar este. pri;rc_ipio; e se o 
não levou a t<Jclas as suas consequencws, >.01 certamente 
porque, com "prudencia e sabedoria que imprimia em 
6u~s díspot'ições, c elxou quG o legislsdor o estabele
cesse logo que as circumet•mcias do p~iz, que •e aca
bava de organisar, o pennittissem. 

(O orador lê ditersor artigo: da conslltuição.) 

Ora, eis-ahi no art. 163 estr.beleoido o principio da 
antiguidade, e a coilotituição rend€U-lha homcnsgsm 
tamanha, que determinou que sómente elle regulasse 
para a mais devaãa hie1·archia do poder judicial. Na 
cupola desee poder, portanto, só a sntiguidade póde 
collooar o magistrado ; nenhum outro direito ou me
recimento o pó de fazer mbir a tal altura. 

Que grande acatamento a imparcialidade do prin
cipio da antiguida2e I De que fo1 ça e prestigio elle re
veste o juiz ! E que differença para o arbitrio, que re
gula aetualmmte os outro~ lugares· da magis_tra~ura 'I 
N~aaes é sempre s. vcntade do governo, que d1spoe do 
:magistrado, e que força ella. lhe póde dar? Nenhuma; 
pelo oon tra rio o descomidera e humilha. 

O juiz de direito, parn melhorar de comarca, depende 
do governo, para aer desembargador depende do go
verno e o deoembargador para melhcrar de rela.ção 
ainda depende i! o governo. 

Ora, devéras, quem Mredit~, que JUlzes, que se 
achão nesta etc;rna solicitação, tenb.ão a necessaria in
depencia p2ra desempenhar as alt~s funcçi'ies qu.e lhes 
são oordir.d&s ~(Apoiados.) 

O sy.;tema actual da escolha para i!esem bergadores, 
na minha opinião, é o arbítrio com toi!os os seu& in
convenientes ... 

O Sn. AnAuJo GóEs : - Não apoiado. 

O :3n. PINTO LIMA: - ... porg_ue, senhores, um ma
gistrado que vem n'nma!ista !ie 16 o :niio é escolhido, 
uma, duas, tres vezes, fica desconsiderado perante 
seu a j uúdiooionados ; per do a força moral, que lhe é 
indispens:~.vel p~ra bem adminütrar a justiça., e é o 
p!oprio governo de seu paiz quem o qualifica de 
incap~z, quem lho lança o estigma de imprestavel, e 
diz aoa cidadãos : «Este juiz que tendes, não serve ; 
ou n!l.o o quiz ; el\e é indigno do vosso respeito. > E o 
iub qa.e soll're tal preterição; não a preterição que 
result>~ da antiguidade, principio absoluto que não 
desoonsidera e humilha ninguem, m~s a preterição que 
pód9 ~~r, muitas vezer, fllha de motivos inconfessa
veis; Es>e juiz, digo, se tem dignidade e pudor aban• 
dona, já no fim da vide, a carreira que tantos sacrifí
cios lho custou ; 1,e não tem, ahi fica, eem estimulas 
e j<i sem esperanças, para descredito da c!aase a que 
pertence e t!egell'J dos cidadãos de cuja fortuna, vida 
e h<>nrB tem de i!eoidir. 

l\l>ls o principio d11 antiguidade, eu o comprehendo e 
&.lgnm nobres deputados já o têm dito, p6de trazer o 
inconveniente de matar os estímulos e deixar sem re
compens!l. o verdadeiro merecimento. Senhores, n6s não 
podemos, quando tratamos de ·reformar ou de erear 
alguma instituição, ter a pretenção de. iaze,.la perfeita, 

não p~i!emos aspirar a perfectisilii!ade, que não ncs·per
tence. 

O SR. FEnREIR.A. VIANNA.:-Apoiai!o. 

O SR. PINTO LIMA:- O nosso fim, o mais que pode
mos aepírsr e fszer é escoiher ·entre os males o me
nor. E, senhores, qual é o mal maiO!:? Certamente 
D guelle que entrega o pode• r judíoiario ao arbitrio do 
pcder e:~;:ccutivo. Uma preteriç:ão neste aa~o, dis3e e re• 
pito, de&aira o magistrgdo, aquclla, porém, que l'esulta 
d:< antiguidade não humilha; todos te refignão a ella. 

E qnr.es são, senhores, os caminhos indicados pelos 
dons p1inoipioõ-o ila entiguidade e o que actualinenta 
regula ss promoções, para que os magistrados se adi~n· 
tem em sua carreira 'f 

Um é reoto, o outro tortuoso; um innobreo9, o outro 
avilta. A antiguülade aconselha a assiduidade ; prende 
o magistrado a seu lugar, que sómente o deixsrá por 
força maior. E' ifso o gue actualmente observamog 'f O 
que é nmsa magistratura em gmil 't Como andão os 
nossos juizes 9 Uns são deputados, outros em commis
Eões, outros lioenoiai!ot, e sómente voltão a seus lugares 
quando não têm outros recursos, e ahi fica a adminis
trEção da justiça entregue ao flagello das interinidades 
e exercida por leigos, ignorantes de nossa oomplica
dissima lrgidação, e compromettidos as mais das vezes 
nos odics a lutas locaes, a que são.sacrificados os SRoro
santos interesses da justiça. E cortamsnte é esse um 
dos maiores males de nossa mciedade, que assim ~ê 
postErgados seus direitos mais importao tas e testemu· 
nha. o deploravel 6spectaculo do desrespeito á lei e á 
justiça, funesto exemplo que tanto concorre para cor
romper os costumes publicos. 

Eu não conheço, Eenhores, meio msis poderoso e 
effic~z para a educação do povo do que o exep1plo. 
N'um paiz immenso como este, em que é impos
sível collooar uma escola em· cada. povoação e der
ramar 11 instrncção publica, ao menos prima'ria, como 
f6ra para desejar· se, por todo este vastíssimo Imperio, 
o meio mais seguro de educaç:ão é o exemplo. Quando 
o povo far se acostumando a contemplar no magistrado 
o s~oerdote augusto da justiça, encarregado de i!ar a 
cad,à um o que é seu, e o primeiro executor da lei, 
certamente a lei,· o i!ireito e a justiça terão um impa
rio, que desgraçadamente hoje lhes falta. A antigui
dade, pois, além da grand.e vantagem de tixar os juizes 
em1 seus lugare8, os habitua á vida severa, difficil e 
espinhosa do magistraào, que exige grandes privações, 
e que reol.ama rledio~ção de um!l-exiatencia inteira. 

~ilae, ::>r. presidente, a antiguidade, por si só, não é 
bastante ps.ra attingir o fim que eu e meu oollega temos 
em vista, porque, se ella emancipa o magistrado das 
mã,os do pod, r executivo, nem por isso o arranca das, 
nãq menos petigo•as, da pclitica. Qual é,. pois, a outra. 
medii!a que completa o grande desideratum da indepen
de~toia do voder judicial 'r E' certe.mente a incompati
l,iliilnde e.baoluta com outros cargos, especialmente os 
rl e \ileição popular. 

As iucompatibilidai\es, tem·se F.ffirmado,. aão incon
stit:ucionaes. l\1ss, senhores, o que é qne existe hoje 'f 
Nã(,l as temes oonsagrai!as em nossas leis? Sem duvida, 
mais sem nem uma de suas vantagens e com toi!os os 
ino,omrenientes que os nobres de!_Jutaà.os apontão e outros 
que1 monoiona.rei, 

A inocmpatibilidade indirectn, não an·edando o ma
gishai!o i!as funerstss lutas politicas, dá lugar ás treoas 
e bhganhas, sem duvid~., muito maia deploraveis do 
qu~1 a eleição que se p~ocurou evitar. 

C) juiz que pr~tenG!esse ser eleito pelo distdoto de 
sua. jurisdicção, buBcaria, por seu procedimento, con
quistnr as aympathias e 11. estima de seus juridicoiona
dos, e, nesse caso, não seria para sorprendel' sua eleição 
e até lhe seriu honrosa; rn~s, desde que elle não pàda 
ser eleito por e!sa distrioto e aim por ontro, a trem;. se 
toxina neeessaria e ella Fhi vem com seu cortejo de es
oaD)dalos, que não se póde, de 2ntemão, calcular até 
onqe irão. :t<~orçndos a votar em um candidato, que não 
CO!lheoem, cujo nome nunca ouvirão, seus juridiccio
naqos não o poderão fazer sem repugnancia e para 
ven.cer essa. repugnanoia, o juiz sófl.'re~·á pelo manos em 
seti melindre, se a resistenoia o não arrnstrar até á vio
len,oia. 
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E neste momento devo Qonfeesnr em honra de noss2. 
ma~at~aturs,; sem indopendencia, sem ga,nmtiaa, mal 
retr1bmda e pobre, exooBia a tantos porigos e se<luc
ções, é comtudo honrada e possue virtudes bem ra
ras, que eu so'; o p1:imeir~ a troolamar. (Apoiado:.) Com 
a noss'l per.mna orgamaaçao, e1;p0sta r,o temor e á 
esp~~ança, agitada por mil paixões, envolvida nns lutas 
pohtwas, senhores, é de admirer quo a magistratura 
bmzileira esteja na altura em que se acha. 

Mas se o magigtrado rara, rads,imamente é levsilo 
por motivo torpe e ignobil, nem semPre ewap!! á influ-
,encia à a politicn. • 

H,1, Sr. presirlente, nas nossas btas politicas um 
ardor, uma fascinação, qnH, ás veze~, chega 110 delirio. 
Se nos fonsa possivel prever e calcuk.r todos os seus re
aultados, certamente não a s.ceita:riamos em muitJs 
casos; mas, uma vez empenhados na luta, o brio, o 
amorproprio, o temor da derrota, eu,Js co!lsequenoias 
e muitos outros motivJs, iio que não escapa o lutador, 
o a~rastm até onile jámais pansaris. chega1·. Se em geral 
é tnste o espect:,culo 0.0 uma luta eleitoral no interior 
de nosso p<jz, elle é profundamente deplm:avel e des
moralisador par~. o magi•trado que des:i~ de su9, ~écte 
sublime pam 11 arem!- elos combatantes, onda vai plei
tear ma triumpho ganho á custa <los mais santos di
reitos do cidadão, e, muitas vezes, obtido com a espada 
que lhe foi conf:i~tda para a defesa da innocen~ia. 

O SR. ALENCAR .AnAR.IPE:- Um abu~o individu&l 
não póile servir de regra. 

O SR, PINTO LnuA:-Não é individual; é um f,1cto 
infelizmmte muito renetia.o. 

Ainda que no calor ita luta, o magistrildo tenha força 
bastant.e para vencer· se e não se desv2ire, sua impar
cialidade fica eiveda de suspeição, e já não inspira a 
confiança que deve. Isso é um grande maL O magis
trado, como a mulher de Ce~ar, nem deve ser saspai
tado. 

O juiz que sa envolve na politica do lugar em que 
exerce jurisdioção, aoaba. por aonaii!ernr o~ cidadãos, 
uns como amigos, como advaxsarios outros, e, desde 
então, suas sentenças não inspirão o respeito e acata. 
menta qae devem. 

O SR . .AnAUJO G6Es:-Coll.forme; ha muitos q1;1e ins· 
pirão todo o ac~tamonto. 

O SR. PINTo LmA:-Não digo que elles não mere
ção; mas o que é verdade é que não inapixão. 

Do que tenho dito ~e deduz B v2ntagem da incom
patibilidade afim &.e que a política não invada o Ban
tuario. dá j;Jr.tiç:o. Enceremos agom esse principio em 
f,:..ce d:_; nossa const;ituição. Longe de consic1era:r a in .. 
compatibilidade inconstitucional, é justamente nella 
que eu ,li vejo consagrada. 

A constituição, senhor~s, em seu al"t. 1153 determinou 
positivamente que os juizos d0 direito, isto é, os juizes 
letr&dos, ·foaoem perpotno5, e como devemos entender 
essa perpetuidade? O que significa? Certamente. o 
exeroicio oonst~nte, não iuterrompido, do j aiz no 2eu 
ofl:icio. · 

E' essa a verdadeira, a ganuina interpretação, e nem 
outro sentido ae póil.e dar á perpetuidade. Nem se ilig" 
que perpetuo aqui qner dizer s6mente- por toda a 
vida-, porque, nesse caso, a constituição, tão escrn·· 
puJo,,a, no emprego dos termos, usaria .da palaua-vi
talioio-, de que se servia no art. 40 qur:ndo tratou dos. 
membms do somodo. O- perpetuo-, pds, do f.rt. 153 
não póde ser tomado senão como juizes que i'levom 
por toda a vida e sem interrupçi'to exercer as funcçõzs 
que Ib.es. f01:ão confiadas, 

Aasim. entendendo a perpetuidade, "l'ejo nell1\ estabe.· 
lecida a incompatibilidade do magistrado conJ" qualquer 
outro emprego ou commissíio. E, em contraposição a 
este artigo tão claro e terminante, a que se socoorrem 
os nobres irnpngnadores para sustentarem que li incom
patibilidade é inconstit.uoional 'i Na inviolabilidade dos 
direitos politiaos do cidadão brazileiro '! M~s <J.Ual é a 
restricção que a emenda faz a esse pr.iucinio ~ Nenhuma. 
Os votos níio são nullif:icados,como sncoe~e actu!ll.mente,; 
respeita-se eua soberania; o que se exige, o que se não 
póde permittir é que o magistrado seja deput!ldo e juiz. 
Aceite. o man\lato popular 1 mas deiz:e i! e se: juiz; tem 
a opçiio1 hça a escolha. 

Não se creã0, portfmto, limite~ aos direitas politiccs, 
estabelece-se uma condição do emprevo. E' nan ,;on-· 
trsrio á dispodção comtitucio;:;a! f Ní~guem o dirá. 
(Apoiados.) 

O SR. ALENCAR .AnAnrPll:- Para exercei' um direito 
soll're uma pena. 

O Sa. PINTO Lm,~ :- Níio é pena; é dmp1cse:ent6 
nm~ condição .Pl1rfl. s(:·rvir o en:prego quz Tlinr,uGln B 
obrJgal3o a r.ce1tar. E qnants_s cond5.çoõ.'r.: vo:nJ.vg nG~ 
impo~te.a e:;J no::-sn lcgid::.çRo pal'a s?-Iv:r so cm·tos 
empregos 1 Jv.lesnw pnra S6r !!J:O!.f;;Bt.'l.·ú\l.o nã;; é precjf'G 
ser forma~o em dirdto ~ Ps.:a ex~!lUBr certos emp::_·e. 
gos não ó preciso presüir uma H1Y.Eça 'f P.·~ra ex e:; cox 
a m.edicin~ não é indispens}:vd tor o curt~0 ccraph~to 1' 
Pe.1·a e&tR?~~eG~l·-se :-mg. phr.I·n:~:c.in: R lei J.1ii-~) c·xige 
certas habih,açoea ~ "' r;ssim mmtos onb·os !ugarr~ não 
pr:d~rr~ se~ exe1·?idos Eern.[latisfHzor·se as condi~ões qu.e 
~ lm. lmpo?, ~.n:':lgur-}1.1'1 av::-~}a .se leir~brc-u a~) ~izcr que 
uso en~ .. fenr m.:rertug coDstitucn:JnaBZ- Q11í::l~"'· nao ouizex 
sujeitar-3a a tn0a condiyões não o aceita. (Apoiadt,:.) 

O SR. AuGU51'0 CnAvEs:- Tom deu;omt:::~ao bem es'Ga 
thesc. 

O SR._ PINTO L mA: -0 que a oonaW:uição n~o quer, 
nem podia permittir, é q'!le o m2glstrado st:j?. distrntlido 
de suas funcções e ab2.nclone seu lugar;t o par11 isso ori 
declarou independentes e perpetues. 

Senhorss, quem tanto se esfon;a por ver convertic1oa 
em ld os dous g~nnd.en prinoipio,:-antiguidade e in com. 
patibílida:le-é nm obsonro magistnHto (muitos niic 
apoiados), que só t0m que pe:r.r1ei' BC vingarern taes dis-· 
posições; sou um dos mais mcdernos .• exiotem mstricu
lados 295 juizes de direito, eu e"tou collooado no 
numero 274. 

Qua,nto ao principio ds anlignidaile, quusi todos ma 
preferem; eu não prefiro nh1gnem; quanto á incompn
tibilidac'le, talvEz alguns dw meus co1legss j 11izes tenhão 
querido ser deputndcs o o niío tCJ~hão conseguido; cu, 
pelo menos, até htje, tenho podi.Jo ~ê-lo. 

Se, portantn, paosar a emenda quo d3fenilo, terei 
de renunciar ou o lup;ar de~ juiz, o·ct o <le deputado. Em. 
todo caso é umü, aspiração de menos; rnas pm·a que 
lembrarmo-nos éle interegsm; individ.us,os, qnaudo nca 
oooupamos de orgçmiuar um gr2nde podm", que. collo~ 
oado n~. sua devida altura, será u. guru:1ti<-~ da libe;:dada 
e da ordem, so1n as qun.es não t :rerr.!.os l'cfo::m~s que 
po•são servir ? 

Se do7érns qur;·remo3 i.'cfo:~mHr nom~·- rwdecir:do ; s!l 
todos Eentimos: conf3srmm.o:; c procir-,_m~lra.os qu0 o actnai 
estado de cm;,as é rmío, que não pó ele Cil:ntbum·, e qu0 
o paiz r aclama reforr;:;as .... 

O Srr. A:n.ALJO GóEs:- N-::s :b.omcno, Vlda é qile é a 
primeirn. 

O SR. PINTO Lna :-E nas lei~. (.AtJoiado .•. ) 
Se está na con!jci·mr:ia dG todoo q11-a não tomae Hber·· 

dade de voto, qtu a oleiyli0 não repn:selltfl. f!, voataàe 
nacion~d _, que e2-tá falseada em so,a, bnsc e não paEss, dt! 
triste mysfiicação; ze as leio não são exeoutr:<lao; se 
chegamoo até o ponto do va~ elGva,Ja á altura, do pro~· 
gt·sm>na de gGvamo !\ nocesdd!lde de cumprir e 8Xeou· 
tar as leis; se esroa neocasidaile, que .é o rn:"ds se grado 
dever social e o fim prínoipP-1, commam dos p~deres 
o1·ganitadoa, merece ser inscripta ccmo programm~ ilc 
ministerio, devemos C)nÍôsHar que vamos muito mal, e 
qo.e cumpre, sPm. perda de tempo, dar ao pr:dor, inoum,~ 
bido de fazer e::ooutar aa leis, as ggrautiaa cl.e qne ne
cessita par~'< desempenho de ma mi;;ão. (Apêt'adov) 

Collocai, senhores, o magistraflo na su& devida ~l· 
tura, elevlli-o acima das paixões e interes,Jes, aonde não 
poesa chegar. nem o tamor nem a esperança, e ficai 
certos. ile que, isento de embaraços e fóra. de qualquer 
pressão estranha, entregue unicamente ás inspirR?Õ~s 
de sua consciencia, aos preceitos dfl lei o ás regras do 
direito; elle ha de nataralment~ cumprir o seu devct 
com a mais .admiravel imparoiP,lid~do 

Quem ha que, sem preseão de qualquer. natureza,, a~ 
por gosto, oommetta injustiç~s 9 E' verdu.da, qn9 test.g
munhumos, todos cs dias, injuatiçes, infraoções de lei, 
falta de cumprimento de deveres; mas pro.;uraí a caUE;, 
o acha.-la-heis.; ae, porém, fordes ouvir qualquer homom, 
livre de tod!l a coa,;çfio1 no pleno e11:ercioio de snas f;;" 
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colds:.d.e!.', o sea t'E:rac~r !'erá aqu:Jlz qne lhe impir.:.r sua se fcre:n dando, pcrque, em um paiz vast:; como o 
cons:i11nci9. e !~e acomelhar se~ ::-nzão. A voz dfl. c?r:.- n~so, ~:n que as commu:licsções ainda são tão diffice:.s1 
t:-oie:::tcia, Eempr~ bos, ;_:ód·:? E?r !'.hn!ati~, mas r:unca não ec p6"le pre3dndir de um prazo razoave! <lUe s.::-
C.e:xa C: a no: adl"ertir, c u63 ~. ~~~::.:n-1cs to ias ns vezes t~n:l~ :is dietanci~s, de modo que a v2ga chegue s.o oo-
qae uma. cat:~a i.!l::onfc~::~•Yd ::::! o-n;:s d~;; vs.ir:;. {.4poiCl· nh;cl~G:::t~o de todos os pretendentes e lhe3 dê o tempo 
do$.). . . . . . . , preciso pam apreeentsr ao tribunal competente seus 

Di!.! ' OJn•z I:Jilepc,...den~ls, hl-.·::r•<;;.-a ao t:mzr e da requerimentos, mas o qr.e observamos hoj<l~ ~à:> por-
c~pmmça, emgncipai·o, e-=ti;:a., t su;;s clccitões l!erão 'l;entu.."3 providos logo cs lugares que vagão? Seg:a-a-
:r: mais dign:as e as m!li9 justs.e. menta z:.ão. 

~":tão o p_s.iz verá, por t':lda s p_s.r~.;, firmsdo _o im- O juiz no!:leado ou removido te"'Cl seis ::::le%.68 
peno da. let, e com dle o ,.espon ·> e Ten"r&.çao aO&I----;--I(,çe'-t~r...,.e~ menos) para temn prsse do seu noço lugar; 
C.ireitos civis e ind:tidus.e~s, q:.~ ê c: q~e c :::!l.Stitua a ordü:ariarc:ente cs esgota aqui na. côrte, o:1de vex= soli-
verds.deira liberda.~;! ccs pvvcs ms s-::::ie~aclçs modernas, ci~!;r c::..tra com!ilrCS se a que lhe foi dads :1ão lhe 
como honte::::l tão brilunnt'"::r:c:l.t~ ncs d.!mon~;trou o ngradg, e consegue &inda novas prorogações da prazo. 
illustra~o de putgdJ pelJ Mars.::tb.ão, .h.xi!tc, fO:t:Rnto, hoje o mesmo ou. maior inconveniente, 

E lu,vdd entre nÓ>1 s~nhcres, que!:l sffir:ne que sem. nem uma vantagem á independencia do poder ju-
temos R verdsdeira liberd-1~~ civil , q~e cs dir~itos id..i- dicisl, que aliás 6 firmnds e gusntida pela salut~t" 
vidu:J.~ estão gm;ntiloa 't dit~posição da emends. 

Sei bêm que c~ue1lee que 'i~e-n n~s ozp:t'-es, que A cbjecção dos nobres do.put!dos,..port.ant::~, não p:. 
c!ispce:r. de certos rccurEcs, q-..::! :::e ::cb.::o e:n ccrts. po- cede, porque, ainda que a ccoaora ::n proTimento das 
Eição socinl, gozão da maior liber.:!ade; mas o povo; comarcas fos~e igual á quo Ee dá hoje, sem ra2iio cpe a 
propriamente dito, e sobretado o rov.., do& noEs~s cam- justifique, 6eria amplsmente co:npensada pelo int~reaae 
pos, essa cl:' SSCldcsvalicic, s~ r.J direitcs, nem srantias de ~ollocer o ms istrado fóra do · · 
~.~os a ao recru ~ ::nen o, suJel~\ ao s::. e ega.ao o acs 1 escc o un que naufraga sua indep~ndenoi6. 

-re~am~s da gu~.ràs. nccio:;al (cp,i;;dos}, victi~a da ~· 0 ~ V 
prepoteucia, como oor:sidClr~ o pcYo s:Ju direito do vo- ... a. FERREIU UNN.L :-Mas ha quem te::1ha medo 

.. - .. t_er ~ . E' __p..Qrventora -- pna. ~l"l. ::.una prero~ativa,. - um.. -.. da independe:loia da magistratura. . . .. . .. -- ... --- -- --
üiroito sagrado, qui! clle z3!o co:!lo o ctdadao tnglcz't ... I O Ss.. PINTo Lnr•: O juiz de direito recebe to:los os 
~ãc-. E' ~ma cc:ntiião de mar~yrio, é ums to-:-tura de 11nnos ~ revi11ão da lista de sr 'antiguidade; sabe, por-
que :cão se f6de esquivar. QJe di!emmn ho:::-irel:- tanto, onde Ee acha collooR-io, e qusesoa qua lhe.polem 
ser~ir á policia e :i gnari!a u~cioiJ!Il para n:.o ser per· refcr!r la re ra aa anti · d • 

· , - · • , rono, r::: are-al que forem vagando; se ello é o mais antigo e a 
para niio ser despedido! Como tahir dahi ~ A E:lcição re'iucr, já tem oom<> certo que ningucm o prefere, e, 
para ell-3 é uma qnadrn de soffd.::1c::.tos, o direito do pois, prepar~:-se logo para oooup11r a vaga; ae, poré:n, 
Tetar um presente funesto.... é maia moderno e sabe que outros mais antigos a pre-

O Sa. TsEoDono DA SILVA ·-E;ses ultimas são i:lfl11en" tendem, não a requer, e se o f11z é inutilmente e Eem 
cia legitima. prejuizo publico, porque não tem de deixar o se-a lt:gat' 

senão quando !ôr chamado pelo tlióunal oo::z:pe-
(Ha c;u:rot apa.rte1.) tento. 
O Sn. PI:sTo Lt!IIA: - Se:: d::.vidc.; mas se faltar á E~empliEquemoa para dar mais clareza á regra. 

policia e :i. gu:u-da nnoional, o que se:á delle, sobretudo Vaga., terbi gratia, a vara doa feitos da côrto, o lugar me.is 
te houver guerra, recrutamento, de~Jgnaç-l5ea ... appetecido da · maghtratura, que todos dssejão. Desde 

que o juiz de direito mais antigo o re uer sabe ue 
O Sa. O!IIES DE i ser reouaa o e prepara-IS para oooupa-lo. 

mais o subdel~gado, é o j niz de paz I Os mais modernos tambom sabem que o não podem 
O SI\. PI!II'TO Lt!IIA:-E' a mesmG. o:;nsa, talvez peior, obter, e ~sim Fóie apfarecert6mente um requerimc::-

por'lue,. n~ menQ.!J, para o enbdelcgado ha o oorreotivo to e ear logo preenchido o bsgar mais d&ejado. Vê-se, 
de .de · ortantc, que na pratioa esta me1o dará provimento 

Não supoonhão os nobreJ depnta:los que eu quero mais rapido do que se peasa á primeira vista, e segura-
o.:>ndemnar ·o poder executivo ao ~onto d~ consideta-lo men~e mais jaeto do que actualmente saooede. 
inimigo da scciedade e arrllnC<U"·lbe tvJas aa r.ttribui- O =:1agistrado hoje tem seis mezes para tomar por;se 
t;õss, não. O quo cn não quero é s omnipotenoia que de seu novo lugar ; se não lht aprsz, vem á côr.e e 
l:.oje tem. Nas conclições em que nos 11cbamos, C:lm o ainda obtem ptorogação do prazo sem limite e i von· 
~;yetema elei!oral que tzmos; q"C.:tu:lo a eleiç.~o não tade do cinistro, de modo que sómmte depois de C'ito 
exprime a verdnde, eu pr .. firo o ::.ão subd.t!legado ao ou no1'e ::ne:z:es é que o lugar á ccou.pado. Eu EÓ !~mei 
cá o jn!z da paz; contra e~ te niic ba re:nedio; ba'l'emo9 pose e da comarca para que fui nomeado depois de nove 
~e atura-lo, pelo mcn~s, qus.trv anno1; contra aquelle mezee, e poderia tomar depois de nm anno se o go-
temos o rco:1rtO ce clamar na imprema c na tribuna, e Terz:o consentisee. Para que essa faouldade em mão do 
quando o !!ttentado fur grancic, a '\'iolencia atroz, a poder executivo~ E' por i68o que o mt~gistrado q"Der 
im:I<oralidado plovads, nc~'!:lun-1 go-.-erno terá a cors.- ser politico e 66 não influe nella o q_uc nlo póae. 
gezn de a!frontar o escan:lalo, e a de:z;iteão &ará certa; (Apoiado3.) Se da politica é que espera os fa~res do 
:::1as dar to juiz de paz, considerado hoje o mais forte go,.erno (apoiadot), as promoçües e os melhores lugs.res, 
::1strument:> eleitoral (apoi:do:), a~:.ribuições tão impor- é natural que não a deixe. 
t&:::.tes, s11m nem um co:rccti'r~, ~' sem àuTida, peri- O mef::no honrado deputado a. quem csto:1 :-e~~~cn-
goso. (.Apoiado•.) dendo perguntou, embaraçado: cQaem ha de refere!l2s:-

Vot:. agora, Sr. prc~ide:.:e1 ~=!\:em co-cs~C.eração al· o decreto ae re:ncção de umas para ontrl18 ooma::-cne' -. 
guma.e das objecçõas !Gi:a.s pelos craiareaque se têm 
wmpenh2.:io no debate, c co::ne~a::-e: lo illustre de 11- ue&:.i;.c de 
:a o pe o m-alllclplO ne::~c, -;: ::Demb::-o C.a cc:nmi&Eio noe a. 
;;_'le primeiro falloo. O Sa. PI:sTo lilfA:-ExactamcntJ. P.rooe:le-ac co:::o 

S. Ex. r.otoita duas ci&s dir.::.o:i.o;i:i~r; co. eme:c.~s ctre::-e- actualmente para o lagar de membro do l!upre::::o ~-
"iC.a r!!lc meu nobre s.migo, 'G.eputad'l ta~bem pelo mt:.- bunal de justiça. 
=~cipto ~o::.!:ro, e por mim, a a::~.tiguii:t!C.e p&l'a:. escolha S Ex. ainda obse::-Tou·nor que, dadas as Inelbc:rt~a 
lo dese:::.ba.rgador c o pr;T::legio cio fôro. E' uma oon- co:n<.rcas por concurso entre os magistrados mais anti-
.::essão qr::e muito importa, porque é um& home:tnt.'~::: gos, fioarião sem pretendentes s.s peiores, e que 'Pil.."'a 
ao priNipio da antigt:.i~a2e ; embo:-r. S. Ex. o "":::.::o esses ningaom quererá ir. Poill bem, se não .!J.o-:1vc.:- ·?r6-
a~opte para o provimento das co:::uaroa1 por achar :n~ tendentes, noD:êe o govemo, c o novo non::.eado a ~Á 
;::-:)l!s, se n~o impo!16ivel f~& execução. oocapar. Nada mais jmto; é o m.e.is moder:co, ~~ pL .. 

D!!s o~j·cçõ~s á eme::~s, pare::!e eas&." que :Jls.: ::~~ !.=- o pdor lugar Q11ereria o nobre depu.tado q"C.e o :nc1'o 
fJ!'essão cauFoa no a:llmo ~estR aug-Jilta c&ma:-a. DC'mer.~o preteriseo os mais antigos't Seria ea'i~eoer • 

Não de~C~or:beço, H>::~c::-e~, ~"JC realme~:~e S:p::!la princi:;io estabelecido em ho::enagem :1. autigr.i.::.•õ.. 
ie:::ora ha de bsver ::o ::-:-l'enchicen::; 6e V!o~E (_;::le AinC.! pe:-gc-=:tOll·ncs S. Ex. o que queria Cizer oon-
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mos fPllar exn v~nclmentos na nossa e:mena.·. ,· mll." é ·j - - pod~t:es re~olv!l:-sa.. e con(o.n~e-sS~ na. . a~ão ~o- po<ler. 
.. " 1 JUdicial. Q11e outra causa são as lf!is eiTis e orimiuaea 

fóra ds ànvida qae ellcs são insafficie::ttes, e não ( senão a r~:gra de jnlgr:.mentcs 'f O pot!.er q_u~ inces-
podem deixar de ser oonvenie!ltemente augmen- I ssnteillente vé1a na eecmran,.!l de todcs e de cad:J. um, 
taàee. r.-.= -I :não emprega a força eocial, de quo é depo~itario senão 

O Sa. SouzA. R Era:- Acho que ainds estão muito ) para levar aos tribunees aquelles que pcrturb~o a fO-
longe do qne dGvem ser, mas comtudo melhorárãg 1 cicdado, e neste combato ~sociedade inteira contra 
mnito. , alguna de &ens Jrembros as victorias são sentan u. 

a. lNTo P.U.:-Bem. Em vista do que acaba o am a as sentenças que l'l)gulão os direitcs incertos, 
de dizer o nobre deputado, não prosig(\ :Reste ponto. que or.lenão a ex11cu~ão das promessas, quo reprimem 
Havia entendido mal f;Uae pnlavras, e satiEf~z-ma com- as aggreBSões da cub1ça. e da mã fé. Em utna palavra, 
pletamente sua explioacão; mas s. Ex. tambem não tcdos os direitos civis ~ naturaas do homem na sooie-
aceita a incompatibilidade para não priYRr 0 parla- dnde estão sob a guarda dos tribunaea e repoue!o uni-
ment? elo pode~oeo atU:ilio que lh'3 póda trazer, e que camente na inte~dade dos juizes que 011 oompoem. Em 
efrec:tivame.nte lhe trará, o conc:arso de uma classe tão -vão o poder legialuti~o promi:Ug&ria leis, se as leis :não 
illustrada. dictassem sentenças; em vão o pede r executivo insti-

Senhores, o qua l'.OII falta é justiça e nilo illustração; tuiria tribno.aes, em ~ão os armaria da espada, te elles 
o paiz poaPlle em seu 11eio muitos oidadãts habilitados não fizezsem o uso indicado pelas leia, ou as voltnssem 
para ~lll o repre11e:1tar; a ause~oia do m~gistrado contra a inaooencia. 
n~s~ casa é me-nos senaiTel no que nos lu ares em ue < Poia qu.e se põae dizer com veraad.e que a socie-

J 11 . • 1 que e es :nao po em &el' &ll ati- ~ • - ·, n. Jtl& ·ça ê bem on x::~al 
tnidos. Qu .. ndo E-U& vocação fôr maior para a -.ida agi- administrada, não ha para ella nenhum interesse tão 
tad~ e !-~dente da politioa, do que parB a eorena e calma grande como a eqnid.a.clc e imparcialidade noa julga-
da Justiça, elle derxa~á estA ~r aquella, e a polition e 0 mc.lltC's. Qaando o poder incumbido de inatito.ir o jniz 
parlamento não ficatáõ privados ae sua illuatraçito e de em nome da; sooiedade chama um cidadio a esta emi-
sens aenic;oa. Destes exemplos temos todos 011 dias, asm nente ftmoçiio lbe diz: c Orgiu da lei, sê :la impsi!Sivel 
ser nece~sario que a incompatibilidade 08 provoque. ooco ella. Todas as paix:õe!l estremecem em torno de 

O bonr5d~ ~~putado ta!llbem peb município neutro v6a; que ellas játt!ais p(\rturbem voFsa alma. S9 mons 
(todo o munJCiplo n ·utro está empenhado nPste dllbate), proprios erros, se as iufluenci11s que m9 oeraão e das 
o Sr. Duque-Estrt.da, combateu a incompatibilidade 0 quaes me é diffioil de~~embl:&çar-me inteiramente,· 
estranhou que se. est~nd~sse esse princoipio até priva~ 0 me nrranoarem ordens injnstas, desobed .. cei a estas 
governo _de pre~::n,rsan1çrs relev&z::.tes da mPg!stratnra, ordt~ns: retiati a winhPs sedncções: resuti a minhu 
oomo aliás desf'Jil e consagra em nma emenda 0 di•- ameaças. Qaattdo snbirdes ao tribunal, l:lio Bqae no 
tincto Sr Pe.-digão Jifalb'.liro. s. F.:>:. notou qM isso fone o do vosso coração nem temor, nem esperança; 
era nma oontradJc,iio. De certo seria as9im se ponen- t~de impiíiiiiiWi como a lei. • O cidadão responde: 
tara c honr11do deputado por Mina'! tivcMA aeeigna:!o a c Eu !SOU apenas um homem e, o que võ• me pedia está 
e:z;r:_enda que defeo_do ; :r:n!!e,_ não 0 ten~o feito, sua opi- acima da h 1 manidade. Vós aoi& muito forte, en !!OU 
z.llao, aemrre mn1to rQepe1tavel, sabretndo neatea &- m~ito fraco; s-ccoumbirei nesta lata desigual. :. 
sumpto11, é Dm argumento e não ama contradicl(ãO ; eu « V õs esqllecereis os moti •os da resi~:~tencia que :ne 
ton coherente. aconsel!.:sis hoje, e a panireis. Eu não pcsso ele,-ar-me 
·- O meamo nobre c\eput!\tlo nos rut~•tl que não cnoon- sempre acima de mim mes!llo, se -võs não me prote-
trou o principio d11. antiguidade oon,.Pgrado em es- ll:erdss ao mesmo tempo contra mim e contra -..6!. 
eriptcr alg11m e nem adoptado em parte allrtlma. A Soc:lorrei minha fraqnezJJ, libertai-me elo temer e ela 
isso apenaa dird ao Ut:'bre depntn~o qM nós Dio o esperança, as!.egurai-me que eu não dereerPi do tribt~nal 
inyentá.mos ; fomas bur.ca-lo-ni8aritameecJ.Jlh~e~r'--'di!!aa-,l--f.!o~nl-!t'flltes<>-c--.-a-~-~alr-lm~ru~te-nn~es~~-Eqttntfe!----ninio-s~ja-eollvenoido de haver trahBo oa 
conatltnic;ão. ' deveres que 'fÓS ma impond~s. -. « O poder hesit11. ; é 

S. Ex:., combatendo a incompatibilid11.de , nos Kecu- da natureza do poder renunciar lentamente 81la vcntade. 
sou de querermos segregar o m P.IZÍStrado da. ao- E!clareoido em6.m pela. experieneia. aob:re &eua "era.. 
cio:ãde . Prouvera a Dt!Oa que c pndiJs~emo11 co:lle- deiros intere!ses, 6Uhjugv.do pela força, eempre cree-
gmr, e collCI_I~R.:ssmos em altura a que não pudeesem cente, das causas, elle diz ao juh: : < Sereis inGmo-
cbf' gar as pa!:toes humRnas ; então é que t eriamos jua- eioel. "' 
tiça gua8i tiio })4'tff'ita oomo a di 'fina... Mais adianto diz : « Só o principio dA inait>o-.i-

0 Sa. DcQcE EsTII.uu. T En.lmu. : - Politica. não 6 'bilid.s.de eTguer:á. ncsaof> tribunaea, porque tb-:nez::.:e 
aómen_te paix~o, é f'. direcção da soci.-~<h:le, é a cres<yão eUe pcssue a r.dmira"el prcprieds.de de tornar as 
de leu benl'fioae, é A promoção de b tl!ressee. :uá.s e!C01ha5 cuito menos má• e &.'1 escolhas :ce-

0 S11. Pt'!n'o !.tn : - Mas eua não é sua miaic cEoo~ea exoollenteB. ,. 
Sua màsão nio é d.irigir a sociedade, é gazu:$-J.; 0 S~. !>t-Qt:E·Esna.A. l'tiiEIU : - Rcye~ ColJ,a."i 

'l'OMO IV 2Q 
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eustentavr. ~ inamovibilidade . que não ti:chs as con
dições que V. Ex:. e:dge; portanto, a citação nãc o 
apoi:ã. 

O Sa. P1:-.To L!:'ll~ :-Apo:a-ma co!!:pletament~. 
O Sa. FERREIRA. VuNn :-Apoi~do. 

O Sa. PIJSTo Lnu. :-Quizera., senhores, •er entre 
... ., · r ~ r a, .eva e 
r.obre, 20 poà.er judicial: • Desobedecei ãs minhas or
~ens, raaisti ás n;.inhs.s seducç.õea; resisti ás mill.h:s 
s.m~aça.s. Sê~e emfim ii~::l.epei_?.3e~t~>; e entii~ veiiamc2, 

.. J .. • -

thrcn.o :.;\Í~stQ. M:as como chet;Sre=co3 s esse rt:sulta:lo, 
se vós, poder legislativo, não a~:1ncardes a viotima 
inn.ccente das mies do poder, qne n avr.~s:Ub '1 Aore· 
flitE.rais ac:os() q_uc, nas condições em qne ee acha, o 
mugis~ado tenha a cnergi'i p:.:ec~ss. para. r[jsistir &e r.e
ducçõ:.-s e á :uneaça 't E, notai bem, senhores,. o temor 
é menos perigosa do quo a esperança. (ApoiGdos.) A 
dignidade humana revclt~·se contra a ameaç& ; mas 
a eapcrança insinua-se tTaiçceira no animo mais 
Tiril.... · 

O Sa. F.ean~IR~. VIANN.&. :-Apoiado; aquebranta os 

O Sa. THEODORO D.\ SIL'U :-E o que penEs. o nobre 
depntadoda or~sscão judiciaria q11e imaginão as 
illusties ·commissü ~s 't · 

O SB.. PI:>~To Lnu. :-Ain;3a não acabei de respon
der aca nobres.doputados que tomárão parte no de. 
bate. 

O nobre deputado pel.-> Ceará, ta.mbem distincto 
membro da comm~ão, combateu as emendas, e, não 
desoonheeendo quo era preciso fazer alguma couaa mais 
do que aqu:?llo que .está no seu. projecto em favor da 
administração dajnatiça, como, por e:z:emplo,·a oraaçãc 
das no1aa relaçu~a, nos 'feio dizer que um&. eoonomia 
de 80 .. ou de . 100:000/J tinha aoonaelhaao a com~ 
missi9 .. a não. realizax: . ell&a promeaea da . ooll8ti-
tcüção. · 

o Sn. A.l.ENCA.a AaABIPE:-Do 80 o11 IOO:ooos, não, 
senhor; de 1,056:000BOOO. 

O Sn. PI:'n'O Lnu : -Eu tomei nota de 80 ou de 
liJO:OOOI. Emfi:n, o nobre deputado fez depender a ores. 
ção das ·relações da q_uestão do di:Weiro. MIIB, senhores, 
os interesses da jnsuça; i\ imt:ortanoia dos direit~s indi· 
'Tiduaeii à c!ris,-é ~e tanta ma itu:le, e nos devo x;nereoer 

qt:.estã·J de dic eiro que prive um~ po;:.:laçiio inreira 
de ter jUl!tiça. 

O Sa. ALE~cA.n AIUB.IPB: - Não é eó a questão de 
dinheir:>; me!'l'D.~ não me opp;:z int.eirs.me.nte :i c roa~ 
ção da.s rela~õJs, contestei tl!licamente o calculo àe 
200:0008 quo squi 5e apresentot:.. 

o Sa . PI~T) LIMA:- o nobr.1 neputado. tambem, 
qnando c'Jmbe.~en as incompatihili.1adcs quu se apro~ 
aentavão COI"::O maio dJ arrodar os msgiEtrados d::. 
politic!l, nos dicse qoe a !ndepe:1dencia do mnlristrado 
êF.~:::va .no een cnractl'r e não nM in~titroiçõ~:a. Oh! so
:::.hore~~ esta argumento prova de mRis. 

cc E' facil,diz omnotavel publici&ta,f:l7.0r bellaa phratJes 
sobre o desiDt.Presee,sobre o dever,sobro o caract6r, qae 
é a maior garnDtia de indepcndencia: tudo i~; to é verdade, 
tudo isso tem sua fJrça, ma.s o estoiciFmo é raw. 0.:1 
ho:::~ens são home:Js; é preci!!O &ceits.-los com su?.S PIÜ· 
xi5ei, snu fraq:::.ez3s e suas miserias; a pó de-a a . afiir
=.a~ que t:.m eyetema da organiaa~ão é c :ro, impruden
te e perígoso, qnanà.o, desprezando se es!as infiuenei!IS, 

sidade (apoiCJdc•), nem sempre elle poderá ser her69. 
O magieirado tem filhos a ednosr, tem fan;ilia a stJ,S- . 
t~ntsr, tem t:.ecessid&des diarias e vita.es ~ ~atisfszer; 
e, E6 a coragem não lhe falta p9.rs. sacrificar·se a si, 
n~h ~ terá talve2:, e nem mesmo tem o direito de sa~ 
criticar !ua familia inteira. (Jpoiados ) O que cxigis 
ào m~ istrsao, nas condi,.ões s.ct;Is.es ~ o martyrio, e 
os martyres .or :: sempre em pequeno nl!mero, Slll 
ncs tempos da maia robusta fé. O martyiio p6de ser 
e:Aoepção, mas certamente não é~ regra. (Apoiado1.) E 
eet!t prc\"Snça, esta. luta continuada (!e nece~idades eem 

e1os para as se :S azer, nz e · m o oppru:r.1 o 
o espirito ào m2gistracio que elle não pó de ter a cal
ma pr""cis~ pera estudar &s gr!!~dêa questü;: ee deciê!.i·las 
cor;fúrma a justiça. 

O ~a. 'FEaJU:tR.l VIA.N:SA.:- Ap:li~>do. 

O Sn. Pr:sro LIMA: -Nesta sitm:.ção pencsa C.s vida, 
o n:agistr:.do n.üo sa achar& certamente em ci~cun:
stanoiaa dt! bem poder desempenhar a importante mis
sã., quo a sociedade lhe. confiou. Este argumento do 
::obre dep~tado serviria parll. provsr •1ue o melhor doa 
governos é o !lbsoluto q;xando tivest~e~ps um monarcha. 

putaé',o apresenta para. a indepen,denoia- da magistra
tura, o caracter. A maioria da sociedade não é e nem 
pôde ser oompcsta de he~ó::s. 

... a.. UQUE- STa~n~ El'XltllU. : - s anbgca par

lamentos da França ahi estão, e erão corpor2ções judi
ciarias e politioaa. 

o Sa. l"mum~ vw~NÀ : -Regia o principio da he-
roaiwiedade, o filho era. juiz como seu pai, ha'Yia a 
inamovibilidade; é como nós fizemos o senador vitalicio, 
para que 't Devia-se pô-lo á prova. 

O Sa. PINTO Lnu.:-Em vista das considerações qne 
tenho apresentado, oomprehende a cnmaraque a posição 
em que desejo ver collccado o poder Jndiciario) a11a . 
importante missão, a influaileia que exerce .eobre a so~ 
oieds.de, s. ponto de considerar esta reforma ccmo baae 
para todas "ns outras, me faz convidar os honraco11 
~e~bros do gabinete p11r~ auxiliarem estes àoúa prin
Clpl_.s, que hão de ccllocnr este poder na altura em 
que G. sociedade carece vfHo 

Quereis e "Orool10maie a necessidade da reforma t:loi~ 
torai't E' sem duvida nenhuma, senhores, ga.ra.n~do 
a liberdade civil e os direitos individuaos que podemos 
ter s. Y 3. C.c d~ elei ii . 

Porq:lll, !e é verdade, senhores, que o pocler judicial 
é cssmcidmente o ~uarda do direito, o protector ns.t~:.
ral da liberdade civil, é tambcm verdade qne a liberda
de civil r.tão é outr& couss. senlio o direita individual, 
reconhecido o garantido por lei. 

Quereis caloo.isaçrio (apoiados}, e reeol'!he~is a neees
eidJi.je de attrahir braç: s uteis ao paiz? E' organi!a.ndo 
o poder judicicl de modo que h:1.j~ tud~ n. segurança 
indi,.iduti.l e de prc.-prladado, afim dtl quo aqMllc a 
qne':l canvidar::Alv8 não nos pesES. mzer: 'I( Com:~ i remes 
para vosso pai:& " o r;rop•·io govtrno nos af~rma •m stu 
progro.mma que Gt Zti• não sao e(rtCut4do.l~ , Não; é 
miste"r que Dós lhe poF&:unos responder: Cl Vindt sem re
ceio, iuo ntlo i verdade, nó• vor go.rGntimoa que cu l•i• 11%0 
~•lrmnlt executada:. :. (ApoJqclol) 

Qu(':eis educar o povo? Co:neyai ;;or dr.r-lhe institui
çõas nib flilieadas, por ha~:tna·lo á p~tica de seus di
rc:tcs e denras, por accstama-lo a tomar go!)to e inte
resse pelos negocios do Estado, que são seus propócs 
neg':' cio&, a entrar emfim Da "rida. publica. (Múlío 
bem.) 

Mas, ee vó& i.&oll<ia o cida.dio, te abl!trahia delle, se 
absornis tudo, eo soie ~ unica fúrÇ~ no Estado; vós,~
der exeouti'to, n.oabaro\s por aS&umu uma responaabili
dR.de tal, qno maia tarde ou mais oedo 1"08 ha de ser !a
nesta (opoitldo1, muilo b•m), porque qua::1d0 o cidadão 
estiver con'Yen.cido de que todo o bem ou todo o mal 
só lhe r-Me 'Vir do governo; quando se habituar a não 
fazer ~usa algo.ma, porque tud.o espera do g,,.emo; 
qllando og actoa mrü.a r-im:ples . da Tid~ p.-.rticulr.r~·~om~ . 
os m~is comp!ioados da. .,.1da. publica, forem dirlg1doa, 
r egrados c tutc1adoa pelo g'lvenlo, o ciclaê!.ão cruzará. PB 
braços á e a pera que o gove::-!! :> l~c d~ ~IUlJltlci;ae~ do .Ia-, 
licidadc, uma CilUVII. de O'lli01 O que (: l::::lp0t5:.Ycl; e C::l-:-
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tão to"das aS oontrariedaciea da vida, to aos 08 embira'ços d~_à.e do Poder JUdiclal:_ . .Dizei~me ~IDO & justiça é '0l-
com quo tii_er ~e lutar,' aindà 08 ·miJa ·p;quenoa e~:làtu- gani6a.d.a tm um paiz, qual é sua esph~ dtl acçã.o, qual 
l"'les, serão uoputadoe so governo; e d;.hi easa tremenda é a do pcder administratiTo, e eu -vos direi se os cida-

. responss.bilidada, que nênhum pocer à.eva· aesumir, G dãos são OU DiÇ> são livres ; perquo é claro que tt:.do que 
que &caberá por esmaga lo. . . , . . _ _ é dado :- justiça é tir~à.o ao arbítrio. (Apoiadot.) 

E' para ahi qu~ vamos cammb.endo ; to:.og cl::mao Sr. presi:iente, . Tou concluir, =:=:servando oollSide::a-
contra. o governo, e delle tudo espe~lio. E·1:bora ções que ainia me reiitavão. ?Sra. outra occasião, se or· 
pre.tilndo hons · se~ viçcs, CJwo o actnal :gabine ·v r neceso1as. e e ''- ts.r .;. tn nna; o que 
(muttos apoi:xdo.r), ha de en(lontrar g~nd'.! oppo&içso e não me pr.rece p::ovavel. FOrque estca:. certo .que o meu 
lev!tntar n:uitas qu~i:x:~s ;· f-Orque não ha. no:Jhu:n gc- illustrado s.migo e collega, que está in&oripto c1epcis 
ver:1o, seja. embora um Briareu de cem braçcs e cio.- de mim. e que é o :;:rimei.ro dgnatario da emcnia, ha 
eaents c&beças, q:Hl possa !~ti:b.zer ~ • · - - rilhantemente discnti-la a sustenta la que me 
çõ ~: d.e:s~ 11ystc!l:.a <lent:alisador, que tu::lo oonco::.t.ra-sa dispen~ará eesa tarefa. 
em ~usa mãos. :Se agora o fiz foi eómente para cumprir o dever que 
· Não foi e~m est:snhczs. que oo.-,.i o nc-bre deputado me impuz do, toda& P.s veze5 que vier este a:sumpto á. 

pelo Ce:.rá dizer· nos: « Senhores, nã:~ desconfieis do diecus~ão, sustentar doutrinas quo reputo salv&.doriis, 
gove!no, estaiB Fempre !Miescoufiar dclle como se fosse porque ~ão as que "hio de elevar o nosso paiz ~ altttre 
nosso inimigo! O goveruu é nosso flmigo . » a que parece estar de&tinado. . . 

Oh! e€nhores, quem foi ctae disse i.afo 'f Quem é que Peço desculpa á essa o 20 hcnl'8do ministro dJt jus-
coniiclenl. o govcr:lo inimigo da ecc\edadé, conspirando tiça do tempo que lhes roubei. (Muito btm, muito btm.} 
contra clla <t Ningaem. O quo nio queremos é fa2.or-lhe O Sa. FEB.nEIRA. Vi-'Nra. :-Muit~ bem; m05t~a ~~-
~reeentes fun05tos, presentes de j;reso.l, incLlmbindc-o deza à.'slmn abandon:mdo os. bteresses proprio& pelo 
ne pensar e obrar por oós. Se solB ami~os do governo, be~ p::.blioo. 
anxiliai-o nnte's emsus.tsroft. Essa. dcs1dia, esta iniill''--+--....:....::.....;...~-~:__-=-------=---=--=---;--:--:-::-----;:;----:------
ferença e aba:ndono dos negoc!os :pnblic08 que SI} vai o 8r. Theodcro da snva. (.&tt.nç1fo) :-Sr. pre-
manüestnndo, é 0 resultado da theoria dsquelles <}l,ltl sidente, _.só ~m obedie:ao.ia..a Y: Ex..-e-ss p:escrippea·· · · 

·tudo entre'gão e espE)rão do poder. Segreg~ao por eses do rrgimento é que eu ~e re&lgno a tomar. a palavra 
theoria egoiatn doa cjda.dãos, n grverno a011~ por des e occup&r a attenção da essa e obre o sesnmpto gxr.ve 
prender-se delles, e sua tarefa de dia em dia vai-se tor- e melindro11o que se ditcute em hor:1 tão sdientada, 
nando maia s.rdna, m!lis difficil e e~ pinhos&, oaUI!anlio &enai"Y<!l desagrado nos mens illustres co!legas. 

E ·porque é, senhores, que os mioisterios se suocedem (Nl1o apoia~.s.) 
rapiêos, pB11são estereis pelo poder sem deixaram, 11. O Sa, Fou~:s · N6s o ou1il:emcs com muito prazer. 

· fel ta ·de tcmp~, ~goma . cousa de . gran~e e de util <t O Sa. Taeonono DA. SILVA. :-Attendeado-se, porém, 
Porque se tu-;,c~dem com tanta froquene:n 't Sorá por- á nccessido.de indeolina?el em quo me acho, ou de re-
-.~ntui'à devido á Oflpo1iição do pazla~ento 'f Rara "Ycz, nunoiar a vez de fallur ou de sajeitar-me áquella con-
pol'qua aqui o governo tem qussi sempr~ maioria. trariedade (nú? apoiado.r) . ... 

Ser!\ JIOrventurr. elgoma causa ccnstit.Uoionnl, parla-
mentsr, legitit::a eni6m que fa:z: com que os ministetios o Sa. PINTO Lnu.: - Contrariedade nenhuma ; :>O 
áéjão tão pf.seRgeil-os entre nós 't Não, ·senhores, é jus· contrario. 

'tamente po• amor dessa fonesta ·cmnipçtenoia, que, O Sa. TaEoDoB.O DA..SILVA.:- ••• • peÇo aos me~illua· 
·concentrando tudo em suas miras, os opprime do uma tres ocllegas que m'a relevem. 
respoo.sabilidado, do um trabalho (apoiado.r), superior á o ~n.. CASAllO : _ N63 0 ou\'iremos oom muito praie:r. 
força h~ mana. . 

Depois de dons ou tres annoa do fadi ii:!Jmen~ os O ~a T o» RO 

nossos mm1stros c r. em mor os e C!l::l!aço porque sua ao illostre "deputado, mou r.migo, 9.!1~ ã.Çaba de. pie:1~er 
tarefa era iinposeivel. (.Apoiado.r ., nos~a· att~nção com o importante d:ifcurso que profono, 

N!io é destes presente• que desejo <hl.r no go,.erno, para não entrar desde já n!\ S:!rie do ooiUÍdQrações que 
niio ! tarde ou cedo nos srrépendcriarnos, c sc::ttiria:moB des crtão as ue fez S. Ex. : eu · .,. 
as cciuse.q::tencta:S a sya ma no a s . meu discurso. . 

Mantetlha-ee, senhores, o ptincipio constitucional, Trnta·so, Sr. presidente, da reforma dá. lei de 3 C:e 
cada poder na sua csphcrn; o nós sssi:::1 oomcça:emos Dezetz.bro, da lei de ~F.is importancia histories o pc-
a preparar o! ele:n~nto11, a lançr.r as bsses de <iut.-as litica de quantas temos na ncess. cdlecção d.e leis. 
reformas que se ,ão ~mr..it:.r:lcendo na .op!:;tião pnblica. (Ap~iado.r.) Ella, pre:d.endo-ce ao co<iigo do proces~, 

Pe·nscndo; Sr. p~stdcnte, que s pr1meu:a, a veda- cujo ro~i:ncn alte::-on, e soudo a origem das te;tati-
dei~a ref<Jrma é orgnn!sar o poder judi:.::i:t1, j.i Tê v. E.:r. vas de reform:t que f:.::z:em·SCl hs 30 P.Jlll(S, até a.go:-a 
quo r·u nem um:t imrortsncia li~o oo r:ubstitlltivo :ljlro- inutilmente, resume na minha humilde opinião ::. his-
seutlido pE:las il!ustra:!r,s committ.õ:3s c ás numerosas toria do p;;i:z: C:eado os tempos que succedêrão s t<bdi-
eoeulia.s que se achão eobre n. me~a; Tato contra tudo cação até o presente. 
co::n a m3sma indiffermça. co:n qut~ vottrris a fa-,.or: c Rel\lizado em 1831, no memoravel 7 de .b.bril, sq"llel!~ 
EOU cc.he~ente, porq;!e, e:J.tendonGo q~c a neocs~ida:le nc.ts.vcl acontecimento pclitico, a e.:ragera~iio d!tf! id.é2s 
capital é a t:el execução dll6 lE-is, de que nos ~crvo lib:)rncs triumph~;ntes o as impct-.1c~t:s tendcnctas ce 
oma:..da-laE q ,s;ndo Doa falta a ioà~pendcncia do poder fedcrlllis:ao Daa prov!ncbs agi!.a viQ o pr.iz e ll.t::(aça-
que as tom de cxecut'r~ Rear:nan:o ucao que é pcr~er- v:o n ordem publica. 
mos o tj::Jpo; é -noa indiífcreute qa(l se f:>.ção cst~s ou Tal era a :.n~rohia qt:c parturbr.va o lDperio depc.is 
c:::t:.;s l~is. Su o 1'icio <~o qne nos quo!xamçs ó a 5':!~ daquella épcc<>, que a regencia tJ:Ina vic-s" im~r.lliC::a. 
::1ão e~cc:.~ç5:o, se eõte é o mru, orga.nico·se ptitl:eiro o a dirigir-so a etta augu~ta camara per um10 cdeb:e 
-ocC.er, n:u; conliç~~~~ do evita-lo. mcnEap;em, à.eclanniio q~..:e renuncie.va o po~er ?~:a 
• N cs paizes éle in,;:ituiçõ.;s dcmo~~sticar, ""mo o no.,;r,o, impcs~iuilidade de reger o pniz, tão grande era o e=.-
aiada m&is p:cciso 60 tow~:. da; á liboràade ciYil tGd-a-ass--.:_-~~" ..... a,;q,.,.arniJ...,.c.;,in:.....,e"'n,...o.,.;à::t.a"'a.,u;+-to~r"'i-;.r..,.aildc;.._-..:__~=-----------
"s ~ara~ties e co:~st!tuir c pvdcr juC.icisrio do tal n:odo Isto p!i!S!l.V&·ee, Eo::ilio::es, a 30 de Julho cc 18&~. A 
:n~pe:1dente que ?essa, nus q•~es~õcs er.tre a ndt2:inis- 3\ de Jdho u:::J& commiKão dr::Etn casa, e::::.:.~:.n::~ o 
~n: çã') e .o ci:hC.ib, cuco em tvdas . r. s ~utrat. ~nj.elta'! a r cu parecer sobre t.quclla mensugem, b.-lics;;e, ~~=• 
~:ias Qec~sõ2s, proc~dar com a n:::;or !!npa:cialidado e ot:t~a·; mc::ica<: urgentes para resolver-se l'. cri:~, ; "J;) 

j':lstiça. ~e ~-!o'JtaEsc s~::::l :r.ais de:nora o projecto êl.Q org::::!s:-
A' :!::cà.id'i que a in:.r.gc:n de Estdo cres~c, ~:z Te:- ção ju.ciciaria, que veio a.seroM~ig;odoprcc~e!o. ~i:r;:--

c ·~e;ill~, di~!n:·e a ào cid,.dão, e, p,;.rta~to,m:is nec~s- tadu qua::i por ac<.'~<:msçiio, a 23 de N;.vcmbro C.o mtc=: o 
Ê&.rio S': t0rna. i~fcn2.;-~o t- f..mpr.ra•!o. aililo, er&. C:c5:oitivu::::.ente proz:::ulgt.do cc:1o le!. d: Es-

A i:.1.:·wr:a::.áa '.io !JOi2r juàicia::io é tal q-c.c o Sr. E. tado. 
Peitou, -CO:Cl.el!:..::iro ca curte i::::pe:i::Jl d·l:...~Jger o ,::escre- Su:.os dis?CEi<'Ões dcminnntes r~ee:t:tiiio· se C::.e i~~!:,!; 
ve nc.s t 3il te~::l'J$ : c Póde dar-f.e cor:.o :iÃÍom~: ~-~ di- den::ocrE. :.ice.~ ~, dcsceatralisadvras ào mais a.-:: ~r.::;..;.;;~ 
re::to publico qo.e :. libc:aa::!e civil c::: um pç\·o c~tá litcrs.l:6mo, sr.ndo caractcri~ticos C.o novo rc;::::~:: ~- s · 
e::~ prop:::çã-:> ez:aca \.'C:::: s inccpe-'lc!:.::cía e a:;:C:i- tabdEcido pelo codigo do proceseo a policie. e:-;~:~·a, 
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a }lte?onderanois do elemento popular na escolha de ind.ividuaes e m~te; a. tranqnillidacie pcblic:~, te.nào 
juues mllllicipaes, ezn sun:ma, a e::s:pansão ao elemento por agentes t>-r.tondac.tnl electivas e locaes. 
local, sem sojeiçio a algum ponto de ucidade, como 03 juizes de !-liZ, juizes que pela conüitu_ição detê-
base da orgaois-ção deitin~?oda a m.;lilorar e garantir a rão ser puramente conciliadores, !i.omeua de psz e con-
se~arança indiridu&l e a paz -public.g. oordia > b.avião sido .;Jcnv~;rtidos etn juizes pc.liciaes e 

lnfellzrx:ente, senh?res, esta ~rganifação, impropria c~iminses, para dest:mpenbo de cujas fnncçõea tanto 
para s.s ci;cuml!t~nclo.s, e~ 'POuco tempo mostrou ?s se faria p::«:oiso ne niio de rndessem de ol en es 

O Sa. Dcot:E-E6TnADA. TE:IXEJIU: -LeiiiO·Sil 05 re- os enca:rr<:g<ldCll da mr.nute:oçãv àa ordem! Be.m se ,ê, 
latorios ib todos c.s n:üni.tros deaso tempo. ben:: se coz.nprehcD2u qt.:e c~m t~l organisaçiio elootil'a, 

c sem n:-::s:o, o gova::.o nr..o p<:.dia me~mo ser res•'Cll' B.-
0 SR . Tat:':'D ~ Rl D.\ SuvA :- Pouco tempo depois o vel pela. E>egnr;;nça individual e }Ublio& t !"sDquillicade, 

senador Vergneircdeclar&vs.qne, no db.seguinteáquelle cuja manut.c'DÇão co-c&tituo o plimeiro Ciever de go-
em que o <:o:lig> do processo bsvis sido ado:,taao, vernos r.:gol••res. 
elle se compene::r:ha da Decessià3do da sua refcrma. ErD) p~is, io.Etante o nrg•mte :l nco~:s~id:lce de que 
(&poia(!os.} qu::.ntc 2ntea se ref..)r~:;.Bsd a llli quo ds.va semelhantes 

F ij6 em 1!<32 .• Aur~liano de 1833 a l83i, .Alves frnctos. (JpoiGdos .) Psra hto os prn-prios libers.ea msi& 
Breuc) em 1835, mini&trcsda. justiç.n_. toJos em ~ens proeminentes, c mo já. disse, F.,ijó, Vergueiro, Alves 
rel!l.torios i ·.sitt'ão peh:. satisfação da urgente n eCe!si- Branco e Aureiiauo1 e oste de•igr.&damente em seu 

---,~e àa n:f:m:nu do codigo do processo, que nao g~ran- proj"eto, eajllS àispcsições capit .. es já enunci•:i, todos 
tie, não podia garantir c;s direitos individuaea e a ordem elit~vão de accordo que ora in.iispe!lla.vel a reforma.. 
pnblica. A ~n~rdüa lavrava por toéio o ps.iz, Ói crimes O Sn.. DUQUE EsTtuD.\. TEIXEIRA: - Feijó l!imenta.va 
suecediã-:::-se n'uma p:ogr~s:ão el!o~ntosa, e a autoridade em altos bracios a. fra n~ y ~ • 



SESSÃO EM 13 DE AG03TO DE 1810. 157 

araa<iureoi ~as a o espirito publico as reclama oamo ne
oe•Gidades. verdadeiramente nacionaes. 
· E• ta é a J;i. tarie do partido Clonservador, não só· no 
Brui!, waa tambom em outros TJaizes, como a Ingla
t~r~.:,a. Alli, a 8V.ppze$~ão do trafico, a sbolição de eacra
Yld:to nfs O<>lonit.s, a emanoipsc1ão da hlanda, a lei dos 
oereaes, todas estan grandee r~formas fol'ão dfectua,las 
pelo partido C0ll.Ber·v&do;r .... 

Çl Sa DuQUE -EsTRADA TEIXEIRA :-;-E afinal a reforme 
eleitoral. 

O SR. THEODoRo DA 8JLVA :-... é certo que depois 
da uma resistencia de annos, resistencis. prudente 
ern ~,uauto o eopirito publico não depurou us e:xagera
çõerl, resistencia n•JCO'l6aria . e ei;ficgz TJ&rll. que qualquer 
r<forrua assente na expenencra. Parece que somos 
ohegadca a eese e5tadio. · 

Sa, pois, a calma e os interes!es do paiz nos levão ,. 
reconhecer a conveniencia da r<>forma da lei de 3 de 
Dez6mb~o, oump:·~, p~rnque el!a seja aatisfaotoria, com
parar, arGda que l1geuament~, os ponto" em 'J_Ue ~s,a lei 
se a~semelha e cli!l'ere do regimen do oodigo do pro
cesa(), para conhecer-se o que\\ preciao oorrigü· ou me . 
lhor>.~r. 

A ld iie 3 de Dezembro, qnauto aos meios de inteu
tllr a aoçãojudici~ria, estabalécs oa mesmos que o oodigo 
do pro Gesso havia estabelecido, a snber : procedimento 
ex-offioio, aaÇão particular o aação publia". Quanto ao 
habecis-co•pu•, importantisuima garantia pQra a liber
dade individual, consagra ss mesruao dispcaiçõ€6 do 
co digo do processo, apenas regulando melhor a hierar
ohia das autoridades para· a interpc;sição dos ncursoa, 
porque, como aabe V. Ex., outr'ora não estava bem 
assentada ou discriminada a ordem e c'mpetencia da-
quallas autcridades ·para tal fim. · 

E com relação áB finanç!l8, a l ei de 3 de Dezembro 
IDQntem o mesmo nível até ando ellas podem chegar, 
e tão sómente fez 11 alteração conoernenta á acoumu
lação das penas dos orimos, embora por si aflançavsis, 
para que deixassem de sê-lo, cuja gravidade reconheço, 
"tahez não deva ser mantida, pois os crimes devam se~ 
a:fisn ta.,.eia ou não pela ana propria natureza, se aão 
leves. cu gravas, se cansão mnior ou menor alr.1·ma, e 
não pel> queiidnda d~a penas, e menos p~la sua &ccn· 
mular.ão. · 

Estes são os pontos que entendem propriamente com 
a lib~rd.aile individual, e nelles não ha difi'erençaa 
sasignal:>daG . Qu:>nto á prisão preventiv,,, que tantos 
clamores tem levantado, em parta com fundaro~n\o, 10 
lei de 3 de Dezembro não autorisa os abuaos que têm 
havido: ella encontrou-a permit:icla pelo coiiigo d0 
proor.sso e manteve-a nos mesmos t ermos . Neste )Jarti
êula·l' a~ disp(sições das duaaleia >ão iden tioas; os abnsoa 
não s!\hem de suas entranhas. 

M>1a é verdade que a lei onpprimio as juntas de pr,z, 
o jury de acousação, e finalmente ~. C!<er.vu!veu e fo ~ titi· 
COtl o recm:õo d•s appeilaçõeo dEciaea dos j aiz ~s da 
direito, sendo estas as rm.is profundas de oua;s 'lill'•l· 
:renças relativamente no C)i!igo c1o proues:o; mils aão 
praoisas estss nltaraçõ"s'1 Detenhamo-nos sobre eotes 
tres pontos para conhecem1o~ a impor~m:wi,, :lo orú~& um. 

As juntao de paz LÓ ocrviilo para entor;;coe.r a mnt·cba 
da admiuistruçâo da jmtiçr: (,4poiadcs ) Incumbid;:G de 
oonh~cer dos recu.rsosi.ntorpootosdao senter>ças dos juizes 
ile poz nos crimJB que lhes · cumpri~ julgar, ellar., con
sista~tes ns reunião ela maío1· ou men~l' nu.u"lero de 
juize·1 d0 psz, qua&i nunca funccicn.avão, a 11ão ter n os 
grandes centros popalosna onde era maia hcil o eeu 
sjun1,amento. (Apoiado<.) Conaeguinteraant.~ er.ux:ister, 
até psra bem da 1ibel'dad9.individu:.l e da reguladdtld<l 
na admin:lstr~ção da justiça, que as junks du ps.z -iussm:o. 
supprirnidas pura que oessasse a demora i!.os'jt:lgamen toil, 
oons& tão nociva aos direitos doa réos e da sookdade. 

E ou.mpre asaigualar que, ácerca desta suppxcs!iio, 
nBhhuma queixa se faz hoje, todos a j ustifloão. posto 
que no tempo da <•laboração da lei de 3 i!@ Dezembro 
não auccedésse o m esmo e servisse olla de pretexto a 
Tehamentee declamações. 

Com relação ao jury da accu;ação, basta que obwr
T6lii03 que outros pr.izes em melhores condições que o 
nosso, cspaoinlmente quunto :\ densidade de populução 
~ lTJ.hl~~ -lo~ ~sp<ri•o,, o tem flbolido, para conYencer-

mo.-nos de que era oc.:.ye.núrn t..; ~ 3:1.11. _suppre.s~ãc. 
A França aca!Jou cem elle, Portt1ga: j<Í não o comerva, 
e no nooao pa:z, peles meem~s ~.,zões quo a ctnnri\\o na
quelles, não M pedia man\e;, soõretnúo naquc!la época 
a~ 1841 lcpoi~dcs); o pessoal elos jm!ldoa era então, 
oomo ainda é hcje, inAufficiBnts p~ra !'s f rm<lcõ.es dos 
deus jnrya de accus~ção e jtJgi!manto. Se méstco no 
presente, não obstante o d"senvolvimento do paiz nestes 
ultimas 30 annos, ·h,. quem so lerubre i!e "shr:mr a 
esphers territorial ào jury. ec-tr.beleccndo-o EÓ ni. B.~fb3-
ças de cornarc~s, pela ínsuffioieucia de re,ood npto para 
qua funocionc em todos· co terrr.c s j;u!iciarios, o qt1e 
uíi~~ seria om 1841, em qui) nece&Bitn.,.;a-r.e de nm püsccs;·l 
m1;lito mais numeroso pn!!l os dous jnrys do P.COr<Eaçffo 
8 Julgamento? 
. A sup,•lessiío, pois, desse jury "'a rcdmcnts por 
~nconteat~,· el neceEsiQP.de. Da immfficienda do pólssoa!, 
JUnto 2 outras catlsEs, até reaultava qoe o jury, não !O 

rE>unindo as duas vezes annuaeE!, com·o Jhe cump.:is, e 
fic nnd•1 demora tios cs proces~vo} r.ã -:: \!!'~o &!: b!~ ~· tticlc:H 
ao julgRmmto do ~egunclo jury. P rl2 H de 3 dJ De
Zt1tnbro o de~pncho do snstentRyão d·3 pTonuncia corri
gia enac grande ~mbarsço. 

Além de qne, o jury de ~c.Ju3açii~ cor:hecin ni:o e6 
de fa:ltO OOillO da direito, lf.tO é . per''· iJ.~ciarar ao havia 
matQria d.~ atJcnsayão, causa 6quivnJente ao ch;r;pacho 
de mst6nta\'ã.:> da pronuncia, o deponc16nta r1c ceri:s il· 
1nstração jmidicn, ell(l nem seqm·r 6IIl ajudado por 
debstGs, ·oomo no jury a~ juig~rnento. CompoBto uomo 
e~a !!e um proaoal r,em ha!:>iliteçõ"e, o rescJ.vendJ sera 
duwus2fro, su:1s decif.ões rnuitea ·vezea eri'io dt:Jspro';tosi· 
tadas e injusta~. E hav~>·ú quem o queira reónrgir 'I 

Rest~ !I appellação d!icid do juiz de direito, qt' e 
levantott tantos clamores, e aini!.:• hoje se diz que dcs
naturou o tribunnl do jury. Peço lict,nça áqueller; qM 
penaiío de3to modo psm divergir de mil rpi nião. Er.n 
primei:·o lugu observo que este rccnrso cx;Ltia i'\pelo 
codigo do proaeseo,· é nrdnt!e que memts amplo: o 
art. 308 dizh que o juiz de direito pó de app:>lhw < x
offioio, nos o~so8 om qui) so não c ?ufotme oom a d~::~ c.dEão 
dos juiz ,z de facto ; a ld de 3 de Dezemb;:o eitt-:belec<n 
a mrsma disposição. porém com mais lucidez e prooieão. 
Nilo s~ podi" então, senrlo ronco apto o P·"Bnoal dos 
ju;:ndos, e lnmmdo a impunid:d.,g per todo o pniz, 
prescindir de IJC:nnelhante npp{>ll~ção, de que mesmo 
agora não ~e póJa preEcinc1ir de tcdo. 

Em sgg•mi!o l ugur observo que tal r.ccnrso nlio oes· 
natuN n inatituiç~o elo jmy, cujus decisões tão por 
fim soborenaa, qmmdo po cr effaito do provimento ao dito 
recnriio t~nha o j·•ry de julgar do f;,cto do novo. Por
ventura no juty ingkz o juiz qna pre~ido o t~ibunal 
não t?.m a fil.coldede, quo nlli n~o c e con,idera ani<lni
lndor<! da intcgdclnJH G purçza (1n in!ltitniçãe~; do convi ... 
clnr O' jurados, depcia Qa deciflã.o, BG JlH1 parece injusta, 
p ~;ra que n l'EiC'Jnsiderom e 1·eformem? P:JrV0ntura J.lão 
tem o ?...rbitl'it:t, quo não têm cs j uize!J do clil"eit'J no rWS5o. 

paiz, do su•pende<· n ex•; ouç:ão do julgr.meoto, o rdeli-lo 
ao secret ~~rjo de e~.tndG C·Jm .11~s sua~; du"idaB, fJ!1 a C e cisão 
lh:! pUl'CCO injtJtt9. por COI!tenia ás prov&:a? O cetto é 
que, embJl'B •oi ~ rrilb o •c tua! >ptema de recursüS em 
l nglliterra, os juizes inglcz~' estiio nrmado; de ·mala 
podor qne o~ no,;ws 9. respeito dna c1c·oi:cões iLJ jnry. 

Em Ftaoç" :nib têm f,,cul ·{•.de •émolh::ntr. cs juizea 
aa. cou·r d'assi:es, isto é, .quando ~' e convencem~ de <J;'O 
o Jmy en~;;nnou-se qwm,, ao funda ila qu:sta0, nan· 
2_orlwr wj eitar o caso !l novo jury nn Eest·lío ~eguinto? 
!!tm Pcrtrrga1, r5e fl s !'9Bpoatf_;s do jnry torí~m ev;G.eute
mente injustas, não póde ojniz i>Ie8idente nnnnlln-.las, 
orden,milo qu0 n. O?, uso. uej~ julgo.àa n'outro oi"~ 

Pm• que razão então ae diz que s f ;'; culd::de d ,, ~P?''Jl•r 
concedida so juiz do dh·0ito dc!!-natnra a l:r:ntikiç~fio, 
3'l r·stes !.1ío os oxcmplo" de outr'Jil paizcs, como n Inp-la-
term, n patti.a d·: jury~ ' 

Eata censu:a ·é u :u dBstea entes de r~zãv que aurgirão 
no paiz pelas exigenciaB dr.. exacerbaçi'io que acompa
nhou a diaon;Biio da loi de 3 de Dezembro, e que bvou 
ospn1tos exnltadcs a excossoa rsvolucion,:ric.s -

Com estus oonsir]erações <JU tenho por íim vindicar 
a r eputação tia lei de 3 de DoZ·3lll bro das censura~ qtte 
tenho ouvido nes ta oasa, e de<ignadam.enta a um dos 
m eus melbore6 smigos, ') illustr·J d~put~.dc pela minha 
provinoi~.. · · 
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O SR. UcRÔA CAVALCANTI: ~Mas não ceusnrei a ·!ei 
newea pontoa. 

O Sn THeooonc, DA SILVA:-~:· certa que a lei de 3 
.ile Dezembro, c5t~beleo~udo, oomo catabeleceu, um 
1egi men ;;a orgEnieu;ão JlOiicinl centralisado, e mais que 
lnso (cumpro ser j ,,r, to indicawlo o seu principal defeito, 
na or..oaéião em que eG t,•ata ile r,lf<;rmv.-la) cmaen
~rP.ndo "'-"'mãos ctoa ngeutes J.oliaiaes graud'' somma de 
poderan, com e't.1. graudu c< n J•!n.tração do poderes, 
:m•is de> que p0!os offeitcs dnqu ,!Ia centralísação, até 
cor~o iJOr.to indispen6~vol cw qualquer psiz para a boa 
orgr•ni.:a.;oãn dr. polici9., quo d~ve ser os braços do go
"Yer,JO, o primeiro rr,spomavol pc,Ja 6agurança. dos direi-
1<Js indivi<!uu''" e da ocdem. pubiic,;; a l~i de 3 de De· 
zembro, dizia eu, tem da,lo lug~r 11. grandes abusoB que 
su do ,,Jc,ro. :sobretudo com relação !Ís liberda·.tcs politioaa; 
:abusos ~ue deven1 c~aBar, como outros provenientes de 
nossos ue.o,,, sobr~ o r••orutnmento e da orgrtnÍ'ação dalei 
&la gnarrla naúione.l. Ntio sor.á :!. reforma da lei de 3 de 
Dezembro qu& por si ~ó restaurará a liberrlade do voto, 
gra~.de de..idera:ua; do p~iz; mas oo.m out,ras reformas 
.a rn9lhorumentos apropri&doa,. e aob:etudo com o des
en<olv!mento e foJ.<tiii.cação doespirito publico é possível 
que m-!lh.H'um os nossos costumes politioos. 

Eu não encubro, Sr. presidente, que aquella grande 
~oncentração de poderes multiploa nas autoridades po
liciaes rne~·eco se;: corri~ida ; mas, nas circumEt!inciss 
-sro. que estf,va o Impel'lo, quendo a lei fd adaptada, 
não s~ podia prewintiir de t•l organisação. (A poiador.) 
Em 1841, mais que hoje, a iusufficiencia do pessoal 
habilitado era um obstaculo psrn. a. divioão de poderes 
por agentes distiuctos; e, n~o obstnnte squella ooncen
:iração, muito avultou o numero das .autoridades area
das então, o qual sem ella seria muito maior. Demais, 
lavrando .com audr.cia a ana1•obia, a deso.>:dem e a im
punidade por todo o- paiz, era preciso, muito preciso 
constitui\· a autoridade com uma certa contextura de 
1orta1eza que não tinha ·quando estava inteiramente en
!xaquecida. ( Apoiado•.) 

Se os abusos postedorrnente. prsvalecêrão- aa daque!le 
defeito de organinação, como meio de compi·easão- p;;ra 
triumphos elâtoraos, nas oiroumatanoillil em f!UG a lei 
1oi adaptada ello era quiiEi inevitnvel, e, portanto, des
culpava!. (Apoiado1.) 

Felizmente us circumétancias aotnaes sãu outras. Não 
M:acorrerei p~ra qoe Ee ·aesceutrclise e polieia; o go
verno deve tar oa meios de acção para prevenção, des
~obartrt e rep,:eósâo do orime; agora, o o mo no pussado, 
como· no futuro, é· necessario que elle seja o supremo 
ponto de unio:lede do mecanismo \)olicial; mas e divisão 
ou rles ··oneertf;·rr,ção de poderes de seus ngentes é o meio 
mais nffiaaz de gmantir as liberdades e os direitos indi
'l'idu>~cs. (Apoiados .) 

Com egt.Js vistafl é ~ua . oe clmna pela "oparrção iía 
poli cia e da jnGtic;e.; ··reputo esta . seper!Lção Eómenttl 
ia:sil e '.n thocr!a: e ovne.id<:Jro mt:is proíieua quo. ella a 
pr,hibição ou acsoação é.'o procedimento ex-officio, como 
depoi& demonstn;rd. 

Tcn,;<; us>i.;;n•.lado, S?. presidente, qna5s forão r.s 
unts~ens resullantes do rogirnon inioiad.o pela l ei de 
3 dG Daze:JJbto, bem como cs inoonvanient~s e r.buEoa 
qne dolla têcu pl'(•vindo, 8 reconhece.!ldo finalmente a 
neoesddil·le de refonn,.·la, eu peço p~rmiF.sã·) á; illustres 
::JOmJ?iseões d0 junti.çu civil e ci'iroinal pura acompu
nh:HnJ wmma capila no t rabe.lho que oifror€cêrão á 
llonsicler>~ção d,; case. ; refiro-me ao seu projecto aubsti
:llltivo que. ora discutimos. 

Não o farei .oom cs larg1s desenvolvimentos aue o 
ssmmpto oompo:rta e •xige mesmo, porque em 'hora 
·~!io adiantarlr. d& nol:e isto aeda abmar muito da bene
";okn~ia dos quo estão me ouvindo. Com appnlhensão 
do innommodo que causo (n~o apoia.dos), eu não posso 
?~sisti>: á tend.enci>l de dizer quanto ponao com o menor 
:mmew de palavras. 

UM Sa , DEPUTADO :-Falle, f~lle. 
Declaro nntea de tudo que oomprehenào que as illus

·;,res oommi8sõea naturalmente teriiíG esorupulos de in
seri!· no projeoto oartoa melhoramentos relativoN á 
Drguniaaçiiio jui!iciaria, sobre oojo acerto aind!l não ha 
:>Gmpkto acoordo. Todt1via ha uooessidades aobre as 
~naes 11 opinião publio!l está formada, sobre 11s qnaes 

não pó .le ~a ver duvide; e qué; devendo por conseguinte 
ser satisfeitas promptameme, ·fimlrãd não o'b&tanté smn 
ser · remeclindHs, · 

E a não q Mro demorar·me ácerca· das· in:conveniehêilis 
rsGultuntas da actual rJrgr.Iíiàação do· sú.prémo tribúnal 
de jnatiçl\; inco;:;venienoms que se RI!Sigtialão pàló facto 
de que, não ohstant~ eer elle o ·m~s importnnte ·dos tri
buu~eJ, ou naus aoórdiã{)S oonoodendo revistas são alto
~a.dos e desattew:iiclos pe!R.S relações revisora~; · quer 
JUlguem dt m<ritis, quer de nullidadea. Deese estado 
de couaes resultão. inccherenoiRB nos julgadcs; opposi
ção de :1-restos, e vacilbçlío e -incerteza; ·de direitos, o que 
tudo é muito prejudicial, quer aos interees·es particn
lllres, quar ao decoro· da jmtiça. 

Cumpre, portanto, meditar e escolher o melhor sys• 
tema que ·:tegulari'so o supremo . tribuna;! e ur'lifarmise ll. 
juri5prudenoia, reforma muito neoeasaria, se fôr bem 
penal\ da. 

Pect' licença ás riôbres commi3sões· ·para di:tar-lhes 
que não me parece justilica-vel a omiasreo que commét
têrão, deixando de propôr a Grea:ção d'é.mnis algumas 
relações oomo o devêrão ter feito. (.Ap oi'ado•.) . · 

· E11 nã.<:_ ·qn~ro · agóra eBtar. dison~ind~ Cóuaas qué 
talvea seJao omoaas, corno a 1nsuffiolencla das quatro 
relaçõe~ atJtuaea; .. Observo tão ·t ómente que· por fálta 
de m.a1s_ r'élaçõas sonrem oli âireitoa dsqmillcs que 
desaulm:ao de fazê4o~ ·vaiei:' em· tribonaes lorrginquos, 
fioà mmto onra a juséi9a para· quem, maiifabundli'nto 
de meiba p·wuniadosj a'il'rout~ áqueUe ·obstii:ohló · Mil.:. 
fiaU:do em advogadcs ·e p'roourà'dorea"' qu.era: ·:não· co• 
nbecam, . retardão"se os' recuràos, e até. diffictilta•se· o 
conhe'c.imento .dos crimes ·de responeilbilidade' da; oom~ 
peténcm das rélações (Apoio dor.) 

Cotiseguintemente, sendo. n opinião pnblioa· concorde 
a e'!_te respeito, como é, o que "YOS ourri.pré é dar satis
façao a eata. urgmtissima necéssidade ; · tanto mais ·que 
deste modo obeleoemos ' á disposicão ' oonstuoionaLqU:e 
praeoreve que em cada provrnoia ro~aja uma 'relti~ão. 
Etl_p~nso qne não se pod\lm antep6r a tão procérlé:ittes 
razoes outraa ~e ?rdem pecuniária. Não i!e prêténde 
desbaratar as reoa1tas riu cEstndó' oom o melhoramen·to 
da admini~traí;ão d~ ·. justiça, J>ava a qual temos · sido 
avaros.: B&)amps !Da1s ·eoonorr'uios a ·. outros · ré~peitos; 
Dema1~ , observo squelles que oppoem o obstaonlo ·dliS 
diffilluld ad~s ~eoutJiariau qQe o augmento .~o numliro 
das relações in.lportará peqo.enP: despeza, uerá muito di

. minuto se ~ôr l,>em aproveitado o peusoal do~ desémbar'
gadores ex1ete~ttes nas C[Untro rel~çõea qua ha. (Apoi~dót.) 

Eõsas qnatrq relações deYem ter 56 deEembargadorea 
e rt~tualmo~?-te :,Etuwoionão 7 L o,a, ·alterado o respeotivd 
reg1.mento 1.nt~rno ds.s'l·elações para ·quo o seu processo 
a~ torne ru~1s s1mples e demanr.le a intervenção e l'evisão 
de menor nurr1ero do de;;embargadores do que acthal
mehte, como ~~ f>.z preoiao, o que 'habilita a diminuir o 
eeu pe?.sc!ll e f l!:ar coufcrme ··esta· redúccão o pea'soal 
da~ quo se ~rer''enl ; penso q~e oom poucos dellembar
gndoret m1us nlém dos 71 ex1stentes poder's6-hll fazer 
essa oreRção e!n algumns provinoiali do Imperio, se não 
em ;:9te, onmo psdem os illu•trcs deputados na emenda 
que mandáâio á mese, ao mimos em tres ou cinco. · O 
etsenoial é· attenJer de algum modo, embora limitado 
á neoessidudtl. ' ' 
. De novo peço rl.e8culpa á camara por e&tàr lhe to
m~ndo o tempo. (Nilo apoiados.) Quem :aha se ail hu
~nl~es ?bservaçõe~ que ainda preciso fazer ap·ro'7eitaráõ 
as J!lus,t·es covn.mw&õea, se ellas quizerem rever e me
lhorar o proje~to, como parece de ueoeaeidade, attenden
do quer aos debates havidos, quer ámultidão de emen
das que já estão ofT<lreoidaa ~ 

Me. par~ce ~ue a permanencia dos tribunnes do oom
merclO, ts.es quaes r;e aohão cenatituidoa; com jl,lriadic
ção oon~enciosa, não é conveniente, é menos acertada, 
além de inconstitudonal. . Basta que subsistão com 
funoções ~dministrfitiVas. (Ap oíadol.) • 

Estes tn.bunaes, pela sua, orgánisação mi:z:ta; ·com
postos rle J ui zoa tem porarios e não · profiésiónaes, e de 
j?izes togados, eléin de não reoommetidarem-se· pala jus
tiça de suas daoisões, são duplamente 'inoonstitaoioiillaiJ. 
Os . .!eus jni~e;l não ~rofiesionaes, · além de.!em'porilrios, 
senao propna1;nente Jurados que só d:avermo ·ju1gar de 
faeto, mils julgão de direito · que nf:o . conhecem; e são 
~ibn!laes 'le ~: iustanoia, não obs'tlll:lte a · e3:presiiR 'd~; 



$~SSAO EM. .:~aJl.'E .:~GOSTO D'E 1870. 151} 

tetminaçãq .<\a çon~tit11içã9 de·q·,te trr!)ll:QMS ile 2' ins-
tQncil! Sqp!e}:Jte sijo ·liS , r~l~yõas.~ · .· . 

E. p~;a q11e ·IQ!lis. diso"~B!! · a · as,~~ . ~~E!,pGito, .~e o illns
tre ·creadô;Jln§ .. t~ibu!!ll!lll · de C(i)ll).'Qlqrçio.oantou ,a p>~.li~ 
nodia ~onrAAam~n~e no · relatgrio .. • do · .. · m~nisterio ·• da 
jUJ!(;i,ça Íl!~·l866, .. ped\I!ilo .col!l, .• Joúvar0l •fraQ.queza·,·a,,, 
reyngiW~O ,(!~ le~ de .l854<.4tle:"creo.u es~es tribun~~oea ~ ·, 
J!;stll! r!Jfqrm!l'• <l91i.seqnencja.log;ipaj.dos prindpios aons. 
tit~~ionaea !l <la cqnsider~~Çijli;Jj.e que . .não póde. ,a,pplicllr' .. 
bem, !!lai qu~m .. não·. ;é •Pf.O'tifsionalr, não encontra ,a 
nieucu; oppo~J9.líQ . n~S~fli· C&&a, ·:nem fóra del!a, O acc.ordo· 
é nnani.me •. (,4pa~~~~º' ' ), . 

Tendo.,trat\1!\o .. d.e ·relações e . clesemb~rgadoreP, · .sou .. 
leladç.·.ppr_ natutl\.l.asso.aiwiíD. de .idéns)u deolarel.' . que 
con~ordo, e .o fnço (lQ.,Ill IJ\Uita .a p.ti~façiio,: :oom a 1' ·parte· 
do prujeo~q qtrereoido pelo illt~stre deputlldo pelo muni
oip~o , neutrt\6 · pelo meu a[[Jigo.deputado pela Bll<hia; a · 
saj)el,';, qoJll. a · part~ .conc.erMnte ·ao provimento .dos lu· 
gares de de;~amb<~rgadox. · 

NJio Jlle, sobr ... ter:npo pn~ll: ,ft~.zer· larg~s ·c.onsiderações • 
áq~fc~: dr~ ·. perpetuiclt'!de . <1os jjlizes 41! dil·~ito, ool!lo o 
fez .. o ,nobre. deputado q1;1e me»~eced.e_u, Obser,vo+s.ó· 
m.~.nte•-que ·.nã0 ,hs.verâ .eapitito .se#o/ e .re;fl:ec.tidoiq1:1e :, 
pon,J;Ia . . ~m · i).nvi,da-a grau~e. aabedorlf!i elo .. :P,re.(l~ito con• 
st!tllçional ,que. consagra a. pc»pet)lidacl.!! .cios juizes ;de. 
dire~, · gar@tia_.t d,e· sqs , it\Cll'Pe!id~•obl. . Pl!raíq.ue-egja · 
imp!\8é.t."ye_J_ COJliO ·_a le~: do• !llle· ~ ·IJ?'-eGU.tor:, C_: O.lll!e~iJJ.te~ 
me~te, n!J.O po~so , deq~:~,lr - 4e . ME\~, .oomo;:maglstrado•. 
que,Jpa p~a21o Jie :ser, .para qlJa .osrinilgistradosattinjão " 
a essa indep®ndencia, . sua . snlYa-gnard>~ e da sociéàa!ia1 . 
as medi~as que tendão a esae fitll tão elevl!.4q,.,ÇQm, ill~D. 
quero dizer que nceito o prizioipio da ruitigniqaae abso~ 
lut!\ ptlr& o .provimento doa l!lgllrei! de ·d;e~eÍll,QI\rglld,óres; 
sel):! ,hesitação ;1\Jguma,. . . •· .• ,.' .. · ., · •. · · 
~u. eei ,que o systel\lla ao.t~~l, .o,;dfl ~aO.lhR· &'çntre' os 

U.~ah, antigos juizes\ ele dir&itó, é é?tplioáyel pel~ ne~ 
ceijai.<l'll<i!a de arredar. juiz84 melloS distinotos-d&s·altas 
posjções df!,.magistratur"· .... •. · · 

O Sil. DuQU&.-ESTitADA TEI:tEIW,I.:..:..: Não ê esse o 
peneal!l,ento· do legislador'. · · 

. 0 ·Sti.. ,'~~HBOI!IORO DA SILYA:-Não .. <\ outro senão-o que · 
manjf~te~ •. , 

()Sa. DúQuE-Es'i'aADA TEIXEJR;I.:- E' premiar o·me-
rito a quem o tenha. · , · · 

O SJ!: . . TnBonoao DA, SI~VA: .,-Premiar o · merito. im,-. 
port!l, afaat~.r !lo 1.\'TSnr .de ileeembargado~ .aqueUes. que. s.e 
suppõe ni'ío tere.m,,m~rito. "Er,a o que eu, dizi!\, quan~ 
do, referip_do 11- e~pliosçi[pj!o eystema aotual!)l.ente em 
'l'igor, P,roout;oya.oontest)!:.;,a prooedencia .de s11a jrtstj.,. 
ficaçlãl'l .. Eu ll.U.~rie dizer que, ~e ha jaizes menos. dig~tos, 
e com .elles o .arbítrio confunda ál veze,B alguns que 2ão 
só menta. infelizes, tu:litp mal fjlzam .. uns . e outros nas 
altas .poa~ções da, judioatqra, . c!)mo n~s . com!lrcas em 
que ~eyexn, sa,r conservail.os, . oom a. desmorali2ação de 
rep!õtlda falta · de escolha• Aocr,esoe:p.tp, que essa .. apl'e
ciaçiip d.~ m,erito .e .de den;!er~to , é feita pdo uni co i:l!s
pons)l.vel das . m\\s ·.nometi.ções priroiÍivlls, o. governp; e 
se ~lle ás. vezes .l;lão aoert11, •ibi; .~tnputet, o que não. j~s
tifi~. o OOJ"rB!Jth':o. em cuja pos~e ~atá, ·e qu,e oom.pro- . 
me~te' a. ~Q.deM.nd~noia. do iliagis_trado. Demais, se h~ . 
juiz~S IDBI\O~ .. dignos, po~que, OP!lOrtu,namei:J.te não prO• 
mova.u p governo a punição le,g~l d!jquelles, que a t~m. 
merecido 'l ( Apoiadol.) · · . 

Se, p.oréi;n, Sr. pll'eaidente,, estou .de aooordo.com os 
nobres de~utados quanto á par~~ , do ssu prqjecto a qu!lc 
me teQ.ho ~eferido, oo:eJeQso.o meu dissentimen.to .com 
relw;ã,o_á outra pa,rt~ q11,e .entendo com. o proces•o . re
gul'\d. or (\a. rempçiiQ . .!.'\ois jui~.~B d~ d~reito, e dos a!.lce~sos· 
que jbes oaibão. , · · 

Q. SJ!.., FOJ:I!'!';I!S·:-.V~ E'X. aceita• o.principio'l 
O Sa,; TnsoDoliO.Dk SILVA :.-Eoi·assuropto.:de orga~ 

nisação não ha prinoipii!B absolutos;. elles deTem ser· 
modificado& ·pallis -ciroumlita.ncills• Desta opinião são 
os propria&•nobres-deputados, pois ·tanto ·não puderão 
obsel~r á ris.oa ·oomo absoluto ·-o -prinoipio:da· anti
guidade que o: .modifibíírão com· a itt1eiati?a ou a ·ccm
bina~o· diJ · requerimento!, !}os juizes de direito· pata 
aquel[e fim .. Istb !iene. de réspoata ao aparte com 11ue 
aoabaJdec·bl'!JW~r-ine 'ê· nobre ·depntedo, -q uanclo eu oo
ID,~Ao ·A -dai' 88· razões que ·tetiho para' 1!1,(1' não OOD.• 

formal' com B· parte do pr.ojecto relativa no processn· 
das remoções e aocessos daquel!es• j"Gizes. 

Vou fallar com igunl franqueza · áquelle ocm que me 
tenho .manifestarlo até ~gora, .franqueza qu~j lgo ser
me . imp.ost~ pela obrigação de conoonc1' para a 
confopção •. P,e uma lei permanente (Apoiado: ) Ju'z· de 
direita'i ·niío me s~ja. levnda ·a · mal a minh'n sincerid~.cle 
e isenção.· 

Ente.n:do, Sr. ·presidente, 11ue nas c:rcnmsnrmaiae em 
quo se -acha ·o paiz; com oe saua coótumos actu&ea, em
quanto não se con~oguir elevar o· espirito ·da ·mEg•stra
tura e dar~lhe. romor .(iegurid&-de, a gnralY. ia •ia fixi
dade doa juizes· .de âireito m.1s oomaro~s eri1 qu13 s~rvem, 
o direito da hU!l collaçih nos pequenos lug·Rree tlo inte
rior a seu ·nprszimanto, que B~rá o principio dominante 
até eobre o prinoipio de antigui:daie, conrormH o prc
jeoto, é oystema que tnlvez cause gn.ni<es inoovenicneia& 
ao · publico serviço- e transto:mos á justiça. 

O Sa. DuQUE·EsTaADA TEIXEIRA:- Apvi!ldo. 
o Sa. r~EO))OllO DA SI,LVA . ...;.. Tenho· conhecÍ!r.enta 

do pajz. Pot .via.dà .r~gra, .no fim de. tres on qnatro 
aunQs . dá exerci cio~ os juiz0e .q !le eerv~m nns comarcas 
do . interior, onde fervem intrigas que envolvem ta todos, 
estã,o impo~sibilitados de .continuar. ( .'.po'a<to1 ) InvocO> 
a e;J~:peri~naia dos .. nobres deputados scbre !!S desva'Oita
gel\S, daqunlla . perma!lencia dos. juiz eu de 1' insr.nncia, 
att!!i!-$Bs .. !\S Qircumstanoi~s .a que , alludi; permanenoitt . 
que.-. ~em ,ao, !IIenos é cons.t.itueional, pois a constit.uição, 
se d~n aos juizes <1e direito a p~epotenoia, negon-lhee. 
.a·inamovibilidade. {Apoiado,,,) . · 
· Elliqnanto,. pois, por um cqmplexP de lei3· niio oon~ 
segoitm,ÇB i~olar ... a magi.atr!!tu,ra· ,dns: lutas polit:c!!5 e 
das,.lo®liliades, dar; lhes o,u,m:aa in~pi.ríi.çqcs mais. nobret; 
e OO!IIpati'l'&ia.com ~grnnil,eza. de seu cargo, Q.ão concor
rerei ·.co.I;B. .o .I»eu voto para 1,1 medida .propoat'i. pelo~ 
nob~;e~ dep.utail,os. 

O Sn. · PtN±o LIMA:- Assim vai-se perpetuanilo a' 
mal. 

O Sp. .. T~on.ono DA SILVA: -Além ,a~ que, na· ob
serv.açõ.ea f.eitas .. poralguns, nobvEs. dep.utll,doa, com rela.,· 
ção Rll. p1·qces.ao eat!/J>~lecido, para .. xe.g"lar cs ao:ass,os,e 

. remoções .. dQ.s juizes, oombmado o principio. de ap.tigui
daÀe coiQ. o principio. voltmtario, induzel!l,:llJ<" · 11; pellir 
lioen.ça. para dizer que em m.in!m hnmild~ opinii\q . e~se 
pro3esao tsm muito de moroso, ae nã.> ~e impratJcavel. 

'E' qerto que o, nob.re deput!là.o imngirw.n<!C'1 a hypo• 
th~se. ma.ia favor~>.vel d!J · q·~nli.tf's -podem ocooner, . dicse
nos .que o jui<: de direi:.to m11.is antigp, apana9. vagasae. 
algo:ma .com!lrca que lb.a conviesse, ou masrilo . p~even1e 
a probP.bilidade disso,, il:!lmeiliate,mente .. n'u.m cn~o oa 
OO!Il ~UJ.tece<Jen()ja rr,o ontro, endereçqris. oppoxtlmarnant~t 
o ser-' r.oquerimf)nto i!JO· remçç:ão .. lv.Iaa ha uma. ;eondi
cion.al nsst11 expliol'lyão-é a pN:íimidadQ ~a Nsid~ncia 
do juiz de . di~~íto, proximidade. qu.e .- o habilite a ter 
pro111pto col)\:>.eoiD;lei\tO d•,a,alteraçõoa qu~ for~r..i occo~
rendo nc q1ladro da msgistqtpra, a.sor cnv~do o.n fnzer·· 
56 ouvir eem demora; condicional qJle EÓ e poucos, 
moi pouooa á applicA•el. . . 

Em vez daquell~ hypothese, o q11e oommum·ments ' 
suoo0derá nes~e vaôto:pl\ÍJ' á .q,.e, .~SP!llb.ados os j .;ize& 
de direito por ,tC)d,o o seu ext~nsis~imo. ter.ritor,io., S))rá 
indi~penq&vel e.sgotar prazos· . . para. ouvi"los sobie suas 
rem.oçõe~ para. a~ O<)marosa.que forel!l,·,vagando ,. confo:J:ma 
dispõe o projecto. Ao cont1•arie da hy.pothesa qJle Üji§a~ . 
rou o npbre deputado, sv.ppouha que o juiz de. direita. 
mais antigo e atá em Mato-Grosso ou Goy;•z, do:Qde ,não 
póde ;lldivinhar .o que se. passa Iill .côrte, nem pre\\er· 
casos. de vaga . . Logo, é preciso ouvHo,; aeJôr temo.vido, 
segnir-se-ha para .o provimento da comarca que ,deixar 
o me31D,O . protJes~o de audiencia ').nanto ao immedinw
jui:~; de direito maia ltiltigo; e naolm pqr diante .. IstG 
seda i;11.te.t;mjna,vell 

O Sa. · PI~TO ·LIM.\.<)-O, f5cto, de · e~t!lrt>juiz em.Goyaz, 
por-.exemplo,. não . o p6de. prejndl~r. · Está . l!m· -.G~yM . 
por .que ·qual'; a antignidadei dá-lh~ melhor .h~gal: .. 

O _!'\n. TnEoDoÍio · DA. Su;vA:~Entro ago~a no e'Xilme' 
das >6ispoei-çõew capitaes cl.SJ projecto; -oonstitutivna.- dé · 
seu ·plano; sem que•poi!Sa' hoJe' ·occupar--me ·· de ~eua; 
detalhes,, . · · , 

Estou de aooordo, Sr. presidente, em que noe lng~oo· · 
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.ué:los de njla:;;:.;,:t- r:t J~uj~ J~j1.:!E! ãe direito exercendo 
e plonituile <!r.9 juri;d10çõ 'e oivia e cl'in~inaee, suppri· 
n.idoo nesseslugao·ee m> juizes municipr.es. Assim, da
rn.oa &J primeiro paBao para o pad!·ãa confititucionll.l de 
j r,iz.er, perpetuas jnlgaai:o todag aD oausRs, j4 que não 
nc~ é (l"õsivel atoauça-lo inteir>:.menta ~.anão omn o oor
re1· doz tompoe. l\hs .coufesso que não pud~ com;>re
hen<!e,·, ;eniio por t xplioações verbr,ea de um dos illns
tl.'es momlH·os d f.>9 •~ommis2ões, o syatema da ilietribuição 
do serviyo ~elos j_uiz_:oB de direito nnquelles lugares ou

. de só d,es ,uncctonao. 
B->m sei, e é ciaro no projecto, que ag illuatrern com

mis,ü>.'l propooro que OB juizas a.·e dir€ito sa suocedão 
a;J.uue.ltiBnta no Wl::eroicio '<ss var~a que actu".)mente ~ão 
privt<tivnn, spor i•sndaixão de sê-lo; m!la o que ellas não 
de.ci&r.\rJw, wmo pz-etea~êrão filZe-lo, é quu a juriadio· 
c;:ã.;; oivil o crimiMl é cnmulaLiva para todos os juizsõ 
ele direito. C~lm,~re, iJOis, corrigir a falta de clareza 
q•1e lu na rc,tL>:oçao . 

Sou juiz d.e direito de m.rm vara especial, •O fallo com 
e:s:perienoia. Não contesto que haja conveni8noia na 
cessação do certos jurisui~ções e!peciHs, ccmo a do 
CO!l!mercio, para que soss funcções ae tornem cumula
tivea. Eó "!Rsim conseg!:.Ü'-se-hn que os jnizes, em vez 
de conhecimentos sobre uma ~6 eapeoialidade de direito, 
os a.dquirãc com r~lnção aos diversoa ramo• do mecmo 
direito. AtJtuslmenta os juizes chegão ás relações sa
bendo .eóruente o aireito criminal, e alguns doa que 
servirão varas especiaos ou privP.tivRs, a especialidade oue 
as constituía.; e jã é tuile para que aprendão o que 
igooriio doa outros ramos. 
Qu~ haj ,l convenienoia na suppre~são e melhor orga

nis&çiío de t<.tes v•ras eapeciaes, não o contesto eu; mas 
não me paJ•eoe que a~illustres comrniseõeg, suppriroindo
u, aoer~Bsem com o meihor modo de distribuir o ser-

, viço para que se conaeguiesem aquellaa vantagens. Bem 
se oompreheu,ie que Stlt·;•indo annualmente cada juiz 
àe direito uma daa varas eapecíaes, e na côrte ha seis 
oantendo os dons auditorias, •ú no fim de alguns a<Jnos, 
quando todcs oa j uize& ile direito tiverem servido a sua 
vez, ó que tor.l!t <> primeiro· na ordem do rçvese.mento 
á vara em que esteve uma vez. Já elle não recordar·se·ha 
dos estudea que euoutou. e fez no anuo que lhe coube 
servir. Em summa, co.m tal systema de rHasamonto 
annuo os juizes ou fioar~õ oom uma falsa soien.cia de 
superficiR1idaies, ou quasi tão ignorantes como ngora. 
(Apoiados.) 

D amais, observo que as varas espeoiaes de . commer
oio, à.e orphiios, ~ tamhem a proYedoria de oapellas e 
resíduos, além da parte ccntencio,a1 têm outra parte 
sdm iuiatrati v a de g1.·ande importanoi~ . Se 11 j urisàicção 
contenciosa rege· se por lei' expressas, processo definido, 
meioa de provas estebelacidos, de sorte que o zelo do 
j uiz intelligent~ e estudioeo encontra. nas leis, nos pro
cessos e nas pxovM aa uuica• bases que ha para a deci
são das qtl:!StÕSS C0!ltencios•e, na parte administrativa, 
em que o i ':tiZ procede magil impel'l'i, qtumjuri> dictionis, 
isto é, nwis pe],ll'ecta vontade .... 

O SR. FEaREinA Va:<Jt., :-Pelo prndGnte Brhitrio, 
é verdad.e. 

O SR, TaEoDono DA. :"!LU : - M~is pelo prudente 
r.rbitrio que ihe dão as leis do que por ellros que se ca
lão ; como pódõ-!6 prescindir do conhecimento dos 
homens e das ctusa.a, unioo meio qne habilita e. exercer 
aquelle pmdenta nrhitrio 9 Como adquirir-se-ha esse 
couhecimout0, causa tão diffid!, no curto espaço de 
um anuo~ 

Por exemplo, nas varaf:l commerciaei ns attribuíçõss 
concern.en.tes aH fallenaias são nd:niniatrativas; o mesmo 
&oont.eo0 nRa provedodes de oapellas ácerca de tosta
ment~iros,. tom ud.a de snaa oontas ; e DD juizo de O\'

phãos, mHia adminiatrati'lo que qualquer outro joizo, 
a respeito >le tutore~, suas co:J.taa, administração de bens 
de orphiioa. etc. Poie bem ; entre qualquer juiz para 
algumas dõatasv!lrae ';spaciaea para servi·l8. por um anuo 
66mente: Mmo ha de desembaraçar-se dos ardis do tal
lido ; qu.o aonílan.y \ terá nos administradores de masses 
f ,;lJid.as: oomo diotinguirà o tutor probidoso daquelle 
qua dolR.pidE! OS lJenB iJOD . pupilos ; quan to tempo OOU• 
snmirá par2. oo~~baoe:r 1.1 • moralidafle dos testamen
teiros 't · 

Se, pois, prevalecer o system11 do revesamez.,t:; srmoo · 
do5 juizes nas varas que são espeoiaes ou privativ~ s, ..,~, 
remoa os m:loo resultados quo se aolherá delle, quanto 
soíl:'rerá a Administração d 9, justiça. (Apo•ado:.) 

Imaginem as illnstrea commissõesoutro oystoma meu os 
perturbador qu.e esse, caso supprimão"ae squellas vara~. 
O que serh logioo era torna-las cumulativas a todos os 
juizes, como pretende~se fazê-lo quanto ás funcções 
civis e criminHee. Se, porém, esta idéa tem inoonvc.:ai
entes praticoa, se á sua adopção oppõs-se a natureza das 
funo.;õeo priv~ti vas, por ~xamplo, do juizo dos feitoa,. se 
ella não pó :le ser. fC§ita sem que se e.studem as altera
çõ~,s que deva tar a organisação dos cartodos e a distri
-buição do serviço pelog escrivães, nada disso. justifica 
que tal idéa seja repe!lida in limine. 

As illustrea commis,ões , m9ntendo os auditorias ne 
guerra , e mn.rinha o o mo se a chão organiaados, compre
hendem os juizes de direito que a atualmente os servem 
o numero dos juizes que devem funocionarlcumu)ativa
mente, sendo aquelles cesgos exercidos conforme o ~ys
tema de revesu.mento annuo. Na da opporia a csge plp,.no 
se não me pnreoeese preferível o ào illustre deputado 
por Minàa, em virtude do qual os actuae3 auditores 
passão a ser considerados juize~ ·de direito no.s lugares 
em que servem, sendo nomeados d'ora em diante p!lra 
ague!les oar~~:os os bschareis que tenhão habilitações 
semelhantes áa que se exigem para ser juiz municipal. 
Como elles e~tão oonstituidos, obscura e defeituosamente, 
sem jurisdicçã~ propria , rião é preciso maior hahili
t~ção .. 

(Ha um opart1.) 

Suste !:to que · ·não é preciso mslhor habilitação q ne 
a doa j uiz~s murii9ipaes : estes têJl attribuições m3is 
vastss e im:_:ortantes que ns mesquinhas attrihuiçõ;s 
dos auditm es, ~xcepção feita de a] gamas que cabem ao 
de marinha. Qomo estão or~~:ania .tdoa os auditorias, não é 
mister a exigenoia da habilitação do juiz de direit(}. 
Com vantagem Eervirão de &.n ditorea na campanha do 
Pnragnoy simples bachareis sabidos dns faculdades. 

Sej>1 coroa fôr, é urgente t irar os auqitores da posi
ção indefinida 13 pouco dflcorosa em que estão. Suace
dendo os r.otu!,!eS aos auditores dos regimentoft, regu
lando-se ainda poje por anaobronioas disposições des
oonnexaa do tempo da metropole, cs,pitães os mais 
modernos dn cl(me, porém escrivães de processos mili
tares, posto que membros dos conselhos de .guerra, 
cumpre tira-los de eemdhante posição que oonstrsnge, 
para dar-lhes a gue devem ter de magietrados. 

Posto que reconheça que agora não é opportnno 
curar da reorg1~'1isação dos tribunaes militares no pro
jacto que se di•oute, i misto sobre a urgencia de tão ntil 
melhorllmento. Sabe V. Ex . o que é oaonselhoenpremo 
militar e de justiça~ E' um quinto poder dv Estado 
exercendo funo\'Ões de poder mederador I Eu fui auditor 
de guerra, e sei que, pela desprcporção e exsgeradisBima 
gravid11de das penas dos celebres artigos de guerra do 
conde de Lippe, o comelho supremo por inapirações 
humanitarias é pmnipotente. O seu arbitrio, quasi sem
pre hem intencionado, póàe fazer do branco preto e ilo 
redondo quadrKdo, ae astim lhe aprouver. E' o que 
aconte.oe sempre com as leia severas e draconianas; 1~iío 
illltdidss, não ~·e fxecutão, como não se exeoutão os 
attigos <le guerra, cuja penV~ .dominante e quaei exclu.
eiva é a do are!thnznmento, applics.vel ,quer ao criJiie 
do f.imple~ rnfgão de farda, quer ao de trai9ão á 
bandeira neai")'al. (Apoiado•.) 

O anuo pt,asado . eu propuz ·que se nome!\!80 uma 
oommissão afim de rever o projecto do oodigo penal 
militar, orgunh:ado pela commhaão presidida por S A. 
o Sr, cm'lo d' ~:u. Não sei, porém, se a illu!tre odmizlís
aão nomeada j* deu parecer sobre tão préoisa reforma 
de no sa& legiulação E' ·urgente, urgentíssimo que ç 
faça. 1 

. ; 

Seja embora pessima a orgaoisaç~o actual doe tri
bunaes militares, pes&imo o prooeaao por que se regem 
e horroros?s sui1~ leis penaes, reconheço que niío é agqra 
a ooca>ião de frzer se toda essa reorganisação. · 

Sr .. presiden\e, é curioso o oystema . de substituição 
dos juizes, tal qual o imaginarão na illustreB oomD!iB~~: 
ha o juiz de dir~ito da comarca vizinha, ha o aubetiiuto 
propriamente ?it ~ do juiz de diJ:eito, ha ó juu li:nwi:-
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~!ptl e os enpplentes deste: quatro ordens de substi- tia; noTiciado que se nãe~ dispensa n'ootros paizes1 e 
!:::tos I sem o qual elln. co':lverter-se-hia em grande perigo. 

Esta multiplicidade de snpplentes prow q~e não é Deste modo pod.er-sc-hi~ incumbir sos juizes mnni-
:::.at:lral nem fimplel'õ, e a::1tes artificial a organisação cipaes com ~spectativa á •italiciedade oa com cll& já 
j::1dicieria que s10 illustres com missões pro?Oel!L Snppro adquirid.u, não só o preparo como o julgamento de 
:e demonstreção que de"'"êra fazer da incoherenci::t, n::o- todos os feitos; 11.ssim remover-se-hia ou minorar-se-hia 
rosidade e ontroa defeitos de tal fy~tema de substi- o obstaoulo constitucional de que juizes teznporarios 
tuição, referindo-me ao que hontem ouvj CO man .,Obre não devem !Cr encarr:gados C& nobre fUllCÇiO de julgar; 
sciJI:O ccpntaC.o pelo Maranhão, cuja intelligencia ob::teculo que ccnstttc.e o tormento de todos os oro-
lucida pô:z: em e"fidencia os inconvenientes praticas de jectos do reforma jndiciaria, como o actus:.l, no qual 
Pe:melb.sDte plano. incnlcon-15e que os j~zes munioipaes serião tão sómente 

o :"B GOlSES Ill': C.uno: Isto é bondace 'lio ncbre prcparadoreiS de p:oc~ftOS. 
cleputado. Além de que este systema de juizes preparadores 

ensaiado pelo codigo do p~oceseo não proYou bem, por-
O SR. THEODORO DA SILVA: -A respeito dos juizes que com 0 julgamento obdgado ao allegado e provado 

::mn!cipaes, juizes temporarios, pr!3paradores 5ilnple!- fóra d.&s vistas do ja!gador, 0 preparo feito geitcEa-
:::lCiltl ou tambem julgadores, cu apresso-me a reoo- mente ceria em meio de con:Jeguir se sentenças injtlS-
nheoê-loe como ino()natitncionaes, como tambem con· tas; ~ccresce n insnfficiencia do noviciado de taee jwzes 
feseo qne a.a r.ctnaes condiçõ~s do paiz ainda se:vem preparadores, pois'só aprenderião a. ser juizes chicanis-
de obstacnlon que !Ó tenhamos juizes confo!:me o typo tss

1 
conhecedores qnnndo muito da marchs. dos proces-

fixaào pela constitnição. EOs, mas i~norant~a da sciencia do direito. (Apoi11d01.) 
Além d•:s difficnldadea que acompa!lbão a reforma da Mas as illnstres commis~ões não puderão manter a 

organisaçã:> jndiciaria deste paiz, attaotas ns snas cir- linha divisaria e:J.tre jnizes mnnicipll~iõ preparadores e 
CUI!lstancia& topographical!, fin!lnceiras, politicas e de juizes de direito julgadores. Pelo ro · ecto com ete 
!lQS•09 costumes, aoc • • • - que es l gar as ques er. que nao exce e:em e 500 , 
~om o sen padr~h de juizes perpetuas, nnicos que reco- com appcllacão para 08 juizes de direito; e sejão quaes 
:1heoe. Será. possivel tê -los clesde a paroohia até a cabeça forem as rezões dc11sa disposição, beas ou más, pouco 
ce comarca, por toda 11. parte como ella quer<t Este importa: 0 ceroo é que ella acabou com a tal linha 
duidtratum &6 ee poderá realiz!lr em tQmpo~aa~u~·n~d~all---+----.ltãi~v;:Is"'o"r.:i..-ll.---;c"'o"'m-"'o~"""en"s"'a~a"'n,.......c"'o""n"'stí~tu"'i:-;ç"'ã""o:-, •c,.u~J"a--cpwr-.e~s""e;n;;;p-~---
t!istantes; por ora, não. t;ão as illnstres eommissões asseverão ter oalvado. 

E' verdade que pessoas esolareciclas em nosso paiz e Essa confusão se completa ainda mais, sem que as 
:?.té alguns estaciistas seus entendem que, além dos juizes illustrcs comCDis~ões 0 presentiesem, com a conservação 

er tuas ela oons • · ã - · · - • · 

~CT-se-hia admirado. Aqui estso os nossos collega", ~ue, nheoem 09 juizes de direito, como dispõe 0 projeoto, é 
ncompauhand.o todo o meu raciooinio, não prorerr!'iio porque as decisões firão pertencendo ao juiz inferior; 
:1am proferem a mesma exclamação de V. Ex., po:;a são mas este de•e ser sómente reparador conforme o ro-• . 

O Sa. FtaaEIBA VuNSA dá um aparte. 

O SR. TnEoDoRo DA SILVA :-Imagine V. Ex. as oom
õinnçuea que lhe parecer, pergunto 11e p6àe 68tabelecer 
cezàe ji, nos ter::nos da conatitniçiio, juizes perpetnos 
?Or toda a parte, em todos os recantoa do Imperio ~ 

O Sa.. Fr:nEmA Vu:o~:u. :-Que duvida I 

O Sa. TuEoDOII.O DA SILVA: -Visto que V- Ex. niio 
;uer reconhecer caaa impossibilidade, que, como todas 
u impoel!ibiliiadcs insuperaveis, a,ttenua pelo menos 
a àesconí\lrm.idad3 constitucional ~signalada, cu n~da 
cais t~nho qne responder. 

As minhas idéas são mais sinceras e prat:cas. Não 
?roclamo opposição á conatitnição, tanto que em res
':le~to e homenagem que lhe é deTido, l"Jmbro a co:ave
~iencia de conterir ·se aos juiz~s munioipe.ea ~ •itali
eiedade, se merecerem a reconducyão, visto não de
"'e:moa dar -lhes com a ~na simplea nomeação essa 
:mportante garantia para. saa iaàependencia, qno 
QC.quirirão depois das pro•es de seu no,icindo. 

( 811 algum apart11.) 

O SR. Tnr:oDoRo I>A SlLVA :-So parece diminuta e in
;;r.Sciente a prova de quatro annos de bons serviços, 
:econhecidos pela reconducção, estabeleça-se o prazo 
::naislongo de et>i3 ou oito annoa para a requieição da 
-.i talici eiS de . 

Ea C."tta' "fantagena neata idéa: a primeira, consiste 
e:o: approxin:armo-noJ da constituição, não sendo pru
~e::.te cot:ceder a f<!rpetuid&de on vitaliciedad3 sem 
Fl?'B! de .aptidão; a segunda, é .a do no~ciado àos 
:tõ:U! m..:;I:Jclpaes antes cfe oo!lllegnuem aquella garan-

:ro~o rv 

JCCto, e no entretanto tam em jnlga or naqnelles 
casos. A incoherencia é manifesta. 

O SR. Scuu REIS:- O jo.iz municipd é fómente 
preparador. 

O Sa. THEODORO DA S1Lu:-Mas definia o projeoto 
quaes são os actoa preparatorios'? 

o SR. ~Ot:ZA RBIB: - Niio era precieo, isto é cansa ea
bida. 

O Sa. THEODORO DA SILVA.:-Tanto era preciso, qne 
ahi está patente a confueão que indico. Attendão-me 
be:n as illuatres commi&ues; a miDha insistcncia é para 
que o projeoto não passe com o defeito a~sig::!alado,. 
co qual pod<>m resultar vP.cillações na pratica. O que 
dig" é de facil compreheneão : os ~nizee municipaea 
preparão Ofl proceEs\Js para que oe jt:UZeB de direi~o cs 
julguem, n e'tea c.~be decidir doa casos c!e aggrav01 
interpostos das dec:sões daqnelles ; mas alllumas destas 
decisões, pelo regulamento de 15 de Março de 1842, eão 
qoui definitiTas ; logo. se o projecto-oo o regulamenta 
!ôr alterado, continuão cs juizea monicipaes com 
o ~ireito àe proferir taes decisõei com força de c~fuü
tivas. Isto me parece evidente. 

UM Sa. DEPUT.A.DO :-AIIBim pareoe. 
O Sa. THEODORo I>A SILVA : - Estou soffrego por ter

minar, Sr. presidente, porque já é mais de one bons e 
meia da r.oite. Todl'.via não o farei eem algumas ligeiru 
e ineompletaa c:-beervações ácer~ da organisação doa 
delegado• e subdolegad.os, ou para :c:elhor dizer, da 
policia. 

E' minha humilde opinião que anelamos oonendo em 
deD:anda de uma chime~a separação da policia e ~a 

21 
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Em thaoria pod<•r-:se-!J.~ e!tsbelocê-la., como fa:z.e::n fr.cnlda.de qu~ actua1!Lente tem !:s sntc.riàadcs po1iciaes 
os publioistas francezes, que ta!lto s re::ommendão , e e o projooto lh{;B quer retir!lr por j-cstoa teothcs_ D' ore 
delles é que -A importámcs; porém meswo eu: Françs em Ciant~, cefB:lndo a sua ioiobhve, fiee.ndo i~nctivos 
semelhante esptltaCi> O ni:i.o o::io~>tn---Jiscrilllin::.da,., -Ge~a.>--i----,ot')Jsa-=~s~e;,os=s ::,p;to;cdh=en-rA1esne!l1mnaqllu"llSnnt:to:llorr_:,oõlftíflie~n'llr.~: i~ê~ol""ãoiiiu~oOip5lruoiii!l~Oõ'tRoirr:----
pclicia anda tts•vada com a juEtiça. O que é o maire ee- os não p:-ovooa, dirdnue se o risco de que abusem celles, 
não antorià.a:!e de poli.::i& administrr.ti,.s '! En) e~tt:nto como abus:io autoridades igncrantes on mal iuten-
elle prende crim::msos e:n fi.llgr!!n:e ddic:o, fr~ce~e ~ cionaàas. 
corpos de delicto, a a busca~ A viEitas domiailiaries, Os for!!!&dores 2.a culp!i, sen:Io parte e juiz nca pro-
act~s cc pol!cis judiciaris, :~lJm de que é juiz no~ tri- cesses que po: si in~t::!c.rão, o~:. o fazem p6r cdio, ou, 
bUI:ces con-ecci.:nae!, ft;n~çlio d.a justiç'. Os juizes de embora Fem este seDtimento, apaixo:cãc-s3 no empenho 
inf.t.rncçã.o , InBlistrado• pe:-petuot~ à..:s tribunnes civi.3 do descobrir prove2, cu p~r ignorancia organi~ão pro-
commissi~nscics pcriodica:nenta p:mt aquelle fim , lá cessas m&l fútos e sl!m provse. De tudo isto rcsultr. a 
têm amp!ss attribuiçõ~s de policia. judiaiaria; tambem impuni2.ado1 porque taee p:!:'ooessos des&ereà.itados hão 
prendem, 'VeriEoão os crimes per !!:cio de corpo~ de de- de cr.hir no jury. Eu não pom> agora. de~onstrar cem 
lioto, dlio ou autorisão bz::scDs, etc. da~cs. e~~ti~tic?~ ? .segoi!lto : 1', _q~e niio havendo no 

Até o ro rio miDisterio ubJico outra crea iio difi: - _ , 
l'B!lte polioia judiciaris, como a palavra .e o pensa- a aoção part!cular n~ pen;egui~ão dos crimes; 2", que 
ment:> difl'erem da seção, está com ells confundida. e pela incompleta orga!lisaç..;o dos promotores publioor, a 
até lhe é superior; pois o procu~dor do rei é chefe doa noção publica tambe:n é nulla; 3", que o procedimento 
offioiaea de olioia .lldiOiarin e cá-lhes in;trnc ões - . ., . . a~a.utoriiades folieie:ea a'asar 
assun como em caao.s . e ll~te clioto ex::1rce por ve o suppre a faltf'. daqu<l!Ies dous meics de aoç.='io: 
si mesmo as ftlncç5es dtlsses offioiaes, como t&mbem 4o, que desta r. b&orpçã,, resulta n dcscredito e a mú or-
dos juizee de instrncy3o, preDdendo, íoteuogando, ganisação dcs 'Preceescs. e a dcspropc.rçiio daa absol-
procedendo a enmes e ás mais dili enoias reciaas · - -

esco er provas. oa cniJ:es. o.e gtan e Com a cef>B~çiio do p:-c·cedimeoto ex-o(~cio, limitado a 
conftiaio é a de semelhante organisa.çiío I e restricto:!! cs potlerea dss autoridades policiaes pelas 

Demais, a isolação da policia jncHciaria Eó pc: tii não p;:usntias d:s fi~mçu prcvisoriss e c:>."Ctelas áoerca da 
seria uma garantia tão effic~. come se scredits, para prisão prcvontivs, as~nmptos de que a~cra. não 'Pcss;, 
a liberd.aae individnnl, pois naaa a Fóae vcnr mais do trataT, raaliz::-Je sqnoll:1 derc;,nc~ntração de poderes, 
que a pris o preTentiva, as bruc3s, os '-x:ames Pe~solles, sobro cuja cox:veniancia cu tnnto insieti nn prim~ira 
etD., ao:os qne preauppoem um ce::~o julgr..mento pl)r parte de~te dioetm;o, o prot~ge-se msis seriamente a 
parte de quem os pratica, da maior ia:P<'rt!llleia para a liberdade civil c politica do qne po:: ·meio da por ora 
liberàade.oivi!, e qae eão da campetenci~ e na.tarez:s da impos~ivel sepatnção da policia o jru;tiç!1. 
polioi.a juà.ici:tria. E' v:Jrdade que no projocto das illuetr~:s commissõee 

O projecto nii.o podia ser bem succe~ido ·na eupposts hn :imiiez no dcscnTolvimento da idéa.•de qt1e me oo-
eeparaçio da policia e ds justi~a: a su~ linha divi&ocis ou o IC' onda d.l.ru! EÓocntl:l um a· 

· · .. , - . · .. .. · , "Pare ca a termo e com insignificcntee venoitr entos. 
e aim á.jw;tiça; porém .esta oxcrcern funoçõ~a de !JOli- M.-!1 em &unnx:a, como é uma (xperieDcis que ao vai 
cia judiaiaria para a dt!!!ooberta dos crimes e de suall fazer, não cenm:o s. ti:nidoz. 
prO't'llll. ao.t~ de inlltallar-ao oorco juiz, como t=ibuoa!, Algum defeito h::wia na di"~otiçii.--> can~orneute ao 
e aq.uellll tllmbem por :!aa--vez-s~cr~t\H;ju~!:;;z:_;q;n~a~'!l;.d~o;.,~d~t:;p,.;o~is~~~----c'"as~o~d~o~q;-iu~o~o~p~r~c~m~o~t~o-;r~:l~ã~o::.;G~c~~~u~n~cji.ns~s~e~d~c~n~tr~o~dà.o~--
de coneluir suu a•e~iguações o diligencias administ;a- prazo fixado; uma cme::da, porém, j:í. o oorrigio. 
tiTas, co~tituir-sc em jniz n:~. formtiçlb dn culpa, que Perdoem-mo os n:>brcs depnt'!dcs s~ os demorei f4té 
contir.ús. a partencer-llle, mPn<'s a prenuncia, P' i:~, agora; e ac:-e~item que laes hgradeço a boncvolcncia 
segundo o parecer d&s commis(Õ :t<, s pronuncia é que com qnc ouvlrâo-me. (:Mui lo bem, mui&o bem.} 
estabelece a <iHTercnça entre a pclicia o a justiça. (o orador i comprimtr• tJào.) 

Ni.215o, porém, ha engs:co ou ind.eviào cscropulo. A 
prouuncin não é ums santença na siguifioação jnridioa A discussão fies Adiada pela bora. 
do termo, e portant) p::~~ia c:lm?t:tir á policia. Na Dada n crdem do ài:õ, lsvanta-so a eessiio ás onze 
form:~ção dJO culpa não h-. propriumcnta concrotJer•ia, hora& e quarenta mio.utos da ncitc, 
nem h& dis::a.esão sobre a qu~l dov.-l haver j ulgamento; 
no proprio intcrr<'~atorio do -réo àá-!C lao nlF.Uma 
liberdade para jaPtíaoar-ee, niil) lhe é permit:!ào dis· 
cutir e junifioar; niio ha ne::~eseidade ào pro•a11, b~o!!tão 
i.!ldicioa par& a pronuncia; c at.ó eua improced.encin 
nãl obsta a. qt1o se i:ut'\uro novo proccs5o, uão pü3 
fir-. -.á caua 

Portant:), a prJnnncia é um ~iu:ples desp!l'.lho sem 
cantcter àe aentença; ~ se lbe rctira[Sêm cs t:!It!itcs do 
prisão a que pódu obrigar, além àe não ser. nct'l do 
'ul a.ml':l :> tão cn . 

· a~t-:. dda.dt! ptooewsanw, nenhum 
libcràade i:ldívidual. 

(Ba u~ ap:.rte.) 
E' u.m felso 15Upj?osto acro:W.a.r que :: prenuncia 

equi•ale :\sentença, retlito; e se as autoridades polieilies 
contin-:1:<o a formtr oulpa, então o que é nabra!, o ~uc 
é deàucç~o r&z:mvci e logica deata facaldt.de, é qnc ellas 
cnüttã:c pt:111. pronuncia o sea juizo "obre a -ezi~tenoin 
cio ~ime, e de que:n·at>ja o-·crimiuo11o, em Y(Z à.c remct
tere::n O!! r-roc~c a.:-r.]uizL-&para qne estes pron-:1nciem, 
sem o yont:J de apoio e o eaclarecimcnto que lhcec1Uia 
o ~o jc.izo. O que~ prcci110 é quA se retire da pronuncia 
odleitc à ~ cb!-igsrrá pri!üo; est:.t gqr:>:ltie é <:!li:::cz, 

Se!!isão em 1.6 de .t.gosto. 

f'P.ESIDENCIA DO .en . C OS DE rn; B-'.El'END\'. 

~rMHARto.-Expaàiento .-Remüt<lo de dicida a D- ,. • 
F. {{. dr Afltas,-Pretençllo da camara m11nicipal de 
J'atan?guá .-Prtt•!nçilo do ttntnii-<:Or01'•IZ L . S. Viegat. 
-l'retenç;:u, de "ari<U compa,.hr'a• d1 naregGÇão a t:apor. 
- e , ~ . 
Jomiro .-Lictnçll• t\OI Drr. L, T . dt Lou~tlrO e J, ·Á. 
de /t'r'!Jtl.ei~edo. Approcaçál.l.-l.\cença _a.o de•~~rtr~<~dcr 
L. A. 8 , de Altn~ida, App·ovoçilo.-LfctJtÇdGO 1n1p1ctor 
da alfandt:{}a da Bahia /J . J. IJorgts. Approt;açãa.
Odcm do dia.-Tif7lÇ<lo de di•~··to: d1 •mpo1UIÇ;:u,. 
App!'"ovaçllo -Natt~"'oli.~~çi'J~I. A pprOl''JÇI%0. -Cltmmto 
:tniL-Rt{ormajudll:ioria. Discuno de Sr. 1. de Akn· 
r.~r --L{cen:~ ao dutmbargacfcr A. J, Gcr.~Bt~:tJ -
Licmra a!> dutm~ar~arlor M, C, l'in:ll -l.i<:tt'lça ao 
padr/ L . G. !U .1ra.gao -Licmça. M '2• , .,crip:urario 
da alfar.ckga. dr; Maranhao J R de .Sc-u:a -l'tmõet 
a divtrlot,-lunçilo dt dirnt~ ~ clr importa~/Io, 

Ao meio-dia, feita a clllut.,;;ll, e acb,nc:-ac pre-
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se&:tes os Sra .. conào. de Baep'!ndy;.: Pl:lrtalla, Pa:ranbos 
J lUlicr, Pbto Pessoa, Guimarães, Sobral.Pinto1 Casado, 
Camillo·.Bar~eto, Angelo do Amar&l, Fernandes. Vieira, 
Jo~ Mencks, Monteiro de Ca:,tro, Gama Cerqueira, 
.Rapceo da C&!La.r&, Cruz Machado, Rodrigo Silva,.Vi
ce::.te de Figueiredo, ME:nezes Prado, Lima e Silva, 
Fo:o.tee, .Araujo Gó•·s, Lamego, Corrêa, S:1lles, Gomes 

• '• r'igiio & enc-, (•r1ano e o oy, 
Au!l!usto Chav.:s: Siqr.cirs. Mend~;. Junqneirs, Aurelia
llO d<.~ C10rvalho, Joaquim· Pedro, Luiz Carloe; ba:-ão do 
.Araçr.gy, Diogo Velho, Camillo Figueire:l.o, Barr~s 

I ) J .J 'I 

:nões Lop~s, Pi~to Lima, Barros Cobra, Coelho Ro
clrig_ues, Dknysio Martins, Affonso de Carvalho, Pemra 
da ~ilV~~~, Pi:.úoiro, Pereira Franco, F. Bulliario, Paula 
Toledo, Can.<li.io Mendes, Booifacio de Abreu, Fiel de 
C!lrv?Jho, l''a.es de M.endonç::., Ferreira. Visnoa, Leal 
de Me:o.c z~l'l, Alencar .Are.!i!"l'l, José C~>lmon, Theodoro 
da Si! v~, Ferreira L~g:: e Bittencourt, abre-se a sessão. 

Com:pe.reoom dei'oi; de aberta a seS!ão os Srs. Au~ato 
de Oliv.:ira, He:ll'iq_ues, Joronymo Pt~nido 1 Antonio 
Pra~o,. Araujo Lima, Moraes Silva, Teixeira. Junior1 
Mello Moraes Gomes dv. Siha. Carneiro da Cunha Do-
mil:gaes, aulino e Scnza, Coeta Pinto, Ferreira da 
Veiga, Andr&de Fi~õ~:&eira, Leonel de Alrnc;u-. Soaza 
Reitc, Fero andes da Cunha, Gonçalves da Silva, Candido 
Murta, Jansen do Pa Vieira da Silva Galvão Ta ues 

vange tr;ta o Rto, ~n am1m, . o cncar, Corrêa 
c e Oliveira, U chôa :Javalcanti, Borge3 Monteiro, Duque
E;tr.:ada Tcixeirn, Silva·· Nunes e Pinto Braga. 

. . , ' 
cHto Graça, MnDocl Clementino, Pdd.erneirss, Rosa, 
Fausto de A,.;niar, Mello Rego, Caodido Torres.Filllo, 
Azaml:uja e·Pinto Moreira; e tem ella os Sra. Almeida 
Pereira, A~ei,. Rocha., barãO de ·Anajatuba, Caatello
.Branco, Lea:~:dro Maciel, Pinto de Campos, Cioero 
Dant-tS, (,;urlo•o dll Menezes, Diaa.da. RJCha,· Ferreira 
<lo Agniar ~ Mello Mattos. 

Lê·•e o npprova-11o & aota. ds anteoetiente. 
O ~n 1" t::Bcttl:TABIO dá conta· do .. seguinte 

EXPEDIENTE. 

U:n req'.lcrimento de Eduardo de Azevedo e ~ouza, 
2" conferente da. alfanàega. de Porto-Alel!:re, peiindo 
::l:>vsment'.l um anno de lioen com Vi!ncimentoe.-A' 
oo:nrni~são à e pew.ues e ordenados . 

Outro de Agostic.ho .Diaa co11-Santos Collaros, pedindo 
para !uz~r c:z:am:1 de sufficienoia de phnrm2cis na fa
cnld~êie :ncdica <h côrte.-A' comm1esão de instrnoção 
p~olica. 

REMISSÃ-O DB DIVlD~ A. D. A. . F . n . DE A:STAS . 

L~·!le, julgs-se ol:j eoto de deliberação, e vni a im
:tri:nir ·para entrar na ordem dce tr~>.b3lhtJs, o projecto 
ôom qu:~ conclue o seguinte parecer: 

<< ·"'· commissib de fuenlia, ten-lo ex'lminarlo o re
querime:Jto em qu·.l D. AdclaiàA Font9sRan~el da Antnn 
?6du r~mia~fio da qu:lctir. de 854SH1, a que hoje está 
~-eduzicl;;. a t~ivida por que Licoa obrig:;:d.o pa-:-a com. o 
.t:·;taO:o r.cu f .. l!ccido rou.:i.1o , o ccpit3o do f'Staào·maio< 
2e ar:ilbn ria Anto<:lio João R.ougcl C:c Vascon; ellos 
A::ltR8; 

c Ço;:u1idc;:r.=. :o qne ee t:-at:1 àa viuva de um llcrvide>r 
t.o ::a.a:io, c t, j •s r~oritos ~ão comprovados peles do::n
~cLo~ cue in~truem o mumo rcqnerimento ; 

!l C(>Oiii·i.eran·:l.o quo (i publico C•DOtorio tchar-;;.o :S. 

;.•~:~ticioõlaria t:.m cst .:.do de Dão poder satisfazer aquelle 
~ucargo ?e ia. t;u;.; , p o!JrCZl\ ; 

(( ?:.' c:.~ pa::-e;:;r que se l'l.dopto o scg11i:ltc projetrto : 

" A !lll!e:::::.b!én g~<rlll resolveo : 
« Art. I: 1-'ics. rc~ itâda n D. A~ela ile Fo:1tes Ran

~~: d-:: At:~s.<:, \'Íll " a do capitã,., do cstndc-:x:r.ior d oJ Ar
tih a ril\ ... \n~.onio João Rangel de Va~concdlos Antas, 
a o;;-c a-:1tia :e ~54&441, a que ht'je eatá reduzida a dil'ida 
a qne 5co:J. o~riga-:lo o m~~:.::o capitão p~ra com cs co
~:t s puo!:c-;s. 

c Art. 2. • Fioã~evogadas 5.8 dispos!:çtíes. e:n con
trario. 
• c Ssla- dan ~mmisaõ~s, em 30 de Jlllho d;:. 1870.
Cardcuo d~Me1ezu.-P•r•ira da Si~a •. ~ 

Lêll·ae, e si.o approv:tdos sem:deb&te1 os ~egcintes 
pareceres: 

PIIETE:SÇÃO DA. CUU.B.A. MU!'itCtP~L·JlE P"A.IU~AGt:.i. 

« A oommis!iío de fazenda,' tendo · e::-.:aminaà.o o re
uori :r.ento da. oamara. munici al da cidade de Para-

nsgus, pediado n decretação-de -meios panl :iberttm~ do 
canal do Varadoo.ro, na provincia do Paraná, e consi
derando q•.1e, para. bem resolver a pretanção.da referida 
c:uniU'a · mnnioipal, necessita de eaolarcoime:nJ)oa a tal 
respeito, é de parecer que seja o mesmo requerimento 
remettido ao ministério eompetente, para que se sirTa 
informar sobre o assumpto. 

< Entendo s. coomis&ão que se deve remetter a.o go
'Yerno para. o mesmo fim oa requerimentos seguintes: 

c l. · De Antonio Gomes Netto,. ceuionario de. Car
los Luiz C.:unbronne, pedindo. restituição doa direitos 
que diz tel" pngo indoviàamente elo material. destina-

o a emprez:s. esgc. .. a cap1 e ernam uco. 
c 2. • De Luiz Antonio Ferna.Dde&', ~dindo que-- ae 

lhe restitua o imposto de trammü~ão de propriedade 
quo pngou ao tb.eaouro ~ioD&l •. 

• I 

gario da paroohia de Mogy ds.s Cruzes, provincia de 
S. Paulo, pedindo a reõtituição da posse e -proprieda
de dos bens .do raiz que pertencião á fabric!l. da dita. pa-. . 

J -
prop: i os :.ru;.cionaes. por sentonça.:. do juiz'.> dos.faitot da 
fazenda, proferida em 1868, bens estee que ainda estão 
em dcpof!ito c--scm.deatino.algom. 

< Sala d.as . com~õaa, em 1l de Agosto. de. 1870. 
--Cardo.o.tü M~::e1-Per1ira..da Siloa. ~ 

PRETENÇÃO DO ·T~NTE-COitOlfEt. L.&. 'VlEG.U. 

< A ooromisaão de fazenda, tendo c:.:z::nmiBado o re
querimento em qne o ten.entc-coroi:.l!l . refor:nado.Luiz 
Soares Viegl'5 · pede Nstitnição ch · qusmtis .. da ·4988 

t:11con a e seu so o qua11 o e a.-m e:n .EerVIço: 
expcdiç:~o de Mato-Grcs~o; <J 

c Considorando qt:e o supplicante n::o concloio a 
viagem até Cuiabá, para. quo tinha direito á ajuda de 
C:l! o correspon · en. ao num ro e egu~s qu nao per
oorreu; 

• Considernn<io-qac lho foi abonada eeea ajuda de 
custo pelo medio, qnftndo a outros o tem siio em geral 
pdo mi:limo; 

c Considerando que subeiet :udo ainda a p:-wãJ do 
thesonro sobre as despezss resultantes 2a gr.erra, e cuja 
liq ·1Hação ainda niio está conoluida: 

~ E' de Fareoer qne Ee negue deferime::lto á. mencio
nada. pretenção. 

11 Saia ds::~ oommis~ões, 13 de Agosto do 1870.
CordoJo d• Mene::es.-Pereira da Sil!!a. ~ 

Ntl:TE:Sf.ÃO ·DE VJ.1UU CO:If.PJ.Nill.U DE NA'VEGAf.ÃO J. VA'POB.o 

c A com::Jissiio de fazenda, tendo e:rllmhl!l.do o re
q,.,.ori::neoto tlm que V&rins companhias do navegação a 
\'apcr p<:Qe:::n qne seja i l'l~<:rida n o orçamellto algama 
ci·,posição com o fim à o c:;n tinuar 11. iae::lção cie diieitos 
de que gozão os v&pcrea trn:iR"'-tlanticos; e co:~sider&odo 
quo a lo1 cio orç'\mcnto JS fot -votadP., e p~nae hoJe ê:e 
c.oliberação do scnBdo! é de parecer q':lc. t:ada te:n 
mais a cn:rara dos Srs . deputados a delibe:t.r sob::e.es:e 
a~sumpto na presente ses~ão, e quo aos ?eticio::larios 
oab.: o direi to de r equcr o·e:n é!irocta=:t;.~te ao Ee
:u1::c. 

< Sala <ias commie~ües, tm 3 de AgoEt :> de 1870.
Cnr:I.oso de Mtnt:rt.-P1r1irada Silca.. ~ 

I>RETE:OO~~O DOII EMPilEGlDO!o DA Ti.ECEB'EDORlA DO RIO DE 
J.\.'!CE.IItO. 

~ A' oommit:aão d"' fazenda. forão prcEcn~e~ cs rcque
rimc::ltOII doa emprGgadc;a da ro~bedoria do Ri:; cic Ja-
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neiro Augnsto Alberto Femanw e Jo&é Luiz Campos 
do Amaral Jnn.ior, pedindo, esTe isenção do cononrso 
de 1• entrancia, vieto mostrar àabiütaçõefi; e aquelle 
que lh~ sejão dispensadas as provas que jã. dea. na as. 
cola militar noa e:z:ames qne fez, para eer empregado 
n() thesoc.ro nacional · e oonsidersmdo c.e ara bem 
resolv~: s pretenç:io dos supplicsntes :necessita oc.vir o 
go"ferno, é de parecer qne aejão os mesmos requerimen
tos enviaC.cs ao tllinieterio competente, para que se sina 

restar as neo&sarias informa õ:3s. 
c a a !111 aommi~õfs, 13 de Agosto de 1870.-C-:r

doso à1 Mmt::u.-P1r1ira da Silr!(t.. • 

LICES{:A.!I A05 DU. L. T. DE LOUREIRO E J. A. DE FIGUEIRED\l1 

AO DESE!IlB.U.G.\.DOB. L. A. n. DE AL!!IEIIIA E A. B. J. 

BORGES. 

· · Entrão successivamente em discussão, e são appro
vads.s sem debate. ae reiseçõer. qu~ forão a imprimir 
n'l sesaão antecedente sobre a concessão de licenças aos 
lentes da fa.~uldude de direito do Recife Dl"s. Louren-. . ~ . . .. 

ao desembarga.o:l::~: da. rclaç~o da Bahia Luiz Ant~nio 
Barbosa e AlmeBa o ao inspector d~ alfandegs da Bahia 
Bernardino José Borges. 

PRI~1EIRA. P .A.RTE DA ORDEM DO DIA. 

I5ENÇi.O DE DIRElTOS. 

Entrn e~ 1• discoasiio o projecto autorisando o go
verno pua. c'lncsil.er á. companhia. Fluvial do Alto-A.ma.
zonas iaenção de direitos de consumo, não só para o 
materie.l que os empr~:.arios importarem pelo pra-zo de 
um anno, ~aa taobe:n durante todo o pun:o de dura
ção do seu contrato para os materiaes destinados ao 
maneio, concerto e perfeição das maobinas da empre2a, 
tudo nos termos da clausula 23" d.:- aito contrato, ap
provado pelo decreto n. 3,898 de 22 de Junho da 
1867. 

O Sa. PJNIIUno ecle e a cnmara cJnseute ue este 
projeoto tenha uma só clisetlBSão: na qual entr&ndo, é 
ap!)NYado sam debate e remettido & oommiEsiio de 
redacção. 

lSATUR.U.ISAÇ Ell. 

Entra em r discu86ão, que a pedido do Sr. Alencar 
Ara ri ?C se considera unica, o p-rojecto que autorisa. o 
governo a conceder carta de naturalisaçiio a Jorga 
Nacouz, natural de Alepo, e a José Niooláo Debbané, 
natural de D.a:miets. 

Vê:n á me;;a, são lid:1a, apoiaias, e entriio conjnnta
ma:J.te c:::: disouGS;io, ss so~intes eme:ldas: 

c Offereço como emendas os seguintes projeotos :
Guimarllu. » 

c Fica o governo antorisado a mandar pa~s&r carta 
de na.tu~alisação de cidaditos bra.zileiros a Marco& Risoh, 
natural do reino da Hnngria, o a Luiz Monteiro de 
Aguia:, natural de Portugal, o r·imeiro negociante, 
e o sep:nndo con~tructor. ambos resider:tes un cidade 
<ie Cnill.bá.-Paranh.os Junior.-Ca.millo Ec.rrelo.-D. 
llartiru. • 

« Fica o ~~::nerno autorisado a II:and!lr pallsar cart& 
de cidad.ii:o b~azileiro ao subdito portn~t-z Francisco 
de Oliveira Trava,soe, resident~ nn vill& do Brejo da 
Madre 2e De os, pro"fincia do Pornam buco. - F . d1 
..&guiar. » 

c Fica o governo autorisado para mandar pa11sar 
carta de na.tnralisação no~ snbditcs po~tuguc:z:es João 
Pereira à~ Souza Guimatães e Manoel Vica:::.tt~ Torreira 
de Sá, residentes no município da Pare.hyba do Sc.l, 
província. de Rio à a Janeiro.- Tcia:eira Junior . D 

c Fi:a. ant~ri&ado o ~eTerno a natura.lisar cidadão 
brazilciro a Etienne Sair~.>, eubdit:l auatriaco.-Carào1o 
rhMrn.urs . • 

c Ig·;.::U !aYor ao ~ubdito por~ugncz Aug-...-!o Cca&r 

dà Silva, reaidtlnte em Tauba~, provinoia de S. P~~ 
-GuimarZlet. :. 

c Igual favor s.osubàito portuguez Rllfino Rod.rignas. 
residente :no mu:nipicio de Maoahé, prorincia. do Ri• 
da Janeiro.-G11imoráu. » 

eeno, resid11nte na provi:ncia e S. Podro do Rio-Gra:lii! 
do Sul.-GuimarZ!tl. :. 

c Igual fav2r ao ~o.rtuguez Manoel !dartins de Frei-
, . )) 
c Igual f:;;.vor se conceda aos subàitos portug::.e:z:es 

José Lopes da Mctta e José Marques N.,ves1 reside:tt·es 
nesta côrte.-GuimarZbs. :. 

a: Igud favo~ se c::nceda ao subiito portuguez A=.
tonio José Vieira, resider.t9 no Rio de J&neiro ha mail; 
de 'Vinte aDnos, e eopregado no arsenal de maiinha. iia 
côrte.--.Guimar<lu. » 

« Igual favor ao subdito franoez Jcão Morat, rclii· 
dente na provin::ia de Santn·Ca.tharina.-GalDao. ,. 

<Igual favor ao ~ubdito fra!lcez :?adre Je~ Baptiste 

' ranhão; e bem aesim :to snbdito inglez Joh:n Rooertson, 
residente em Theresina, capital do Piauhy.-Yieira rk. 
Silva. :. 

c ator se aonaed:a acs aubiitoa portuguezes 
padre Ignacio José da Costa. e Antonio Lopes Branco, 
ambcs residentor na. provincia de S. P~dro do E.io • 
Grande do Sul.-Janlen do Paço. >> 

c gua avor n. oao o r1gues cs antos, su alto 
portuguez, do profisfãO maritima, e Joeé Joaqnim Ro
drigucs.-Jamen do Paço. > 

c Igual favor a Amaro Pinto da Silva, subdito nor
tngue:z:, de profis:;.ão marltima.-Janzen. do Paço. i> 

c Igu:U favor se conceda ao au.biii~o portuguez resi
dente no Rio-Grande do Sul Theodosio Domingues
Fangc.ino.-Janun do Paço. :. 

c Igual favor ao padre Antonio Bento BarboS&, 
subaito portuguez, e a Braz Antonio do OliYeira, snbdito 
italiano, ambos residentes na p:::oTincia de S. Paulo.-

' r . ,. 
« Iguill favor a Ednardo G:.brielli, ec.bdito ita.l.ia:lo, 

residllnte na pr<>vincia do Espirito-Santo.-C. C. Fontes • 

subàito portogucz, residente em Minns.-C. c:Font•z. ~ 
c Igual favor a Manoel José Teixeira, portngu~z, 

residente nesta côrte.-C. C. Fonte1. :. 
O.froreço este projecto cem o emenda:- Carneiro ti.;. 

Cunha. 

c Fica o governo aut lrissdo a conoeder o:1rta de 
natut~lisação de cida.cão b:razileiro no subdito portugtJ.c:: 
Jacintho Theodoro PeEsoa, do proS~são maritixna. I) 

c lgnal favor se catenas a F~lisberto de Barros Nas
centes, natural da cidadt~ do Porto, em Portugal, hoje 
r esideuto no mnnicipio de S. Fiàelis, provincia do Rio 
àe J:;.uciro; Joiio Frnnco, :nntnnl do Caparica, E:r: 
Port<~ ;;;al, de 41 anuas de idde, :;olt~iro, maritimo, re
sidente em M~cabé, provrn~i!l do Rio de Janeiro; e 
Florencio Alves C!e Souza, natural do mc~mo roi:lCI, 
casa~o. r~~id.o:J nto em s~quarema, n::. mesma provi:.
cis . -F. Bcl i:a·io.-Corréa.. :. 

c l~ual fav.:>r a Baltb.w;nr Jos~ Pinheiro, PortLlgue::, 
morador na eidaàe dél Santo Ama. c•, na prov!:n:i& d: 
Bab.ía.-Affo1uo de Can:a!ho. D 

c lgu:ll favor paTa cs subdHos portnguezes L::ci: 
Pinto Ma.1qu~s, Josó Pereira Y.nko Maltc:r:, .Ant~:J.~o 
Gonçalves ~srreiros o José Gonçalves Br.rroiro11, nego
ciantes e te!ident.ea na ciciado da. Babia. -Affonso a·· 
Carvalho . >I 

c Igual faTor ao Allemão .José Bokel, estabelr.ciào ::a; 
Bahia como director do um collegio de ccucaçüo. - [;. 
!larliiV. ,. 

c Igual favor a GuataTo Groi-xer, natu~al da A::.&
manha, e ha 15 annoa reaidcnte na cidaà.e de Por~ .:.
Ala,:çre como proflls!!or puticcl.ar.- J. Eva.n.gtii:l:. ~ 
N . S. LoóatC'. 1> 
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« !g:1al favor ao subaito portuguez Antonio de Gouvêa 
Le!:e, re!ilie!lte hs. 36 annos no Brazil, e morador no 
mll.:licipi:> à.~ Mecahé.-J. Evo.ngelista.deN. S.Lobat~ » 

c Igual fsvor a. Antonio Cardoso de Siqueira, Pcr
tugnez, com cerca de 50 annos, cssad.o com Br2zileira 
e cem filhos, f•zendeiro no município de Capivary, 
da p.ooqincta do Rio de Jsneiro. Cardo'o de Men1:11. » 

c Igual favor se conceda ao subaito portugucz João 
José Corrt!a, reaidente na côrte, e c!tt.bel~cido no Brnil 
ha. mliis d~ 30 a.nnos sem interrupção, e ao subdito hes-
pan o~ cs 1 e1ro, natura e arca o::~.a, o annos, 
solte ire, maitimo e residente na côrtc. - Cardo:o de 
J11ne:es. • 

c Ig:1sl fs.vcr n Antonio Martina da Silva Pint:l, p,,r
tog:lez, solteiro, negociante, re:!idente na côrte.-Go
me.r d1 Ca:stro. ,. .. 

c Igc.cl. favor a Sebastião Joaquim Barbosa, Portu
guez, casado, resident-3 na provinoia do Msranhão.
Gomu de CasiT'o. :. 

c O mesmo favor se conceda ao Portnguez Joaqnim 
Borges Linhares Perti:irn, maritimo, residente nesta 
oôrte. Duarte dl i::tcldo. » 

c Igusl favor se conoedn. aos r:ubà.itos portaguozos 
Manoel Rodrigues de Medeiros, Jtilio Cc;sar Rllmos e 
João R~drigues dos S&nt1l'l, o rimeiro resideDte no 

rE.:tt a s.nuos, o seg11n o na proVln ~la e 1ns:s, 
e o terceiro na do Rio-Grande do Sul.-M. F. Correa. 
-Jcm11n do Paço. :. 

c I ual favor ao u di 
Ferreira, residente na cida 
Paraná.-M. F. Corrêa . ,. 

c Igunl faculdade se conceda em favor da João Dusr
te Franco, nataro.l de Portugal, e residsnte na provin
cia ào Ceará.-T • .4le~car Araripe. » 

c Ig11al fa•or se conceda a José Pereira Heiarik 
Maltez, subdito portugutz e negociante na praça da 
B&.bia.-F~rnilnàts da Cunhe~.-Pereira Franco. :. 

c Igual favor a Eduardo Josqnim Corrê!!. do Brito, 
aubtiito portuguez, reeidente na província do Ali:azonss. 

Mello Maucs. ,. 

c Igllal favor a Joaquim Vieira Borges, subdito por
togt1ez.-.i Figueira. ,. 

c Estead.a-sc o mesmo favor a Francisco Ribeiro 
Silva. casa:.e~ cs:itimo, portuguez. C. M. dr Al-
meida. :. 

c Igual favor s~ concada. a M~noel Th.omsz Moreira 
do Cot:.to, natural da cidade do Porto, resideote no 
Brazil hs 41 aunos.- J. de Almcar » 

c IgtlRl fa•or ao subdito portn~nez, residente na 
província Gi.o Rio de Janeiro. Luiz Teixeira d-3 Mattos, 
scs p~tdres italianos Nicol:l.o Carlucci e a Antonio For
tuna to, ambos residentes na do Rio-Grande do Sul
Biltenc~urt. » 

c Ign:U faTor 11.0 sabaito portuguez J até F.1rnnn:lcs 
dos ~antos Braga, cnl!cdo, residente nn provincia da 
S. Paulo.- Paura Toledo. :. 

c C~Jnceda-ae igualfavor a Joaquim Pinto Rosas, Joiio 
Moniz Bittencourt e Antonio Au~&to Pereira, Portu
gue:r~s, residentes no Brazil.-Paula Tcleào . ,. 

c Ig:1al favor no Portnguez padre Manoel da Silva 
Cid, coadjutor d11. freguez.ia da No,s:l Sonho:.-:1 do 
Rcnrio de Goyana.- Uch6G Ca"alcanti. • 

c íl:"J.S tos portuguczcs ntonto a 
Silva Be::nar.iea, caendo com Brazileira, a José da Silva 
Abrmch-:s, :no::adores em S. Caetano do ChcpJtó, de 
Mi:lns-Gt:raes.-JtrOnJimO Penido. :. 

c Ig-aal favor se conc11da ao enbdito portuguez Joio 
Fernandes de Mattos Lima, casado o residente nesta 
côrte ha ::!!ai& de 20 annos.-Jeron11mo Penido ~ 

c Accre~;cente·se ao art. 1.•- E ao Italiaso João 
Firps, residente na proTincia do Rio-Gra:~de do Norte. 
- Rapoto da Cam<a,-a . :. 

c I~ favor se conoeda !lO cidadão norte· americano 
JOBtl?b. Ly0!!3 MJ. Gee, residente c C5tabe!ccido na rrc
vinda d.~ Pa!"S.-l'int' Lima. :. 

cr O metmo favor ao padre Domin;:;o9 Sta.bi!e, ~ublii~o 
itali~!lo, reside::~t9 eqS. José do Rio-Pretc, do J:::i:z; 
de Fóra.-Jo1é C<1lmon. :. 

« Igual fs;vor se co!laeda r..os Portt:~ez<s Jo6é Gc::J.
çslv~s d~ Lima ~ A~tonio Rodrigues Lolll'o, re~identes 
o pnme1ro na cô:.-te e o segn::;.do em S. Joã.o d:J. Bsr:-s. 

J. Capanema. ,. 

c Igunl favor aos PorLugaezes João P.:rei~a d·~ So~za 
Guims.rães e Manoel Vicente Ferreira do Sá. mo:-r:.
<lcros nl fregaezia da Bem ?ste. rov.incia. C..a' R!o ::.~ 

anclro.- er"ra ~ ' oa. ,. 
c Ig;:uu favor sa fl!ça ao subdito portu;;::ez J0ão 

Nopo:::nuoeno, re;idente no Rio-Grande C.o Su.~, hs. 
snnos ernpreogadQ na navegaçso de cnbotag~m.-Sobr~l 
Pinto. :. 

4: Igual fa'l'or no subdito portugunz Joã'l Ve::ttu::a 
Rodrig:1cs, residente neata. côrte.-Sobra! Pir~:o. ,. 

c Igual fJ.vor P.O cidQàíio han:Jverin!!o Aà.oloho He:J.
riqne Mull::r, re;idcnt3 no Pará.-s,·qu~ira Mmdts. :. 

c Ig~:21 hvJr 11e conoods a M>~noel Frano:> da Sa!ltS. 
Anna, subdito portuguez, maritimo e reside:J.te ne~ta 
côrte. Pere1ra Famco.,. 

«Igual favor ao snbdito portuguez João Fer:n~t:ê:es 
Loureiro, piloto do brigue nacional H•nriqt~e -Pereira 
Franco. :. 

c O t:)camo favol." se conceda a Antonio Gon~alvea 
B11::::o:ci~o~. José Gonçalves Barreiros, L:1cio Pinto'1~ar
quei!, subditos portuguezes, negooiant•s matricuhà.os, 
casad · · " · .. · 
-Pereira Fra•>ro -Araujo Góe:.-J fforllo d1 Caroa/ho. :. 

c Fica o governo autorisndo tnmbcm a conceder carta 
de cidndib br1!.1ileiro ao Pru:5siano D.,.,.iJ Moret Shon, 
ao It:>linno Carlon Pcnutc, e sos Po:.-tnguezes Antoni.:l 
M~nd.es Baptista, Heitor Placido Fernandes e Do:nin
gos Alves F~rcir:., todos cn~adcR com Brazileiras, o pi
meiro rcsideDte na cidade de Ourc-Preto e os qu!ltro 
ultimo~ no mun:cipio da cidade Diamantina, p~ovlncia. 
de Minn.:-Scraes- Cru; Machad:~.-C Murea- Fer
reira L-:~ge.-Camillo Figueirtdo.-José Calmon -J. I . B. 
Cobra . :. 

c Igllnl favor nos snbditos portngaezes Joã'' Ribeiro 
Mcnd::~ e Jolé Cardoso Leul, residentes no município 
do Presidia, e Basilio Jo~ó à.e Sant'.Anna Rates, resi
dente em S. Paulo do Muriab.é, prr.vincia da ~Huas-
Ge:oaes. Cantão . L. Ca•lo1. · J-tr.lt!JtiiO Pttu'd:J 
Jan:m do Paço. » 

< Fi:!a o govarno ignn~mente nutorisado a m~nànr 
pasE.ur csrt ;l. de nr.tnrh lis~ç~o do cidadão brazil'.:'iro s.o 
subdito ital:<ino psdre B~ln Nicoláo Ligario, v'gatio à::. 
fr~gucz!a do Santa-Rita da Ibitipocs, municipio de 
Bnrb3c~nn, o:n Mina3·Gorae3.-Gama Cerqueira .-Mon
tliro de Ca:tro :. 

c Ig.:d fa\·o~ !!O~ sub3itc:::. portugae7es J.:;ão Mudei;:-:1 
da Fcus~ca, n:~;ohiniatn da l' cJ ,ssc d~ ~~mad.a. !1:>~:o
nal; Jeito Go:n~s de Paiva, n:mchi::1ista a=.tranuoerar:o 
da 3' clns~o da mean:.a nrmr.da; Mr.:uoel Th:>:::Jn Mo
reira do Couto o Joaquim GJmcs Vinha, roside!ltes 
nesta côrte ; Domingos Jo~é de OHveirn Gnim;;rães, 
Munocl Jo:é da Costa f' Franci~co Mo:c.toiro B.,n:os 
rasident<·~ on or.:.v:ncia do Rio-Gra!l.•:e d.o Sul; Flor<:ncio 
da Almeida ·., João Mari!\ Roiri;~:ue~, mncbinist"a O.e 
3" claEse da armada :c.acionl>l; e bem r.sEim ao subciito 
norto-~mcrica:Jo Jamts S:mthey, machini~tn extro.n:l
merc.rio de 2" cl!l.s&e ela mesma armada; e c.r.s Portu-
gutzó?s oaqu•m .omo a o..1 va una, ran-:ie:o de 
Magalh:loa Mantzcs c Manoel Cc,rdcso da Silva Coru:u
bá, residentes na proTincia. de Sergipo.-L A . da Sil~:~ 
Nun".,. 

Ningucm pc~bd.o a ps1a·..-ra, c pondo-se a vo~os o 
projccto, é approvndo com todaa !lll emendas c re:n(;ttl.C.o 
á ccmmiseiío de rcda.~çãc. 

ELBME~TO 8Ell.'l"lL. 

Ve:n á mesa o eoguinte parecer d.& oommtasao es
pecial sobre o elemento servil, e mais o voto e:::l zepa
ralio e diversoe documentes relativ011 á r=.es:=a materia: 
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7'ARC:CEn E PR~JECT<> Of: Ll':l SOBRE O ELX.'IfE.~'XO SERVIL, 

APnE!E:"TUIOS PELA. COllf~ISSiO Ei.N:CL\L 1'\0l!LEADA PEL4. 
c.nHRA DOS Dl::PCTADOS Ell 24: DE !ll.UO DE 1870 PARA 

l:XAliJ.SA!l l':STE A~f: l:liU'TO. 

A co:nmi:o.;ão es::>.:::ci: l !;J.cumb\J~ por ests. &ugneta 
c;;.1::: r . .,_ cd êar :!l!'CCer a,:;:n n:-~t'.:!Cis. sobr:3 as medi-
dl?.E q:1e ju'ga.:sc c ::n~tnúnce ad ptar-g ar.er{)ôO 4~ •lem.noto 
:{~il1:o I rnptrio, vom d?.r eeutli. dn sna t:'\rcfa. 

Co:.-~cia c\;. :n.n•e;:ud;'Dte i: ··~;>ortar.~iK de t:O:., ~ave 
~:::.~s~::.t), !\ {!:-on··~iF:;.ã·~ ;- :rcc.:-.-nh:-c:nd..., a !jec~ssidade àa 
-.::-g~:::J.CUl qe1c u.~ ·.·1 ::e::o::c--::eo::: ac.a, JU gtírl na:> ever 
dc~m-at- o s.•u. t::lb:ühJ sc~:io o t:lmpo s~rictamente 
no::e~s~rio, !l·' 1'9. qnc o: J:ou.; L::<c::.brcs pudessem pro
r.a•:ci::::--sJ ::;obro;; o P.SSü~pto. 

O cu::qlric::e!lt,l de,:!c honrcso e::Icargo import~ ns.dn 
:::::c.::o~ a" qu) n dabign::ção C. os meios r:propril:dos á 
~oh:ç:!:o ib. ' ~~.b · gl'~va qu~;<t::\'l .::a nc~'a l.i.C~uslide.de, 
c:lj'l dil'eJçiio o cs?iri"o J>Ub]ico ag-11:.rJa com jus~ 
ll::l:t!c:l:lde. 

s~, pr.r:.. honr:J. é!. o IP.Jp~:io do Brazil, :1:io ha. net"ho.m 
Brr.zildro q ctO n['l d~soje V-3r <>:r.tinats. :1. eecra...-idiio, 
DS:> é men~3 (~CrtO qae a tmar.cipLÇilO •>n(rt 'l.ÓI importa 
11:na P' ofwtd•x Ir ~ru{01 m::çiio da. tJi:iG IOI:ÍG,, t •~:~mete flCÍI:I 
z(j com dire itJs prtca:isttntts á . const1;uiçii.~ elo EJta.:Lo, 
n~pcil•ldor e g<:>ra~t•dúl per _.l:a ma.~ ainda com inltrlz:es 
:nt••cúleJ d~ o .. dem pub~ica. Ts.l foi o concci:o onunoiado 

::l~rando p~c~ídaoto "c.o con!-elho C.o gabinete de 16 de 
Julho, .qnando i:J.terpellr.do sobre est~ queEtão. (1) 

U :n tal · problema nucca po'1eria ser resolYido da 
t,.. • :) .... ... .. 

A rea~xüo e a pru1anciu. ::epelHriã-:l a poEsibililisde de 
qualqu3r prdcípitaç:io, ninda qnando não houvesse 
:::lluit~ a f.:zer en;re e nctanlida:Je e a solução doficiti'fn 
dl\ questão. 

Por outro lado, a i:J.aort~za p~oiuzida pela prop~gan
da ~e b~~ e:t.,g<Jradas c11usa maior damno 11.0s legiti
moJ interesses do paiz do que a dee:-et~ção de qnalquer 
medida prud~ntu:aento resolvida.. E' por Í&ll') quo esta 
n11.2:u~st ca.:nr.ra julgou m;.enta iniciar ·. uma -direoção 
prcviden~, de m~!!o que, f'tl}>titatlo rJ propried.ad• aOluaZ1 
: 1t m abc.?o da 1\'>ISa primeira. m!ustria-G a~riculturtJ, 
" -~ 1 alttnd.i!W~ cz t>l:ol int~reue1 u1 .SI li elo a e111 
GJ:umpt,. t2) Txl fci o seu mands.t.~. 

A oo•:-t,....iflsfio se uf,;na., reo:lnhcC!c!ldo que a idéa ci'Vi
iisadora ~ hnmanitaria da emanc:psção não encontra 
~:dvilr.;~rios no Br!Uil. Mais feliz do one o forno outras 
:J&ções, não tt•tn olle da lutar co:n o llnt~onismo de 
neuh:un pP.rtiào, e nem o:; sentimento~ pa~ioticos dos 
Rrszilci:xs ;· d :-:}iti;;'.õ :trnais que uma questão tão g r:l.vc 
ll em:~ :r.tcc..:. cotJ 6ocbl po~~~ t ornar -se perigoso ins
tr:uno!lt<• de ~nliti::& ou hllri.-i.:in. d·~ a~it"-<;<io . 

0 j:üzo iosu~p ~i::o dos cstra.ngtiros nos fc= c:sss 
ju~ti;;a : 

"' [ll Bra:il ii!a ~·er!l ha.r tlttJtr { ou nd a prr r i!J n or apo. 
~O[Iisll, C1lh.er i:1 t.':e pr-e!i or the tribur.e. (3) 

E:.:ro ~: 6 ; n c ;>in~:i.J níio ~e acha n::. d<:!p!oravd si
~u~;ç:io em q~c· esteve !!. U•1iii.c-.:..m ~ri~Rn•1 , e q•tc tão 
bc:n c. ~liCrJ pt:i f-- i p':llo prc.,iC:enttl Lincoln, no seu à is
: ··lr i'o a ~ i r.~t :tl i.\~, i:i_;:. . preferido em Wusbic gton, Ctn 4 
i: c :.1'~rço c(' 185 L Tumbc::: .oão tcrros de .;obre?cj:-:r 
ll •c ,,:;z rtpug;:~ncia quo na Franca GEtcrili~o~~ a b~~ 
~:':!tiCR. s-:, .~.;::.o ;:!nê m·~ti.Hi" s ciccret.'>à.31' 2~!!0-:i·_, l83t z.t é 
}8~7, r;. ··m vc :::c~ :· cs ptc :on~:.'i:o~ que r.~~: ent~>t!)~cê
:.->O a cffi ~~-7~:1.- elo·; esf<~r<;:06 d os lcgishdor-23 semp~e 
· !l.e ;,:sJ:~:~.~ ~:: :~- 0 o•o•.nover ca:J.~el:samcx;ta a e:::J.:n:c!-
5P.r~Ô. f ~ ) • 

E:r. :>:-"' ~os cs~e :; L''-' ~Z'"s a solq ao desta (r~cPt"o foi o 
~eõul:::.C.u ca r e;•obçib. 

(i) !hs~ur:;o C.o :=::-. \'i ~c -· ::: ic C:·~ r~aboraby na. ~es~ão 
2c 1 4 -i e !l!,.;o à. ·~$~C ant!o. Anna~e. d!:. camara dos de
:?:.:.!ad(·S, v.:.l. 1•, p ·g. 25. 

( 2 J R -2ipcr i::::::cnta epprovadc em sessão C.e 21 ele Ma1o. 
á :!:lezu A . 

( ' ) Sp~ ~isl Rt• ;> : rt of t!J.c A::lti-~laTery confel'lõnce -
1&67-Pa:-i<- ?r.g. ll8. 

('l\ S::1: cc' cb.::r : B. de L"E sclnv.sp;e. Cochin: L'abo
'.ition de l'escla:vag~ .. 1kvcrley, Hí~tory of Virgiaia. 

No Brazil,.wm o p:rio.eipio da manumirsão 'folun
tatis. j4!:luia soff:eu os embarsços que em out:os pai%es 
a. et>torvá.r~, lll3m ~- id.é:~. da emancipação tem flià.o mo
tivo ~e pe~õ(>guiçã:> oa impo;o.sibilídade par& cingnem. 
Não só cs noss::s hab:toJ sociaes como a propria legisla
ção faTorec~ -~o a::mpre a · ccncessã.o da. Hberàa~e; e · a 
oommi~ão j ulg<H!e à.iõpenslida de indicsr as numerosas 

1rcpoPlÇO?.S 'J rc;.o p:1 o e sn 'l:l .. :>no que o e-
:::::r::oostrão p·)rque bsbilmente se a.:Jh3o com{)enài~das 
em Civeraos tr~tados jnridicos, e :!:SÍB especialmente na 
apreci&Tel obra d:> i!!ustr.ado jnri~eonsulto, o Sr. Dr. 

· - · , "n. ·• s::rav o no ra.:t . 
E' 1uc;;is. el{)quente, porém, psrn. uão ser omittido, o 

facto de t ... rem ss varifioaco no nltimo d.eeennio 14,6{)0 
reanami:tõss em um só municipio do Impel:ic-:1 da 
côrte, como o àemonotr4l o ul~i<::.o re~en:;:eamento r.. que 
mandou proceder o minist'3rio do impcrio~ devendo 
notnr-se que não forã::> <!Omprehenéiidas neste já elevado 
nu-xer~ seni\o a.tn:.lforriM regiatrarlaa nos oartorios dos 
tabelliães e esc-rivães dos jui:t~s de·ps2i. (5) 

A moderaç-ão de nossas leis sobro e. escravidão póde, 
portant~, · explicar· o motivo por q-ae clla ex!6t':l aia.da 
no Braz:!. 

Nunca tive:nos dispc6ições prchibitivas · cia manumis-
são, co :no ti verão diversoa Estudos da. Uniio·America.ua, 
vedando ou impondo eleved.la ttX:ls sobre'·a conacsl!iO 
de alf?rrias. Assim, P?t:. e~-3~plo, na C~olina. do Su~ 

' . ) , ' 

mento da. &f&emhléa-legisl&t.iva. Em outros E&tados n!io 
poàia libertar-Ee 1:dnguem senão maior de trinta,annO». 
~a ~eorgia esse d~shu.ms.no .rigo:r cht>gon &o po!lto. d.e 

du() que execntssse nma manomi~o te~tsmentaria. (6) 
Na Luiziania, pela. lei de 18 d~ Março de 1852, impu
nhão-re pesados tributos :sobre as man-:~mir<sões. (7} Na 
Coluu:.bia, ainda 'Em 24 de Novembro de l856l o go
-.e:nador Adams, ditigindo umn ··mensagem solemne, 
usava: dcstss incrinis -palafras: c .Houve tempo em 
que ums ·phil11.ntropia frivola mistifics.va-noa induzindo 
a orer que a eacra;vidio•cra uma illatitu.ição,injutt.a t; •• ~ 
{8.' 

Em todos os Eatad(ls da U.niã:o, emfim, era .regra 
geral q~c o e3cravo ncda podh ~dq~ir pelo ~~alho e . . 
Atsim o affirma C.ulier, dechrando ter. inntil · citar 
todcs c s textos a este respeito, porque f:âo n penas a· para
phrase daquclla rt?grA geral (8 A) 

.s~l !lmoen: a r n-:a nos o er~ae o ep ors.'Te 
C.Xt!Inplo do dt>svario :1. que póic ~or leTaWl a razão pela 
resi.;tl'n~ia ci.o intcre~Ee cft'endido, embora o aeja em 
:1ome do5 mai~ nobres p:receitc-~> . Bssta lembrar o pro:lc
dim.;nto das su•· s coloni&~ em ·ISU. 

Msrti:lica. Prolestou formalmente contra tcda. eman
cipação ·por mrus Ie'!'!jOta q-::~e f~sse; 6 até COntra a auto
::-id"'d" da prcpris mctropole. 
Gu.>dubF~ prcclr.=:;oa a rucestidaJe .àl manlrr in-!tflni

àamenle o bm~ficio da esr.ra~iiáo e de esperar que a 
tr~ua!orm :.ção oolcuial r l'suit&sse :c.uioamente da fusiio 
d:-.s r.:ca.s, d;u; :=:a.:!u:nis~õea voluntarias e do cresci
IPen~o · <ia população livr<'. 

Gui'ln:.Ja reclaco-:1 um adiamento illimitA.do, visto 
qne a emP.nc.ipaçiio, segnn:io o een conselho oolocial, tó 
podia se!' e!lec~uada pelo t~mp~ e peU:. raciencia. 

Bour bo:u foi uinda mais loDga, reputando a condição 
de escraTo mo!'almente superior, e materialmente prefe
ri~·cl á do trabtd1~cor liue! A escravidão, instrumento 
jlrvvlti·~nc~aL e pi!r:n.su.ente dn oivifuação; e que nio se 
p0di.a, se" : cP.lGl'.t "os péi! os direiroe das oolonias, enpri· 
mi;: a escra'\'iciío, mea::::lo i:l.:iei;Jni.;s.nd.o .os proprieta-

{5) An:lexo ~ e à.:scur.:o elo Sr. ministro do impezio 
!la ses•ii~ ee 13 à e Jruao c <:ste s.:nUD. Annaes da oa
:::Jara eles clepute.àoi. 

(fi) Th. Pat~~r : ;1sg., 93.-Van. Bi~rvliet: p.ige. 44 
e G7 .-A. Ca.rlie!': De 1 e~de.vage. _ 

(i) C. C. ~s Vl.:z:ani.a: ed.i:. Morgan, 1~55. 

(8) C;: =~:::, c!:. -;Jl. li, pag. 8~ . 

(8 ::) Carlier, cit. p<>g. 259. 
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rio~, meem.o garan~ndo efficszcente a mnnut~çio do ·I 
trabalho 1 ... (9) I 

Tal é a 'V"erdade hi&t.orics. que determ.in2 notavel rl.üfe-
rença entre o conceito e concli~õca ds esa::s.vid?io no I 
Brazil e a que ms.ntiver.io as ou~as nações. 

Eaperemos, pois, qua a.. Divina Prúviliencia pe::mi·~tirá I 

que essa. ciff.uençn se eswod'l. até ·ao mcd;, ea!Enlioo:;o I 
por qu(;l fui re~olvid.B à.Minitiva.'.:l.cnte a e=:an-:ipeção ·na \'

1 

Franç 1 e ncs l<:Staio.>-U :lidai. 
No Brazil, &. uni,;a, porém gran.le diffi~uld.ad'! que 

a. V ·- • - • : - I 

publica c particular coEl ::s.l!õedicit>;, inà.i:;pensaveis· para 
prepl:ar a c::.:.tincção gradual do elemento écrtil; ~ub3-
tituir as forç;.s prductiv&~ quo elle actn.1lment~ mir.is-
tra á mais imoorts.nte i:J.:.l.u~tri~ do pai• p<:'b trkbuiho 
livre e fac:ilmeute accet:sin! aos noesC'S ap.rienlt:m:s; ::cu-
dar a oon·iiç&o do t:scravo para a de colono sem prrj '1izo 
do direito de proprk~aJ.d •. e sem &bulo cia agr!cultur?..; 
pr;,mover, emfi.m, a i::;,mi~r~:ç~o por meio de s.ttra.ctivos 
effi.caz:es quo garantíi3 o b~::- -:::;tar d)s estranFreiros que 
licre..n .auxiliar s ~rande obra de :egc::~ernção e pl'o
gresso que vam,-s cmprehender. 

Gloriofia. e ·TI Obre tcrefs., mRS tã:> replet?. ue 
ços; que E o R:Jryao a o . pstnottsmo e a xruiltl aaeera e
dicrção podorão lt. v11r no csbo I 

Felizmont:3 não nos f.:Jtão as lições <!a.expsritmcia 
e prc1iaçõ&.~ alheias,., pois ~emos a pcm:orrt:r uma voredr. 
l ao exp.or::. a, quo somos n s os .u 1mcs a · a- a. 

Siío con!.lecidus os rest:J.taoios dos esforços e das me
didas Qmprog~~tdea J>')la3 naçõ~s que nos p:recadêrão na 
solução dests. qnc<.tã:.)_ s?~is~. . 

, , 1 • a. n 
em 15 e Maio de 1823 e depoi~ à e .i::numeras ·pro
videncias, foi definitivamente resolvida a. cmanoipa.cíio 
nas oolouias. pelo bill do 28 de A goirto de · 1833 adài
tad.o pelo de 11 de Abril do 1838, e, msis tarde, em 
1843, tambe:'l em relação ás po~seBsões na Iudia. 

Em Nova-GraiW.da; pela . lti de 21 de Julho de 1821, 
q':l.e foi completada pela lei. de 29 de Maio de 1842, 
quanto ao r~gimen -dos liberto~ (.A.nnexo I) 

Na Suocia, pcL1lei .do 18~6. 
N11. França, muitas o à.ivors:l.S disposições legi:.lativns 

c regulsmentan:s procnravão p:eparsr desde l83l a . - . .. . :: . 
( . ~ ' 

incsperad.a~onte resulton dos effeitos da revolução de 
1818 a dtloreto de: 4 de Março desse mesu::o anno. (lO) 
, . Em Portu;;.ol, ;m"tõito antes cia . ncvi~ si.ma lei, já a .. - ... .. ... ' ' 

H co .i.}ozc::nbro cie lP.M, lei du 2~ de Dezembro de 
1856, e .decreto de 29 àoAbril à e 1S58. ( U) 

Na Dlnan;ll.::-Ja, a suc~~s"lo da d iverr.Rs mudidas•pr~
moveu a p.rcmdgcr;ão dr.s leia de 28 de Jclho do 18~7 
o de 3 de Jo.tho od.~·IS48. {12) 

Na Rcuai!l., :-1 abolição da servidão foi resli:zada. pelo 
ukiae de 19 <ie Març) de 1861, previdente:.mnt9 an. 
tcoipado por muitRe medidaa prepar!ltorias. (13) 

Na H:illand~. pela h:i d"' 8 da Agosto. da. 1862 abo
lio-ee a · esorevidã~ nP.-colonia. Sur!naoe. (14) 

Na Uniã.- :..z::.erioanP, ~ lei. de 18 de Dezemb~o de 
1865 ·foi o desenlace do llü!'ro:roso dr.o..::::u~. que tanto im-

(9) Rap'lort do la commission r .:Jlative a l'ee~laTage 
àcs·coloniea. 1843.-Questions 1elatives au r::ê:ne sojet. 

(lO) L. de 4 de Março de 1831. e da 1833. Prrj .. àc 
·1839 o 1842 -L. de 18 o 19 dê J!llho ·1e 1845 -L. de 
1817. - Ordenanç~s C.c 18 de ~Iab, 4 c 5 dei Julllo 
de 18~6 e 21 do Julho do mos:no an::1o. Relatt:rios do 
::ninist ~rio d.a. marinh ~, c.iecll~sõe;, ii:qu.c::-.i.tos e r ebto
rios respc·ctivos. 

{ll) Annexos F e G. 
( 12)- Entr!l outrss ·disposições são mais i:npcrtante; : 

Edito real de 3 de Fevareiro de 1755 .·-~:d. de 16 de 
Mary<> da 1792.-A emancipação ·forçadP. e:n 22 de 
NoTembro de 1834.-R~gul~mellto da4 de Meio de l~3R. 
-Lei de Ide Maio-de 1840.-Ib. de 23 à.e :l1arço õ.e 1844 . 

(13} .,Abo:i:.ion de. sarva.ge en Ra~s~e, p!:.: u:::l c :: z:.
tcmporl>i..:l. A:J.nc:z;cs pag. 3:>8. 

(14) ·Aeha-ee no appen.iíce.ao 3' -:-c.;, . C.a ob&a Es-lrc.• 
Tidão no Brazil, <io Sr. Dr. P. M~l!:.ti:o~ ?::;. UlO. 

pressionou a todas 1'8 nações aheorl!<s !!:i. cont~mpl2çãa 
cio dclor:11o .e!!pootacc.lo que offc~eacn eqne!le povo gi.
gante dei.xando·S2 Mr::~tar á destruição hs.triciil&~ 
(Anne:o::o J.) 

Na H-es::J:n:.ha, n~ó3 u-:n trabalho cc::sta:r:te e progr~
sivo d.'entre o qusl~~e n~~ting11.~m as prcvi::e:.tcit~s toms
<l~ 1hede l8fi5,1á, ac.a~a.-d~ se~ adopu?o o proje~to ce 
L1 ap~esentr,do p<":n mtmilt!'o c.as c ·~lorn•~ I:a s~:.sao da~ 
côt'te~ em 2~ de M:1i:: ul:7.rnc, que é!et.:!..-m:nou a emanci
paç~a na ilha do Cubz, dtit::l'l ?CSSC!lt.âo cla~u,l~e Es-

. ., n'Ã ., c - ·, - • -

A Hcspanh'), q•le ent1·c ss naçõ;;;s C.a Europ•: foi a pri
meira a pcvoar de escr:l. V0!l P.il "u...'~ va:t:;.s c ,;o,,~~s, r. i-; 
quiz ~cr a ulti:!:a a re:-:unciar a um:-. iz:;;t.i:t:i~:io c ~ :ja 
Nprove.ção o Sv•~n~;elilo, a sci..:":cia e ,. lib ':r<ladc poli· 
t!cs tn!ná;ã') incor.!:I'OV'~r.:a :í. con.'cie!l,~i ·· t l:!r.o:-.:13. 

A par dessa ic:tmensa e protic:;;a butc :i:: ~ x;>'-·ricn:'Í>l, 
tei!los no p:oprio ?'!.iz m-.:.:itcs tri:J:Ühos já c!!e: e c ide! 
á po.bli::!dado I!.:!: dê 1823. qt:':r J.;a i:l!pro~sa quer 1:0 

parlare~:J.to. Div.:;:sos prcj::cto~ foúo ap:~~.c:1:~dc: e: 
nmb&s ~s c:ur.nras, e nos t rincips.~s orgã<:Ja ela imprensa 
de qna~i todas 25 provincias·. ci.o Im2db enc0:1trão-se 
em divo:::sas datas inuumercs arti vs fob~·() e:_tn. rave 
ouestãl>-

4 E' C.igna (!() e~pccial mcnç!'ro a desc; ipç?{o do~ :;ctoE 
legisb.th·o3, dccu:nentos e prcjcctos quo s:::bro o~te as
Bni!l to offcrrco o illuetr~do Sr. Dr. Antçll.io P rârs. 

lnto:nt. ens tntilr<:sso.nte cbre Tratad.;# . do Bra::al, por 
iss:) que, ~ervin~c para prcv.-,r qca dcsdeaiclopcndtlncia 
do Im:JCrio os €S'.;!l.distas brazileircs ~ .. !::~árão a i:lé:l. ue 
emnnéipaç.ão, offere;:e tambem u:::1 prc::keo m~>n&nciu.l 
para· con~u a c e:: u:'!o. 

A C.ifficuldad.J, pcis, ecnsiste na esco~n P. nppEc:ç~a 
cas mcdi:las já cxccutad~s cesde long::. C.ats, e l:.u-ga
menta d.iacutidss. 

A noE~<:l. taref~ é resolver C.:l. o1 port~;nidaàe e C.o moC:: 
de acçi'!o. 

OTPOnTUNIDADE. 

Quanto u est:l. condição, é cv!dc!!te ~ue ellP.deponcie 
ds. n::;,tur; za dr.s medidas qt:e sa qnizor adoptar. 

Pt~.tmilc: resolver dennitiv~rc eu te esta tramccndoJ:J.~ 
-c.cst:o sec rcvià.c~:ciar sobro a aub!tit:li üo C.o :: •.. ., 

inatrnmmtl de pn;ducçlio p~.b tr:.bf:lho lirr~·, fem bs.
rantir o direito, co ~ropricdaie, a riquez::. publicc ~ 
pa:ticubr, e t:.té n tr!l.nq·.~illid!ldó o s.:f::u-::r.nça. r:oria u.m 
arro'o tE() t()m<r:.:.rio dio fontsto:-a -reci·itn ão . 

st~be •'Cer, pc!ém, dgtp.!:ll!J mr~:'.id:.G q~u pr~pr.:r~::: 
loo::tf>=:C;.It~ é:. ft)!l:Ç~O d~n~' O d~ llm pcri0:":0 . a~sás long:; 
pr.r& !JOÔ.~;;r sil zc:u~el:l.r tcdos cs int'lr.~Fs~s t1mto quant~ 
fôr poesivel, é tare::fs. per co: to eifficll, ro;:;i ex:igids. -::.:· 
g ~:.lto;J:cnte ,teles :;:ais vitnc:; in.t:•c<sc:; de p!i.iz:-::. pr<:
vid·~r.cb . 

Em :S.l a~m:npto s. ine::-cin ou a !:.e~it::c;ão s2ri"- W:o 
fat~l como a prec<pitação. 

A c-:xpect::.tivr. d?. llo!uç::io pron:ettiêlr. cesd.c 1867 n~o 
pólo ser i::J.defi::l.ié:.a.mente p<ocrastinsda Fom df~ct11r ll 
nossa p~i:ncips.l fo:1to de riquez~, ll. sp:l'icultura, cuja 
base funàa-sa no elemento servil {17). A indecisão czr 

(15) Anncxo H. 
(16) Proj<'otos r.prcscntados n~ cam:~ra dos à.eputudcs 

em 18U, 18.5:1, 1852 c 1866; c no sen.aclo em l $62, 
1864 e 1865. - V. s obra Escravidão no Brazil, no 
appcudico ji citado.- Vice ta:nbem Apo::1tamm~r! 
para o Direito bternacicnal, pox A. Pereira Pi::1tc, 
4• vol , t-l'lg. 159 e seguintes. 

(17) Falh do tb.rono, profcricla :::a sl';osão C.e 22 c~ 
Maio de !.867 : 

< O oleme:::~.to flervil no Imperio n:io ~ó3e deixar C.e 
:::1erecer o-oportu:l:l::Oente a vossa consicert:ção, pro
vcndc-30 dê r:::odo que, ruspeitads a pro;>ricdatie act:m-:, 
e s~:n. ab:!.lo profu::JàC) · em nessa primeira i:!dn!>t:ia, !! 

agrioult~rs., eeji:> atteadidoe cs altos inter;;:ssés q,~c: ~ ~ 
ligiio á emancipação. ,. , •. 

Falia do tb.rono, p::oferid.a e::::1 sessão C.e 9 C.e ~,:;.:~.:.~ 
de 1868: 

c O el.e::nento s~rvil .tem eido o bj e:~to de asai:i<1: 
ea~ado, o opport;mamente submetterá o g::ve..--n~ i 
Y,;t;;sa sabdoria a ccnYe:llente p•oposta. 
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t&es c::-~u:=sts~c:ss selia un:: erre. !'enhuon em-preza 
poieris. inEpi:-sr conti .. ::ça; a cousc;lid&çEo co credito da 
h.vo::rl> 5eda impcs.:ivel; todo o progre'zso e acti'>i
C.~:de !:ca:ião p~õra!yasdc~;. 

A. simples rszão e o5 prc;nios e~e::cplcs dczs ont~os 
;:tiles ss~im o eemonsb!o. Nes:~ SF.s~mpto, c obstaculo 
=sis pe:-nicio~o á E>i!icacia üas :::::.e.iidlls r~:ps.re.toris.s 
.01 sewp!·e a lleF<lt• çao. 

E:J: FrE::::Ç·l, üiz u:n ci:tinctJ publi'c!st'l, Augu~tin 
Coc:t;n: c. H :;uve uma é peca em que Ol: p cà.et<!S pu
b:~c:: & e~t&.\"ão de so.ccordo, r. proprb op?eâç<. o ao go-
-rer:::o •?r::. avonve :J. 1 ;;, a u:.pren~ ::. unllnice. a opl
ni~::> e a ::~n "ciencis. não tí!:!hâ:> ~e~iio um!l oç-oz e um 
só pem~mento. J.. qut!bt~o es:.:.va pr6viaa:ente d~ddida, 
o espi!i~:· J:Ul:.li<'O ccn•sdo de cs;. e :ar, e á força de sus
~=::::~ :--s~ a er-i:i.-n:;,a, torn:J:·a u {a;ti i 1o1a . Hesitou-se . ~ 

As r:!tiu::ns m;didas, portll!lto, rcsentirl'io-~o ds. de
::J:m~. 

:::\s.s e-ave:> q::rs:\i<:! ecci<cs não te i:1friup impune· 
=e::~:e :! in c::s::o:-:;.vel lei ca opportunidade. 

E' ::or i-so que o i\1m,trr:à.o p:eaid. ... nte ds co!eb1e 
c.::c:~iE~ão nome~ca Fdo ~:ovcrr:o f : cnct z e:J::J. 25 2e 
~-.!a~ço éi~ ~ 8<101 o duque dt: B:·cglie, tratanQo ds qllcstão 
..:e G';.'lportunid:.de no OAl!...OJ lllel rela!o.io apr . 
.::::::J M rrrí'O êe 18 ~3 fClbre. n sbolição dn csors.vicão :o:J.as 
cclonias, fxp:::imic-~e de moàc seguinte: 

• s·n fuut de la prude!lce, il fRu! aussi de ]a Cerli!eté; 
.oc. suclpr. 1on pr c1p11 e PCT::!t aDgeretse; 1 :J.Ut 
!Jrenàre !e tem?s ~éccssEire, i:i fnr.t une ép· que de 
:rr.:t:sitio:~, mais cette traill'ition, plus on la réclnn:o 
~cngt:.e , plus 1ôt il ~mpcrte d'en fixer I c print de déps.'.rt. 

~ . i t , • sr 1r : pcur avsncer au 
:~:srcher ; 1~: at~.tu-quo n'aid.e it ricu, ne meue Q. rion; 
c"eet t:.n imp&.!lse, c.u tont se perd cn pure parte. 

c Si ncus s;gis~ons, ncus re~tcrons n,JJ ·re~ àu ter
rRin, ei noos D'sgiEeon& pa, d'autres sgiront à notre 
place. > 

Na li!csma época o procurador gerd dst colonia de 
Guadelupe1 con;sultsdo a respeito_ do rrojecto, então em 
estudo, r<spoud1a: 

c Tout ~y&teme tran~itcire a. f<1D temp• et scn heure; 
il devient in~offiaant s·n ne a'aproprie que d'une ma-
:::.iere ineo te c au e i e · - ' 
0:::1. veut l'appliquer. Celui-ci a le malh11ur d'nrrivcr trop 
:are ; sou tempf'> éwt "enu eu 1834. Lo statu-quo 
ê-11rC.é, cevait avcir ponr con<e nence naturelle, la 
::J éceo~ité de franchir hs tard · ~ 
~:-é. mal gré, ia distance qui Eópare encere les colonica 
fra'!lçsises de l' r.venir sccialauqnel ellcs sont irré i~tible
:ne!lt entmi:lées. Lcs concessicm q ;~i auraint , uffi, il y 
a peu d':<noées, scraint insuffisantes aujoc.rd'hui. • (18) 

Ci:1co :!anos dê roi.,; a a.boliçi\o er& em França um 
fact ::> con~umn:s.à.o. 

E::t;e n63, porém, e no seio da 'P!opria commis~iio, ha 
sincr. q ue:n conteste a o?portunidads pela fsl~ de co
::::heci:net:to e:z:acto d.a estntistLa d11. n oesa pop:1lação. 
.Assim p:-etenC.e-se justificar o adiamento de toda o 
qca1q:1er ::r.eiias~té qu;! se proccà a nm reoensos mcnto 
g c::-..; ;::. t<:.do o Imperio, que dnd:t agora vai e.e: de
cre~~ c.o. (19) 
E~:re::-..n~o ::. :c.r.ioria da. co::misf.1b perua. qne ha 

:::2 e ~icl2E cuja d 'Scacia nê;:; depende d üs dados estatisti
c~s C.a no~5a populaçã o, sscim como entras que baseadas 
:o os Ciilco!cs q:1e já possuimos, aindll :ncsm rJ dnn~o-se
; !:.es c -:::l ! iden.~.-::1 exsgeração, p ::- cl ~rão s~:n incoz:7e
::.ier:te eu · aéo::~ar.u des:!e já. 

~A TIUC'CLA. 

A ::::t.:s ~=gcDte ncceesidace ps.ra a a~minis!rt:ção 
7'::~lie& é sex. à.c:vi.da a orgaui>açi\o de ut'.ln perfeita 
~s:c.::.F:i~!l . E lla é a bese das medidAs legislativas mais 
::::?~=~::~~~ .• e em :nuitos cat:oa é io.dis;3ensavcl conhe
c~:--f'E co-::: a :naior e:z:acticãc poS&ivd o numero e aa 

(:8) Rtp?:::: 2t: :::inir.tre ce !& mari::.e, 1843, pag . .54.. 
(!9) ?:-o~ee.o ~- 13~ ce 18'iO ap::esen:&do nacamara 

:::.fõ G.c·p:.tt.cot ~lo ~r. c oi!l>e~he::-c Psuii.:lo J . S. de 
::: :::;.1 . 

r 
vnriadas relnçõe~> de. '?Opulscão. Assil:n, no liS!-:l::n ;:::.o de 
que trammos, tnge discriminar-se com s pos:io:el ce:
teu não EÓ a popnlação livre e escraoç:1 C.e todo o 1::
perio, mas tmnbem o se::s:o, idade, estado,I!ac:o:s.Uds.de, 
prdissil:o, nascimento e mortalida.ce. 

E' por isso que a commüsã.o reconheceu nnsnime-
mente a nc eesid d - ' · ' , ·' o_ 

cial dos e!cra..-os existentes e::n todo o Impetio, 1\E:::I de 
que, co:n perf~itA s:Jgorença, ee possão calcular os ef
feitos e oonsequencias dss medidas que t ê!l: ce ser 

rc re<si,.a:nente decretadas · 
é urgentemente exigida pelo interesse publico, ~< com
missão n~o hesitou em aceitar a revera liancção à.e con
i-idcrarem-ro livres os escrsvcs quo por culpa ou omiaeio 
dcs intort ssadoe deixarem de ser illcluidos na referida 
matriculs.. (Art. 2• tit. II do prr>jecto.) 

A medida capits.l desta di:.pcsição foi prevenida e re
r;:ulada por todas 11s nações que tiverão escravos, ec
bora sob diversas fórroas; é ~ ~entica á co decreto pro
mulgado em Portugal em 14 de Dezembro de 1R54 (20); 
o be.rmonisa-se com o pen~am~:ct':.' qussí geralmente 
adoptalio pelos illnstrados autores dos projectce affectoa 
à commisaão; cabendo d'entre elles a iniciativa nesta 
• : o e n. e o r. eputs. o a-
noel Francisco Conb, cujas idéss a este respeito farão 
<;_uasi todas aceitas pela comtnissão. EUa se lisongêa 
pelo aocordo em que 111) acha não só com o digno re~ro-

. o aran , oomo l'!l em com 
011 illustrados autores dos projectos ns. 18. 69 e 121 de 
1870: o 1" do Sr. deputado r.rsujo Lim:~, que no 
nrt 4• cons~>gra. a mesma idés; o 2- do Sr. deputado 

· · , e, mi n · 1 . 

pro\·idoncia sob a denomina~ão de -registro-, -regula 
minuciosamente a sua execução; e o 3• ào Sr. depn
tadooonselhoiro José do Alencar, e que no §2" do art. 3" 
estabelece identica sn:1oção á falts do matricula. (An
ne:z:os E) 

Assim tambem perua o illtllitrado autor dos projectoa 
ns. 19, 20, 21 o 22 deste a:nno, pois, eomquanto não 
ooJisignassc esta medida em nenhum dos referidos pto
jeetos, tt.lve% por já ter sido ellaapresentada na se~&âo de 
1869 e depender da d eoi!ão da caiXlara, todavia :no volu
me 3" da. 11un obra já citada reoommenda á pagina 237 

· , · mo senda de grande slesnee, e iniüoa 
tambem a mesma eanoção proposta pela commiasão, 
com a diC'er~nça de conceder o periodo que o :noeao 
direito estabelece á per_:_sorip~o acq?-isitiva dalib~rdade. 

sancçãc, porque ~ó s.ssim poder-se-ha obter um rt'aul
tado, coja exactidão inspire confiança. DepeDderá doa 
senhores dos esor:.vos não se exporem iis co::1sequenciae 
da infracçíio desse rigoroso dever que a neceuidade 
obrig& aos poderes do Estado a impôr-lhes. 

Ao fSOTerno incumbirá facilitar o mais pcui•E>l o eeu 
onmrmmento, dando para ieEo as providenoiaa qne jul
gar ccnvenient~e, pois qg_e, além do longo prazo f:z:.ado 
pela lei, dever-se-hão tormar as cautelar. precisM para 
que o sou conhecimento cheg-.le em tempo a tocos oa 
habitantes, e estabelecer-se as excepçv:s, ainda que 
muito restrictas, dos cabos em que o conhor póàe faltar 
fiO de,er da mstricula Eem culps. sua, como po:." e.xem· 
plo, a respeito dos mtmru c incapa:u, cojos escravos 
deixarem de Per matriculados no €leTido tempo por 
colpa on n~gligencin dos respectivos tu:ores e cnrr.
dcrcs. 

Tt!l é o &Niumpto da primeira parte do projecto . 
que a. co~missão tem a honra d.e submett~r a consi
dera .ão dceta nu sta can:ara. 

cn o, po::é:::n, evidente que a execução c ce traba
lhes inhe:cntcs á mstricula exige um pericco t-õlperior 
a 18 I:lezcs, entende a maioria da commiuão qne 01 
poderes do Est~do :~:iio devem fic&r em inerte expeota-
tiTa. até '\ne se Eatis~aça tal necessidade. E apezar da 
divergenCla de um ill\ll!tn;.do memb:o ca ccmmi~Eto, o 
Sr. Dr. Domingos de Andrade Figt:~eira, cnja opi
n ião autorisada mereco a mais subida considerl.çlo á 
maioria da commiesão, ella !lente profundamente não 
p oder acompanhar a S. Ex. na ia éa ce limi:-. ... noa 
por emquanto áa referidas diap~içõea conce!":len~ á 
matricula doa esc:-avos. 

(20) An:lc:~:o F . 
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C<,n"''::::lcida, porta.ntc, a maioria da oommisaão qne 
hs :<rg~nte necessidsoie de prep~rar-se o periodo in
t\vit!'..vel de uma. pruden~ tre.ru:içii.o, julgou do seu de"Yer 
es!'orçar· !6 quanto coube em soa de:lioação para cor
responder ao mandetJ dests. augu~to. oamnra~ propondo 
desde já. algum::ts medidas que lhe perecem não po
derem !er prejudicP.dss peles resultados C.o rccensca
men~o geral .ia popuh.ç<io do Im?t!rio. 

E' o que con~titue a seg-:uda ps.rte da tercfa já. 
as:ignr.l:<da. 

:UODO DE .lCÇÃ:O . 

mais ~:fficszmenta cs plltronos na ccnser"\'açrto da vi~ 
doslibe1tos . (Art. 7.•) 

E' j~t~mf:nte nPsta di.Jrer~nça que s oomiXl~ião en
contra. a poeeibilUade de executar-l!e es!e magn&nimo
pensame:oto fem onus insupera.'Yt-1 par& o Eata.do, sem 
prejuizo dos proprietarios, e srm r.balo da noeaa princi
pal jnduttria . .Atsi!:l o dt-mc-n;tra:rá quando tratsr do 
titulo resp'·ctivo • 

Tendo estabelecido a divifão dlls medidas eaoptadaa. 
a commieeã.o p~EIIeré. a tret!!.t de cP.de uma das dur.s 
partes distinct!lmente. 

GEI\A!:Ã.O ACTUAL. 
Depo!s de a?reoiar rdl.ecti:la.mente ns divc~as medi

das propostes e lembradas quer ncs projectos ofl"erecidoa 
a esta c amaro e aliun:f:, q u•·r nas leis p:omulgadas pelas Acom:::::i~são limitou se a cstab~lecar &?ents algumas 
naçõos que se occupá:ão do identica materia, e já forão dispcsi~õ~s que lhe pare,êrão mf<is urgentes e cnjs ap· 
citadas na presente exposição, que!' finalmente em di- plica.ção :pód.e Eer profioua sem ctl'ensa do direito de 
vere!ls obras ~s :ec\nes ne distinotos publioihtas; e, con- p:opriensde, e eem detrimento dr.s forç:l.s l)toduoti"i:li 
aic1ersndo todali ss medidas em relttção á especialidade do paiz. • 
das oiroun:::;tnnoias do nosEO prüz , a maioria da com· O tit. III do projecto ~oi eep~cilillmente conssgrai!c a 
mi~ão eatand~tt que devi& reoo~Illenciar á considera- esta soluçiio. 
ção desta sngust~ camara tão Eómento ts pro'Yidenci&s A6.9im estipula·s'3: 
cujn a·ior·çso lne parece absolutamente nece!seria á 1. • Antori,ação ao governo pera concece: liberdade 
aotuulidado , &dumdo ee a premelgaçâl) àe :muitM oa:- aos cscr!ivos aa nação, com claneula cu E em eila, e 11~ 
tras qu.~ não tão tão urgente& , mas quo sem duvida bcrtação desde já do~ filhos de taes eeoravas qus nas-
merec~m !éria coneidor•ção1 e te1ão de ~er apreciadas oerem depoi& da prrsent~ lei. 
opport':namente. . E' a doutrina de art. 3." 

--------~uru~~~~~~~~~~~p&.~~~~~~~--~--~~ecce~f~·nmxcii~am~e~nrot~~~c~sr~-a~a~p~rl~m~erlu~a~di~sp~c~s~tç~a~o.----
on lembradas p~lcso publicista:s po em ser todas ocm- deste titlllo~ pois que os podsre11 do Ett:ido, promovendo 
prehenàidf.s em à.oos eyetomns : o da emancipação 1i • a e:s:tincção da csoravidíio, não podião deixar de prin-
multanta, que foi a pl:cferid.a. pela Inglaterra, mas cujos oipin.r ontor~ndo a liberdade acs cecrr.v.:s que pertencem 
etrdtos immodis.tos pedem prnd-o~ir gxuea inconve ~ seu demmio. 
nientes, e a pr(Jgrt11iva. cu gradual iniciada pelo go- - Foi esta a n:.edidn geralmente a.d.optada pelas outra& 
verno fu.ncez em 1835, e deseoTolvida mais tarde na nações . 
camar~ dos deputados pelos prrjeato.s dli apresentados A França liber:Cu todos os escravos do domi.nio na-
a lO de Fe-vereiro de 1839 por Hippclyto Prusy, e a 6 cional quando pela lei de 18 de Julho de 1845 cecre-
de Julho de 1839 por Traoy. {21) tou as medidas preparatoriaa da emancipação. 

Acompanhando a. opinião da comrniaa&o pa.rl11meuta-r A Inglaterra, preparando previdentemente a promul· 
presidida por Chsrles RJmu~at que interpôz: parecer gação do bill de emancipação, tambem assim prGoecieu 
sobre o priml!iro destes projeotoa em 12 de Junho de em 1828, e :maia exFli'•it~mente pela circular que o 
1838, t!imbem a_ com missão desta. augrst!\ camara en- minilltro da marinha vieoonde de Goderioh dirigio em 
.tendeu que devia escolher as medidas preparatoriu 12 de Marr.o àe 1831 a todas ae colo.niu, exoeptoando 
igualmente a-pplie!'."Veis em ambos OB &yetemaa, &em eon- unioa::nente R da Uhll. Maurioia, o documento e in!:itulll-
demnar ab!rolnhmcnte nenhum deilea. · 22 

1·e eno, o a-na, as regru esta :: eci nA no fystoma Pottugal, pela. lei de 14 da Dezen.bto de 18M att. 6• 
progrtllitJo, que tambem foi adoptatfo p.f'la minoria da ~ unioo, dedarcu liTres todos os cscravc11 pertenoetltes 
commiseão presidida pelo duque de Broglie qufindo em ao Estado. · 
1843 apre•entou o projeoto de lti Enbre a ab;)li ão da A o 

1 ao as co omas ranoezu. tas a eEte Iespeito nos projectc.& que forão olrerecJdos 
Co!l~ttltand.o a nece68idade de a.ttend~r não a6 ao fa.- a esta augu11ta ca;n11n, julgcu mais ea.utelo•a e p~e~~ 

turo C<imo ao pr&enté, a oomiXlia~ii·> proourou indicar dente a. e:otorisaçao dada ao g;oYcrno pela. !órma lndl-
medidas que, extin~nindo FB.dudmente a. esaravidiio cad& p<>los Srs. dsputados Dr. Perdi..:ão Malheiro e 
para a fu rura geraçiQ. facilite111Jem també:m á geração conselheiro Pereira. da Silra no ~dditivo ultimamente 
aotu&l cs meios tnRis apropriados ás n068Blioircumatan· aprese:::1t•)do á. le! do orçamento, e por iSfo adopton-o 
o!a11, para qM l!em abalo poseumos regular de um modo intt>gralmente. (23) 
lento mas cfficaz a ex.tinc::ção d.o elemento eenil no lgulll moàida e11t& ccmprehcndiêia noa projeotos 
Imperio. ns. 22 e 121 dt< !870, c ptimeho do illustu.do au~t 

Dividindo, portanto, em dues partes se tr.cdidss pro- do rtfetido sdd,tivo, o o eegun_do do Sr. ccmel~el!_O 
poatae, a co:I~m!~são adaptou para a geração actu11l um José de .Alenoar, circu.l:Etl!nculs qne a commJsfãO 
comp~ exo de medidas paroiaes, directas e h:diroctas, e commtomor .... para meJbor antorisar a .sna propria opi-
pera a geração futuu um& medida geral, mas gradual- niiio. (.4nnta-o!.) . • _ • 
mente operada. A prtofer•-noiR d~.7a á <hsprslçao rn~s c:autelt'lln_ t::t• 

Q•lRDto ao syste~a adoptado em rel;ção á prit:~eira plica-Ee pela prop11a natureu. da medtdl\ em relaçu.o áe 
parte, é n con~equenoia. logica da opinião nacional: a aircuitlttant'ifa de ncslo psiz, ~ ~ch ... Rpoio Da condn::tll 
exticcção da eeornidiio Fem detrimento nr,m cff'eosa que a tal re~peito tiverão as ontt~<s n"ções 
da propriedade e dos interelleea socinee. · .Assim o lZOVerno inglez providenci• ndo sobre igua! 

Quanto ao adoptado em relação á se~uuda parte, é medida na circular do viaconC.e Goderioh, já citada, 
evid<.nt..~ que não pó da ha,.er outro ~hitre em relação levou a 7 ~vidl"ncia no pcnto de e-vitnt qne ta\ tr~akão 

(Zl) D. da Broglie, :Rappo:rt oit. pag. 166. 

(22) Charl~e Rémueat, Rappçrt presenté à la &éance 
ae 12 de J. QE, !838. 

TOl!O I\· 

• • ~< r. qt~e • 

(23) Annexo E, n. 11. 
(~4J ~laYe e:=ancipati<::n: croun elnes, 183!.. 

2"2 
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A re;p;:-ito ciesta dispoai~ pensso 2lgn~as pessoas, 
aasir!l oc::no u:n dos membros da commiasii·~, que se de
"~ra ir n:a1s longe autorisa!ldo-sa c govcruo a traru da 
emancipação dcseiJQ!avos oue :!.ctualmente ~ossucm estas 
corp:lrsções, .com ind~mwação ou. ~em t'lls, e para o 
seguclo .esse inTC<!io o pti!lcipio, alise incontroverso, 
de ter o Eetado domin..~ fundado em todos os l::cns das 
OO:rJXJr&~8 mão merta. (215) 

H a muito quo esta providt!!lCiJ. precccupa a attcnç;;ro 
do.s nesses legisladores ; e entre divet:Sos projecto11 d!'e
recidoe na tribun~ e na imp:oeDsa, a commisdio exami
z:cn tambem o do Sr l• .... C. Tavares Bastos &'f)re~entade 
nes~ camara em 1P66, como additivo á 1( i do orça
mento, no qu<tl se 2ispõs não só a xespeitc dos escreves 
eles corporsções religios2s, como tambc:n áocroi\ elos d.l 
neçãa,. e de quaesquor ~cicdadea c compa!lb.ias. (An· 
ll€%0 ?>!.) 

O p:'OJCCt? n. 2t de 1870 oon.signa no art. 2° igus.l 
provilienoi& á ào prc.jeoto daoomoissão, e no paragra~ 
ph:l unico do I::esmo artigo proapí5e a libertação dos re• 
f~Jridos escravos meci~nte indemnisação. 

A comm!ssãc, porém, s.ttendendo ao e!l"eito d11s p:o
video.cias decretada3 n:. ultima. lei do orçamentll gera! 
do I rio sobre a aliena - " • 

or ens religicsss, e oonaiàerando o ospuito de phi
lantropia quo a eate respeito tem ultimamente re'%ludo 
as refe:idãs -o:-de:ts, entendeu em sua maioria . que se 
de'fia limitar á dis osi ão oc::~atante do ~· do · 
ar 1go. 

Mas cumpre um dever perante o mundo christão, re
conhecendo que :iqudlaa oor~ções( mais do Q}l9 a 
qualquer t'utra ol!IS8(1 .da .aomedad<l ~umbo edificar 

e e:z::emp o a o aervan::~1a as V1rtu 63 prégadns pelo 
ohristianismo, e o respeito sos. prP.ceitoa da religião. 
(26} 

3.o Espl!cifioação doa CMos.em qu13 o escravo fica livre 
com indQlllnia~io e sem ella. (Art. 4." ~§ 1• e 2.") 

As regma eetabe.leciaas neste artigo :1ã~ na maior parte 
aimplea oonlil'lliação da jurisprudencia; e a ooii:.IIlÍSI'ão 
julga iontil reproduzir . os set111- fu.ndamontoe, porque 
podem ser fnoilmente collllul~dos · na obra citada 
.i Escratidao-no Bra;;il. 

Codificsndo tacs regru no p:-ojecto, a oommissão 
pret'll!deu. evita-r. . que po86ã.o . pre~tar-Ee a 1itigio ou 

~· . . 
Ent.~tan.to, sl.ém das casos de ,l~beraade previstos 

neste srfgo, ai:lda outros farão incicndos nos diversos 
projcctcs aUectcs á commissão, nssi:::1 como já an-
~rio::mente outio3 tinhão sido sab • · • · 
ração deata cr.mnra.. As11im ó o deu. 117 f!.e 18M 
apres2n~do pelo dcputndo J.:ão Mauricio Wander
ley, hoje o Sr. barão de Cotegi?e, c considerando 
liwer3 os esor:..voa que mendi~:.;sscm com consenti
mento cios i!enbores, c estabelecenc~o qao a alforria 
concedida ao ( ecravo quo não pudesse alimentar-se 
pele Eeu tr:~.balho, por dcença ou velhice, não eximia. 
ao senhor co do'fer de !OEtenta los. ~ (Ann~xo L.) 

A oo!llmitsi'io, co:r.qumto.ee limitasse ·é. disposição do 
art. 4", julga C.o esu. êcver C?mm~mcra.r a idéf\. 

4." CrtGçzto d1 um fundo p11ra. promot'tT a trnar.ciplçJo 
~ a.u-xiliJr o pog:. mento dos ;'u"OI do1 til'Ulos dt rmda qur 
11 em\t::rem em ci,-cudr do a.rl. 7" (tit. 3") do projectD. 

Pareceu á commissão que .era i:~dispeneavel habilitar 
o go;e:no a promover e auxilia:- a ..manumiu:io vobn
taria, e é este um doa meios mais dlica.zes do systema 
pa:cia! e prcgrcs~i'o quo fci tamb:J:n adaptado com van
tegen:- por outros pa!zes. 

Nc,.e.-Grana.da oonaagrou esta .oaaida na lei 2o 21 de 
Julho " 1 1 . · · -
di"~e~a& 'Terbu oo~titnti'faa de tàl fux:d>. (27 ; 

A Fran\a na ki de 19 do Julho do 18415 con~ig:lou 
u.:=. c::-:C.ito lll· 400,000 f r. para. a manumi61!:io, o qual 
ceve:ia .ser p~ogressivan:ente attgmen;ado nas leis dos 
r~spco~v~ crçamontos annu.a.es. 

(25) A Erc""tic.l~o•no !Jra::il jó.~itado . 

(26) Bulla àc 20 do DGzembro de 1741 de·Bene• 
dieta KtV ; e de ·6 ·de-No"Ye~ -de 1839- de -Grogo
riú XVI. 
("; L'ly-i -:le la Nu~·•e. GrP-::1da A!lllexo I. 

A Succia em 1846 consignon. ;sra o mezmo fim a 
somma annnal de 5il,OOO t. f., e foi prjlloipslmente por 
este meio q'te ella conteguio libertar c.s escravos das 
i>uas colonias. 

O illustrado autor da obra cits.da .J 1:cravidi!J no 
Bro.:il t::.mbam indica a mca,na pro,idencia no 3° vol. 
áp"g. H3. 

Em um dos p~OJt'Ctos aff13efos :i. cov.mis~ao, o de 
n. l2l de 1870, acha-se no ~r1igJ ~· i.:.denti~o pe;.en
m~:nto. (28) 

E' evidente que umn tf;l medE.a reri ... por si Eó im
poten~e para obter o reEultsiio de~I!Jado, se dla nao 
fo!se apenas nmn das auxilia:es dl\ idéa capit:;l : a 
emancipaç:'io g rral da futura g.m:ção. 

Desde qno ~o e&tabeleco a h9<!rtaçãJ da geríçlo fu
tura, e ~eim as est<.tnoo. a nnioa fonte ·quo alimenta a 
eEcravidão no Br&zil, <Jual é a do: 11ascimmto:, não póde 
ser in.differente a diminuição progrcESiva dos eacrsTos 
actuslmenta e::ti:~:mtes, cuja manurz:irosão deTidamente 
regulada, e sppli<Jad<.: de prt(trtncia c:t~.t do sea;o feminino, 
deverá infiuir consideravdmente pnra diminuir cs onus 
do Es:ado na emanoipaçib ds fL.Ltura geração. Fui este 
o fCnsnmento d:~ commissão consRgrc.ndo a prefercncia . .. ., . . 

Entre :<s quotas comtitntivas deste fundo só a oon
s>gnaa.s. 2ob o n. 1· póae gravar mnh directamente ao 
Estado, por ieso que im poru a decretação de uma quantia 

· - n:cnte a este fim1 zw:s, m~s:n&-ne&'EEtet----
caao, importando ella a necersidade de uma con&ignação 
no orçamento annnal, é claro que está eil...stl-icta á pos· 
sibilidade ce38e saorificio. 

M · s àmittiriio eata me-
dida, aeeretando nos orçamentcs uma verba especial 
para auxiliar n manumiasão voluntaria. 

Qaanto ás de que trata o n. 2, a importancia. ~~ im
pottot tobr• a propriíldodl 11crava, parece á oommi<são 
que, oomqusnto esaa applicação in:: porte nma redc.cç&o 
nos recursos ordinariôs da receita do l;nper.o, nenhuma 
outra quota poderia .ser maia legitimamento destinada 
á emancipação do que o produotD ~dos impostos sobre a 
propria-..e!!Cra'fidão. 

Foi sem duvida · eete o ponaamento dos doa.s illus
tTaios ·depatados, os Srs; ·Dr. Du>rte de· Azevedo e 
D:. Floriano.·dc Godo . uando ulljmamente offerco6-

S. Paulo, tão a1tamentc iDtens.>ada na prudente 60· 
lução desta melindrosa questão. (29) 

A. do n. 3 - o prodnoto do seis loterias annuaos -. 
Admittido, co~oe&tá1 pelos pcdares do Estado este meio 
de proonrsr J'Couraos, parece jnato que a elle se reeorra 
t:1mb~m para a renliza?ão d~ tão transcendente rco.ul
tado, até mesmo de prefercncie. :ia· destinadas a ou
tros fins. 

Esta medid.a ech<t-se coruign::d!\ tambem no proj~cto 
n. 30 de 1869 do Sr. deoutado Manoel Francisco C"trêa. 
(Annexo E n. l.) • 

Ae do na. 4, 5 e 6 sio õe notaria Ín!.ti~caç.ã.o. 
Além ;!eatss quctas, outras p:>derão fxar se maia 

tardo, regnndn as oircumat:moio.s exigirem, e que por 
certo oontribn:t'lli eflicazmcntc para fazer avaltar a Im· 
pottancia deatc fundo, como por exemplo, o produoto 
ae uma t~:z::a modionaobre os escra,.os ainda não sujei
tos a esse impoEto; c se não fôr E>:.fibiente, ainda. será. 
poa:ivel, eem vexame do& contribuintes, estabelecer-se 

· •special, como seáa uma ptqueo:a 
porcentagem eobre aa her~nç:.e e legados em qre houver 
tr.ansmil!fão do propriedade e10run.. 

E' snumpto susooptivel de muito msi :r desenvolvi
monto. 

6." Permiaã:> ao escr&'fo pa.ra!ort:llU' um pcoulio ·c~m 
destino ie•pecial d.a ma manumiuão ou de aeu& deeeen· 
denta e ucendentes.~(§ 1" do art. 6.") 

Eata. :diapo!içio, c~ninentemente c:ivilisadonl, inh1.n • 
dindo amor ao trabalho e os habites de eco':lomia, deTe 
auxiliar podero!amon~e ao fim desejaC.c. 

(28) .. .A.zmexo E, n. lO. 
(29} Ann.e:z::o E, n. 12. 
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A legisla"Ção romllna sdmittia e~ te. principiot e ofre-' 
:::'CCil ~:obre tcl ssaa.mpto grande subaiàio ao'noseo di
reito: PurillG ptcunia; q'-'ad :enu' dom in i permuu,; :c-
paratl4m a rati?nil;u, d~minicil habet. · (30) . 

Ent:-e nó-l ja é pratica geralmente cstabeleo!da pela 
maior p!irta dos POé:r,uidores de ctcrr.vo~, os qmes, não 
só cc:::sentem na-forme. -o do ~culi0 como o r.uxilião 
paga:!-:-.o nos tscrr.vo~ uma_.indem!liss.~ão pelo t;nbalha 
feito alóm dols horr.s ou 01:-s de e~rv1ço, ou peb ex:
ocsa? da colhcit.~ dia!itl além ca qu!lntiàs.'1e (lràinaria. 
N'üo eó :r:es cid«dcs, c~1r::t::1 z::o interior, os nosscs sgri-
cn1tores, desde longa data, as~1m prcc~dem 

Nas CJlotil\s iuglezsa tambem ll&Sim 60 procedia, 
mesmo ant~s das providenci~s tomadas pelo ac~o de 2 
deNo1embro de 183t. (31) 

Do mesmo modo n&s Antilhas francezas, como se 
demonstra nn.. cx;odção ·:!c me:tivos d~ lü de 18 de Ju
lho ele 1815. 

Ntis colonias he~panholas era um direito, embora 
muitas v~zes mu~:.;o pelva colonos. 

Quanto á lsgislaçílo p:-..tria, apenas temos aJguna :: .... i
soe, como, por <'Xemplo, o de 3? ~e Junh•J de 1~65 e 
instrucçõcs àa m~ma ds.ta, ~onstitulD-lo _um e1uho aos 

... 
Ypanema, provincia de S. Paulo, e na da polvora da 
Estrella, provincio:. do Rio de J.11neiro ; e tembem di
v~~sas instrucções ao ar&en&l de gllel"!a no me&mo sen· 

D~s P!Ojcetos oH'arecido~ r~sntemente a eatc1 camara 
oone1gnao a mesma disponçao os de ·:ca. 20 e 121, am· 
boa no art. 6", com a difr~ença: que:o.segnudo Jl(lrinitte ·. . . .. .. 

' . 
rsnte·como ·um dhoito c não exige agt1ella oondiç>íio. 

A mhioria dn commilsão entendeu oonvon~ente adop· 
tar a limitaçã.J, ombo:a no futuro s~ tenha de dar 
maior dellenvvlvimento a esta be:aeficio. 

6. • . Lcc :çã.? d• uroiçot do tlcravo como meio para o 
ruga:~ da lil;sràau. limitando, pcrém, o maxa'mo ào 
tempo <Helean'llos) afimtk e11itar o.J abmo1. 

E' a idéa con~iguada entre outras <lispoéçõesno § 1" 
do. art 4' M •• e 6" do attr 6', ~ 1" n. 2 do ~rt. 8.' 

Jl:stadisposipãJ já era.oonsagru.da pelo direito roman?, 
que nos é su.b~idia>rio. A oonet. co.Honorio c Tboodcs1o 
na 1. 20 Cod: Da poatlim; rever~ et rod.empt. ym-~1, 
reconhecendo ja&to q~;a o cspt!VO r~~gs.tado mdcmnt~:e 
a quem o resgata, deixa-lhe n fo.culdnde do p!ga:r, ou em 
dinheiro ou com seus serviços. 

Como medid11.. ruvi.lent.u e&tabel.c -se o m~ i 
aato annos psra: t"l i[ld~mniiaçãot e o ~ s• do art. 6" 
determ:na qno o·contrato de futuros serviços para o 
esorno obtE~r a lib~rdrJdo fcja. dcpantcnte da app:rova
ção do juizo de c;rpt.ioa, Esta limitaçiio. canstitue uma 
tríplice garantia -para· o senhor, para o l:bclrta o para o 
manumiasor. -

7 .• ProvHencias osra mantor a integridade da fa
milia, aatabelc cendr;:.r.c q:1o, no caso de libert&çib de 
etcravas, Q& .Gl~cs menores de oito ?.nll\:5 de idade acom
pauuarâõ suae :::cã:s (ort. 6" § 6'), e ampliando-se a 
d.ibpo&ição do art. 2' da lei n. 1,695 do 15 de 51\tcm
bro de 1869 8 qualquer CBSO de anCDBÇ:ÍO OU l:I8llBDliS.BiO 
de escravos . (Art. 6' ~~ ll e 12.) 

P.;la :referi<ia. lei prohib~·se que nas venda1 de c~cra
vo;;; re separo o marid•J da mulher, o filho d~ p1u. ~n 
mãi e oa f:lhc.s menores de 15 nnnos ; e a dtepos1çao 
do projeo~ abr .. ogc çue~lqtur ·acto do nlian-ação, por 
exemplo, as doações, partilhas, etc. 

O principio, portanto, dor.ta disposiçii?, s~amente 
mor<.l, já se G~hr. consagrado na ::toB&& le~laç~. 

A Ivglsten a ellta:bdeceu pttmdente& ífupt s:ções n 
eEt~ rcapdto nos :uta. ~-~a 70 da ordonn::rça de 2 ~e No
'ombro de 1831·. /.i:J.c.a mesmo ::.c- <li\s~ da· aeqo1escen· 
cia, dos eEcr.n-o.r. ni!o era ptm:nittid~ a saparnçM da 

(30' Ulp. r.. !, ~§ 3' e 4" . Dig. do. Pc~nllio ~Y, 1. 
L. ~~:), D1g. C ; L . u:J. OIJd..- de pccuho CJile qmliber
tat mob;s outr-.s ; t:6p'C:cislmente porém, o titulo 1", 
L . XY do Dig 

(31) Colb::J.Í€S A::glt.iM!. Obrn impre\&1'4 pc: vraem 
do miui11tro ds. :::;.arinb.a Barão D[locrr~;;, -vol. 1", 
pag. 161. Ord. C. ce 2 <!e Novembro àe 1831, art. 3~ 
c eaguiott-'6. 

1ll 

familia. tenão.qu;.nd.o a 2.ut.ori.U.d.e compe:"1::e _ ~eco: 
nhecia não haver ni~eo inconve::liente. ·O E-rt. ,tiS c.s.le1 
citad.s. &siim ce t:z:prime : 

c Se os e~oravcs, t~ndo entre si o grão de parentesco 
a~ima de ignado, declararem ao pmteotor ~ue elle~ con· 
se::Jtcm em- sel' sep2rt:.aos, este Eó podera acto~ a 

-,, . ·- . - r t: ·- • 
oonvenient~ para os referidos escravcs. Mas em -caso 
al;um sntorisar-l a -separsção ·"do marido e II'"C:lher. » 

Nova.Gran~ds condgnou •Da lei . d.e '"21 de J .!l::W de 
1821 o mesm~preeei:e, ettt:tt1inde ... se g.,ie;te dispo!>içiio 
no &rt •. 5." 

~ Ningunos EEcla'Vl::s podran vender se. para fu;.:a de 
la pr~vinc!o, en q':la ~ ~:.:!len, eeparanii9-~e los !l;Jos de 
los p11 drcs ; est~ prohJ bltion solo su bs1stirá-has .a •, que 
lcs hijoe llegnen a l,~s âuos dela pubsrdad .• (32) 

Do mesn::o modo procedêrão tod2.s as ~açães, _consa
grando providenci.as a tal re~pe~to !las. le1s já mta~as. 

Mas, para autoriEIU' iln:r~pl!aç:lo 111dtoa_da .•• bas~1a a 
pro:,rio ooneeito de~~a: nugusta c~màra. t~,~ :!lga&men~ 
em:nci'ado pt-lo sen 1llustrRdo pre&ldentA ~ Sr. ·cons~lbe1· 
ro Joaquim Octavia Nebia.s, no ultimo din. dases~ao de 

869 . • • . 1! 

marid.o e mulher, dos ti.lh~s·e seus pai:s, ~té uma. eerta 
iê!OO.e, é um p:inoipio ~o~roinentemente p!llla~tr0p1eo, e 
que, dando e:!t:p~nEiio acs 'Sentimentos e a1Te1çõea .natu
raes nessa clatsc so metmo tei::J o offerece re ouso aos 
sen ores, e trax:quilliea ou furtifica este genero e 
propriedade. . 

c Já vos disse não ó uma moSida completa;: mu1tos 
illush'es collcgas' com seus eentill:lentos c:lcv<~dos, ·~O~ 
sua intelligenaia aEnsda. qnererião que 80 fizesse mlUS 
alguma causa. (ipoiados) Creio quo é este o peils~
mento em que abunda toda a ·oamura- e em geral o ·pat:z: 
inteiro. (A.poiadot.) » · . 

A co!X!mi~~iio, portanto, cumprur ap~naa um C:ever 
rellliz!lndo este :ponss.mento. 

8.• ProlecçlJ.o aosucrarJOII Ub1~to1. 
Tal é o e~t>irito doe diversos paras:r;ra~hos do ar!: 6.• 
Nehto intuito a commiseão pto~õe d1Tat'St:!! meu idas 

que hn m-:1ito 'sã" realamades pels .ov~~~iio .J?ubli~! .e 
·ontrzs quo Eão a consagração de prmctpl<>S·l~• ad.mlwti
dos pela. nossa jur!!iprudonoia. 

IEenção du ·impo&tost emolumentos ou cle!fpez&s· ,ás 
alforria3 qn!Jr a titulo oncroeo, gu·3r gratw.to, asmo 
aomo ás horançna ou legadcs mstituidcs· em .ba_:.-"1. 
da <·mancipação, e á~ erremeta~ões pnra can;ur.tBEao 
de escravos. . . 

E' favor já admitti ~o em alguns casos pelo dire1t0 
patrio, e. sobre ta~ e cEs:Jmptos temos entre outras· &s 
segnintcs disposições : 

Rop,ule.mentos u. 15·) de l8i2. art. lO~ .4'; n. ~13 
de 1845, art: 8"; n. 2,743 de 1861, ~>rt. 3, n . ~; Clfl· 
c1cto n. 2, 713 ele 26 do Dezetnb:o d:. 1860, ar ... 85, 
n. l& • lf . 

Acç<%0 1ummaría; gompro que ~e tratar QC a or:1a ·ou 
liberdade; appollnção nece61<a.l'la da sentença qoe lhe 
Côr des!avoravel; illcnç~o ~o toda o qtUilqoer cle!peza. 
para quem a rcol&mtr ou defender. 

.luguns destea favorea achão-se eancciont.à.os .pela. 
nC!!!lll leg[slaçio ha mais do um ~oalo . Ü~ alvaraace 
10 do Março de16R2§ 3', o ~·l6'doJa~e1rode 175?~ 
ssaim como a. lei de 6 de Junho de 177.5 Jll chll~s trata-
rão~ mas, tenà<H"e dado· oontestaçã:> na pratiza, !liio (i 
inutil o 1eu reconhecimento. 

Nnliidade de toda s. coniição, clAusula !lu on~:.s qu:J 
prohiba ou posEa impecir e pre}n~oer a 1zber<1ade. 

Faculdade ao conjogd line ~r~ remir~ cc:o]ug~ ~
cravo o os filho&, modiante equ~tativa·Ualia~ e'· .uu-
biçib im::.Jedista da importanota. . . 

E finalmente al~m&.a outu& ·l)rOVldenc:as t::.lltos 
imp01tantcs. _ 

A m• ior parte daa meliiàt6 ind.icadu ~e _so.hnc :~o=
signadu nos projtcta&• afftotoe á oommua"o, o t•!n a 

(32) Anncxo • 
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autoridadõ não sõ do direito romano, espe_oialmen te 
depois dos prinoipio_s humanitarios.de Jnstm1ano, mas 
tambem da legislaçuo ~~~ n~ssa ant1ga ~etr.opole, e. ~e 
todas a; nações qu9leg1slárao sobro a dJfliCJl trans1çao 
social de que tratamos. 

A mliioria da commis&iio, porém, procurando regular 
as relações dos eecra··os e libertos , Jimit2u-s~ a tratar 
das que se externiio do lar e so efl'cotuao a fuoe da 
sociedade e exoluio todas as medidas qee pudessem 
perturbar' ae relHÇÕ3S domesticaB do escravo para oom 
o s-mhor. Entendendo que, ao menos por emquanto, 
deve-re manter essns releçõos no estndo de m oderação 
e humanldade a que a nosse civ\lisação já as e.evou, pa
receu-lha c -, nvenient~ não cnrar de outros nesumptos 
como eã9 os castigos 11mpo d1 s.'1'víço, tml4mento, eto., 
que aliá> f0rão reg••Íado~ pela Inglaterra, F'l'Ull)l!l1 Hol
landa e outros pai1.es. 

A prudenda e n cautela exigem a maior c-ircum
specyão em tnes ir·n.ovcções, que só podem ser profiouae 
quando gndual e . progl'e~s!_vamente pro_roulgadas,, se
gundo a experieno1a ndq um da o as aond1çõ;,s es peomes 

- do paiz a que se des ' inão. 
Tal fd o pensamento que dirigia n m&ioria de com

missão na elabor&çãc dos artigos concernentes á gerll-
ção actual, que a~oim fioão esboçados. . . 

Quanto á geração futura, en tendeu n n;swna da oom
missão que devi1 aclcptsr medidas ma1~ diloazes, que 
pzeparando a· transição do reg'm lD da esor~ vi dão para 
o regimen da liberdade, oolloquem o Brazt! a par das 
nações oivili.sadus e ohristãs, remindo dignament9 o 
maia deploravel erro do seu pa1sado. 

GEI\A QÃO l ' UTUI\A . 

Este a!snmpto da emanoipaçiiio do elemento servil 
é muito grave, importante, e requer uma solução, 
que não pó de ser indefinidamente adiada. Está, além 
d isto, nn oonsoieuoia dos Brazileiron que cumpre pôr 
um termo á reproducção da escravatura, que será 
muito duradoure. o'ltro nós, se não se estancar a fonte, 
que diariamante alim.,ntn essa inatiiuição, oondem
nada, aliás, pelos principias da r eligião, de. moral, 
da moderna oivilisação, e até pelos sãos e verdadeiros 
principias da economia- soeial, que demonstra que o 
trabalho livre é muito mais vautnjoso e p1·ofiauo do que 
o trabalho esorno 

Assim não póde a oommiseão e~peci1il aconselhar 
s6mente á oamnra dos Sra. deputadoa que se mande 
proceder a trabalhos e&tatistioos, e '; ue ee !ldopt5m 6S 
supra indicadas modidna indireotas, aliás muito boas, 
em prol dos aotuaas escrnvoJ, e outras, que têm o carac
ter de diajlosiçõas dirootaa, po1·ém que produziráõ re
sultado relativamente mínimo, bem que benefioo, para 
a e:x:tincção graduo! e lenta do elemento servil. 

A oommiasão, tendo pensado e l'elleotido muito ma
duramente sobre tno momontoJo e diffwil aseumpto, 
tendo ouvi~o ns opiniões da peesoas esclarecidas e pa
triotioas, ten•lo lido importanten escriptos quer de estran
geiros, quer de Brazileiroa notawis, jnlgs. que, além da 
estatiatioa ou m' tricula geral dos escravos e de outras 
medidas que se refereoo á ge1·a ção actml , deve udoptar
se o principio da liberdade con.ferida aos íilhos das 
escravas na•cidoa depois d11 promulg.eção desta lei , me
diante op~ão do senhor ou pelo ~erviço do liberto até 
21 annc;u,' oomo indemniRação tlo que foi desp~ndido 
coro a eu11 cric.ção e edoo>.çiio, ou peroebendo o senhor, 
quando a cria chegar á idade de 8 anu0s uma ini!em• 
nisação recuniari ; que o EatRclo l be da.rá. (Art. 7' do 
titulo 4' do projeoto.) 

A oommissão não opin~ p el ~ liberdade do v;mtra, em 
absoluto, e a~m indomnisaçiio do o nus da criação, por- i' 

que teme que eata medV!a pcsse dnr lug~r a tactoa 
lamenta veia por pa·.:te ele muitos senhoras, que ni'o pres·. , 
tarem ás m •a esorav~ s , du?antij o periodo delioado da , 
gra~idez, e po~teriormenta a ella, cs cui ·:h doa necessa-

1

1 

rios; e, o que se torm<rá mais tris te ainda, descurfl.ndo 
do• rec•m-msoidos, de f6rma que haja uma hecatombe I 
de innccentes, -

Qneatõos desta ordem n~o podem ser resolvHas pelas 1
1 

idéas, que e imaginação poetioa de alguns philantropos 
tem procurado espalhar. E' mister alliar tonto quanto 1 

fôr pL'Ilsivel o interesse doa fazendeiros e outros pÓisui- t 

dores de esoravoa oom as normas da humanidacia, da 
justiça e do bom senso pratico. 

Muitos senhores de ewravo~ trataráõ dos libertoa 
mesmo sem viJõtaa de interesse futuro, pois que os Bra
zileiros são em geral àotarlos de onracter humano; 6 
sabe-sô que, de todos os possuidores ele escravos, somo~ 
nós aquelles que men.oa dgorosos temos sido para com 
essa classe desvalida. 

Outros entenderf.õ que o sel'Viço do liberto até 21 
annos compema largamente o saol'ifioio da oriaçiío e 
educação . 

Outros, porém, não fica1·áõ ssti&feitcs sem que o 
onns dn c t·iaçiio lhes seja indemnisndo, 

E ' para esta classe de cidadãos que so deve doixar 
a opção da receberem, quando rs libertos chegaram á 
idade de 8 annos, uma indemni6ação, qnc consiBtirá em 
um Titulo de renda do valor de tiO(IS, de juro de 6 % 
ao onno, e que se oonsidernni Extinoto no fim de 30 
annos. (§ _2' do artigo citado,_} 

Sendo limitados a um certo prazo os arniços dos se
cravos, não é justo que a compensação tenha o caracter 
de perpetuidade, pois seria um onus demasiado p5ra o 
thesouro publico. A commiEsão per isso adoptou o prato 
de 30 annos para a duração do titulo de renda , que o 
Estado garante pela liberdade do filb.o ou fi lha iln 
eacrnva, que completar os 8 anncs de idade. 

TomRndo-se n base de 2,000,000 de eeore.vos corno 
sendo o numero existenta no Imperio, fionrá o alga
ris :, o de 1,000, 000 para onda um dos sexos, sendo aliás 
facto sabido que o numero de escravos e superior no das 
esor~vas; l,lOtém a cotnmiEsão qmr fazer os seus cal
oulo~ estribando-se sempre naquelles dados qne poeaio 
ser ma.is onerosos, afim de melhor demonstrar o aen 
propoaito, que ó fazer oomprehendet a esta nugust!l 
oamara que p6de-se adoptar a idéa de deolnrarem-se 
livres os filhes e filhas daa escravas, dando-ee o titulo 
de ronda quando elles ohegaJ·em á idade de 8 anncs, 
se todos oa sanhores optarem por este meio~ 

Pen~a a 'oommissão que os saorifioios neste cnso, 
bem que UPl pouco fortes, estão, oomtudo1 muito den· 
t ro das for~as financ_oiras do paiz. 

Se tal oqnseguirmos teremos resolvido eeta magns 
qu<s~ão social eem !l.balo tla projlriedade aotual, q11.e 
devemos re1\peitar, e até oom indemnianção do trabalho 
da oriação 'dos libertos. 

A commissão não julp;a dever disautir aqui o FOnte 
de direito, se o senhcr tem domínio sobro os .filbos de 
suas es ·JrRV!lS; e se, portanto, a indam nisação pccu

·niaria é pe\a perd" do fruoto, ou se é ~penas como oorr:
peusnção do onus da crif ção. rara nós a questão deva se c 
encarada debaixo de outrü ponto de vista. Aceitamos o 
facto, e pr 'ooor~mca resohê-lo no sentido favoravel e.os 
proprietlui ~1a de eaort:ovofl, eem iosti!uir dl,bEte ~cerca da 
J'fg!'n. do direito rom2no-parl11s Jeq<~ilur t·entrem. O que 
é certo é q(1e se julgarião offendidoa os propl'ietarics por 
uma medida que désse liberdade soa filhos das auas 
escravas. s~m nenhuma outra rcs~rva, ohmsula, ou in
demniu:içiío. 
FGJizm~ nte o Bratil póde dastu·- se do qua outras 

nações têm pra1icado neate P.ssumpto. Não tsmc•s aqui 
o antggonismo dos Estadoe do norte_ e do sul da União
Au:ericann1 antagonismo depl?ravel, que f<z reGolvsr 
violontameJ,lte a quebtão. 

Não prcoisamcs adophr, ccmo Nova· Granada, a 
liberdaàe <lo ventre sem indemJJÍsaciío; o como agora. 
a Hespr.nh~, em relação aos eooravo~ de Cnbs; porque, 
me1·cê de :r>eoa, as no~sas flmnças perm.ittem que f::.-
Ç9mos o sHorificio gradul!! e tempm-ndo de ü1demnisa" 
os senhora~ pela liberbção dos fllho~ de suas esora
vas; e tratamca de resolver essa quest-ão na ocnst~ndil 
da pnz e -sem a pressão de lutas intestinos. 

Eis a de~onotração do plano d!\ oommis&ão . 
A população servil foi on.loulnila em 1,191,128 psla 

recente es!ntiatior. mandada fazer pelo mini6teric ilc 
imporia, Rrodozindo pelaa differ~ntes provinoiaa ~" 
resultados c;onotnntea do seguinte quadro : 

c A popplnção escrava do Imperio, seí(undo ca .:l.o-
cnmentos existentes na seoretarill de e. tado dce .ll0&:fl· 
oios do Im 'p~rio é a seguinte: ~ 
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c A população total é de 1,191,128 individues, dos 
qu!l~a 43!!,364 do sexo masculino e 330,788 do fcmi
llipo, e 403,976 incertos . » 

Consjàerando-se .que, ee e:n algum~s prcvincias 
cuja eatatiatic~ regulou se por dc,dos m~b antigos, 
como oonata do r eferido quad~o, pó 'le ter-se dadcl 
algum incremento nesotl populnç;o sBrvil em mzão do 
trafico de Africanoo, que então timh não eltava rx
tinoto; é de notsr-w quo em outras o nlg~rismo 2o3 
escravos terá diminuído, porqu~uto é um Í<ictc; notorio 
que o;; r.uscimont•:a ne:sa olnfiBo nl'io compouslio o m!
mero dos obitoa e o trafico tinlu1. realmente oaosndo pna 
e;saa outrf<il provir.cíos. 

A pxova cle;aa nsoerç!ío está, por exemplo, na provin
da do Am&zonas, que filt'nre. na'(nelle qu~i!ro como 
tendo no anno de 1860 1,026 esonvos. qc,ancio o rrce:n
~eamento mand~do fazer em o anno prcximo pr;,eado 
p~lo p~anidente o 81·. Wilk~ns de Mettcs, &ponas aptB· 
santa. o nnmero de õ81 escravos, com o se' ê do rei;; toi'io 
desse fnnooionarioinaerto no Dia rio O(ficial de 30 rlomcz 
àa Julho !:indo. 

Porém, oomo aquelle trnha!ho est:;tistico rfocnte, 
o.rge.nísaôo por ordem do mipistari o cb imperio, não 
póâ.a inspirar bastante confiança, visto como foi fei to 
:usa pro'Vincias com a maior preatczu, e dGspido ile ele
mentos lndibpensaveis para ooinpleta consecução de 
tsl fim. além da má .vontade d,cs senhol'~s em d&l'em a 
! \ll oa seus escrRvos, temendo qua ~eja i.sao para l:ase 
il.e ;:m~a imposição qnalqu~r, julga a commissão quo as 
\'Úile~~~-';'ões do (:'r . J oaquim Norbêr to de Souza Silva, 

empregaao na swretarh cio imp·,rÍ ·?, ;[o acmple tamente 
p:ocedentes ., e que cond_n:em no co;Jl:teoimento de que, 
s,gundo os cP.lc~los ma1s e;(,1CtJq1 " população e~Oiava 
attinge provavelmente ao ntll.:Jero do l 6G9 673. A oom
mi.Es~o off.,:reoa 8'88 trHbllho iio habil ~mprejl;ado [\ 
c;ns,dera\'~? ~tsta auges[ a ct<msra . ( Annc-xo O) 

O nosso <llstmcto od!egr. o Sr . Dr. Perdigão Molheim 
na sua obm <u pta citada, referindo se á estutistica dad~ 
na Geographia do illustrado s' nadcr Pompeu, o•lculn 0 
num•'ro o.oa e~oravos em J ,i i 5,COO, e dá a propcrçco 
de 1:~ 71\ relatJvsmente >I população livre. 

O Illastro goographo o SJ:. Cs.ndiclo Mendes de 
.Almeida, àeputaào pelo Mnnnbií l, oer.do COIHaltado 
pela ovmm·is<ão >Ícaroa do numero em que •stim!< n 
popul•çã; êarvil, opimu deutn fórma : 

< Tomando por bMe o reoomearnento feito em 1817 
a popula1-ão ercrava do Brazil naque!la é;ooon montnvr; 
a 1, 7?8,000 almas. 

« H··j e pe]P.S l,,ia dll estatistica, ainrla adclit~ ndo -se 
áque!la cíiN ru~is 500,000 escravos, forn ecidoR pela 
Costa Q'Africa por meio de oomrnorcio licito e illioito, 
durí.lnto 34 aunos, de 1817 a 18ii!, o que eleva n cífrr. 
a 2,228 000, n:ío posw em meDs c2loulos d.Jr n e5HI 
população no Bfetil mais do 1,150,000 almas. 

< 1.' Em raziio da sua utraordina!'ia moJtdidade, 
~!'gr;ceutnda pelo fiugello .do cbolera, r.iuda nas prc
VIDCiaa em · que o trabalho, a quo é forçada, é rnoncs 
pt.HlNlO . 

< 2.' Pelo diminuto numero i:oa Eeus nascimontos 
viaveis, que nttl'ibuo ao rxcessivo trabalho, vidu in-e
guiar e prostituição, deegraçndsmente o estado normal 
dessa população. 

< 3.' Pol' o> usa da faoilidndo das manumÜEõw ontre 
nós, pois no Brszil E ão dadas e f• Vúrecidas corno em 
nenhum paiz quo tivmse eoornvos, facto devido :\bailo 
indole da população livre e aos princifios ruligiosos 
que prr,feEsa, o que já rcoonhrda Ch!!rlea Contl em sua 
obra. ll 

O Sr . Sebastião Ferreira s~nre9, ncs seus Elerr.rn
los de e:tatistica, avaliR .em ),167,678 oa esorfivoa exis
tentes no Bra2il, (' chega a ij&te resultado pelo aPguinte 
mlcnlo, que ee lê á fl. 48 do l' volnme' c Scj~ o nu
mero dcs escravos em 1817, conforme o seu recanser.
mento, 1, 728,000; oa impor tados de 1840 n 1851, 
confol.'me n e&tatistica r! e Live;·pool, de 371,625; esti
mem-se Em 110,000 os importados de 1817 a 1839 e 
todos somm•c1ca, diío 2,J09,62õ eacravo3; sobre e~te 
numero dednzão r,e o, Só% em 4 7-aJmos, o oe ton'• a se-
guinte eqna~ão : . 

0,95 X 47 X2,109,625 
X=----- ----- =941,947, 

100,00 

• Rmllta; pcis, qne dcs 2,10:),6~5, abntidcs 9·H,9 .í7, 
fioiio cxi<tindo 1,167,678, <lca qnnes mr.i• do 100,000 
devem ter mon-ido do cholm·n; além destoa gr .. ncle 11u
mero de ewrH.Js, têm ddolibertados por senn senhores, 
como é coatnme, eru remune ração de serviços. :o 

Pnra muiol' gsrantia dr! opiHif:o, que a ccmUJÍH.;ão 
especial tn t t eutn, e quo vni aocmo: hm· ·á c:,mnra dos 
Srs. doputedc•, r·ntende cila que>, por bem rll argum en
tt_çã:), e pera. s~HGf:1ze.l· aos mais e-xag r: raclo:~- n;;&ta ma
terin, se pó~.a adoptr. r como baae düs nr,Esca caloulcs a 
cifra do 2,000,000 de e1.cr~.vos, ccmo sendo aquell~ que 
ora exiate no Brszil. 

Adoptnudo e;. ta oifm, tom n eommiP~1b d!ldQ bn' tnnte 
lliftrgcr.a pnrn n deHciBncin e ir(l11erfdção dn e&tv,tiaticr: 
feita, e pant dcmoustrar qJJH os E:eus ~1·gumentod e dc
àncçõ5s til'adm; dessa llH~éiD. a Oifr!l po:~em S:'í' lr:vadc s 
dém da •·ealiiiaile, c nunca ficarem aqunm dos f,,ctos, 
qu~ so têm iie pnamr, pds é ESta o perigo que, a con:
miazfio procv.rn cr.utelozz.meut.a G'iitat. 

A caiDH!!l dcs Sr3. deputnd<'S, ccrnpc<ta de r eprez;en
tnntoa de todus as prcvinciG~ do Impcrio, é b<<s':smte 
competente, e tem do paiz ocnhf:cirnento asanz pulit~ito 
e CRpoo:al pare. quo, calcula, do cada nm dos men) bro.> 
c1ella, approxir:md~n:ente, o nnmero rlos eocravcs exia
tentos na sua rcsp<ctiva provinci", não su com·ençv, 
deado que ce fizerem as ?.~.diçõ~s desgea oalculos pnr
ciacs, qne a YSúiade ou ~~nli~.9.à.Z .1: oifra da po-
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pulrrç:o servil nlio a'ticgírá a 2,000,GOO ile indivi
duas. 

E', poir.1 esta cifra u1na ~:-:fe ünlnen~elr!e~te seg1~;a. 
Jrr;portcí •ju.ns: 90 %_mal? wbre a oc.;atJstiCa o b_ar:~· 
l~8a quer ~~ commü-s:-w_ d1zer qu'21 se deva pre~mnd.tr 

do tHli r-êconsca~ento genü~ e apcddço~vlo tanto quanto 
íôr _ r-ckr i vBL , . .... .. 

N:io é csto o i atento da c~njliDl; aao1 que p{:lo con~ 
trfirio, c .'lrJ.íj EG \ê a~ima, cpin.H quo ó :mister prcce
der--mi a u•-~ l'eCEn~camentJ dd popubçãu < f:ic.:·ava txln
t-;,,ta m• lwuerio. trnbalh-) Cóto q·w natmalmcnto será 
fei;;o RO i:f1St:tm~) t'empo quE R 1"U.tJ!le quo disser rCBpdto 
á populc.ção livre ; não nó porque o l'8C•3meameuto ge
rul <lc todu a populf,çâo livre. e esc:ava é um podewGo 
elem.cnto ndmiuistrr.t.ivoJ e uma bs!:!O segnra. p:uru re ... 
:f01.'1naa eco!.!OJ2J.Íco-ünancútaa :- o outraõ de natnrezn 
diver'"' como mesmo pol'qu.e, em r~hção a este 28-
~umpto elo elemento servil1 é tltgmcnto couvoni:;!nte 
conlieJ;-r-so com certeza qual a proporção dos oo::es, 
e aud a relação entre a popolução livre ~ a popule,
yão· e;crsva, corno já s~ Fond<:rou. 

K;sa r.elaçã'), que po~ ora não pó le ser cle"ignaclt\ 
com zeguranço, é porém tal (e isto se póle affirrnar 
í1e2de jáj que fBlizmento não aft, 0 nem d2ria lugar a 
eli:ietemia de eituBções vicl,mtaa o d!fficeís, como se 
<lerão naa Antilh~s. em algo.mfs il!u quaes o numero 
dos esonvos sobrepujava o dos homens livns' 

Admittindo-so que o Impe:io tenha hoje cerca de 
10.000 000 da habitantes, e dando-se no ma:dmo 
2,Óoo,ÓOO para o elemento servil, fica um~. população 
livm ile B,ooo,o:o ou a relação de um ewnrvo para 
quatro p~eooaa livres. 

Consicle\'P-ndo-ze que os nsscimentos estão na razão 
de 2, 7 % para ~. população totul, segundo opinão aa 
peEsoas qne ~e têm da dó a ilstes eatndoa, e que têm 
chegado a result,,iloa confirmadc s pdoe factos; como 
ao póde veriHour peloB trabdhüs, que a oommissão oon
EU!tou, de Muthieu, sobre a população em Fr~nça. 

E attend.enào-se a que esses dailcs são calcula
dos para popula~õeo collocadas em condições melhores 
do que"e'té. tqu Ha pr.ra a qur.l procuramos legislar, 
deveti:i()B dar·lhas o devido desconto. 

Grande luz para a materi!l traz a e~~atistica feita u!
tima!.ne!lta neota côrte, e que, qu?.uto á parte do ele
mento servil, parece spproximar-se il11 veJ"dade d·.oa 
factos. Dmnonstra ella que no decennio decorrido de 
1860 n 1869 hcuvo, sobre uma população. que ora apre
senta a oifra de 50,092 escravos, exbtentes neste 
mudoipio neutro, 14,144 nascimentos e 29,117 obltos; 
oomt:mcl.o dos oartorios doE t~ hdlíã~a e dos esorivfías dos 
juizes ile paz que m mesmo pedod.o ee concedêrão 
3,246 msnumi•oõos. (Anntxcs N. e P.) 

D2st'Bcrte vê se que os nascimentos influem com 
2 .. 3 % 'l"xn. augment,;r a r opuluç\ão escr•.va, ao pa&w 
qÍ1e o3 'obiks influem para o seu tl"ore.soimeDb com 
4,1 % e as manumlosões cem 2,4 % ; ele fórrr;<t que 
renlmento !l diminuiçiío rmuual vem a 8er na razão 
de 4,2 %· 

Além cl'ato, é preciso contar com o desenvolvimet<tor 
à a opinião, que está se ganeralisando no paiz, de aorte 
tal quo déw-se calcular que aa manumisEões irão. to
mando gran,les proporções, como esta augusta osmara 
sabé, e o jornalicmo quotidianamente registra, com 

l'rani!e sati;fação de ~odes. o~ amigos,da humanidade. 
Portanto, aerá ainda maior a oifra da gradual e annua 
diminuição dog escravos. 

Assim, teremos qne, adaptada. a base de_ 2, 3 % de 
m,scimentc-s, base-que &e apprcx;n;w o mais possivel da 
verdiide, principalmente -nos disttictos mmes,. e to
mando,se- o totul de dons milhõas ·i!.a escravos, haverá 
no primeil'o anuo 45,000 nas;;idos c · 

A mo,·taliàaiie entre os reoem-nsscidcs ·e na p~iQiei· 
ra ínfanch é muito grande:·_ até iln -7 anuas de· idade a 
vida da criança é muito precarià, oegundo as leis qne 
pre&idem. á n&tur~?za hurnm:ta.-

Meamo entre a olssse livre, oni!e deve suppôr-se mais 
cul,1aào e intelUgencía na. oria;;ão, vê-ze, conforme a 
tabella de Montferrand, que Aobre 1,000 nascidos do 
sexo wssoulíno Bóme.nte 687 ohegão aos--1 annc-s, e 
679 acs 8; e sobre 1,000 do sexo feminino Eómente 711 
aos 7, e 705 aos 8. 

Se)jnndo o quadro de Duvillard, da lei da mortalidadB 
em França, sobre 1,000,000 ele nascidos,: apenas 1!!60)245 
c1:wgúo acs 8 annos de idade. Vêm a fdlaoer cerca de 
4.4<%. 

Na Inglaterra a mortaJiaade nos primeiros annos é 
muito notavd, como se póae v~rificar àas,wboas-ouidt
do~amente organisailas para a cidade de Northampton 
(33'), em que sobre ll,665.reoem-nasai~.os,apen&s attin
gdm a idade àe 8 annos 5,815. Na. oídade,de Ca:disle 
(34•) sobre 10,000 nascidos obtêm-~e 6,536 existentes 
&os 8 annes. A oommitsiio <xawinou ouidadosamente 
es~es trabalhos estatistiJcs para melhor autoxisar·a opi
nifí'O que sustenta. 

Entre nó a é facto ~ veriguaao. que r, a ~aça .. es.cra:vB. 
5O% dos nascidos vêm a perecer antes de chegar aos 
8 snnos de idade. Sugponilo qu.e melhorem as condiçõee 
do viabilidade, cuidados e trat~mento depois que o corpe 
legislativo tíver adaptado as medidaR-que dão.áfutura 
geriloção a liberdade appeteoiila,. mediante indera!lisação 
aoa,senhoros, p_Qde~ae reduzir Essa.mortslidi!>de.ca.-40%. 

De&ta fórma teremo5 qu~ Eobre os 46,000 nascidos 
annualrnente. sómente 271600 c.heg,<ráõ· á·ií'htd,~ :dos 8 
annoa. completos.- · 

Orn; Silpponào ,que todos. os patronos.optem:pela:in
demnisação pecuniaria (o que é irnpoesivel, niio sendo 
temerario reduzir fi numero ch:Mes á metade), teremos 
que o Estado .emittirá, no oitavo anno depaia da publi
cação da lei, a quantia de 13, 800;00011 em• titulas de 
renda,: que imp9rtão um onus -·para: o· theeom:o' de 
828:ü00$ de juros annuaes. 

No ~egu]i].do .anuo da exeev-9ão .d~sta: medida,jsto.:é; 
nov·J. anu?B depoi~ da pro;nulgação da lei, o aaorificio 
relunvo Hquel!e anuo eera menor,- porque,nto as nll!l
cimentos não oom'~ensão o~ obitos e as manumissões i: 
e aeBim pol' diant'e, como o demonstra· a- ~eguinta ta
belh do. população' e8cravs relativamente aoe.,nasoimen
tos, obitos, alfo:crias, e saoxil.icios do thesonro no pag!l, 
m~nto dos juros <,los titulos ile renda. 

(33) The princlples anil. doatline of asauranoes, by 
W. Morgan. I _ 

(34) A tratBase pn the valn~\ion of annuaties on lins 
anil. su.rviror ships, by J. Míel.ae. 
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-
ClUUS DE AUGMBNTO ,\RAZÃO DE 2,3 %• 

l'opuln ão 
AunoJ, riCI'IIl'<J por -

armo. N(nciclor da.f Narciàosdas Rutll a li-
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)870 2,000, 00 46,000 
18'71 l,9lll, 00 44,068 
)872 1,R36,c 28 42,217 
lR73 ) 1 7ó8, 37 40,441 
11!74 1,684,. 82 38,746 
1876 1,613, 31 37,118 
1A76 l 1M6,( 51 35,1569 
]fl77 l,4Rl, 17 34,065 
]878 1 ,418, 11 3~,6~·1 
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)883 1,144, 31 2H,3H 1,036 25,346 
i&il4 1,095, 75 25,193 1,~21 23,672 
1885 l,ot?,l 48 24,100 1,~186 22,114 
1886 1,001, 53 23,042 2,421 20,621 
1887 957, 65 22,019 2,857 Hl,l61 
1888 914, 89 21)021! 3,267 17,'761 
}81!9 872, 23 20,000 3,6b9 lfi,3U 
1890 832, 46 19,Hl 4,03l ~ r-,107 
1891 793, óR 18,241 4,3!14 13,850 
)892 ?65,l 47 17,377 4,738 1~,639 

1893 ?19, 6!) 16,638 6,068 11,470 
1894 683, 01 15,727 6,393 10,344 
1895 64~. Y:J 14,942 6,68õ 9,267 
18!16 616, 27 14,184 6,973 8,211 
18U7 584;( 5~ 13,45l 6,250 7,201 
lfiH!l 65S;! 39 l2,HO 6,615 6,221} 
lfl!l9 624, ,I 12,065 6,768 6,287 
J !lO O 495,. 77 
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1902 
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190~ 
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I 

I - --- ·-
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-
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82 000 48,000 84,000 
'i8 666 45,984 eo;472 
?5 256 44,052 77;091 
72 095 42,202 73;853 
69 067 40,4'Z9 70~761 
66 167 38,731 67,780 
63 388 37,106 6~~934 
60 725 35,646 6~,206 

58 176 34)0153 61,594 2716CO • 
j5('i 1a1 32,623 5 ,090 26,440 820:ooosooo 
f.3 391 31,25íJ 6 ,6~3 25,330 7H3:200!1000 
f.\ 148 29,940 (j ~.395 2J,26~ 7ti9. HOC'SOOO 
49 000 28,683 5!>,724 23,247 727:f)[i08000 
46 921 27,465 4 ~,040 22,?.7 o 697:41 osooo 

44 ~~o 26,289 4 ,627 21,3H 6()3: 1 008(; 00 

42, 61 25,148 4 ),99.5 20,43 5 640:0208000 

41, 075 24,044 4 ,498 l9,57fl fil:-t .08U80ü0 
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3Õj 776 20,942 4 ,317 17,~1 ~ 539:01UiiJ(0 

34, 122 19,973 3 ,988 16,17 a 616: 3\10~000 

32, ó23 19,038 3 ,711 15,20~ 486: 190flOC.O 
30, 977 18,133 3 ,478 14,20 456:2lúli00;} 
!.;9, 481 17,257 3 ,268 13,26 426: om: ao o o 
28, 035 16,411 3 ,102 .12,37 ) . 398:040$(\CO 
26, 637 15,592 3 ,972 11,4~ 371:160HOOO 

26, 285 14,801 3 ,875 }0.65 344:~80~000 

23, ~18 14,036 ::S( ,913 9,80 3l9:6808000 
22, ~11 13,294 2 ,'iBO 9,M ~ 294 : l~Ofl000 

21, a90 12,579 2 I 782 8,31 ~ 27 I :HOll$000 
?,68 24!1:300J00ll 
6,88 227:49lifl0!.0 
6,20 20ii:460SOOO 
6,55 186:1808000 
4,~12 }()t1:6208GUO 
4,3'2 147:'l81lfl000 
3,73 129:6008000 
31l7 112:0!íOSO( o 

~)5: l6l'$0ú0 

-- .. ---
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" 
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J ,6~1:~ 00/IWO 
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5,727:6 508000 
6,:115:0 Of't,IVO(I 
6,877:6 p~fluOO 
7,416:6 p06000 
?,933.0 ~osooo 
8,418:2 ~ogooo 
8 ,874:4 ~r·sooo 
9,300:6 08000 
~1, 1Hlll:5 onooo 
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11,028:4' OIJUOO 
11.300:2 o soco 
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11,777:0 osooo 
11 ,9f!3:4 08000 
12,169:6 csooo 
12,33fi:2 osooo 
12,484:0 ogooo 
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12,820:UI oaooo 

1--- - ---·-

(JJ 
['::j 
(JJ 
c.~ 
~ 
o 
m 
~ ...... 
.-
Ç) 

c: 
~ 

>· 
Ç) 

o 
rn 
1-i 
c~ 
..... ._., 
t=j 

-cr. .... 
o . 

.... _, 
(!; 

o 
)>• .,._ 
~ 
iil 
a. 
o 
(/) 

o 
ro 
'O 
c or 
a. 
~ 

3 
'O 
(i) 
(/) 

~ 
ro 
3 
IV 

ª ~ 
(Jl 

~ 

~ 

o 
O> 

'O 
)>• 

iO 
::;· 

"' ~ 
a. 
ro 
(Jl 
O> 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11:06- PÃigina 15 de 56 

5ES5AO E~l 16 DE AGOST~> DE 18i0. 

V c ~~ q:1e ::J.Il ~; ~ ~-:. -:~ ~r: L: ~=-~r:::0:o p::.rr. o thcsou:-o cario ou cai:ota eoonon::i:ca, ce~ig!lsdo pelo gcv<;rn;, ?t.::-r. 
!:.8.-:~on~.l. i~t" é, :!:O s. · ~::.:1~ 2.e?c-is do P":iodo form&r-~o uw peculb, que s~rá tntreJ<ne to libe:::-ze 
ele p:!xcire i:.d~n:n!seç-Zic ~.ce ;_:-.~, t:::o!iC-3, c~: !lO 39" 2llno quanco ellc chegar á maioricadc, e que lhe serviri ce 
C.epo's c11 ;)rO~t:!g~ ,,·;;;; ~~lei,:~ Ec:.:.:ne. C.os j~o:subirá muito pna dõ!r os primeiros p~tEsos, por s~& propria 
s lZ,S'?J:SõOSOO~•. •. • • • C•)nt9, n:! vica e:ci"l e econcmicn. 1 ~ 4• d.J ar~. 7.·; 
De'~~ tc:npo <:::J. c.u::;.t~ ~;e E~'~1~g.';1~:l. e:n cad.: um E<t.~ l!!e:li.in de csr so p.trcno n pr<-fcre::Jcie. dos so:--

2os ~~ :;sc .• ue!l:~·s l:tc:-:;!;;:v; S:::!:::.~c:::c::J nmn. sor:e de vi C"- dos lit·cn~s mesm o ca.~o · rr• :s::"' -
tltu.o~ .e rcn a ccr;es~o~~tP.~~ ::. re;;:;_>cetrva n:msao, cu:::lis.ris, é s1ta:r;cnto Íl'nOrl>vel :\. n~~sa lavon:::a, Ô':le 
de fó:;:na que o cnus ?~•a 0 tb.ewc:o irá cecl'es~endo 2ssim ni'o s::;ff.rerá na renlida::!e diminuição C:e braçtoE. 
ann-.;.;lr:-:c-ut~ c 2.~ um :!!::>l.o n<pi~o, vi>to C·.or.r:o nos Terá t:.1bnlh~dcres aac!i!:..;ata<lo~, conheccdcres do 1-:-
p:-i~ci~~ s cs:ercicbs c~ !:::-=~c:>udio C.a lei ~ q ~~e nvcltará nr, e z:::tuis b:.r:ltca do ue cutrcs ue o dcno ela faze:t:-
mnl!~ o ~um no ·cs ·--:-:; u:· >' s::::::lv~s. q~~o ll tl:l n m- a, o cngen o e a1sucar ou de qualqner ett:~,belec::-
giodo :!. id.atla de 8 s!l::.os. mento iigri(cla pu.desee contratar. 

Q11e::n comnara:r l""tes s:~c:i~cic.s qua v~o pcsr.:r sob: e E a gr.'lndc probabilid:.t~c é q1;c, qWindo chegare;::: 
o tbcsoc:ro cc~ os c:1e E.:l tz~:rE'o per ccc:Hi1io d::t. gucrrs soe 21 an!lcs, muitos dcESeslibcrtos pc::mr.:ceção espo::!-
do P;!:~ g•::;y V•'r,:· cuz "JOl.o::mo~. : csolve: ts;a magna t~ncamentc na loc~lidade c no serviço a que es!S:> 
q':lcst:io do ci..::.::c~~·J ~cn:·! com u::::J.~ scm:r. a de sacrifi- sccs~um:;dos desdi.! & infEnoia; o l:s, i::n continuará para 
cio; müit;, :u~::o: CO!:.!'oir:c:·~-;el que tq-c.:lla que pesa e o hv:ador o supprimento do braços livre~. 
~ctn ·~ ~c. l.J :c ~ Estac·_, c::: rr z:;c à:! gcerra s que fomos EH:>beleceu a co~mi~<Jão o direito q_uc t~:rá o liberto 
provcc:d~a. de remir cu re:gats.r G:o seus serviçc;s I!Jediante indemni-

Co::J,iC.crnn.<lo·~e ~é:::c=.~e =~ irnpo:t:;nda à.cs juros da saçãoJ que e:lle per ~:i ou por outxem ofl'ereça s. scn p&-
divih :n:.·:.-na e <1a c~tc:r::::.a c.)r.trab.idos dopeis do 1864, trono rel:::l tompo que lhe rostar de serviço. Far-ee ha. 
ver.se hit que c B~szi!, cC'pois da ded&rnç'io d~ guerra um!l just!\ a'l"sliaç~o, c o prcçJ ee1:i exhibido immcdi&-
do Pa tg .ry, te •e i! e r • .:s;rr-ontar :! ~el'bli àea Jures no tameete. í§ 5' do citado artigo.) 

devido proveito pr.ra tt litli!S in~ut::ics e p2ra a nquez!l. tnresJ C;Jmo scj:o o. obrigação do patTono criar os filhos 
publica. • das suas libertas até qu.s <:i>tlls cbegncm s maioridade, 

Mu pelo plsnc d& cc::r.::r.i~;ão é fo?il veri~ca~·~e que, pois que não ee deve r;eparar as müis doa filhos e:.a !ão 
na peior hypothcsc e .o.o :mno de ::n21::1' eacnfio1o _para o tenra id.adc. (§ ~· do citado artigo./ 
the:ouro, Eómcnte se e:.-;:giri c1cs cofres pubhcca a Mas, hsvcndo lllguma associação sutorisf:da pelo gc-
romm~t ce 12.820:8608 cc jures C.cs tituloe cmittidos _ vcrno, quo or> queira criar e edllcar, reservando-se os 
para inde:"I:ni~uc;qo co::cedida nos s~nhores. • serviçcs dellce ~té acs 21 annos, e coiisentindo ae mãiE, 

Esses titolos ce :-~naa, além disto, c_omo ao!m.a ee poderão ser entr\lgues á àita associação, pois que nesse 
Cllise, !âo t•mpon:r:o•, qusndo so apolices em1ttidns caso nada perdem os patronos àas libertsa, vi&to coi::o 
durante n guerr~ do Parsg.::;y tê::n o carr.cter de per- só podendo dlas ter filhos depois que chegarem á pn-
p(;tuidoce, e cs emp;eetimos .0 de l_?ngs durnçii~, que eó- berdudo, niio eEtão elles n'> CASo de prestar ser-
mente cessará c;atl:lco o cap1tal for s~ndo de"1'1demente riços aos patrcnns de snas miis, porquanto, na bypo-
amortiz~do, além do pagamento dos JUros anr,ue.es. these msh favoravel, tó terão 8 annos quando ellils 

PArece que, ,.~llmi::~ada n:.ai:x:. a qaestão D. bz dos ficio resgatadas, ou dos11mbr.rsçades da lilbrigação de 
factos c dos da.:los 5n!ii:ce:rcs: ninguem recUEará o ~eu servir. (~ ~· do mesmo artigo.) · · 
ass ti:r.t n• a c~~e lano ue abre á nova era ao Pli a · • ~ • • ·' · ;_ 
prove:z::ie:.te das escravu aotr.aes, os favores a liber- eação quando o liberto chegar aoa 8 annos, jnlg~& a 
d.aie, c ;m?~naa:J.do ca patror:.os :mediante um titol-:> de commiFsão que é convooiento autorisar eesas aseoaia-
renaa ;:.crdura\'cl pelo esp:xço de 30 ai!II<'S. ções, permittid2S pelo ~rov ;rno, a totas.rem, por co~-

Põde h:-.vc: ~:l;;:1:nP. circam~t<:.ncia que infln& para Tenção com os patrono", os menores de 8 annce, e 
quo os ca!cu!·Js ciar~dcs !1~· qao.c::v acim:t iüserto sofl':iio dar-lhe! o ::nesmo de~tino que aos filhos das libertaiS, c e 
alguma nlter~:.ção pe.: a m~>is O:! para menoa; :ORs em que se tratou >!Cima. (§ s· do mesmo artigo ) 
todo o caso niTo scr.j :.ltcraçi:o nc.!a\·el. Se fôr essa al· Esfas :~r sociações po.ierso alu;zar os serviços dcs li-
tertção em se:1tiao C.o nugtnenttr .nlgum.a couaa o bertcs até a idade de 21 ann~s, porém l!ão obrigadas a 
onus do !heto:::oJ de~d.e j:í pó~e s~ ntin"CÇ&.r que (SEe constituir para cada um dellts um pec:ulio consistente 
aacrificio ccaappnroccrá r.a 1•ratioa em vhtll do movi- na quota dcs selr.rios, que p11ra este fim !ôr ncs re!-
mcnto gcri:l c:n fE:Yor dsr alfc:-rics, c de:s medidas pcct1Vcs est&tutos r (servada, e a pt'ocnrar-lhes, find.o o 
que te:1 C:c ::.J. a !::;.•orcccr a li~e:~t.cc grad.a&l e lenta te:np,, do s"'1·viço, oollocação conYeniente e a ap11W-
dos z.ctur.cs cscravJs, c:rmo Eej~o as q!:.t t;s vota.~ss pe- men~o dellcs. i§ 10 na. 1 e 2.) 
lss sssea.blé.;s prooçiu~i_o.es,!! os ar.:=ilio~ dM sociedades DeEta m"'r:cir~ deve cspers.r-11e que um grande nume-
ema!lcipadora:> que J!l. c:-.ISt;m, l!lflumdo todas essas ro d,, libe~tos encontre nes~aa associ~ções {que po~e:::::t 
cireu::.stnnci:.e' para n di:r.i:::liç:io ~a fcnte roproduo- tomll:- :::. s1 uté u . xplora~ao de cmpr..-zas indtl!ltr1aea 
tora; :-.'é:n C.::.quc:la! c-;.tras me~Hss indicadas no muito utds, poiA qui! cor.tão com o numero preciso ce 
~!. 3. do p:::;jecto. • bra~cs) a eaacação 6 instrno~o profissional; e, quan:3o 

.A. commi&s~o PC::lE:i c.:e, ::t:> c:s:> <l ·~ optsr o patrono chcg!irem á m.,ioritlade . um pequeno Cãpi~d p:m1 ~ 
pela inde::..r..r.i.aç:i"o c~!laÚ!:c::1te :J.o ~t::~.!o de rend!', de- seu primeiro estabelcoimcnto. 
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possuimos e:n todos os municipioe, exercerá sobre o& 
I:lei!ores libertos e sobre as aF11ooiações de emancipa
t;ão salutar e bent~fica influencio. (~ 2" do art. 8.") 

Pelo plano qua fica exposto, o fo.turo da nossa egri
cultora não será sacrificado_ Já h·)je se vê que, á pro
porção que o numero do • escravos diminue, vei ang
mentando a producção sgricolo. E' o granC.e concurso 

ue vai ~estundo o t 1 -

gr~ivo da nossa prcducção con;;ta dos relatarias ulti
mas do minbterio da fazenda, em que se nota q-...e o 
!lumero <!e arrobas de café, de assuc!lr, da algodão, de 
fumo, de gomma elsetica o de entres valiosos produc 
tos tem Bo em crescimanto, qua-odo é facto incontes
taTel que a por.ulação escrava tem diminuído. 

Pera. completo esclarecimento deste ponto, que a 
commissão reputa importsntissimo, no eenti<io de re
solver o problema da maior expansão do trabalho 
lino no Brszil, ja.nta-se co::1o annexo, sob letra Q, 
o quadro que vem inserto no relataria apresentado 
este anuo no corpo legislativo pelo honrado Sr. vis
conde de Itsborahy. Eeee quadro tem por titulo- Do11 
principaes artigos de producção e manufsctura nacional 
exportados pelas provineias do Imperio para paizes 
estrangeiros nos sonos de 1864-1865 a 1868-1869. 

E' no en o a pro ucç:s.J agnoola á medida 
que oe braços esoraTo& vão rareendo. 

Em um livro com que a commissão foi obsequiada, o 
Special Fleport o{ the Pari1 Anti ~la~Jtruy Con{erence "á 

· , rm& o a poucos annos 
pelo consul francez nesta côrte os seguintes dados : 

c Em 1818. conforme um reoensc::.:ento feito por 
ordem do rei D. João VI, a po ula io escrava do Br · 

a , , m VJ. nos. 
« AB exportações, compostas exclusimmente de p:o

dnotos da agricultura, erão nesse periodo avaliadas em 
E- 2,000,000 ou fr. 50,000,0QO. 

c Em 184.5 o numero dos escravos era de cerca de 
1. 700,COO, e aa exportações subião a E- 6 1000,000 ou 
fr. 150,000,000. 

c Em 1866 o Bnzil tem 1,400,000 escra:.os, e sua 
exportação sobe a E-10,000,000 ou fr. 25o,oco,ooo. • 

Por estes dados conclue a commissão que entre nós se 
póde estabelecer a emanoipaçiío gradual Fem prejuizo 
para !IS fontes ce riqueza, mórmente qaando a idéa ca-

. • - . uenc1a malS 
decisin na futura geração. 

A população line cada. 'Tez se irá acostumando m11is 
ao trabalho, o qual ficará inteiramente regenerado, e 
:J.Obilitado quanàa llãa ror e . 
pela cl&sse escrava. 

Os resultados que Tão apresentando os Estados do sul 
da União-Americana em relação ao trabalho dos liber
tos são de crdem tal que tê:n excedido a espectativa 
dos optimistas nesta materia. Após a violenta crise por 
que paB!árão aquelles Estados, e da quaEi cesFação do 
trabalho agricola, Vl'io a reacção fa.,oravel, e os liber
tos têm-ee entregado aos trabalhos ruraes de fórma t!ll 
que a producção do algodão vai-se approximando ao que 
era antes da guerra de suooeS!ão. 

Nós, porém, estamos livres mesmo deS!a crise passa
geira. A eommissão erige em principio fundamental o 
respeito á propriedade s.ctual: não toca na cc:::ulição dos 
escravos ora existentes eenão por meio de medidas 
indirectas e de algumas de caracter directo que não 
te:chão por fim ferir o direito doa senhores. Qnantc á 
geração fnturil, estabelecefo principio da opção pt!los ser· 
Tiços ou pela indemnisação pecuniaria, com preferen· 
cia ao serviço eetipendiado, c!urmte seis annos, como 
acima fioou demonstrado. 

o er , no fa.tnro, a nessa lavoura sof!rer alguma 
:noétificação, que fie irá operando lentamente, rem abalo, 
e com maior proTeito para o paiz; é o estabelecimento 
em mais larga esoala da pequma la~ou,.~, que venha 
subetitoir a grande lavou:::-a, coneistent' em faze:J.das 
ou engenhcs com immensae terras e grande cópia de 
escravo11. 

Em algumas proTinoiu já potsuimos culturas, como 
a do fa.:2:c, que são quasi inteiramente :!eitss por braços 
liTres, e em peqaenas áreu: no entretanto que Tio avnl· 
tando todoe os iliae. 

E' para o estabelecimento futuro da "Oequena laToura 
q'C.e re el:am&rá grande nos seus rmiltados economi• 

TOMO IV_ 

I 
I 
\ 

I 
I 
I 

I 

coe) que as immensas terras poesnidas aote:almente pelca 
fazendeiros terão de eervir, representando nm capital 
que será. deYidarnente remunerado no juro qne der; 
fundando-se igualmente aHocie.ções e parceriss entre os 
proprietnrios e os trabsl!iadores, e Eendo as ditas ter
ras mais bem aproveitadas do que o fão hoje. 

O chefe dessa lr.voura, dividida em sec õe~ será 
es n an e o caplta ' u.to é, o proprieta-

rio da fszends. e das bem feitorias nella exilltentes. 
A commissão já teve occssião de tratar d& creação 

do fundo de emancipação para ser applicado parte áa 
manu!::is~ões Tolan.ts:rias, e parte para aux1liar o E~· 
tado no pagamento dcs jnr('s dos titulas de renda. 

E' de esperar que, cito annos depois da ~xecução da 
lei, esse fundo, na parte do auxilio ao11 Mfres publicas 
para pogarnento dos juros refericio11, tei!ha tomado im
port<mtes proporções. 

DISPOIJÇÕJ?:S GEB.AES. 

No art. a• dispõe o projecto sobr1 o nect•lario auxilio 
qu~ se dtt~l dar ás a.1socíaçõez dutinlldas a •mancipar es • 
crauot, educar 01 e~ancipado1 e promocer a introàucçZ:o de 

associações philantropicas instigadas unicamente pelo 
sublime estimulo da. pbilantropia e d:t religião, os po
deres do Estado niio devem, por certo. deixar de sac-
ro oar - · · 
é tiio lisongeiro quão para a 
Brazil. 

Se os icpulscs desses nobres sl'ntimentcs limitadcs 
aos seus proprios rel!ur3CJS estão produ%indo bene!ico re
sultado, é evidente qua mail! efficazes serão des:ie que 
o governo cs anxiliar por todos os meios ao seu alcance; 
e ainda !Daior incentivo terão desde que a espectatiYa 
de poderem beneficiar fem prejuizo da propria for
tuna vier abrir uma nova phase a tão louvavel in
tento. 

E' esta ultima bypothose que a commisslíc procuro11 
facilitar cutor ·ndo os favores consi nados • 
ns. o o refe•1 o art. s- :- Isenção dos impcetos
de tranPmiseão de ptopried$lde e da ta:z::a sobre os escra
vos oompra~os para serem libertados :-privilegio sobre 
os serviços do escraTo libertado ara indemnil!a ão do 

rcço a compra. 
A' prêvidencia e protecção do governo caberá. in· 

'luzir o cspirito publico a alargar a esphera de tão 
nobres commettimeutos, facilitandc-lheiS oa novos hori
zontes de que trata a. ultima parte do art. 8"-a e~uca
ção dos emancipados e introducção do braços livres no 
psiz. 

A tal respeito cabe á oommiEeão a satisfação de achar
se ainda de accordo com os illnatrados autores dos 
projectos n. 121 de 1870, qne no art. 1• consagra iden· 
tica medida, e n. 18, que no § ~do art. 2" subentende 
a ado:oção da mesma idéa. 

Tratando das &ssociações philantropicas qne l!e têm 
orgauisado, a commissão cumpre o dever de mencionar 
a repreaentaç.ão que a socfedade Emaneipadora de Per
nambuco dirigia a esta augusta oamara pedindo a de
cretação ds liberdade do ventre no Brazil, e providencias 
sobre o co:nmeroio de esoraTos entre as prov!ncias do 
Imperio, medida que julga ser rEclamada peloe mais 
transcendente!! interesses d.a ordem publica. . - . . - . ·oa 
e humanitaria eocieàade Emancipadora de Pernambu
co, cujo nobre procedimento Tem confirmar as snsa 
prcptias 'Ool:lderações, não julgou todaTia indispenEa'Vel 
tratar d~de já da idéa consignada na segunda parte 
da referida representsção, por se achar ella compre
hendida entre as qtse se refere á conclusão do presente 
parecer. 

O maia nobre dos &nheloe deii!B philantropica ae&O
ciação acha-ee ooll8ignaao no projecto, embora com 
di'versa execução. 

Releva, porém, notar que a medida lembrada na ul
tima -parte da referida representaçio já oooupcu a 
atte:ção delta camara em 1854, por inici&ti'ft ie um 
. 23 
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doa :noesos. distinotos estadisb, o ~r. barão ce CoU>gipe, 1 Ilha Mauricia1 por e:xem~Jo, Oi'de menor foi a crise, 
qne então, como depntlid•>, apresentoa o projeoto cie ape:r;ar da emsnaipaç!io da 68,000 escravos, tinha recor-
11 de Agcsto daquclle anuo, probibindo o commeroio rido á irr-portação de Coci.1es mcdialltO sals;:ics muito 
e tran.~~~rt~ de C!O:-a..-o$ de umas p&.rs. outrns prc..-iii- ba:xos, da sorte que or:t manos de dons an:noa cerca cie 
oiss do Iinpc;rio, sob as m • sme.2 pen::s im;,:o'ts.s ao c:i- 26,000 daqu~'lles t~ebclhadoreH esta vão em-pre~ados nos 
me ce oont::-absndo de €~Cr.!:.TCS pela lei n. 581 c!~ 4 à.e I 6l!tabeleciment0S rnr;: et~, tendo () g cvemo iPglcz &uxi-
Setecbro de 1850. (35 A.) , lie•lo e!!ron importsç!io com um~~~o q .. :\ntia superior a 

P-:.ssoudo :e ao :u-t. 9", eaooignR ses.n:aris~e:-:o .-o go· e 320,000. (36) 
verno para E::!:piidir os rrgol:mentos nec:!s•Erivs á ex:e· A Fri!.nça, cencs ~T~vilente nett~e cru;o, ts.r.&.:m teTe 
cuçso des dis?<>~içõ~s da preseute lei, dt:ntro ccs li!l::i- de recorrer mai.s tarde e ~::;te f':tpe<iiente para auxiliar 
tes ~:z:preEES.t:;lente ?resc:ipt03 n~ll3. . _ algumr.s das :mr.s c::lo;:i!!s. C<-I!JO f.e •ti entre outros 

E 1 ccct:. t estlõvel ~ue, tl"~<tan ::a s~e~d-?.-?.llu.t:raa-Ja'H'!mHa~t~e;.;-J-I.aa-ttãã·ao--+--1i'&ee1ttEo~s ~plee!<loreeeeeCJr:'Ee~tC11:'"• --ce~e-lll8!rCde--oh...,n-~>exn·J"ffo.-dri1cA-ll~8'~'<59.2.=--------
comple:s:s e que ec suas v&ri&dEs e mdti,;/ as rel:<:çül!s N:t ilhn ce Cub:::, onde & Hespanha prepr>rcu s 
af'oc~ e ts.!ltcs int!)re2a~s Eociae$, ::;ão à pos::ivel pres- e::::e~cipsção desGe longs d~ ta, estabe!ec:u se s üopcr-
cindir-bC li e ragula.:nent-C~s que, comultan-1o r:s con":"C- taçso de trabclilado::oa ssbticcr:, e pri.:lcipalmente 
nimci~s :::-:::atic!ls da <'Xecoção da ld, jl:Rrl'ntão :1 obse=- d':sde 1865 te:n orça.io C.e 8 e. 1(\,000 importados sn-
..-ancia dcs p~cceito~ }' o:: e lia ests belecidos. nut.lme:J.te. 
E~u su:criBilÇSo é tb.:lto m~:o:! i:npcrte.nte qul;nt:; é Oat•-a pro~Be'loio. a que e e h& de r.ttender é a Te~isão 

ob'\'io que a efiice::ia de ums lei de&ta ordem depende, e altcrsção da l~pi.elat;ão relativa á locaçao de sertJiços, 
mai& C.c que qur.Iqner çutn, dr. tna ~:z:ecnção. estabelccendo-ee limiteseepecisca aos inditid-:J.os que por 

Foi por i..D.so que .em Françs a oommissão nc!r.esde. esttl meio ti"erem de indemnifaraeu!i liberdade et>gnndo 
pela csmara tios dep:..t~dos tm 18-14 p~ra 2.2r psre~r permittem ss d.i~poeiçõea do projecto. E' assumpto que 
scb:e identioo !!SSU!!:pto, recommcndcu cxpr~s~r.mcnte em cetros p:.!z;s tem &ido Ngulado minuciosamente, 
este ponto no rc1atoÍ'io apreeentado ec 22 de Mi.io de cujo exemplo pc.reoe ser da noto:ria vantagem p&.r'llB-.1Ui!!---
l845 por Jolio de L&teyrie, o qud r:.asim se exprime: circumstanoi~s C.o nçFEo pltiz. 

c En p11raillc me.tiere, l'cxéo-cticn importe plus enco- Ai!l.da outr::s medidas se deveráõ tcm2r quanà.o o 
re que le texte lui...::x.ême, et l't.fticacité de cctte loi dé:... tra!Jelho eotati~tico, s qno e~ ..-ai pr~eder, hat.~~ os 

end. eLtiêrement dee ordonnnr.c~s " eles ui 
prom~ gaées par le gouvernement; du c~oix des ~gents szer. Asei~, per ex·~mplo, 5erá necessario ·providenciar-
char~s dé l'éxécutio!l et de h direction qd leur sem se ~obro a c.-cação de estabelecimentcs e asylos apro-
impn:::ée. • . (35) priadcs :i <:ducf.çiio dcs menores, quando :!bando nados 

Finalmente o art. ~O cansa .a o receito comuetudi- lllos tro~o uo n- · 
nar1o e. nossa egls ação :-a revogação das diepo~i- intere~!c em ecuc:1r, mediant1 t1.demnilaçao, homc:ow 
ções em ·cc!ltràrio. livres quo no fnturo serão oa melhores euxili&res que 

A oom::cis~ão eEt:i. cO!l.vencids de que o co:nplexo das poderião desejar. 
medidaS. que offerece á consideúção dc~ta auguata ca- A maioria da commissão, porém, tendo-se acstricto 
mara con1>titue apen!ls o priL::Jeiro deg~áo da escada unicamente ás medida& mais urgentes, e prevendo que, 
cuja 'difii6il aE~:n..~ ceve c~nduzir :í ex:tincção da ca- se fôr adaptada a.idéa por ella of!erecida a roopeito da 
crandão no Brazii. ' :M:~:.s a prudGncia e a reflexão, ds- futura geração, ter-se-.b& o periodo de oito an:nos para 
monsmndo a neoeseidüde urgente de uma direcçEo resolTer sobro tal providencia, não. julgou con..-eniente 
oauteiosa á. ~:~lnção deste melindroso n~s:.tmpto, tambem dispôr definitivamente co\~9"' algnma áoercs da creação 
impoem o :::igo:roso dever ae não ultrapa8Bnrem-se os dos refericos estabelecilncntcs, cuja :necessidade á mais 
limites dl\8 exigencias da aotuslidnd.e. remota do que muitas outras agora reclaml'das. Limi-

E:lt:et:anto, !la pro'f'ide!loias ele o~t:a crdc;:::, caj& tou· ee a o~nsi c ar « ena& a idéa I:.o § 12 do art. 7" ara 

a i:n:t::odücção de braços livres que pos:lâo não s6 sub- sua nature:!a poeem sur cons1derr.dos separadamente 
stit-.llr grsêualü:.enu: o sctual il::strume::to de r.ro:iucção em projuctoa de lei oc regu!am.e:ntos especiaes, sem 
agrícola , c::mo ta::c.bem augmentar &s suas fvrça:; pro- estorvan:m s. apreci11çso do p;rnve nesu:c::.pto de c;,oe se 
ductive.e e fertilisar o solo uberri:::~.o do~te >seto treta e de cuj, decisão ellss dependem. 
Imper:o. A. solução de uma questã.J tão diffiail e complicada 

Sendo, pcrém, indubitavel q':le a !mmigração, llSSim não pód.e ser desde já complctatrcnte s.atiffeita. E' as-
como ~ oolodsação, comtitue~ entre nós um problema sumpto a que se prendem todas as relações fooiaes, e 
de S('llução tão clifficà quão der.~ cr~d:::., pe:1são slguns dos que o tempo e o progresso do pai'!> tam'bem oontribniráõ 
::nem broa da c::m~üo~ã:> que não é pc~&iv:·l .;sperarmos poderosl"..n: ente para o seu desenll!C~. A a lições da ex-
dos seus c!!eit:;s o supp::iwento ó.e que urgentemente pericnc~3 _que nos offereoem as outrc.s ns:ções assim o 
:necessit&mos ; e que por isso cumpre aos pod.ores do det'::ons. rao. 
Estado facilitarem s importa.;lío de t-abalb.a~cres que Cnmpre &os poderes do Estadc. acompanllar o dceen-
::nedian:e moi!ioo sslado venhão s.:tisf:.zer aquE;lla :r..e- vohimontc natural dss nlilces6idadc~, tl &~xiliar gra-
oesaidaãe. du~ln:.ente a realiz.acão do louvavel desejo de todos os 

Esta medià.fl, qca já foi lembrada por u.m dos nossos Brazileircs: n substituição prudente e cautelosa do tra-
ciistinotos est~distes, pare~e dign~ da. :::caior attenção. b::.lho servil pelo trabalho liue, sem detrimentc da ri· 
o_, exemplos dos paizes e:n que menor crise prot.uzio queza pubEon c particular-
a emancipaçãc a reoommendR.o. Ant~s de concluir, a cornn:iss3o cn:nFre um deorer 

A. I:=glaterra preparou por esse modo algUJ:::::;s das deplern::Jdo não poder :mtoris:.r al~mas das tmt~ "'ri-
~ro.:;s oclodas para soffrerem eem grande detrimento da I:.iões c::Jm. o prestigies:- anoio dos illusttados. eata~ietll: 

- - --l!&a'l13ll--lJ?JFroducção os offeüoa das.-mt'ldidag entiG-deeretaàaa que t~m essento no eonl!elho de estade, em eeJe sua fo1 
::elati>&mente ao assumpto de que nor. occt:ps:c: 'JB. A eete a.ssumpto luminofamente àisc:!t:.tido. 

(35 A) Projecto de 11 de Agoét:l de 1854, apreeen
taà.o pe~o deputada •J. M. WanderlPy. -Actas da ca=ara· ccs 'à.epr..tados à.e 18M, p~ g. 70. Annexo K. 

{35) Rap:_>crt de la cc:nmission ch.u-gée à.e l'e:z::a:ne!l 
cb projet C.a loi relatif au régime :lea eaclaves dans les 
colones fmnçaiBe8. - Se88ão cie 22 à.e Ms.!.o ce 18~.-A. 
ccm::nii!SãO. com penha-se de nove membro!.' Odillcn Barrot 
T~v, Ternanx, Compaois,. wteyrie, Car:né, Golôiry, 
_YisooÜ.ie ã.'Hat:. .. scuville, oo:c.de de LS&·Casao; e Delesser:. 

O primeuo cuidado da oommisaão foi requerer que 
se eolicitasse do governo imperial cópia dos prrjeotos 
que sobre esta questão tiveseem sido submettidos &Q con
selh'J de estado, e bem SELim dos respectivos p!il'ecc:es, 

{36) A.bolir;ã.o da escraTidão nas o._ i?glezas. Ob~a 
i:p!~S em França por oraem do mnustro da :n!'n.
nha já citado.-Correspo:c.dsn~e relative a l'emplo1, "' 
l'ilo Mauriae, daa immigrants indiens, 1841, pr.g. 6, 
e 1242, pag. 31. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 06- PÃjgina 18 de 56 

SESSAO E:\116 DE AGOSTJ· vE !-870. i79 

e de qna.cEqu.cr outrcs t;:d.b&lhos c;nccrnentes ao mesmo 
!U.SS.!!lj:-tO. (3 7) 

Appr~va-io este requerimento em ~o de 30 de 'Maio, 
oht.e•e d(t g:>verno imp:::rid as respostas oonstantea do 
ai!l:e:xo C. M!!s. ju)gando a conn:r:i!são qr.e a bem do 
encargo que lhe fôra. commettid.o <lena esf"rçar-se para 
obter os :!aat!mentos pe>liâoll, r.:qne:eu de novo em 30 
cie Junho (!t:e se scl\citRsse do g<'v~rno Ít:![lerial ... ~m&. 
solução üafiuitiv~ do petli.:l.o feito :!c:te:ior::aeot~. (38) 

Entret,;nto, sob c,;.rscter cor.tidmcial e com a re
oommencação raitera•!a da maior t mrva1 foi ministr&od:so 
á commiasão ?Ot um dcs dignr,s membros do gabinete 
uma CÓ!?ia de q~atro s.ctas das se.Si-Ões do C(3D.~elho de 
estado e do n!tim& projt'cto slli ex=:.minsdo. 

Nestas coudiçõea, pois, a oo~mi~são não póde reve
lsr nenhuma -!as ooioi<:í·éS <>x·:raé:as nesees docucentos. 

Nem eila. di\TÍQ esta explicação s~ não oc-conesse o 
fao\:o à.e ha-ve~·se declarado ~~ camara ew sessão de ?' 
de Jolho que t:les documentos j:l. lhe tinbão sido l'l 
.-::;.ettidcs. {39) 

Con~bindo, a ~-:m~iõ,ão pele Ycnis. para lemb:.-ar 
que o :retultaC.o da sua tsrd ~ deve necessariamente 

· reEentir-&o do cnrto porioào ~tH:l lh~ f~i cons·agraclo, o 
muitlls veze.s p~ejudica.·.io pela coi.lCutrtl!lCi!l. dos traba
lhos legis!ativos. 

Urgia1 J_orém: titar o espi~t? publico àa nncieda~e 

importante indr.l!tris. do pt.iz, a agricultura. A com
:cissão não ce~h{ hesitar. 

O preoento trsb~lho, portanto, é apenes o f.ucto do 
cever, e, qnnndo nenham auxilia pesas. trr.zer á·ollllci-
deção d" tão mdinà.roso aasumpto, terá sempre o :me
recimento de prcvar ao mundo civilia~do 1\. solicitude 
dr. cao::ara. dO&,depu~ados do Brazil a prol dll pr11denta 
sol11ção da mais grave · quer. tão social <ieete Imperio. 

Sala dae com:missões d11. cam.a.ra dos depnta.dos, em 
)5 d& Agosto de 1870. 

JEl\o>'"YMO JosÉ Tnnnu. Jm;toa. 
Joio JosÉ DE OLIVEIRA JtrNQUEIRA., 

FRANCisco DO REGO B-Annos BABBETO. 
Do~n:scos DE ANDR.A.DE FIGUE1JU1 

v.:ncido na !órms do parecer. 
RoDaiGo A. DA 8rLvA, 

com voto em Ee ?arado. 

i>RCJECTO .A.PRliSEll"rADO ·PELA COlUHSSlo. 

(( A. assembléa geral deoreta : 

TITULO I. 

(I A:t. l." As leis que re~ .. o o estado sc:::vil oonti
:rc.~o em ~igor co:::J. as moclific~.çõcs scgui:J.tee: 

TITULO II. 

Da. m.ltricula dot t:crat103. 

< Art. 2." O governo n:a:1dará proc~der á matricul~ 
espe~ial de tcàos oE cscr&YO~> exi~;t0ntes no I r.cperio, 
con~i~&nd.o p.:.r edits. t's e pel~ imprensa com a :naior 
&:Itac:::de::.ci:.; todos os pt.;ssddorcs a s:.presentnrcm nas 
estaç3~ ;.i scr.e;•, r.entro cio prnzo que fôr u1araado, <iuas 
rela.;ões em tuiio i;!nr.es, cont::ad.o o numere. de seus 
es~ravo.o, com a d6clnração él.o nome, .se:to, idade, es 
tado, profissão e a~·~idão para o trabl'.lh". 

< nali :-elaçõ.>; li66ign~;das p~lo aprc:elltante e rabri-
oa~es p·llo ~gente cisv!ll, Sc.:;.::á c.mtil em ~ode::: àc po~>
su~ . .:.o: dcs e.11~rll.vos , e a ou~ra na. estação ricc~l p :1ra 
ísze:-ee a escri t'~urll~~iío ne~~·ss:uia. 

« § L" ().o. e~;Jr~t•r;s qu•; por cuipa ou cmi~t~ão ,~o& int::!
:ce;sa.i.os ,:eix<.rJ::u c..., ser incluidos 1n~ relaçü .:.:> ~crão 
COl:ll!iderR\i::.e livres. 

~·~ ';' ) F..·-q~c:i;:-: entos 2~: O~':l~6S~a') , ~?lj!"QV~ .:! o:s e!D. 
&ES>ã:; à.e :i ~e ~Lio. Ar.:te:x:os B. 

{;8J· Ri:q:;!tit::le:lto à.:r. co.:ru::2;.s2ão~ ~~a~a2o e:::. sese~c 
~3 30 C:"' J o:.h ~. .:~D.D.ex:o D. 

(39} ~:;. à.is c;::s~ão d~ orçamen~o geral ão r~perio, por 
ôlCC$~~~0 r1a spres~:::.taçuo do additi'I"O. A.l:m~::::~ E ll. 12. 

a %lls:Uicala se::á i::lr.er..i::. :t <li~pc~içso do pan;grepho 
anteceaentl'l . 

< ~ ·1. • N~~o ser.i. lldmíttiC!o. e~ joizo a:ção alguma 
em que e5 litigue sobN a esera.vldãG, sem q'.le seja 
inetr••id<l C< m a eerticão da matricafa. 

TITULO III. 

Da geraç:Io actual. 

< Art. 3: O governo é al!torisl!.do a conferir aos t~B
ornvos ca nação, .:~om clausuln on sem ello, :sl!orris, 
que r>erá ~emp.-e gratnitn e livre de quaesquer ·direi toe, 
emola.t!.::ento6 ou c!eapezas. São, poróm1 ]ivras 011 fllhos 
de tse! e~cr&ns que nascerem depó!s da presente lei. 
O governo providenciará. a bem -.:lo ons e ce outros, 
como entender conVeniente, podendo er.tnb~lecê-lcs 
em terras do Efl!lldO ou devolutas. 

< E' prohibida a alb.eação de:stea escravos. 
< § 1.• Estm> díspo!ições são ex.tendv2a no qtle forem 

licav is a .s e·cravca em llF -f~·n to á cc ·ôa. 
4t ~ 2.• A's. ordens regulares o mais corporações re

lig!or:as e de mão-mores é absolut.:mente prohibido 
adquirir e~C!rsvcs ~ob pena de fearem logoliVl'es. 

< Art. 4. • Fica livre o escravo : · 
« § 1. • Sal':;, no Eenhor o ~e!to á indemnis2ção : 
< 1: Que sendo 1\e condamiQos, fôr por algQ~ destes 

Iibertudos ; os oc.tros só têm direito á. tiiU~ qqota do 
~alor. · 

<A inii(mr•is::ção ~óie ser fll. ga com servi•;os, nunoa 
ex.oedontes ~~o set;: .an!lo&, sejão quantos forem os oondo
minos. 

11 2 • Que prcst:tr rel.:-vnnte scrvlço ao Estado, coco 
seja de guerra no cx.orcito o nrmada. 

<3." Q11e professarem religião ou tom~r ordens sac~s, 
ignorr.ndo o ~;cnho:. · 

c: § 2.• Sem indemnisação · 
< 1." Qoe fôr abandon:1.d.o pelo Eenhor, por ei!f~rmo 

ou invalido. 
c: 2. • Qne co:m antoriEa\ão do senhor CZltr.:.r pe!s a' 

religião1 11sra e exercita Elfl ar:muls. 
< 3. • Que se út:?.bcleco::r como livre, c.::m sciencia e 

paciencia do se~hor. 
c: 4." Os .::scrn•os das heranças vrgas. 
c: 5." 011 filho!l da cscr~õv& q~e h uvor c!e ser livre de

pois do certo t.empo ou :ob condição. 
cArt 5." O governC1 creará um fundo dettinndoa FO· 

x::.:over a e:msncipação volunta:-ht, e ~ a..:xi:i:.r o paga
I:.'CD.tJ do; juros dos titu!oz de renda. que s~ cmittircm 
n~ fórrr.a do r.rt. 7• da presente lei. 

< § l." E• te funio será formado co::n as &:!r,;cintes vC!'· 
bas: 
~ l." .:.s qu;::L.tius c;uc f::rc::n '::x:~.cl::s com t>:.: a ppli.::::çso 

nos orçsment os ~ersl e p:roviiJciacs. 
< 2.• A import!ncia do i~posoo c e tr~r:::~b- iío (;.:;.pro

pried::de dos cscrsvcs r:R C;Ôrce, e dss taxns e qunesq:~c::
out:as Íl:Ipoajçües per.-:cbidl'!s por virtude de :I!!::JSlcção 
sobre c~c~.:•os. 

< 3. • O owdncto :<e seis lote·c:ius ~:nn-;os.es one ferão 
cx.tn,hi<l:;s"dc prdcrcncia :: q';lncsquer outrss: 

c: 4 o A.~ :nults& impostas porvir:nõ.e do "':esente lei. 
< s: O pr::.ducto dla ,l.oaçõ~s e l~>g:Jdos pera sate fim 

consiga~dcs, l:iiilVES Z B disposiÇÕt>S t:speC: llCS ~OS CCiaCCl'eõ 
e tc$ta:lorcli. 

< § 2 . • i~s q•iou.s que forem matcaàne nos or~amentcs 
proYin~i<~.CD, ruosi:n como "S dor.çõ s e le~~:ado·J oom des
t!no 1:-:cai, s~rãJ appl!c;1drs :i ems.ncip::.ç~o :l&B p:::o,·:!!
cias, c~r:Ja:·cas, r:,unici;:ios e frc~uezi;s de~ig-..aêcs. 

< ~ 3 • s .,r!c. annmk:ente libertedca em c-~ pro
vi!loia .lo !::Jp,•r.io tant:Js escrs>.vos qn:mto~ co~re;pcn
derem i qnota annualmente cH~poni\·e! do fu:l:'!o CCí'~i
nadc para c!Ilsncipação. 

c 1'trão ~refo1encia.; 
c 1: Os do wxo feminino C.u 12 a 10 an::ce:, c C.'e:;t:-c 

e~t s <'s ele menor id:ode. 
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c 2." Os qa.e soçherem ler e tnlrever. 
< Art. 6. • A bem da li bordada; 
< § 1." E' permittido ao esoravo1 com antor.iaação do 

senhor, a formação de um pe-::14!io daatic.a.de & sua ma
nu::líssão, ou á de seu OO%ljnga, desoende.ntea e ssoen
dentes. 

< Peculio, entande-sa dinheiro, moveis e semo'fe::ltes 
etiquiridos pelo eseravo, quer p.le seu trshalho e eco
nomia, q ner por beneficio do senhor ou. de terceiro, 
ai:J.à.a a titulo de legado. Nos eemotentes, porém, ni;o 
se comprehendem escravos. 

c Ftlll~cendo 'este lho su~cederá. o descendente ou as
cendeste na ordem heredita.'"Ía estabelecida pela loi; 
e ua falta de herileiros ser:i o peculio adjuõ.ioado sa 
(t&ndo para emancipaç11o de que trata o cr t. 5" desta lei. 

< § 3." .Ao conjnge livre é licito remir o conjuga es
cravo, e os filhos, mediaute equi:ativa avalis.~ão e 
exhibição i:nmeàiata da importancia. 

c § 4." áquelle qns res,star sigam e1crsvo tem o 
direizo de i:J.cic:::miFar-llo, querendo, pe~os serviçoa do 
tne.>mo por tempo não excedente de sete auncs, com
tanto que o dccl rtre logo, e seja cla:zsn1a e:rprersa àa 
alforria. 

c § s.· O (lontrato de futuros serviços para o esor.avo 
obter a &na liberdade é dependente da approvs~o do 
juizo de orpha(s, e não poderá exceder ao manmo de 
sete annos. 

« § 6. • No caso de libertação à. e escravas, os filhos .me
nores de 8 sr:;nos acon::panhnráõ suas mãís. 

c § 7. • Ser~o nullr.s: 
« 1 • A clausul~ ne prohiba s msnumissiio. 
c . m ger a lSposiç:io, oon "ção, clausula. cu 

onus que possa impedi-la. ou prejudica-la. 
" § 8." As alforrias quer gratuitas qacr a titulo one

roso, são livres de quaetquer direitcs, emclumentos cu 
deapezas. 

c Tambem r.ão iseJJtos de impostos as horSllças ou le
gados institnidos em bens da emancipação, e as arro
mata.ções pata mnnumi~são de escravos. 

c § 9." A concessão dn liberdade é irrevogaYel. 
c § 10. Nas que11tões sobre a liberdaie : 
c 1." A seção é summaria. 
c 2 .• Qnem a r eclama ou defende não é obrigado a 

custas : as qnaes serão page;a nda al ptla. parte nnc1da 
que nãa fôr privilegiada. 

c 3 • O juiz appellará ea;-o(ficro da sentença des{a-
1'orsvel á liber:ia:ie. 

< § 11. Em qua!qaer acto do s:lienaç!io cu transmis
são cie escrs:voa é prohibido soh pena de nulüàade se
pnrar o msrià.o àn mu!her, o filho do pai ou mãi, salvo 
senco os filhos mr.icre.:. de 15 tnnos, respeitada a dis
FOsição do § 6 ." 

" § 12. No caso do nE:o co:::::j)Ortsr s divir.iio do bens 
entre hedeiro5 ou socios a r eunião de uma facilla, 
Eer:í. esta vanciida , e o ' !in p:·oducto rs.teia.do na p:o
pcrçã.:l qu~ fôr devida. 

TITCDO n ·. 
Da grração futura, 

c Art. 7. • Os filhos dss escravss nazcidos dzpojs da 
publicação Õ.t'sta lei serão consid.cr:o:dos li\-rl"s . 

" § 1.• Os libertes em virtu2e desta disposição ficilráõ 
em pocier e Eo b a autm·idade àos &enho::-cs de snall mã.is

1 
que t:Xerceráu sobre el!es o C.iroito de p~tronos. c ter.iio 
a obrigação de crea -JcB e tr~;ts-los, propo::-cicnund.o- lb.es 
sempre que fôr poi>Sivel ~ imtrncção element.::r. 

~ ~ 2.• Terão os proprietarics llo opção O:l ce reca-
berem ào Estaà:o, quando os filhos das escravf'.s che
garem á idade de oito annr.s, um tisulo de rm da ào 
u b :: d.e 500S c j :no de 6 % ao an no, qua ee consi
ceral':Í. t:Xtincto no iim. de 30 anüoa, ou d e utilisa
r em-se dos serçiço11 dos mcnore.-; ató a iàade de 21 
an::lcs complc: tos,oomo indemniHl.ção do onus da criação. 

< ~ 3 • Ns primeira hypotheee do pa.ragrapho ante
ceà.e!lte os libertos contizmaráó a ser c.::iados e tratadas 
por s ::us patronos até a idade ele 15 snnos, prasta:::t
à.o-lhes os ae:rYiçoa compativeis com es~a. idade. 

< § ~- • Dos 1.5 aD.Dos a t6 os 21 perm&.Deceráõ os 
libertos em p ;,der doa 5CU1i patronos, que lhes pagaráõ 
uma retribtúção modica. pelo r.au trabfllho, a qual" será 
fiz:!lia e:n regalace:oto do goTerno. 

c Dessa retribnição será metade entregue ao liber..o,e 
a oatra metade recolhida s slgnm Estabeleoiu:e!lto ba!l
ea.rio de!ignado pQlo goYerno para formacão do peoulio, 
que s~rá restitu.ido ao liberto quando attingir á mai\.lri• 
<l.ade. · 

" § 5 • QuPJquer liherto poderá ser resgatado do onllS 
de servir mcili:.lnte indemnisaçiio pccUDiaria ex.hlbida 
i vistã, que por Sl cu por outrem possa offerecer, 
procedendo-se á &valiaçíio dos eerviços pelo tempo qu<! 
lhe restar a preencher. 

« § 6. • Ness<1s indemnissções se terá em attenção o 
~: r preJIUZO quo po~a ca r aos p:.:roncs 

nas differentes byi)otb.eses da cess~.iio dos aerviços dcs 
libertos ccmbinMill. com as disposições e.uprs.citadas. 

< ~ 7. • Os filhos das libertas ticaráõ a cargo dos ps.
tro.aos, que cuid:~r:iõ dll sua oriac;:ão até c tempo de at
tingircm estes á. maioridhde. 

< § s.• Se alt-tuma associação autorisada. pelo gover
no quizer criar e tretar os tilhos das escratas n.ascidos 
depois da publicação desta lei, cedendo-os o patrono, 
terão direito ao serviço gr11tuito dos mesmos até aos 2l 
annos. 

< § 9. • O mesmo se praticará com cs filhos me:1ons 
das libertas quantos poderem ser entregues a algtmia 
a~eociação oom aoqui~scsnCÍ!õ de suas mãis. 

< ~ lO. Essas s~ooiações poder3o alug&:: os serviços 
à.on libertos, mas são obrigadas: 

< l • A <:alllltituir para eaàa inàiviàuo um peonlio 
occstante na quots. deR .salarios quo fôr psra eat:l fi:I! 
reservada nc.s respectivos estatutos. 

« 2.• A .:__rooara::, fin~o o :empo deservi?o, ocoup!\ção 

« § 11. A -lisposição do paragraph-J antecedente é 
applicavel á; casas de expostos, e ás pessons a quem o 
juiz de orphãcs encarreg11r a crínção e tratamento dcs 
li!;)artos, ncs lugares onde não houver associações, ou 
estabelecimentos publiccs oreados para t:.l fim. 

c:~ 12 . Fica !alvo ao governo o direito de mandar re
colher os referidos libertos aos estabelecimentos publi
coa que então extetirem afim de educa-los e applica-los 
a al~um.a indu.stria on pro5mão. 

«Nesta hypotheee incumbirá ao &tado eatísfuer as 
condíçõe" impostr.s pel~ pre~ente lei ás associações auto
risadas pelo governo. 

TITULO V. 

c Att. 8.• O govl'rno na côrte e os p:esidcntas nas 
provillcias au::tiliar:iõ por tcdos cs meics so seu slcll!lC:} 
a ore:ação de associações destinadas a emancipar escra
vos, edu<lsr os emr.ncip!ldcs o p:omcver a int::-~ àt!CÇ~O 
de braços livres no raiz. 

c § 1.• A's so:~iedaCles <lo emancipeção já cr~lllli
sad.as e qua de futuro &e crganissr_,m aão concec.idos 
os seguintes f:> veres : 

• 1 • I senção dos impostos de transmissão de proprie
dade e ~a ta."u sobre os asc::avos comprados para s~rem 
libertos. 

" 2 .• Privileg io sobra os Lerviç::s do eecravo liber~do 
pa:;:~ ind.,::miaaçG.o do preço ds comp::-a, a~é o ma:x1m" 
do art 6" § 4.• 

c ~ 2 • Esta:~ a~sccisçi'ie:. fc~o snjeit&s i inspecç5o dc:J 
juizes de orpbãos. . , , . 

< Art. 9 • O p;ovGrno é sutcnsa. 10 a c ::tpCQlr os r e
guls.mt!ntos neces~arics á execuçã'l oa pre~ent!l ~ei, ?-'· 
donde i:n :::ôr m:iltns até 2008, e penas Ele pru;ao S!:::::.

plea até tres r~ezes. 
~ Es•es reg,,lt·mt·nto'3 G:epc::::.der:.iü d::. approv&\lio_ do 

corpo Jogislati.-o n a :pr.rte em que ~xccderc:n cs llml: es 
e:x:pres-amante presonptoa nest:~ l:l._ . _ 

(I Art. lo. F íciio revJg »daa as d1spoHçoes e::::1 co=.-
trario. • • • A 

< P Rço ds cemar r.. dos C.eputr.c.cs, em l5 a e go~tc 
de l 8i O. 

< JEaONY!IIO J osÉ T~:IxEnu. Jt::s1oa. 
< Joio Josi: DE 0LI"EI!.U. Jt":SQt:EllU.-

< FRA:SCIECO DO REGO BAR li OS BAR R ETC . 
c DO!III~IOCS DE ANDRADE FlGt'EI RA., v~=--

d do nr. !6 r:ma do parece:-. 
• RonaiGO A. DA. ~lLH, c:::l v.:to e:::l 

separa à.o. ~ 
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'fOTO .EM 5BPAR.lDO. 

I. 

Aceit&!ldo sJ.gumss idéas da maioria da commissiio 
especial, parooerá a muitos de duvidosa cp Jortunidade 
a deliberação que tomei de justificar, em vota separado 
a nli::b.!l hat!:ilJ.e opinião. ' 

Em catrs.s quaesqner circnmEtancias, assig~ando-me 
com reetricção àar me-hia por sstiefeito. N11. àiscu~são 
do project? teris occasião mais opportnna de zswt~ntar 
o men voto. 

Tratando·se, porém, de um assnmpto da m2is altl& 
importa:tois. psra o paiz, desejo desde já definir a minha 
posição. De:::!la!s, convencido, ccmo estou, de que o 
proje~to não ~erá àiscntido ncs ultimas dias que nos 
res~ão C.e trabalhos legislativos, não quero ficar por 
mwto tex:;ti>O s?b a pressão de uma responsabilidade 
q".le e:.:. nao ace1to. 

li. 

A maioria da commi~são, na sua brilhante exposição . - -

está rod.eada. de innumeras diffionlda~es e rerigos de 
tcda ordem. 

E' nm& ve::::~&~e qne. não põde. ser posta em duvida 
:~em peles espmtos msu1 temerar10s 

No àvminio das idéas abstractllB eeria facilimo reEol
ver o problemn. Com um simples rs.sgo de penna fica
não satisfeitas as mais exageradas a'pirações dos phi
lantropos do noaso seoulo. 

Ma3 quando se attende para. o estado de uma socie
dade como a nossa, onde a instituição que se dese1a 
reformar :em rsizes profundas na legislação e no eclo, 
cumpre no hgislador ter em conta os intereese11 reses 
aue te derivão d.e sua existencia para não sacrifica-los 
âc ideal da sciencia. . 

Pereça a socied.ade, mas salve-se o rrinoipio, n5.;) ó 
de certo sentença que deu ser proferida por aquelles 
que rEcebêrão dcs povos o sagrado ma'ldMo de 1'igiar 
na gnarda de sens direitos e sega.rança. 

Pouco LI::porta que legisladorea de outros paizes a 
ten!!ão praticad.:-. As nossas circumetanoiss são muito 
espeo1aes. A este respet o o raz1 nuo p e ser com
part>d<i cem as nações quo sentirão os mesmos males. 
Co~ excepção dos Estados-Unidos, a escravidão não 
era. como P..g_ui, uma instituição cnraiz::.da em toda 1::. 
socle s. .. e. a c o 1so a o nns co n1 , · · 
ter::::itorio àas mesmas, sem infiuanoia immediata. na 
\"iS.a d ::s metropoles, podiiio facilmente destrui lo sem o 
gr;,nàe abalo que nós outros receiR.mos. 

E~t~etanto lá. mesmc foi muito longa a obra da rege
ners-:ão ! Não se passou da noite para o dia de um 
eats.C.J p:!:ra oatrc. Longos anncs de estudos, de ex:pe. 
rie;:c:s, de dis~ussões for:io neCe5ss.rios para o comole-
r:::e::tt: das reformas projectacins! ~ 

A Ingla!erra ~6 em 1833 deu o primeiro golpe na 
escravidã::~ c e suas colonix:s, creando um systema inter
met:io g_~e fci oha!l:ado de aprendizagem. A Fra!)Çil. 
cl.e j:::is C.e m-.:it&s te~tativas fÓ em 18<18 proclamou a 
libe::taç-ãe> pcremptoria dcs escravos de suas coloni~. 
SeVJ.iO l he o ex:emplo a Din ,mnrca, que, mais previdente 
a_:;. :? s S:tecia, nã'l se dei:::r:::ára :~rrnstar p 2lo movimento 
de 1846. Portugsl começou :1 a•:a refal'ma em 1854 c 
s6 ter::r:ino1.4-a em 1858. A Hollanda n ão foi philan
t:o;:a r.~é 1862. A H espsnha si. .• la hontem dacrctnva a 
sua k i de emancipaç:io. D epcis do auferirem t odos os 
.... ,. :. & ... ... .. • . .. 

o ~::;E c r p:oveito possivol doa esorR.''CB de su~s col-:Jnius, 
é <:_!:.3 s~ l~:r!brá.rão~s mctrcp:,lis humanitarias a ~ faze:r 
t:iu::::1pbar no mu·n:to a causa da. j ~stiçs, da mc-r2l e da 
Ci't"ilisaç~ (a) ! 

Nos Estados-Uniàos a emanci;Jsção dos escravos nã o 
foi p::::ec:pitada pela rcacção dns idéas philllntropicas d o 
seca~o contra os interesses reaes da sociedado. Outras 
ca-:.s:>J p::oÕ.':lzirão essa grande revolução. Interesses de 
o: <ie:::r. ciiversa haTião preparado o campo p:tra. a lut~ 
e:l~:e c) :.tl C3 o ::.or..e da União-Americana. A emanei-

pa~o dos e!cravos foi conseque:1cia e não c:-ig~:::r. <ia 
guerra civil. 

Em 1861, quando a Georgia fez o seu orcte-:;t~ C.e 
separação, ainda não erão bem conhecidos'" os :::r:oti,os 
d? .antagonismo do sul oontra o ne>rte. Gere!mente 
~lZ11~-se na Europ!l. ,.que a revolta era. a col:lsec"Cench 
mevthvill da deeretação àe direitos ep'.lressi'f:J!!. e rei-

rO!?JJ.>lmento a ernancipaç:io dcs escrnTca desejada ott 
ex1g1da pelo Dorte. A<> contrarb, ella declArou C(II:l. 

franq~ezil na oonveoç~o é!a Gaorgia, que votava contra 
o proJeoto de saparsça.o, porque flâ? t·ia ltJados r.em 
o((endidos os grana~: interesser do rul. 
_Este~ e outros f!'ctos relativos a esta difficil quest:io 
s~o mmtcs conhec1dc~: m.as cu:npr? rep:_ti-l?s para qc.e 
nao so prccure na h1stona n Jnstlficar;-ao ce me:iidas 
precipitadas, que os philantropos d .. recante d::ts ~:con
selhii.o oomo _romedio tffica2 para a regenetação prcmpts 
deste Imper1o. 

Diz.-so ns ex: Of i ;ão do motivos ue o Brazil é a 
umca nacíio que nos tompoe pre~entos possue 11 eecra
vidão. Desgrsçadamente é umn verdade. Mcs c!este 
facto não se segue que dP.vamos sacrificar tudo p!U'a nos 
oollocarmos ao lado das naçü~s que de.ixárão de possuir 
escrnvos. 

E' com efi'aito lnmentavcl que ha mais temno não 
tivesscmos preparaào o psiz para receber os· golpes 
profundos de uma grande reforma social, que pren-
de.ndo-se s;os seus mais vttl:cs 1nteresses nao p6.ie Mer 
fe1ta de momento, a menca que !l:io se que:ra remediar 
os m~les que se~tii?l s produzi~cl<:_ outros :nais graves. 

A illustre mator1a àa comm1asao especull não em
testa est'l ~onto, confasss~do que o c problema do ele
mento se::::vll nunca podena ser re~olvido de chofre sen:: 
fnnestns oon!l~qnoncias para a soc;edade. ,. 

Ora, se o Brnzil IJão está nas m11emas circumstsncias 
d?s ~aiz~s que possuir~o eecravos, se aindl$ não podemos 
dt&por de estudes senos sob:e o asenmpto, niio é digno 
de ~ens~ o procodi~ento daqurlles que não querem 
sah1: ~o Jsoln.me?t_? em que.'e achão tomando medidas 

Ninguem quer neste paiz a prolongsçi'io .indefinida 
do :tatu qu,. 

1
Nenhut? b~az~le~ro desejará qne. ee per

petue neste so.o nma IDStit"l·~sto oc·ndemnaà.:. P01ú:: "'~Ín· 
• • • • .. _ -: r 

perra1os ucravocrala• . 
Qunó.do pPla prio::aira voz pnfer!o se :no pllrla!D.e!:to 

lj, p~lavra offillinl sobro o eltlmento servil (2), u!ll. dos 
ID!:!lS bP.llcs orname:J.tos dn tribuna. brazi!eira 3ssi:n se 
ex:pr imia : 

c Senhores, nã:> é e3ta 1:.ma questão nova ra::1 o 
Impcrio, nem tão ponoo no coraç~o do bonra~o ·minis
tro ha sentimentos IDRis humnnit::rics que ncs co ::ós 
outrcs quo ncs oppomcs á sua prcp!!g<lnca Ha j :i 19 Ee
culcs que o dominio do home:n sobra o homem foi con· 
siderado como nma •iolen~ia. ; ha 19 seculo5 que os 
homoos são CC'nsideradcs ir.:r.ão~ , tnnto per ::1:.:~ce:cm 
todos do primeiro borr. em, como reJa rede~pç:ão de 
Christo n n craz; t adns a s na<; üea ehristã~, in~pirada~ no 
cspirito àn r .lígião, têm procurr. do pouco a pouco nca
bar com esta chega, que dat:t da tem;_Joa immemo::i aes ; 
por~m ella~ têr.n proc ~dido como procede o n:e2ico 
prnnente qne, ven :io o co-:-~o ntacn:lo por nm a ::::wlc~tia 
obronbt, que j!l. t ;m af!ect9.d.o parte do org~!1is:nc-, pro-
c ra s r ~d· :"i. -v· -
doent~, em v:z de cura ·lo. >> (3) 

Outra não póde ec:::- a cpinião dos B:nzil~iros q::: '!, 
attcntnmente ob:crvundo a dt~nç·ão deste f aiz. fa;:o:n
se fortes n'l rrz!io do Estado e of1ereo!:m rMiste~ci& ú 
torrente dos se!ltimt·ntos e psixüe~ humsnitari~s. 

Consegnintcmente a g_ue"tão e~t.-\ h c.-je rcd1:.zi<is ás 

(1) W. Sargont, Os Estados CcnftderadoJ e a Esc' a· 
"idão . 

(2) Falia do throno C. c 1367. 
(3) Dison1"80 do Sr. B. de Cotigi;>e, r;::~~::.::.::iad ;j r:.~ 

aenado na sessão à.e 22 de Jtl!lllo de 1857. 
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nvr:d it/Í ·B àe ;· p.:iOrtunU.:d.e 0 ao .modo pruti~~ ~ e resol·· 
'\'i?-1 . er·1n n l!JCUOt' r:omma 1 t.s n vel ds saon :J.ClDfã . 

.!:i. m;; ior-ia \1 ~~ C l~ mn.:t.iseão e~1Jccial c se u!ftn.a ~e ro
codJéC •r q·cJ o a idéa oivilisa:lor:\ s . humamtnua_ da 
emün ·: i p;;ç~ão r.t.o e noo~ tra advsraRnos -~o Br~un!. )> 

:i.\1:~ 1; qH4üdtJ e !? 'J '.' quo modo devor:.~ o:.~ reuilZi-la 9 E1s a 
à iflbuJdc do u q·1 ~ hr. pouc0 me refeá, e qn e parocc von
c-i::la I! a op:iniLo d~) a t.u:nignEt~l:ioB do t·rej ,zcto. 

III. 

A n·,,i;>ri.> d.•t corn<nb~iío raO•'nhe1>lu qn~ era oppor
tuno off:~refH3 t' de ~ c1e jr!. á cone.idcraç·ão dcs t!l aug:ustil 
c'~at ?.. i.'~! um complexo -de ll11Jdidas directas e índirectns 
rchtiv:.s ~·)elemento eervil; m~dii!Rs que om a oua opi
niü) uaracG ;t~ sati.ef!±Z3r (tfl oxigescias do pre-sente. 

Qu;:ntn á geNção aotmü dos eBcmvos, o P:?i ect? _i!a 
commiabão 1<mitl,u -se 1t <iBt?,balecer nlgumaa t11spos1ço"s 
r.tni~ u.rrsntes -q:.~e indireotamen~e fnvcrecGráõ a e·man
dpf•Ç!ã!.l . · Qnm;tu ás gernçõ ~s futur aJ1 n maioria d~4 oom · 
mis•iio catabeloeou como regt•a a lihertação doa eoora-ros 
que nasc~r~m d;, dnte. du publicação da lei ~m diante, 
~~o~bcn•lo os propriet9.rioa uma indsmnis!lção filtada no 
proieeto. 

Á& pd:nei;>H e;tão estudad(;S e geralmente noeitas. 
Oifr,recerei. -cntre:a.n tn, r.JgumR~ emenda~ quando ·espe
cia1rrd3!ltd t ~ ntal' delba. 

Ae se guJ(bs não estão no mesmo ceao. F andadas em 
hr.s ·,e ponoo tegmae, S'-'soitão difliculdaéles mvitosérias. 
E&tuc devow ser eatudadna com maior Ettenção e ori
tBri:J. 

IV. 

Em the:e 11 í%.1 de acabar cora a escravidão no 
Brazil sem ofjensa do direito da propriedad• e sem 
aoal~ rla nossa primeira indwtría -a '!!lricultu ·a- (4) 
ni'lo sofi:'J'<J a menor contestação. 

N > pr•J jecto da co:nmiacão o direi to da propriedade 
actnal não parece g~n.ntido·. Quem poderá sffirmar 
cua r. priaoipal iudnstda do paiz não so!l'rerá nenhum 

· áb .lo ~ 
A ''"crgyjclfí.o en tre n ós é um facto oomplelto. O es

crP.vo r.üo .é liÓru<;,nte nm ca · i tal, é tambem um ·.ins
tmmer:to d·) trabdb.o. Reeolvidu a PJ:imeira diflicu!dnde, 
fic~:rá rOJ3(, l ;o ida 8 ··segundg '! 

Não é -tudo. Para. a inrlemnisnção eão necessat·ina 
ro odidna eccnomicr.o. On:le estão ella~ no p•{)jecto~ 
Da r;; r,nu n·.is&ão doa ewrnvo& resultão e c ba!'Bços de toda · 
~ or.l~,-n. Q<Him 's aUmenta? quem os ec1nca 'I quG:n os 
o\:rigr1 ao tubdiv? qual l\ força quo terá tle poli- · 
zL-bs 9 ·~ 

E:.<.l c.\ü,·oo pa;z3a todae esh!s q•restõeo .forão estnda
ilas \'Om muita antecedwcia. E' po! isso que a Ingls."· 
-scna u a F,-,,uç" I~vs1ãa ne.~se trabfrlho quad rucio 
S%ulu om circurnstancina muito mais favoravei~ que 
s.n nv~:::ua. 

Nó;, qu9 não posmimo! os e lamentes indiopana~veis 
(~ !! f: f' {;ã.l- . :t!f:" tn tJ.·í: t~mos tie c:cêa,~loa 1 d.::; veremos !'esolver 
~~ quc:1 '.ãJ C.: e we;do ror que o fnz o pt·oj3oto dei.!:ando o 
f:nt :o em$a•;ai o do rualeB qu~ não quizemos ou não 
;:.:;:.d:t:J rr: o;;. xo:r.::rver 9 
- Nem. se quer oonhecemoa. o nnmero c}oa csors.vo> que 
<·::< ;a rem ;o0 l mpstio I A'ceroe. dest9 objeoto não poEsui 
::.cH q'J:Jq•.i'Jr cstatistictl que muroçr. fé I Foi por ahi 
S"'" l.d<toi pi,\ri\o outras nações quo não querião edificar 
::..c ar. 

Da c" iio 1.867 o mr,viu:tento que S3 tem operado em 
:. ::~_; i! o,:.i e :o pb:ito~; em favor da emanci pação. 

Depois J n memcravellei de 4 de Setembro ·de 1850 
~"2 ~.h oli o '' tn.fico ae Africsnoa, os poderes publicas 
:o> ~aLutárã ·> nm pa5so, uma idés, uma pslnvra. 

f> ,, 11!67 &i é hoj~ tervnoos obtido oa <lados indispen · 
•& ., .i B pera tJmar:;.oc s nm<l!€SOluçã 1 peremptoria? 
~L fi< '< iio J.o anno pa5sado um illastre doput ado pel i\ 

:r::tni o i 1 do P&raná, D:. Ma.noel Franc:eco Conê~, 
<:f'ere ''" í1 conoideraçi'ío dejt!J.. augusta c~mara um 
pr cj': i: ~'J do lei sutorisaado o governo a mandar pro
!'c'l~r á mdricula dos escravos eltislentes no Imperio. 

Que deatino t eve. e1ee· projeooo 't Foi remettido por de- · 
libersçã<J da oamP.ra a uma com missão da casa. 

Dirá & maioria. da oommissão cspcaial que os dados 
eBtatiõticos da secretaria do impeiio so approximão mais 
ou menos da· verdRde. . 

Será prudente marchar Mate asimmpto sem oontarmoà 
com l: a;es ' firm · ~ e segura&~ 

Qa.,· fé podem merecer eeses t rabalhos feitos · arbi
trariamente por in'formgções de 11ns ou por · caloulos 
imuginarios de ontros ~ 

Onde e~tá !\ verdade? 
Em 1798 calculava-se a população livre · do Brf:zil em 

800,0''0 habitantes e a esarnva em 1,600. (5) 
Em 181? imsgiuavn•sa uma ettatistiaa, éujo re~ultado 

era o <egul!lte: 
Livres brancos. 
me .. tiços - . . 
Iudios bravos . • 

> domesticados 
N@gros livreJ. 
Eso :avcs 

820,000 
soo,ooo 
600,000 
100,000 

80,000 
1 ,000,000 

: Total. 3,300,000 (6) 
Em l8l7, n ro estatietios oflicial, o numero dos . es

onvoa subio a 1,930,000 f {7) 
E m 1!J50 o senador C. _Bap: ista de Oliv~ira oryavaa 

populaçao totsl do lmpeno em 8,020,000 ·~;lmas,~ sendo 
·escravos 2,1500,000. 

O senador . Pompeu ern 1864 calculava a pzpqlàçiío 
total em 10,045,000, send:c 1,'715,000 e-.oravos. 

Na. obra o Brazil na Errpa1ição de Pariz de 1S67, a 
p~pul2ção escrava distribaida por todas as prcivinoi2s 
nao e:xced<> de 1,4CO,OOO. (8)' . 

·A' proposieo desta el!tatiotica não doilta.rei de repro· 
duzir aqui as seguintes palavras de um .publioi~ta · bra-
zileiro de notavel merecimento: · 

c P.trece rae no~ivo. E s~e desejo de enoobrir a -ve"tda· 
de ao eetrnngeito. l"odem pergnntnr~nos o que·fizmoa 
de 3,25o,uoo que p~ssniamos em 1850 e do aeu a.ccreeci~ 
mento natur21 de um terço ou 1,083,333. Onde estarião 
os 2,9:i3,333 inf() lizes, que não n'lforriámos neni expor-
támoa 't · 

< ·Eis o prej uh;o · da simulaÇão ; ella n presentâria o 
onpt.iveiro de nos'so puiz sob 1im uapecto bnrbaro e dele
teria' assnnhari~ as irus philantropioaa doe aabi.os eu-
tQf·eus. ~ -

Pa;a conhecermos a inexBotidliO dos aaloulo~ ,que 
eervil'ão de bas~1 aoa t)'abalhoa . :da oommissão, bosta 
ia.nçar mos os olllqe para o quadro or.gani~ado na.aeare
taria do imperic>, segundo os .documentos shi .exis· 
tentes. . 

T omarei por eltemplo n prcvinoia de··S. Paulo,, da. 
qual teub.o mais conhecimento. 

Está esta pnwinoia no ref, .rid.o quadro com uma·.po
pulação Asorava no pGriodo de 1~36, não su.perior a 
79, 060 P,utindo deste numero, e a~plica~&a as ,regras 
adn9tadaa n>t secretaril!1 terismos . no presente .nma 
quuJ,üà~de conhecida, que mais ou menos se appro:s:i
Inaria da ve-rdadê. 

Entretanto nãh te oonsidexa que o numero primitivo 
é mais imagbnri.o que reei. N~:~ ·provinoia de S. Paulo 
nunca tiw mos uzl:t reuenseam~nto da populn.ção .es.ot·sva 
eapalb.a.du por mqa grande área de territorio. 

(15) Corrêa da. SerrP,1 ait. por H umboldt-Not. 46 a 
pa~. 13 da 3' parte da escravidão no Br.azil do Dr. Per
digão Malheiro. 

(6) Obra cit. ~ap. 2' pag. :13. 
(7) Na not. 62.5 da obra cit. parte 3.-..,..._lê-ae: 
< Em um l'elutorio do .uarlamentoinglez deu-se ao 

Imperio a popu!a.Ç!liototal de õ;OOO,OOO, ·sendo 3;5'00;"000 
esorfivos. Chri5ti~ , &Valillndo·EÍ em 7,000,000, ,àiz que 
3,000,000 serão os· esoravos .. O A:niJ-Slaut1'·!1 Rtpor.lll" 
arbit~a e.m 2 n 3,000,000 o numero• deste~. {J.un•ho: de 
1867, psg. 122 e 130.) 

.(8.) E&tr; obr;~ l'ci publicada pElo _g;lV.arno e <llitrihui
da negta casa. Af pala.ttaa que acima citamos s1ío do 
Sr • . ~qllllelheirí.l J •. de Alep.c!fr1 
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Por outro Indo qunnco mes!I:c puae!:!eb:loo affirmar 
que em 1836 o n~n:.cro dos !'!E cravos nsquella. provincia · 
não enbia s. 79,060. é ne~aaario não esquecer que oir
cumstsncia.; muito poõ.erosae poêião modificar rrofun
damente, como de facto modil_;cáJÜJ, to'ios os calcules 
posteriores baseados nesse numero e na maior ou me
"'Or progre~~ão ca pc[)ul~<ção escrav:1 devlds cxcbsivs-
mente aos n&so~me!'!tos e obitos. 

As ciroumtta~cias a qae ma retiro ::ão l:S st>gni:ltes: 
1: Gran~e importaç~o cl'l e;;crsvos na proviuciü de 

S. Paulo de is de 1836. 19 
2! esenvo '1-"Íme:t:to progress<vo c.o ccmmsrcio ~e es

cravos do norte parn o sul do lmperio, recebendo-a 
proviDaia de S. Paulo grrmde fiU~~pritr.ento cd'es. 

3." Dimiruidio muho ccnsiiior;:.vel nos obitos devida 
ao clima e ao melhor tr,;t::.:::ncm to de csers vcs. 

Levando-se: em conta tat':s ·circ:unstandal5> que:n po
derá sfiirmar que os <!&dos da ~ec::et&>ia cem refe
rencia·á populnção "SOrxv~ d~ provin.ciu <le S. Paulo SCl 
app,.cximão da verd:i.d<: '? 

E não eiltarão to:!ss cs províncias elo rul d., lmperio 
nas meEmissimas ci!"cum~tanciss fl!ll qne se a;!he a do 
S. Panlo't 

eio t! • 

A propria maioria dR col".Jm!ssão reconheceu que não 
possuíamos dados estr.tiEticos. dif!:nos de íé. Declarou 
com franqn.ez~ no sua exposição d~ motivos-q?e a_meis 

!lma perfeita ests.tiatica, bs.sc das medida& legislativas 
mais impo1't2.utes. 

Declarou maia qua era necesEario. o r~censeamcnto 

açãn livro e esor~~a de todo o I::1:p"rio, mns t::ombem 
o sex::>, idad!!, e~tc-~o, nacionalidade, profissão, nasci
mento e morta :idade; · 

Se as: medidas"que se pretende ad<J'!•tar não estão de
pendentes pera a eus. ·boa execução de um cabedal de 
estudos p~tiooa gne ainda não p~ssuimos, 11orque ha 
:mais tempo não forão p:opoeta.s ou adaptadas 't 

Por que motiTo até hon~em os espiritoa mais. adian
tsd<M não propuzerão medidas' c ·jm cara~Jter d1reeto ? 
Porque não tcml:rã~ a re~pomabi!idade de umn inicia
ti Ta 1 

Q illt1Stl"6 ChCfrl dO ~S-iD"te qne dirjgjo CB d•SÔDOS 

dade. 
Um anno antes, na reuniiro drc. preca do eommerc·o, 

am doa m~is notaTcis e adianto:dcs nbol:cionistas, pro
nunciava-se assim : 

< Parn oTit:u· que a emancipação ·arrebente entre 
nós oo:no n!!la bomhu., e qoo nos ache i::~.tei!·smente 
despTev .. nidc:!l para receber o choque da explosão, é 
que devemos tratr.r de empreg!lr o~m an.ticipl:.ção tod~s 
os ~r.eics tendentes a e~te tim. -Um dellea, o rnad 
premp~, o mais vantajoso o o maio efficaz, é :~ognra
mento a im'Dortação ú: braços liv:ea, quo venb.ão & 

encher o TaziÔ que a cmancipt~l)lii.o necesra:ri.:mente ha 
de proC.uzir no -ç.iveiro &cttlnl dr.. escrr.vicão. ,. (lO) 

O illustre nutor da intere&sante certa ao Sr. Chu
mcrcTow (U), reEumindo u medidas mzis geralmente 
indicatias para a abolição p;:oxima. ou remota da es
cravidão, dizia com !'r~nqueza - que :1s mcdidns in
diroctas são mais bem ficr,lhidss. 

O a.utcr dt~o obra :::::;onu:nontal A /~u;ratridi!o 1l.o B:azil 
{12), que por factos t5o significativc:s t em rcvdado o 

(9} E:n uma memoria offereciaa ao ministro da 
justiça de 1850 lê-se o seguilltc: <Nestes ultimes s.nnos 
as pronncias do Rio de Janeiro e S. Paulo forão aa qne 
m.ais importárii.o esora"' )S. Os de~embarques erão fre
quentes nas costar, e o nu~ro à.os escra"os introdu
zidos cxtraordin.ario. • 

(lO) DisC'tmJo do Sr. Fcrqni:n c e Alr::cida, pro
nunciado na. praça do co.m~r.orcio cio Rio à~ Janeiro en:. 
1846. 

(11) Dr. TaY&tea Bastos. 
(12) Dr. ·Perdigão Ml!.l!Jei:-o . (\"'!àe ll<:~:. 622 da obrlà 

Escraviião no Bruit, 3" par~e.) 

seu grande C.evotsmr.nto á. c~n!:a dr.. cm~Dc!paç-ão, pro
nuncir.v~-se na sessão <lo anno nasss.é!o :a !s.vor cr.s :::::.e-
didas inài:-<:etee. {13) • 

Eo 1867 coua Br~zil~iros a.e r«SJ~:::!Jec:ielo mEr!~o na
nifestavio-se, U';J. na ;rib..:::u pzrlallient::;, o o out:"c 
nc impn·n~:>.,. co:1tr~ l!S m:diJ.r.s direct:c.s com rehc;::.e 
:ao e'emcuto F.ervil. 

Ei~ o q~e dizie o primd.ro ~r. scs~:io Cl.:~ lO à" Ju!:ho 
d:J. C:Stnsra dos depz: t .; ê.::;!', se::;.~;; <o. :C.1:<3. T;aJ::v:::> t'OC;!C!ltC 
coberta de appluus<:s : • 

vido em 1867 e 1868, !ns<:rin,~o se 
desta ordc:n (!.:l!a do thrt ; ,o, e f~z,n-'~-~e pllrtir 
ab alto o g~ito r~~ ahr:na. (j!uitoJ apc.i'-ld~s } E•, como 
homec~ cc-mo philc:::opho nc~ me:.:s c;;.tcdcz d<! ga
binete, a~plc.uiii n::uito o ;;eLs::r•:(:Ilto, lor<rei rr:t:ito & 

int,nção; mss como cidadão t' como Brrzüe1ro teci 
pela. inopportu~ià::d6 dJ. idéa, da proprg:::..r.h. -. _ 

"Trat~>r.do c.~ ext::!'cipaçã·, da c.•·c!.·.lV?..tt;2"!1, o OTS(;.Or 

conàcmn~u cem t~das as fv:ç-a~. tl d!s:e que era l!ms. 
questão tã:> encaudeccnt~ e tão p:~;igüên que ers in
oppc.::t,ln~ e i:::p:uc<:nte t~c;r ucE::. t·o cut;:a ~ual

i:lcr situaç:io, unnto m.::is na :-.c:tt:&lid.~de ·,\ tão 
cheia de ·meu dn es, j::o tao grr.:vi <: e n:dcs e c
sa.~trcs. 

" Di~se qne niio b~str.va c ~entimentc c!l:-iEt~o e o 
rinei io da iÃtl:.lda:!e pe!ante D(:cs, rc2L"zado DO à.i-

rc1to scc1a pe n 1gnu1 e p~r!'..n a ~ e1, para e er• 
minar desde jt. a s:~lnção de tão gr;:vc quanto co::x::.
plez::o problema. 

c Que a que!ltio c:t emanei ração dcs ca'lti.vos não cza 
stmp esmen e uma que~ ao e ro mo, nuo 1!1 "' ~~ 

sómznte a solnçüo de <lmu !!spi:nçã.o b:u:r: a!:lit~Iia; que 
era a um tempo uma· que;;tão co<lial, politi~s., econo
mias. e industrial ; que intere2E:-.va a toda a crdcm de 
relPçõzs juridic!l!l e soci~es, o abr-hwa. profundü.mente 
a potenci:1. wJ:.al produotiva, a riqueza. publica, a pro
pne:iado ttgricol!l o c credito C.o Estado. 

cr Mostrou qne ap(!Z~ d:: E;o::;gclho :: Et!ropa conocr
vou·a eFcrs~iC:ão até o pre~ento eeonlo; que r.r.s ~cculos 
XV o X VI conoerlião até os seus gover::cs pr~mioe á im· 
portuciio de csc~vcs; e om pleno b6C1Ãlo XVIII a cs
pitaldn Françn civilisnda fazis. cot!::::crcio de csoral"O!I t 

« Mcstraa eom s. hir.tor:s ··m p·i!l::o El'B o movimente 
abclicioni~ta app~.~cceu no fi:.n do seculo XVIII . <;_uer 
x:a Ing:e.t?rrz, q:.cr nv. Fnnça, o as~i:r. nns ~l'r.l:.âs na
cõca; quo l!lt:ito EO C~CrC"leu, !llll:to SC p::o;>CZ R!ltCS que 
dg:amu oeàids. s~ 11 ~cpt~.~•o €;;:: l ei· q"" prir+:cirr co-
m cçou-::>" por abolir o trr.ficc c p:.:r impedir ~ importa
ção; l!irgcs :-.nn.:a C. eco:-· êr~o C:c~··oh di~t'l ::ar:! c;uc r.s 
diíf<'l"C:DtCS nrç.Õ~S chcg~:'s::m á. Rbdi<:f:o d~~'rit:V!l. 

" Qae r:. -;:riz;jc::ir:: qne a dc~•;;tçu f, i r. I.:g!::tcr.a or: 
1834 .: depois a Fnmçe em i848, o S:fil!l mcct:t~ivam,·:nte 
a H ollnnda, oe E:tadcs-U::~ido::. o .:;utrr s II:ds, a:ó bem 
rec~nte cs.t:';. 

« Qae ( ID relação :). c~tes D:!)Ões d~. Euro?::. trntr.v.1-se 
apr:na:. de ooloniaa long1quos c C.e in':cre~~'.!s ocmme::
cisea liga:kG :\. po!aicn ro~o!!il'l, e spel')r,s :'! '[,m~t pe.;u~ne 
frzcção d::o pop;:üação des~:!z:.de:· tc Õ?. n:!ip<triv... 

<Que o nnn:ero de::w• f!SCill"?S era ~ir::'iu:~to em r~
laç·iio r.o qr.e pcstue o Brr.::ll, Ct•J:l. estl;.ti:;acli =~mo I:a
nisterio cod.toce. 

"Q:t:l ainda :::súm :não se ab:~!io da t:.ma vez dcfini~
vsmo:~te; que ? Inglate::r:>, po:- cxe::::;.plo, tf't: ;J po:o.~nlll. 
ncs ~u&s cokmss ae 700,000 n 8CO,OOO c~c::svos, hbcr· 
tnndo-cs, snjei~ou·c :s a nmn Rprcnàiz2ge1::1 de 6 z.nnc~ 
em pode:- dos avtigos p:~sfnidorcs, que tinhão o· .àh:ito 
de usufru.ir os st:us z;e::viços, além da. •cspec~iva 1ndc:=-
D.llillÇUO. 

c Quo ~ uma levia'Cdade e !i. ~s:rao do Sr.: ministl'o c• 
jnr,tiça querer fazer dessa grav1ss~a q~est~o um~ qu.~
tão de p11rti•lo ; mostrou cem s h1atona que olls J~r: a:.s 
o foi em ncnh~m pr.iz, e quo qur.nto s.o Eeu partido, a 
primeira ds;ta da emaneipP.çã:> da escravatura. e"tá in: 
cript:l. na r;r.bia lei de 4 d~ Setembro cle 18.50, c:;nc abd~c 
o trafoo. Esta. lei é miUB uma. dr.s glonas d.o part:ao 
comcnader, qt:e entre outraa cont& serviço-; releTa:J.tes, 

(13) Disouaaão do prcjecto de rC!postB i fe.lls. ~: 
thronc, na seseiio éia csm&ra de!! deput'ldC'& -z:.o az:.::c 
de 1869. 
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c:~' s 2.c e2:~€::::r.:::::o cc ã.ictscior de Bucnos-Ayres, as 
i::stit:::.i7tí ~!'! do ~::eCi:o nsC:onal, as estr~aas de !erro, a 
::.s.regação & -rspcr, o codigJ do commercio, s. reforma 
2c :!.J.esél-;.:c, s tt!\'isão das tarifts, e tantos ont;:o:~ ser
.,-; ;-cs :re'l~Nn:es cp::e i::; port:i:o s. rt!.zlização de imme:usos 
~·r.:t;reE~ '8 ie :odo o. g~n.;:ro, I::e}l~nrarr:eutos r~aes que 
c.es~ ..... ·,·ve:-:: o p:;ovJ:nent), no•,nd<-de e " nda dos 
r.·~'·cs livres e sa.tisftl.:z.em. ás suas 'atias necesaida-
2e:. , {!·1) 

:.:::s o qt:e ciz:z o seg:l:J.do !:0 seu estylo elrgnnte : 
a Co=o :eis.> as in5titai:çõJs seei.,es <lee sem radiea 

ç:-i::, ?:,::~::.a.e. ~:a hist·.:>ril\ do mu:ldJ e s~ prend.~m á 
:;:: ,::::<=:::. !n:::::1.::~, a tscr;;.vii!ão :J.:io se c:s::tingue por 
scto 2.J pder, e sim pcls. c:1dncid1de moral, pela re
">'oluç-5.o le::J.~:t e ~c~urn!l 2ss iàé>~. E' precisJ que seque 
::. raiz, :;::-!.:2. 1'2-l:a: !is ii~as a ~eiva nntx.i!ivs. . . . ,. 

c: • A. raziio soci~l co:::.vc:J.ce os nbolicionists.s 
ca. :::~~ses:C.S.C.e de d~i.:tar 1\ instituição da. eao:ava~ura. 
preeacà.er íje:.:. tempo e e~tinguir·&e naturalmente pela 
rev:Jluo;:ãJ <is.5 icéas. , 

Cituei sinh s opinião do Sr. conselheiro C. Ottoni 
!ra!!llll.::z:ente ma.nifes:ada. na. ca:::J:).rR rlos de utaaos or 
c~~s.~ião C!i. iscussã::> o projecto da respcsts a a e. o 
:trono <ie l8ô8 : 

c ?,~:a p:-oc1s:nar uma reformn desta orà.em siio pre
Pisss C,::z.s ordens de cníd.aC.os · 1"1 BUJiititniçiio dos 
braço::;, conta::- com ;alguma causa para o dia de ama
::.hã; 2", orgar:i:sar estudes estatisticcs, e, sntes de tudo, 
o &rrola!I:ento da população escraV'a. Sem o s.rrola
~:::l~D determinado por suus idades; sem que o go,.erno 
Pllssa ü:zer ~!XII. icl~a do numero de escravos que não 
cbeg:irã.o á >irilidade, d.cs que estão no tigor da idade 
e dos que ~ocã.o á velhice, como é possivel desempenhar 
o progrs.mms do governo, chd~ar á emancip;;.ção &em 
tacriticio da p:opricdade actunl ~ . • . . . . • 
• . • . . • • • A.quella resposta do nobre mi
cietro da ju.st:«;s {15) introduzio uma convicção em 
meu eçpnlto. Os nobreg ministres, homens illu6tradoe1 
philosophoa, philantropcs, subindo ao pcder, imsgi
:nJ.ri:o legar á post.:ridndd os seus nomes com uma. 
~ande me.iiC::a de redempçiio ãa liberda.de humana. 
E:J.c&rár3o o horizo:::~~e de comideração que terião a.dianw 

e Sl, r-roc a:::na os por os os JOrnaes a uropa os 
:=lin1Hros pb.ilosophos que eouberão cortar a magna 
questã:>. Fasoinão < s esta gloria; e reoabendo uma 
c&rta de certa sociedade estrangeira, respondêrão pela. 
boca êo nobre m1ni&:ro da jusflça, que realiiãnao a 
iC.és. logo depois da sz:uerra. Assim compromettidos 
?ela propris imprudenoi&, cahem de abysmc em ~>.bysmo 
de m~nifeat&ções inconTeoientes. , 

..: Os nobres ministros, pois, por um pensamento de 
gbria C.eixárão-se arralitar e t::tpuzerão-se a causar á 
~ua patria males da que o a nobres mi::ústros hão de som 
c!uvid!!. arrepender se. ;, 

.Ai:l.d& ~t:l&. vez citarui a autoridade do presidente 
~o conselho co ministerio daquella. época o Sr. conse· 
lheiro Zacarias. S. E1::: 1 em respo8ta ao Sr. conselheir~ 
Cil:isti&::J.O O~to:::.i, nssim s~ e:primia : 

c: Pondcro:1 o nobre depatado que du!ls ordens de 
:::edid.as pr~vias erão indispensaveis para ee poder 
tra>ar d~sse ass:J.mpto ; precisava-se qae em primeiro 
l~gar tratas;e::nos cia rubstitu:ção do braço eacravo 
pe!o b:aço liue; e em tegundo logar houTeBBe ama 
c::::Jpleta es!atis:ica da popnlação escrava. 

« O Sr. C. Ouoni: -E outros estudos praticca. 
« ren tn 1 o onze o : - en oras, quanto 

i! primeira icés, o goT<!r~o :::J.llo sa t~m descuidado da 
1~bstitaição do traba!~o eecravo pelo trabalho livre· 
::c :::~e!o àss :::ossss àifficalds.des o goTcrno ainda nã~ 

(14} Re1:.r::lc do discurso do Sr. Dr. Fernandes da 
~:;.-._h~, p-::.blicaco z;.o Corrtio MtrcanW n. 162 de 
.1861.; 

(15) P.e&po~:.s. cio mi.:ll6tro da. justiça de 1866
1 

con. 
~~lli·~i:-o Ma:--..itn 'Fra::;cisco Ri;eiro de Andrada dada 
e:tJ n'me de I:npe::ador '- Junta. Franoeza de

1 
Abo

~i<;âc; e:r. 22 ct>. Ag<:>r~o co mes:::o anno. , 

perde!l um sõ momento de vista a qt:.es~o c~ ilL:t::i
gração, a qua.l é objecto de especial ~icaco co z:o
bre ministro da agricultura; e pó.le-se s.Eseverar , 
sem receio de contesta~ão 1 nunca Ee t:'ló.:O'il :r::ais C.o 
que agora da immigração. 

a No q:.te toca á estatistica., aproveit<>-se a:;~~:l. 41ue 
se pôde obter, c o p;overno publicou ainda .b.a pouco 
um decreto torc.ando geral a cbriga<yão ca :=atric"J.
le. (16). 

« Demais, o nobre deputado deve co.r.vez:cer· e e de 
que, segundo a selaçio quo &e der ao problema, '>IESin: 
ts.mbem será maior ou menor a neces&idadc de noa. ee
ta.t:Stics tão completa como S. Ex. deseja. 

c: Se o governo quizcr proceder á. emancipação, cc-n· 
forme se praticou. em alguns psizo:, indemnisanào aos 
senhores o valor dcs escravos, é de primeira intuição 
que cumpre antes de tudo tratar de saber e.:uctama~:.te, 
pela estntistica, qual o numero de eeora.vos que dc;·s eer 
libe.:tad.o, afim de bem calcular-se s extensão do onns 
imposto no thcsouro; mas se o governo adopta.r o p:-in
oipio da libertação do Tentre1 r,obre cs cofres publicas 
não vem a pesar a necessidade da indemnieação, e a 
necessidade êa estatiaticn. não tem o mesmo caracter 
que no caso antecedente.» 

O Sr. Gavião Peixoto, digno representante à.a pro· 
vincia de S. Paulo naquella legislatura, tomando a ?a
!an:a na mesma. discnefiio à o voto de grsçae, CO'" cinio o 
seu õiscu!s~ o1fereoendo a seguinte emcnd::! ao projecto 
da oottmtssao : 

c O período que principia - a camara dos depotacos 
se associa, etc. 1 seja enbstitaiàe pelo segninre : 

< A camr.ra dos deput&dos sente, por considersçues 
politioas, eminentemente brar:ileir~s. e que Dão eeca
piio ao alto ctiterio do V. M. Imperial, qaa o governo 
consignasse na falla com que o throno alitio a. presen:e 
seBBão, o grave assumpto do elemento servil. 

«A camara dos deputados. senhor, está. profunda~ 
mente convencida de que fó o tempo, o progreEsivo 
augmento da riqueza nacional e a prosperidAde eatavel 
das finanças pnbliaa.s poderão determinar a época de 
attentler-se ~ antiqui&Síms instituição servil, que as 
leis do Estado reconhecem, sam a~alo& brusccs d? valor 

• grs-.e doo mais cleTados interesses brazileiros, interesses 
que até o presente firrnão-361 ainda por muitos annos 
desoanaaráõ na agrica.ltara. e organisação actual do 
trabalhe. 

c: A este pensamento, que a camara dos deputr.cos 
se compraz de acreditar que será o do governo de V. M. 
Imperial, ella 156 associa, e espera at~sim quo o elemento 
servil será opportuna. e pt'udentemente con10iderado sem 
os perigo!! qne tememos, sem offensa ds propriedade, 
c sem pesados sa.c::ificios do thcsouro publico.-Gavíão 
Peíxo,o. , 

Não deixaremos t.'lmbem de citar alguna topicoa de 
nm brilhante clisonrso de outro digno representt.nte 
da mesma proTincia o Sr. conselheiro José Bonifllcio: 

« E:n França o poder que -proclamou a emancipação 
foi o poder revolnaionario. Depois das hesitações da 
ccnstituinte e da legislativa., aconve:a~lio a. proclar.::::a. E 
:notai-o, uão era uma questão social, antes de tu co era 
uma. arma politica, erl\ a arma. com que a França qne
ria combater a. Inglaterra .•.•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c: O gnerreiro que ntraTesBlna a Enropa, despecaçan
do sceptros a corôa::, precisava de um poder forte e ccn· 

cr A eaors:ricliío resaSIJita ao lado d11. gloria. Fatal cen
traste t 

c A scena muda-se; a fortuna abandona o gracde 
homem. 

a Aos fulgores da e1pada victoricsa 1nccede a reetat:.
raçio l Pensais que algum governo veio de novo atirar 
imprudentemente ao tapete das wembl6as a resgna 

(16) O decreto citado ~lo Sr. connlhei:o Zacsriae 
r6 •e refere aos eacravoe dali cicladea, ~ e povoa<!.011 
quo tenhão pelo menos vin~ e ciuco CliPE fegtiw, ~ 
não aos outros esgra \"OS. 
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gt:.es~o encande&\3Bnte '! Não, o seu procedimento foi 
c::..:ro: melhorou-se a sorte du ccknias, procurou-as 
"Promover c desenTolvimento da agriocltura e do oom
me!'oio, c:eáJ:ão-se bancos, animou-se oom premioa o 
progresso industrial. O governo secund-::u a s.cção da 
sociedade ooloninl; mas não tra.tou de emancipar, não 
achava o terreno preparado. 

c Ao governa daresta:lilra~iie saeoede o de Jalho. Peo
sl:ÜB a::ndt:. que reviveu de subi to aos applausoe da mnl
tidão, e no meio das alegrias iia um poder que ee erguia, 
- & é;randc id.éa. '? 

c. C c meça e11tão ~m eaiàadass saJieim i! e uma serie de 
mediw preparatorias. A igualdade de lin-es e libertos; 
o restabelecimento dos conselhos colouiaes ; a suppres · 
são da ta:u dlls alforria& ; a creação do 88tado civil dos 
libertos em F'rauça; a determinação dos cnsoa da emUl
~ip&~ão neoeEsaria ; o recenseamento regular da popu
lação : a instruoção primaria e religiosa ; tndo emthh 
sem arruido oocupoc a attenção do governo. 

c. Em 1837 appareec o primeiro projecto, ouve-se uma 
commiEJõão1 ha um inquerito aobre o estado legal dos 
escravos e o eatado eoonomico das coloni!ll!, nada é 
esquecido. 

c Em 1839 a idéa conUnda o aec. caminho, novas oor:n-
mis6ões, novos inqueritos, são otnidlls as colonial! ; o 
governo vai pausad.Smente e com segurança. 

c. Em 1840 a questão volta, e ama noTa oommiesno é 
ou'rida. O duque de Broglie. &en relator. rcsnmio a 
qncstao e:n pouoas c eloquentes palauas. 

c Elle coll8ideraaemancipaçãoaobtresj)onto3 de vista. 
Em relação ao Estado qne tem de fazer despez!ls e anb
etituir o senhor; em relsção ao osoraTo qae adquire nm 
noTo estaao; em rel&ção ao selihor, cuja fartuM dimi
nue. A liberdade é uma bella causa, mas cumpre nobi
lita-ls.. Ser li1TO não é ser ocioso e desgraçado. 

c. O Estadu devo olhar para as auu creações; as refor
mas scciaes preoh>ão de tempo para fruolificar. Como 
dizia o grande publioista : c Cumpre fixar uma decora, 
duraate a qual dever-s!l-ha tomar todas as medidas para 
preparar no seio da população escraTa a familia pelo 
casamento, a propriedade pelo peculio, a morei pela 
religiio, a intelligenoia pela inatrucção. 

" c. Q~llndo ·a ~m~ndipaÇãd co~eguio triumphar ·e~ 
França, foi no dia em que uma nova revolução sB clava 
no paiz, mas depois de estudos laboriosos de largos 
..nnoa. 

c Na Inglaterra •areis q u.a se dea a mesma oollBa; not&i 
qee lá, e o mo na França, os poderes do Estado msnda
•ão ouTir 01 go•ernadoree elas oololliaa interessadas na 
esonovatara, proow:avão todos os dados eatatisticoa in
dispensaveis para a resolução do problema; não se disse: 
-v~moa emanoipt.r escraToa-, sem que se tivea.e todos 
oa esc~cimentoa neoesaarioa, oomo, por cxemp\o, a 
respeito da população, o que é indispensavel par:~ po
c!e:-se calouàr a indemi1Í8açio. 

« O n11mero dOi nascimentos, dos obitos, das alforriaa 
por testamento e por doação; a rol"'ção entre livrea e 
escravos, e entre estes quanto ao officio qu& exercem; 
c er.tado da agricultura; aio esclarecimentos essencines 
pt.ra determinar as oondiçõea da grande medida. Tudo 
mais é marohsu- ás cegas; é perturb&r em vez de crear, 
e em politi\l& ha r.onb.oa perigosos \ . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 

c. Ea, Sr. prosidente, tambem rou emanoipndor, mae 
cmancipador sem esquecer os granies e vastos intcress!3s 
elo paiz. (A1!oiado•.) Não quero que a emnnoipação, 
em vez de 11m beneficio, seja uma desgraça para. todos. 
Muito b1m. 

<E' por isso que me oppoilho á idéa. Se o nobre mi
cistro tratasse de preparar o terreno, du1ante 40 ou 50 
IL'C.Il.081 e depois dene temp;> tieue ás c&maraa e diaseue: 
-Decratomos a emancipação dos es::ravos-, e11 seria 
o primeiro a bemdiur ao ministro e a dar-lhe o meu 
To~. (Ãpoúuot.) 

c. Declarações ngas, oomo as C}U~ Fe fizerão na falla do 
:.b.rono~ são tanto mais repárs.ve1s quanto, notai bem, ha 
factos cue por ai t6 te•dem, etll um pruo maia ou me
:::os breve, a tornar uma realidade a emancipação; hl é 
a alforria voluntaria qoe todos os clias pre&enciamoa 
neste pli~, oon~did& pelo aenhor em tiaa. e dr.da por 
tesbmlento. (..4po~.J 

TOIGO n· 

c Pois bem, nem ao menos estas iDformações; nem ao 
menos oonhecemoa o numero daon.elles que tí:!m aido 
libertados por estea meios! • 

< Nada sabemos. marchamos ás cegas, ás tontas, e 
proclamamos semelhante dotltrina perante o paiz nu 
ciraumstancias actu!itea l! l (Mt~ito b1m.) • 

Sinto profundamente LáG poder e~or falta de 
tempo, outras opiniões enunciadas no mesmo sentido 
na tribuna parlamentar e na imfrensa politiJa. Apenas 
posso dispôr do limitado tompo para escrever este voto. 

Entretanto não conc!uirci esta parte sem tnu:l!ere•er 
algllllS to picos do disolll'So de n:n Brazileiro, ouja rigidez 
de caraoter e firmeza da con~cções dão-lhe um renotae 
pouco commnf!l: 

c O Sr _ Sali<So Lo bato : -O que principalmente ae 
nota em relação á mais importante e prestimosa claeae 
do paiz:, sobre a qual em ultima analyse pesio todas as 
cargas de imposições e cs maiores eacrifioios, e tanto 
mais digaa de protec~ão, visto que é, para assim dizer, 
llo unioa prodnotora, o qne emtim se manifesta relati-
vamente á ag1i:.lultura, qUal o promettido fomento á la-
vow:a e especial protccção aos la•fQd.orcs 'll 

«Falla-senoelemente ser!ll inciica &e a ià~ll'&nn------. - , .. 
c1paçao para ser opportunnmente conaderada, sem a 
mínima attenç~o para. as rcaea ciroamatanciaa do paiz ! 
O governo recommenda opportnnidade áoeroa desta gra-
"?issi.tna materi~ q11ando tão impertinente o in~l'ta~--
tamente av&nt~~o&cm.elhante queatão, que aindanos tem-
poe ord.inarioj ~6 em seuão ae:reta devia ser tratada •.•• 

« O Sr. Mar"nho Campo•:- Apoiado. 

c. O Sr. Sall4o Loba.to:- ••• e que assim tão inoou
l'enientemento aventada, por isso mesmo deve 11er em 
~arte considerais para ao menos se fazer um protesto, 
que leve ao paiz, a toda s. popularão brazileira, a certeza 
de que da parte do corpo legislatno ha o !irn:e pro j)Oaito 
de ae a\tender ás verdadeiras e reaes oiroumstancias do 
paiz, de eaoudar a scoiedsde brazileíra desae golpe fatal 
que tiio importuna como impe:.-tinentemente já des
feaha o gcverno aventando no presente samelhante 
questão. 

c De saa natureza ó ella nssim expoEta uma faisoa 
electrioa q11e levará o pesmo, conaternação e abalo a 
toào-e-paiz,---au-gmoo-tando oa perigos e riscos em !i~e 
já. estão cases noB!OB concidadãos, que \'ivem iaolaa:os, 
e qua a experienoi~ demonstra. qae são tantas veze• 
viotimados. 

c O Sr. Jtar tinho Campo•: Apo1aao. 
c O Sr. Sayao Lobalo:-E como defende11 S. Ex. e o 

aeu collega da jllBtiça essa desaauada manifest4çio 'l 
S. Ex. disse que ao menos o minillterio g&:!1hava a 

ldoria de ser o pr:mciro iniciador de tal ma teria em nm 
dooum<'nto solemnc, da. ordem da. fa.lla do throno t O 
loi, pois, por mera vangloria., ou antes quasi pretenden
do-se a gloria. de Erost~&to ... (JpoiGMr.) 

c. Como o defendeu o nobre ministro da justiça 'l Como 
quem nenhum e6tud.o fez das graTas oircumstr.noiae do 
Brazil, e deepreza..-a absolutamente os seua maia Titaes 
intoresaes, e ae&m arrojon-l!e á8 declamações abstractal 
de uiXl philosopb.ismo humanimrío que iria além. de tudol 
S. Ex. só se eater.!lecsu pelos embruteci.Joe, e esqueceu
se doa cida.dãos, ao.gmcnt&nco-lhes riacos e porlgos, dll 
~ue S- Ex. em oads dia te:n entre mãos praTas horriTeis. 
Iete demais 1:. levíac.da~e do faz~r iojnatas imputações 
ao partido liberal, coxo ao partido eonsatTador, expro
br~~ondo a um que era idéa propria do partido liberal, e 
não podia ser por clle repellida sem contradicção s.oa 

· · · - or azia a lDJU· 
ria de incu.loar qu~, conforme a sua indole e ay&~a, 
pertencia SUB tentar e defender €emelllllnt3 instituiçio I t 

<Sr. presideutll,nur.c.~o o pa-rtii:l liberal, politioo,a.ind& 
no~ seus anreoa diu, proclamou . como t.heae de 5ua 
doutrina e aspiração pratica- a em&noipação-nu cir· 
cumatancia do pai%. 

c O S,.. Martin~ Campo' :-Apoiado. 
cs: O Sr. Say~ Lab'JIO : -Ainda 118!1eS :ompos primi• 

tiTos, em que não estavãl a~eatrados oe liberaea pela 
experienci!l1 e sacrifica Tio a Tera.deiru utopiu,ao ponto 
de aer.m aempre a pr-ior& oppotitorea ou antes oontra
cllo+.ores do to:io e qualquer governo, ameia neNei tempot 

Z.J. --
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~m que os libJrasa:. flil!avªo có131 mai~ désemb!lràço, 
visto que não se arr~~eravao de assll:m.u e~ qual9.uer 
occ ;aião a responsabJhdade da. n:hpm1atraçao; amda 

. neBõ~s tempos . p'rimitivoa dos Evar.istos, Paula Souza, 
Velg•1eiros, Reijós e I\fan.qel Alv~s Branco .... 

« O Sr. Marlinho Campos :-E Vssooncellos. 
< o Sr. Sayl!o'Lobato :-.... e Vasoonoellos, nunca se 

fallbu ezu :emomoipação, 1 porque·, ne elles erã~ Bystema-
: tiooa e iasxo~avais oppositorea do governo, e;: ao tambem 

fieis repre~éutarite~ ilo pd::;, medião 83 ciroumstancias 
re ;oles do paiz, comii!eravão ·com toda a. dis~rição a 
in\poEs;bl!idade de uma .semeinant'e .emano1paçao, em· 
gunnto não ae propQrmonasse ·enseJO oppo:·tuno, que 
agora ma;a uo qu(l nunca não se i!á I 

<E Gra, Sr . . presid onte, com a mesma sabadorifi, e com 
o mesmo cri te rio que um do,; n111is antoti;;adcs vultos do 
nosso pv.iz, uma dan gl<lrÍ':\iii mais rdiantGD do Brazil pala 
ccnsum.mada. aabedorh, virtnil~s, :nobrezu. de caracter 
e :hnmanisaimo cor~9Ko, emfim o venerando vieoom:e de 
Cayrú, escrevia em um opu~~ulo qu!! intitnlon ~I':.nual 
de politica orlhodoa;a uro c•rntuln sobre a eacrandao no 
Br<zil; nhi: apenaa imprimia estr.s tres ~extn,.:<es linhas: 

· c eontra o mal .da ea<Jravaria no B1·az!l nao cabe no 
. engenho humano achar ramedio para provim.en~o. da 
' .remedio a tamanho mal só NOS póde valer a Dmna 

Provideneia. ,. 

Ora se bomen~ 'importantes dei'aJnbos oa partidos 
·· politic'cs em qJW se ll.ohatdiv!dida a sociedade bra.zilaira 

reconhecem qtie seria perigOso adaptar üma. ordem da 
medidas directas antes de · obtermos · por me10 f:!e tra
balhos preparatori~~ os dados e_,esolareeim~n~o~ .q?e nos 
faltavãq ; se nenh~m d~lles qmz tomar .a JUlOJatJva de 
prop6r uJlln [Ó: d.e taes medidas.; onde está essa 

,opinião fh;me. e pu~ioamente malllfe~tl\dll de . que é 
·o;):Jegad!l-- a ocqasi~o 'de desfechar o gr~n:te golpe na 
questão do elemento se.rvil 'l . . . . 

Po~que os jornaes,dis,riamente . pub.li?~o ,as ma~umis· 
sões .particulares; ·segue-se que, a .opm1ao da sooteda~e 
!::-razÍleira se manifesta por tul medo -e oom tal exigencie. 
que é impossível adiar por n ::ri só di!! a solução do pro· 
b1ema~ ·. · [ _ .. · ' r · 

Não : quando ·: muito. t!\es faoto~ indioarião que os sen • 
timentos de phil~ntropia e c2.ridade mais _se expundem 
no coração deste povo. E, cumpre notar, não da tão de 
ho.je estas e outras manifestações humRnita~hs. Em.todos 
os tempos as mail.umissõas forão ne•te pniz um acto 
oommum, continuo. e progcesaivo . (17) . . _ 

Se hoje presta-fie mais àttenção '" eate _ aconteci
manto é' porque a ptopiiganda. o .tio.z continuamente á 
publicidade. Outt'ora aphilantropia e;.a oaridàde chistã 
avnltàlão noà thesouroe, no pó dos v~lllos cartoxios. 

·Nãd, repetimos'; a ver'd11deha ·opini!ío airida não se 
(· manifestou' 11 favo~ das medilas diroctns que se deseja 

adoptar, i '0 < < .: < < 
A idéa de émá.ncipação pó de es~~l' fo llÍ todas as con

scfunoias,··os sentimentos de philant~opia podem fazer 
estre·:aecer todos ·os ·coraÇões; mas: o que ·· é v~rdade é 

1 que o mo dó de : resolver o 'problema• ainda paira vago, 
; ··incerto ·e indefinido nos espíritos ,·pensadores que se 
' · apa~orão diarite dà immensa respüusabilidade · do 
·' fatll,ra . 
. Não noa i!Iudamos. Proourem0s a vetidadeir~ opinião 
-:ou de ella deve estar, ao lado 'dos granrles interesses da 
:sociedade, onde está sua vida acti·va, sua fórça, sun 
dqueza, . sua prosperidade, o eeu ultimo reducto de 
.brderrl-a il.gricultnra. Tudo mo,is é .confundir o sen- · 

· ·timento que clama cs.iiiinhando para o desconhecido 
; oom a razão que refiecte fugindo ilo ignoto. 

:-; '· 

:J (~7)"~a· provinôia de S. Pa'ulo, nÓ~ 'proprios centros · 
Bgnoult.orea. onde . o. escravo tam. p!SJe valor, as mann· , 

' missões têm sido cm 'todas as épocils uma ,manifestação ' 
muito signifioati~a do espirito phi!antropico d!! popula- ' 
ção. Nas cidade~ de Mogyriíhim, de·Jundiahy ·e em ou- : 

, :: bra~ localiálades, fazendeiros· impm.:tfllnt,es, V!ll <lijf~rentes ' 
_f ápocRs, libertárão todos o.s · seus e.soravqs. Geralmente 
~· Íl~tribuo,~e·IO deoadcnoia ~P. munioipio 'd~ l"~rnlil:hyba 
. · 68 man1u:nisEíles em .massa·1qlle ,_ tiverãa .. lugar no perioào 
·,,. decorrido de l84oO a 1856F fioando o á eBtabelaoimentos 

· agrioolas sem braços triihalliadores. 

v. 
.Quass são~s idéas capitaes ~~ · ~·~forma '1 . , . 
A mais importante está ·consignada no art. 7' tit. 4' 

,do projeoto: .. . , :, .', . .. :. , . · _, ... 
c Ou filhos das eEoravns nascidos 'depois da publicação 

de5ta lei serão considerados lhr~s . . »· ., .. , . . 
. Oa. patronos 'dos libet·tol i·sceberá9 uma indemnisação 
~ogo que estes completem oito anuo~ de: idade •. 

A indemnisação pó.io ser feitarde dous m~doa: ou 
em titulas. d.e renda no valo.r de .500G .cada um~ a juro 
de 6% ao anno, ou em ~arviyoa dos liberto)!, 

.. Oa títulos do reml&s serão coneidoradoa ('(iti!'Qtos no 
Jim de .30 annos. Os ll)lsrtos prGstaráõ ee~:viços até a 
idade de 21 amwa. . . . . 

O patroil.O terá direito de o;;ç1io. Se reoaber a,·.indem
niBação em titulas de renda creará e tratará qo liberto 
até que ~~t~ complete 15 annos .de idade. Nest(l hypo
these o Jibertr.' permajtecerá •m .porl'r do seu patro'(lo "lé 
a iáade de ~l .an.nos, pagando -lhe es.te uma .}:etrih'!'ição 

. medica q11-e surá fixada em +egulamentos. dp goyel']lO. Se 
o patrono não :receber a indemnisação em titules de 

. renda terá direito aos ser.viç.os do liberto por eRpa<;io de 
6 anuo~ sem pagar l)ls a retribuição. 

Tomemos flm . oonsideráção estas idéas debaixo de 
alguns pontos de viste. 

VI. 

. A maioria da óommiasão hão aoei~ou .c o: .pri~:9ipio de 
.li~erdade do, ve.n~re. Entretanto nãq r~spaíta~ a)egiti
. m1dade do ,domlmil. sabre o fructo, por. que nao mdem
nioa o valor da propriedade." . . . . 

São id~as que não .. se harmoilisão, e _que 'podem ter 
consequev.cias m.uito $ériaa. . . . . . . ; .. 

Ou .o _senhor da escral!l 'te~ qireito de ptopl'iedade 
sobre: seus filhos ou-'não. ,Se tem, :in~i:nprJl , i:ee,onhecê-lo, 
i~demnis.arido •. 0, s~u valor i -1\~_ ·~ão.teiii, · d,eólare·se ,com 
franqueza a liberd~de ,ao vent!e., drtndo.&e aos nascidos 
depois da lei S;condic;ão de i)Jga.D.u.os. 

A duvida n,estiuiaso pQae t~r · e:treitos do maior al
oanoe. Na p~irileira hypotheRe <os senhores .. ficarião 

. trariqnillo~ vendo salvo o principio fundm:nental da pro
< priedade. n?t~.u! e f,;ttura .:c. Na ·segunda . rimti 1'gi:ande 
mn.$Sa da C!d'l)laos uao ser1ao esbulhados dó. gozo de 
direitos politioos da mais sJta im}>Ortancia. 

.: .. Se é tempo )le escolher umsalvitr\:_ e adop.ta-1~, esco· 
Iha-se e adapte-se o melhor; mas nao ~e ,;crj~e ,um sys
tem!l novo, que,. não tendo a lielleza .harmçnica de na· 
nhnm, .tem os 1 inconvenientes ~ opédgo~'de todos,. 
· Não dai:e~ rnaior desenvolvimento a e~tes' peritos. Na 
discussão do pi:ojecto os o tomarei na devida ·conside-
ração. :·, ,, I . , . • 

Passemos a outra: ordem de tdéas .. . : ... 
Pelo prójec~o o patÍ:o.D,o é obÍiig!lilo a criar é. tratar 

do liberto ~;té q'le este ' <íomp~ete .lÕ anno~ de. id!lde. Dos 
.15 annoo a.té 2l.elle pet'mànecerá hí\ 4' art. 7'-J em. rioàer do 
.seu .patrono, ~~'J,rp.o retribu'i9ão o~ . se'i:n ella1 conforme a 
indemnisação.,' se em tit~los de. renda, se · a~ &erviÇos. 

. Estas dispo:dçõeti, quando praticadas, prciduziráõ os 
ms.is de,ploràvais resultados; : . , 

Se OB libertos oontinliarem .a viver no eotabeiécimento 
ngricola de seu patrono, naiÍm~smas CtindiçÕes doesCrliV01 
tratados é cri~dos do lines.mo:modoi fiearáõ sacrificados, 

. óomo mais tarde se. verá, grandes interesse~ sdo~aes. Sa o 
patrono te)ll · o,brigação; I!~O só. ,d'a ol'iar e ,trata~ .dos filhos 
de suas e~cravas, como._ p~,ssoa8 .livres, ii\as tijmbem de 
d!lr-lhes a e~101cação q;te ·devem ter ·cs oic'l!ld~à:s, ~!D taes 
m~oumstanC!aos, . o proJecto nesta parte, álém de ser n-
xato~io, é. in~2•eqciivel. . . . . , ,, ,, 
, Nos estnbefeciu;ientoa.agricoias 'os eacra.yos"l)asflem e 

-yivem sob nm ·.!egimen muitp ;especial. Os pro.prjet!lrios 
não poderido. ~contar. com a proteoção prólilpta dll fol'SJII 
pubiica são fóryaàos a manter um,a scyera. di60iplinn 
pf)ra prevenir os perigos que ,ps ame!lçãq. A .menor per
tu~bll:ção no systema adopt"ado ÓCOIISiona grandes ca-
tnstropb~s. ... .. , .. ,, .·. " I· , •• • 

. . Introduzídos· nestes ept,ab.eleoirii.en~os)lon{ ~,Xstemas, 
. umse.vero .e . éqsoipli~ar pilr11- .QB !lÂCI;'>'<O~ e ó)ltrq do bar· 

monia com oi tr~tament.o e ! eduoa~Jãoj qujl ~.er.~rr: ter os 
libertos, teremos cónstituido P1\r!l ps proppetar~os uma 
posição tão r?deada de emba1·aços, tão cheia de obriga• 
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çõas e de ameaça~, que e!les jám~I~ a ..• a~. eitarião .. P~. r 
vontade , propria. ,. . ". 

Por outro lado, se esta obrigação tem de ser im
posta aos propxietal'ioe sob pen•s decretP.<l,as em regu
lamentos; a quem cumpra a fisoalisa.ção'· .dó seu éum• 
prin:iento~ 'A' 8. titoridade' •publioa~ De que modo~ Por.,.: 
correndo de. vez em. quando' ós sártões e a brindo dev/lssas · 
nas fn:miil!u:~ A quà penalidade íioaráõ suj eitos cs pa• ' 
trono.i~ Onde· a• forçá publica pa1·a torna•la effectiva'l . 

E stou dh oem ado de respond.er a ·estas pergnntas. 
AquellaJi quê •11onhenem o interior do paiz e.gric,•la que 
se iucumbão des$s tarefa. . · · 

Dir-se-há que ha IÍ!nito tempo existem trab&lha
dores livres l'esidindo com. eucravos nos· estabelecimen
tos agrícolas sem notar-se o menor inóonveiliente nesae 
syst&ma n:iix.to . , .. · · · · 

Este exemplo não póde ter 11 menor applioação ao 
caso dê qu\l se trata.• · , · .. 

Em primeiro lugar ha grande differença SI\tre a c0n
di9ão do homem livre · que .trRbalha em uma fszenda 
e a do líbórto que ahi fica obíigado pela lei. ·Aqu~lle ' 
contrata-se por deliberação . propria, está ae lado do 
proprietario, não tem ligações com cs escrt~vos, a sua 
presença no estabelecimento é m aia uma, garantia de 
ordem , do que \tma çausa 4e cenfliotos .. Este (o, liberto) 
pmn~ntce no estabe1eeimento obrigado péll?, o!ei, vive 
ao la~o dos es()ravos, .pertence c á mesma . raça, tem 
ligações intimas com elles; vê diariamente a sua fa
mília no oaptheiro, e r~~olta.se. A presença do. ho
mem livre. não pó de inspil,'ar . receios a ningue m;-. a do 
liberto · dea·pertará sentimentos máos · e!l,tre .. aquelles 
que continuiío, na ·oppressão. • 

Em eegniJdQ .lugar, o homem livre nunca , póde ser 
um embn.taço no .estabelecimento' e.gr)obla, Se p~ooede . 
berp; ahi permnneo!J, . se ~e~a,graªa o proprietario, r~
tira-se. O liberto nas oond1çoes do proJecto nunca del
xará de ser uma diffiouldade permanente . Tratado 
como escravo reagirá, tratado como livre perturbará a 
diséip~na; ,é o proprietl)t·!o ao .estab~leci:iJ:lento em um 
e em loutro caso aed obr1gndo,a oonserva;Io·! 

Se o patrono fazendeiro (segunda hyimthese) não tem 
o brigação;de criar, e trataT , do~ l~bertos oo~o taes, então 
continmuáõ . estes nas mesmlBBlmaa·.oondições dos es;. 
cravo&: (a) Uma ~nda;o.Ça, de no~e e nada '!ri~is. 'Na 
minor.Idade, estes •mfeltzea não, tarao o patroormo bene
fico dsl9gisYação commum• Mait res;· viiáõ para· o · seio 
da sociedade çdmpletamen~e ign:ora;o.tes, . sem recursos, . 
sem ilidustria;· sem morahdade ;· ltnes,. emfim, mas · 
com todos ;os vícios do captiveirp; ·.- . . 

Neste caso, diz A. de Gaaparin, o mal .oausado pela 
imprndimte imprevidenóia do legislador seria dê difficil 
reparaçã?· · , · ' · • 

Para com os Jib.artos menores. semelhante lei seria 
deshuma!!B. (b) .N~gação dos . sentimentos · de philan
tropis · e de .caridade ohri~tã .: P,~r.lll · com a so~iedade. esse 
systema sen a l:ltamente .tmpontleo. ·"Negaçao das tdéaa 
de ordem, cgusa peml!ln•mte de gr~ndes desgraças. 

Lancemds annnalmenb ,no seio d~sta sociedade uma 
masa" considerava! de individuoalijua se ori:irão nn ígnó
xancilli e 'paasárão os primeiros annoiÍ. da moJidade eu
golfados em todoli os vicies do captivei;o_; e quando 
todos, compactos e fortes, tomarem pos1çao no terreno 
do direito comm.um, com que f Jrças poderemos contar 
p~~:ra obriga-los ao trabalho, para contê-los nos limites 
da ordem sooiul ou poli ti c a 'I ( 19 J 

(a) Tecquevil!e denominou esee systema : 2• servidão 
-(à.iseurso p1·oferido na,oamara. dos deputados da Fran
ça n~t sessão de 30 de :r.faib de 1244). 

(b) Que uero nt ces el\fan~ qu~ app_~en~nt~ de 'la. !oi, 
le mépris de leul' mere escla'Ve, at qm, á; _ peme éohap
pés à ses soins, s~nt jetés, à dix. ans, da?s U'ae société 
qui uu pré~ent bHlD tar~, d.e hu ile la :li.berté 'l (A. de 
Gasparin..,-L·J.Pl'og, de M;. Passy.) . · · · 

(19) Les nlwres de nos colonies seront libres; m.ais 
s'ils lo deviane~t p:n ~uite d'un . dfranohieBement en 
maa$e e't à jonr' fi xe, la rn:oe, ?oire i:econyrerà aon !n
déjlendançe, · et_ n:e pardra .pomt sa redo~tabl~ :umté. 
L'àrinée enn:em1e ne rompra:p!lll aes rang• ; elle vrendra 
out entiere .prendre po~íti~n S)lr 'l~ , ter~ain du droit 

VII. 

A indemnisação exige eaori!!cios pecuniarioe. A 
maioria da oommissão não t rataidos meios de obtê-los. 
Confiando nos dados e<. tatistÍO QS que ssrvirão de bnse 
ao -een:· trabalho, r!lduz· e. uma·eomzna diminuta a des
peza que o Eetado toní · de fazer no primeiro anno com 
O pagamentQ 'dOL juros dos titulas de renda. . 

E se o numero doa eEcrávoB que t iverem ile ser liber
tados fôr m,aior, muito IDJiior q11e d numero que sorvia 
de base pa1'à o calculo desta dnspeza ~ Até que ponto 
subiráõ tR~a saorificioa ~ Como se poderá avaliar a e:i
tensão do onus que pesará sob ré o 'thesouro 'f 

Nem .se diga que estas qu~stÕes' são mais de futuro. 
Aoon~elha a pru<ieracia qne não tomeJ:IlOB hoje um com
promiiiBo de tal ordem oom termos 8 convicção de que 
n'outro dia estaremos em circnmstanoias de poder satis
fazê-lo. 

Maa demos como causa provavel que a despeza oom 
o pa:gaménto de juros não excederá os calcu!oa dn ex
posição : de motivos •. ·Teremos vencido a . diffiouldade? 
Creio que. não, •como pasSo ' a demcinstrnt. 

Segundo oa calculos' <la· maioria da coi:nmiseão, no 
primeiro, anno das manumisEões o EstadQ omittir~ em 
titnlos de renda a somma di! l3,800:00bl!, qÜe VeiJceráõ 
de juros no prazo de 12 mez.es a quantia d~ 8.28:000$000. 

Segundo os , n:iesmos calculas, no trigesimo anno os 
juro~):l. p_!!g_ar não .ex.oedêrão de 121000:0008,. e os ti,. 
tuloa emHt1daa 11 ;200,090:000fOOO. : · · ,. . , . 

Erri :curto periodo, pois, da 4:annos, por exemplo, o 
Estado teria emittido em titnlos de renda 65,200:000fl, : 
e pagaria de juros a quantia de 3,312:ooosooo. 

Aoc~esce a est a despeza de ju~os 112oo:oooS'(mini
mo 1 que desde a data da lei são tlrftdos d11 rece1ta oom
mum (impostos de transmissão de p.~opdeda.i!e_ er.orava) 
para oonetituir uma das verbf!a d.o fnndo · de emnnoi
paçãó oreado pelo projecto da maioria da co.rumiss'tio. 
Aoc'resce mais a despeza provavel coin preação de asyl 
los e auxilios a estabelecimentos de caridade l,OOO:OQOS. 
Total·da despe~e provavel annuálmente 6,612:000SQOQ. 

Não é t;,ao. O escravo é um instrumerito . de t;a,: 
balho. Ao passo que a emancipação :caminharirão fal
tando braços á lavoura. DaU a neoeasidade de acti.va:~: · a 
introi!uoção no paiz de braços t~·~~balhaciores1(16). Co#ro · 

commun, en faoe d'une poignée d'Européens. Et oe 
pél'il -ne sera pas la seu! résnltat d'une m esnN ·in
considéxée. Les culturas périront aveo l'esc!avage ; 
oar on ·aura_ donné ·la liberté à tous sans exiger 
de garanties d'anoun; ca1: o'n !'aura donnée, saas oréer 
anparav!lnt ·le tre.vail volontaire ; oar on ·ae sara oon'- · 
t enté d'envoyer dans nos iles quelqties. m&!tres d'é9oles 
et·que!ques prêtres, sans penser que la liberté seule 
pt<ut ensfig'ner la'liberté, et que.l'homll!a qui n'a jnmeis. 
agi 'p•r l'impulaiGn de son libre arbitre, sous sa pt·opre· 
responsabililé, pour son propra oompte, s'endormjra .au 
solei!, la jour ou le fouet du msí,;:e ne !e réveillera 
plus . {Ag, de Gasparin Etolaváge et Traite.} · · 

- O conselho de Bourbon, repreeentsndo a camara 
doa deputados em 184 7, dizia : << De pràndre des me
aures pour mettra un ~rme á l'oisiveté deplor11blede , 
cent. mille afl'ranohis qu.i, livré5 á la paresne; sont. e11.: 
tr~1riés dana toná les vices qu'elle amillle à sa suite et 
sontperdus pour 'la riohesse prodn9tive. >> 

(Mémoire sur le trava.il des atJranchis.) 
- M. F élioe, autor da obra-EmQrt~ipaHon immé

diate et compléte des .. clavú e 1·edr.ctor da petição para 
a e.boliçlio completa da escravidão, consignou neste do
cumento o seguinte pariodo: Le tgrme doit étre pro
chai'r' , comme nons le demandons, ansai prochsin~q)le 
le permettro11t les préoautions. à prendre pour sauve
gard~r. les in,tézêts de tens, et. main~enir ;l'ordr~ dan8 
nos'. posseesions d'outre-mer. 

{16) ·< De. historia de · todos os paizes a conclnsíío é 
esta : não ha emalj.oipação sem tempo e aem preparação. 
E' preciso aub8t~túir trabalho a trabalho. Isto é um 
pontiJ ven~il~,o. l> ( Gom•lf!eiroli!lé Boni(açio / 
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conaequencia direetasorganilaçãodotrabalholivre(l'7), O§~ neoesaita:de uma emezds expllca!:ivs, q:t.a e:c 
maior deaen~o1vimento da oolonia1.1çio e maiorbciliaad.e tempo otrereotsrei. 
de meioe. de traDSpozte. Augmento oonaidera 'fel :u Aceito os §§ ;•, s- e 9. • 
despeza publica. O §lO é d.etrecti•o.-A aimpler; en'.lllcisçã:u cio prin-

A deslocação do inatrumento de trabslho dos centros ai pio geral de direito a concersao da libtrdadl é i~•-
agricolaa depreciará o ~alor da j!:rande propriedade "ogat~ll não resolve as duvidas que existem, deixando 
territorial. e produzirá um notavel decrescimento na du&s grandes uestões no •ealu · 3. ' · 

p• - · · · • p e este paragtapho com oa §§ 7" e 9• do projectc 
Attenda-se para tudo isto, e reconheça-se que os n. 20 do illustre deputado Dr. Perdigso Malheiro; o 

e&loulos fitlllneeitos da exposição de motivob estão muito 1" torna:~~do irrevogavel a m&DuU.:Ssão causa mortil; o 2" 

lon~e da •erdade···~~~~~~~~~~~~~~~--}-~r~e~v~o~g~an~do~a~O~r~d~.ilin··~-~4~"iti~t~.6~3~c~a~~~te~e~m~~u~e~~~-~------Einal:cenh. In-a • g ;çao ~ <>rrla por ingratidão. Neatt:l se!ltido 
grande somm9. de titu1os de renda, e veremos a que I mandarei em tempo uma emenda. 
ponto de deE>reciamento chegaráõ grandes massas de Acoito o ~ 11. 
•slol"es, qua hoje constituem a maxima parte a, riqaeza I O § 12 parece-me inntil; diz elle: <No oa~o de não 
publio!l e particular. comportarem os quinhões hereditarios a reunião de uma 

familin, será ella •endida, e seu pl'oiiucto rateado na 
VIII. proporo;ão que fôr devida. JP 

Darei a minha opinião sobre as meiiid.a indtrechs. 
Aceito aa disposições que se referem á matricula 

dos esera..os. (Tit. 2' art. 2" do projecto.) 
Aceito os arts. J• e 4• do tit . 3." 
Ha n') art. 5" do me~cn~ titub uma. dis osi ;-

na.o me parece nos termos ie ser adaptada. Refiro-me 
ao namero 2. 

Para collStituir o fundo de emancipação está con
signada entre outras verbas '" J.o ~oducto arreoadad 

nu& men e o •mp)~k> t tra••1mÍ11ão da propriedade 
na parte c-orrespofl:Jt:nll ll"l ucratJOI na crir/1 l a àas taa:o1 
1 quauqutr ou:r.,.t imposiçõu ptr'cebidal por eirludr dl 
lrantacçõu.1obre ucrauo.t. 

1mpoe o pro uz u.ma somma superior a 
l,OOO:OOOS. Dando· se·lhe uma appli;3açio especial, não 
podemos contar anuualment~ coe Cl>Sa verba da nossa 
receit" ordinaria para outraa despeza' mais urgentes. 

Se o Estado pôde fszer de!de jli. eesa cleepeza, é p::e
ferivel dar-lha ontra applicação no sentido de realizar 
mais efficumente o pen~tamento que a:maioria da cem
missão tem em vista. 

Não teramos necesaidade, por exemplo, de auxiliar 
estabelecimentcs de educação que reoebão aa crianças 
escravas lihert!ldss pelos seus senhores ou pelas Eocie
dades humanitarias 't 

---------J~~~ão será um embar n o s 1 er-
taçõ~ a falta de estabelecimentos C.e;,ta ordem 't 

Creio quo por este modo n meioritl da commissão 
chegaria mais depreS6a ao seu fim, do que autorisan-

• • • , p n-
tropin em beneficio de um numero limitado de indi
~d.uos. 

Aceito as id.éa~ aonti<lasno art. 6" e seus paragr:.phos. 
Offereoerei entretanto algumase:nendas quando entrar o 
projecto em disctl!são. Meu fim é torllar mais claros 
sl~ns pontos que me parecem c,bsourcs. 

O§ 1· dt11st~ artigo permitte ao escravo, com autori
eação do senhor,!! for:..l1e.ç3:o do u:n peculio destinado 
á sc.a mannmwão, ou á de seu conjugo, de&oendentes 
e ascendentes. 

A 1" parte do paragrapbo coD.llogra um pOD.llamento 
que geralmente já tem si:lo adoptaao. Em todos os es
tabelecimentos agrioolaa não só o esc:ra-ro goza da fa
culdade de formar um peculio~ cooo tnmbem de traDS· 
mitti-lo lluez:::Jente. Da parte dos fazendeiros ha a este 
respo;to milita. faciliiad.c c boa fé . Elles respeitíio o 
peculio do escravo não &Ó clurat:te a 1ma vida, c()mo 
tambem depois cie SUl\ morto. Não duvido de factod em 
contrario; maa a regra é esta. 

• 7 

triccso para o proprio escravo, não tem o meno::: i:lcon
veniente. 

(17) Em 18H, discutindo-se na camara dos depu
tados de França o projP.cto de lei para melhorar o regi
mon a que estavão sujeitos oa escravos das colonias, na 
seaaii" de 29 de Maio M. Levasseur combateu até as 
mtdsda1 in i ir1ctas, porqua catai! deeorganieavi:io o tra· 
balho forçaà.o n::.tes d11 organisa.r o trabalho livre, e 
produziriio como co:xeequencic granie perturbação nos 
capitaoa. (Resu::no dos d&batea, por Scbmloh~r -Discus
lliio doa p:-ojeeto~ das leis :le 18 e 19 de Julho de 1815.) 

I Est!l àispo1ição está contida e com msis smp!it::de 

I 
no § s· tit. 96 da Ord. liv. 4.• 

I 
IX. 

Conclusões: 
, recQr q_ue as me 1 as l::ldirectas dcs 

ti ta. 1", 2" e 3" do proJecto sejão discntidcs e adopta. 
dos com ae modi!icaçõee qae oon~ignei no capi:ulo 
anteri,or. 

r 1 emon 11s. 

2." Que, separados cs tits. 4" e:~· do praje~to, seja 
a sua discmsão aciiada até serem spres ':r:tadcs a esta 
augusta oamara os trabalhos do recenseamento da o-

- • m cxoouçao a matnoula 
geral dos esorsvos. 

Em tempo mtnd.arei um requerimento neesc aeatido. 

X. 
Tenho manifestado com franqueza a minha opinião 

sobre a mataria. Poderei estar em e~ro, mas ~ffirmo 
que e~tou de boa fé. 

Em tão curto espaço de tempo não podia fazer :mais. 
Desanimei muitas vezee, e outras tantas tiva de modifi
ca":" M minhM opilliõe! pera t'begar a E>&te ponto. 

Rs resentante d · · . , 
OU]S prosperidade, devid!l ao rapido desenvolvia:u~nt:> da 
agrict~ltnrs, ger.,}m.ente ee admira, pude cst.u:iar xr.sü 
de perto SOU9 gra::~dos interesses e acquirir S. prof:.:nda 
oonvic ão de ue sou cr ã 
1 as e aap1rações. 

Acredito que o men paiz está O:!.S mesmas cirou:n
etanoias dP.sta provincia. 

Os in:eresses da s.grioulturs. são os interesses da ncasa 
sociedad.,; ella 21ào pódo ter entres mais import:1;1~s, 
porque toda a sua vitalidad'3 abi está Não os p!l:::tu:be· 
mos. Ao menor abulo póde des:~.bar-ee em rnitlll3 um 
bello cdificio. 

Estudemos primeiro o terreno em qcc pie!lmos. Se 
não encontrarmos r.oyemo11, apressaremos o piSE O; se 
descobrirmos grand:ls perigotS, ficaremos onde esta::cs 
até quo po&samos avitn·los. 

Se este alvitre não é o m&is scduotor, pele menca é o 
mais ptudcnte. . . . . . . . . . 
• • . • • . Agradeço :1. Cita. an~~:u~:a cams.rs s 
6ubid~ e imocrcci:a ho:ua que conft!rio-c:~e elege!l• 
do-:::1e mamb::o de stu:. COC:::llSRiio o~pecial. 

RoDliJI,O Dl SlL•·~. 

Rtquerimtnto fund~mtntad? tm lt3Zllo d1 23 d4 M~ia 
pelo depurodo J. J. Tt ia:ti~a Junior, ' approt~ado r.a 
m11ma UIIÚ.'>. 

Requeremcs que te z:o::nêa nm~ co:::n:Dia::ã' es"·~cia! 
de novl! :nembros (*) para ciar á cam2u·a ~eu. ~ar~ce:::, 

(") S:.tseitan-io-se discnEõào sobre o no.m!!t'O :!o~ ::nem
bros que dcvi:í.o com?ôr a co:I:r:::.i!~io, foi ~d·1?tllda 
uma e::nenda offe:-eciàa pElo autor dv req~~:-~:n~':lt' r-3· 
duzind? & ri~co o nu:=ero i:là.ioado. 

Vi:: ·~ -~nna1s da Ca~.arc, v::ú. 1' ?3.:!;. 57. 
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SESSAO EM 16 DR AGOSTO DE 1870. tSl 
com urg1ncir~, sobre as medidas que jul~ oo~veniente 
adot~tar-se áceroa da. importante questão do elemento 
senil no Imperio, da modo q11e, respeitada a proprie
dade aotual, e sem abalo da no:sa primeira induatria, 
a agricultura, aejão atteadidas os altos intereoses que 
aa ligão a ~te a&liUm:.:>to. 

1810. 
o da camara d s de 

J. J. TEIXEIRA Ju~roa. 
PEREIRA DA SILVA. 
A. FERREIRA ''IANNo\. 
J. J. 0. Jt:SQUEIB.A.. 
Joio MENDES DE .AL.l!EU>.A.. 
A. T. DO A!llARAL. 
J OAQUUl ne Sou~A. Reu. 
CArtDIDO ToaRE:I FILHo. 
J. J. DE LntA. E l:I:.U SOB:I.l!'iHO. 

M. A. DtlAB.TE DE AzEVEDO. 
A. M:. PEaDIGlo M.uHEIR.o. 
FRANCisco DB PAUU Toumo. 

ANI!IEXO B. 

Reqt~~rimtntco~ da commit.rao up1cial1 opprot~ado1 em 
ltllllo d~ 30 de J! a i o. 

commlBsao espec1a 1.11cum 1 a por eetn augusta 
csmara de dar parecer sobre as medidas relativas ao 
elemento servil indica au!l sejão remcttBos {i mesma 
commiEsão todos os rojectos concernentes 80 mesmo 
8.8!nmp o, que I!ID. 81 o o erec1 os a eata camnra. 

Sala das sesf.ões dn camnra dos Sra. deputados, em 
28 de Maio de 1870. 

J • J. TEIXEIRA. JUNIOR. 
RooaiGG DA. SIL1'A. 
Buaos B.~RII.ETO. 
A. FIGUJ:IBA.. 
J. J. 0. JUSQUEilU. 

- A commisaão especial incumbida por esta ncgusta 
camara de dar part~oer s:bre ns medidas co.:cornentes 
ao elemento servil no Im:per1o, rtJqu<.Jr que fé sohc1te 
oom urgenoia do governo 1mporial cópia dos projectos 
q11fl sobre esta que~tão tenhão s!do submettidos ao con
selho de estndo nos annos de lR67 e 1868, e bem assim dos 
parect:.:ot> \lo conselho de cBtado, e de quemsqucr outros 
trabalho3 concernentes ao mesmo asllumpt:>. 

Paço da cn~ara do3 Srs. deputados, em 28 da M~io 
de 1870. 

J. J. TEIXEIRA. Ju~Ioa. 
A. FIGUEIRA · 
Ronnxc.o D.L SILVA , 

B.A.BROS B.4.RRII:TO. 
J. J. 0. JU:'IQCEIIU.. 

AlS!'IEXO C. 

1• stcçao .-)!inisterio dos negocies r!r. j u~tiça.-Rio de 
Janeiro, 1 do .Junho de 1870 -Illm. o Exm. Sr.-Não 
exiatindo ne!lta secretaria de estado p:-oject::J ou traba
lho algnm áoerca do elemento acrvil, àeixo por iBEO de 
remetter ae o6pisa requisitadas por V. Ex., do ordem da 
camara do~ Sm. deputado,., em officio n. 77 com data 
de hoje. O que oommnnico a V. Ex. para que ee cli~Zne 
azer co:as..sr a Em ra. · gnar e n . ::a:. 

-Joaquim Uctaoaio N•bia..~.-A S. Ex. o Sr. 1" eecreta
rio da can::ara dos Srs. deputados. 

- ..• ltcçllo.-Rio de J an.;iro.-Ministerio dos nep:ocios 
do Imperic, em 28 de .Tunho de 18iO.-lllm. e Exm. 
Sr.-Em resposta ao officio do V. Ex. datado de 14 do 
oorrent3 mcz sob n. 132, cabe-me C.eclsrsr a V. Ex. 
para que se eirTa fazê·lo corutar na camara dos Srs. de
putadoe, que na secretaria d'Estado doa negocio! s. meu 
cargo nada exiete ácerca do objeoto da roquisiçio a que 
•e refere o mesmo officio. Deos gua:àe a V. E::::. -
Paulino ]c6i Soar11 d~ Scu.:a.-A S. Ex. o Sr. 1• !e
cretario da ea:::::::ara dos Srs. deputa:ioa. 

•i 

l 
I 
i 
i 

I 

I 

ANNEXO D. 

R•qutrimento da commis:ã:> e•~cia.l adiado em 
tmllo rl• 30 d• Junho. 

A oomr.nia~ii.o especi~l incumbida de dar parecer 
sob!'e as me~ida> relativas ao elemento servil requer 

. ·' so 1 e o governo 1mpena uma so uçao e -
n1tiva do pedido feit~ com nrgs:1cia por ~;stà augut!ta 
osmara em 28 de Ma1o findo, acerca doe prc.jectcs e 
pueceres Qne l"obre o mesmo aseumpto tenbão Ei.:!o 
submettidos ao coneelho de estado desde 1667. 

Slda das sesEões, em 30 de Junho de 18j0. 
J. J. TEIXEIRA Jt::>IO!I.. 
,J. J. 0. JU!'iQUEIRA. 
BAB,D.CS BARD.~'l'O.,. 

san a CB59. a l&en~or lfl a corto, que no 1• a a
neiro de ca-la ::.Imo convidará tJelns folhas Public:s.s de 
maior circulação 'os possuidores de escravoa· que dese
jarem slielln los ~ apresentarem suas p:-opostss, e prc-
par r u o p ra en rt•gar se! 1 er a os ae respectivas 
cartas no dia 2 àe Joll::o. 
~ 1." Na meama snnta ca.a!l. existirá um livro em 

que se lançar:!.õ os nomes do~ que entregarem ao em
pregado incumbido de!~e 1!ervi9o qune11quer donativos 
para o fim acin:a in<licado; e uma ca:xs de esm.las 
para redempç:io dcs cspth·os, em que poesiio ser reco
lhidos iguaes dt'nativos de pe5~ons que não se quiz.erem 
dar a conhecer. 

O prodnoto sn:lt:al destes donativos será rennido 
ao das loterias para calcalar·se o numero da alforrios 
quo pndertlra ser conC'edidae. 

§ 2.• A administ~s.~iia da santa eass da Mise.ie,r-
dia da côrte public:m\ no priJ1.~ipio de cada anno uma 
relação de todo~ os d~n;-.tivos fcitoa no anno anterior, e 
os nomes dos CJ.ne bO tivorom inseripto no livro c:eado 
no§ l." 

A:t. ~.· Em todas as camarn3 municipaes haverá 
um livro o uma c~ixn com destino igual nos do que 
trata o § 1• do art. 1. • · 

LoW' que huja quanti!l s~fficionto para se con.::eder 
nn:a alforrb, n csmara, -para leva. la a effeito, oremo
verá por edicaeo, publicadcs pela imprensn sempre que 
tôr po,si\'ol, a ap:esentr-ção de propcstaP, e rcsolv~rá 
sobro e~!la.s, gc.Rrdadas as prcferencial'l est!lbe!ecid.ns I!O 
art;go ante~edentc. 

Art. 3. • Só deinrllõ de corror :;s lot')rins de que 
tr&tll o art. 1"1 qusndo e~tivar e~t!ncta a escravidão. 

Camara tios deputado!!, em 5 de Junho de 1860. 
~!A~OEL FnA.:'iCtõco Ccnn~.\. 

AN:\EXO E, l'\, 2. 

1869.-N. 31-A. a~sembléa geral resolve: 
Art. l. ·.O p:o•crno mandará proo~~er a uma :::.n:ri-

rio, convidando por odit ~es, e pela impren~a, cem a 
maiorantecedenoia, todos oe pofsuidores a !tpree~ntare::n 
nas estações tiPcnes, d4lntro do prazo que fôr n: \l'Oado, 
duas relações ei:J. tt:llo iguaes, contendo o numc:-o de 
seus eEcravo9, com declaração do :J.C':ne, ida-io, sexo, 
proSssii.o o aptidão pa.-a o tr~balho. 

Das relaçõo•, !llsignadas pelo apreEcntantc, C3 r~bri
cadas pelo llgente i:i3cnl, fica.rá uma em poder do pcs
suidor dos cacravcs, e a outr!l x:a e!tsç!io fiEc:;.l nara :JC:' 

ella fazer ·SCl a csoriptur ... ~ão I:.eces::aria. • • 
Art. 2.• 0.> escravos qc.c, por q:1alquer :::t:>tivc, :i2~

:mrem de ser !ncluiC.os na :nat:iccla de q:1c t:atf\ J c
tigo antecedente: se::i.' cc~lid.'3rs.dcs liv:es, ssai:n c-::o 
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os que nascerem depois .J_e;ta ! ~i, _q)le, ~or omissã_~ ~os 
·:mereasados, r,.ão forem _Hwlu!d•JS. n&. m~sma matnoula 
~entro i(e um mmo depo1.s dq nasmmegtp. . . 

Art. 3.' Por e:.da escr\lvo muíor.do üe~nnnos mclmdo 
:nr. mttdeute. especial ocbrarce-ha o 1mposto annual 
a e. 500 rs., sem prejuízo da noh1nl ~~xs. de eacrayos. _ , 

iJ rt. <:. • D(:ntro de seis. '?~zes ~epms d~ p_rom
1
ulgaçao 

~eat<. lei o._gover_JlO expe<hra o neces~ano regu"amente 
uara sua bo_a <:Xtwuçãp. .. 
• MANOEL FRANCI!COCORRÊA. 

Cnmar;: dos deputados, 5 de. Junho de 1869. 

ANNEXO E. N. 3. 

1870.-N. 3.-A. nssernbJéu ,geral resolve: . 
Artigo unieo. Fioão revcg~dos o art. 60 do cod1go 

<Drimin,.l, a lei de 10 dQ Junho de 1835 e o art. 80 da 
Jei do 3 de D,,zembro de 1841. 

PilÇO da camara, 18 de Maio de 1870, -Theodoro 
.M. F. Pereira da Silva. 

ANNExo , E. N. 4. 

187·0-N. 18.-A a<aQmbléa geral resolve: 
Art. 1. ' As lsis que . reg~l~o o estnd~ servil con-

'li.auão em vigJr, qom as ~odl!íoaçõea segUlntes: . 
Art. 2 . • São livres ou mgenuos oa filhos da mulher, 

<escrava que n~sce_rem d,epois. d!~ _pubÍioayão da presen, 
~e lei. 

§ l." Os filhos de mulher e;craTa, .d,e que tr~ta .o 
srtigo,anteced~nte, são obrigadqs, d\lrante sua. mmor1-_ 
dada; ü servir gratúitameute aos . sanh0res de suas 
:mãis. 
~ 2.' Os donos das euoravns são obrigados a ali

mentar e educar os ingenuoz ,, citu!l referidos, durante 
todo o tompo em que forem ae~vidg! gratnitament~. 

§ 3.' Os do)10B das escra~as 5ão tambem obrigados 
a aJLo.eutar e educar ds Mhos das filh~.s , destas, por 
1o'la o t•:.m~o em que llles assistir direito dQ se.rern ser· 
?i<los pelas rea peotivas ~ãill ~;atuitamen.t~; ~ 
~ 4.' ~.Jo ClS~O de &h8ll!IÇ!t0 OU tranGmiBB:iO o da pro· . 

priede.de de mulher escrava, a que. ~e refere est~ le1, ?~
!ilhoa menOJ:eu de 7 anues de 1o:ade acompanhara!J 
;;nas ro:'iis. o novo senhor fio& subrogado nos direitos 
ll obrigação de a~u m;ttacsss~~- . · · · · 

§ 5' As ossoo1açõBS autonsadau pelo governo, on os 
parentes autorisado3 pelo juiz de orpbãos, poderão obter 
cJB íngenu•:B eupra :lito~, p~ra alimenta~ los e, .ed)lC!l,!O.S 
grntuito,mento. A ooncesaao Berá som.~~demJ:\!Sação, se, 
:nisso ccnr;orcbcem os nenhorerJ dr.s m•ns do~ mgenuos; 
DD com indemni•ação, fixada a aprazimento dos·inte. 
reasad.os, o em f,,[t" dente por abitramento. 

Art. 3.' Os :;oni.wres . são obrigados a libm·tar seus 
,s~ruvqs, sempN que estes_ cu alg,1em autarisa~os por 
'eltes c.fl~l·sção o valor devdo. O preço ssrá fJ:x:ado a . 
P.praziu2Cmto dos iator.8~oados, e na fulk deste, por ar
bür.~.manto 

P ar'agc·ap!lO unico; No cnr,o d!3li_bartsção de escravas: 
os fil!J.(,s mouoreu de '7 anncs !l.e 1ilade acomp!!nharáo 
. •uas rnãia, ReÍn ini!omnis,.:ção nlguraa . . 
A~t . 4." O govorno é not(lrisa~o a ma~dar levantar_ a 

matl'icul ~, de toclGs cs CB()l:BVOG do Imper10. Os que nao 
J;ram incluidos nõlls, sãó r eputados livres. 

Art. 5.' O governo é outrcsiril autoriss.do a mandar 
h z•.'r a me,tdou,la eapecial da3 ivgenu oa, a que se refere 
<Bta lei, mencionando-Je seu3 nascimentos e obit<Js. 

Art. 6.' O govo1'llo é .autorLado a sxpedir o regula
mento prGcíso para a execução desta, lei; podendo est&
'büleoer P'llUB até 30 dü:s d~ prieão dmples e atB 200S 
(1~ iJmlt•, contra o!; iurraotores della; , bem como ores,-
p,otivo ·.c.rocesso e compe~oncia. · 
· Art. 7 .' Revogão-se as di~posições em contrario. 

p, co da camar.a dos deputados, em 21 de Maio 
~-~ Irho. · 

AnAuJo LniA. 

AISNEXO E l'{. 5. 

1870.~N. 19.-.-A nssei:lb)ea geral resolve.: 

Art. l." FioiQ revogados ... o a.rt •. _ 60 ~q codi~9 ori~ . 

min;l n lei de lO de Junho de 1835, saho o disposto 
no a:t. ·2,, ·e · o att. 80 da lei df3 de Dri~ilm~ro' 
de 18H. ' . • _ 

Reputar-se-ha obmpr~hendida na . dispo~19ao do 
art. 16 ~ 7' ·do códigO· criminal ,a éjroumstan.cia de 
eer o offendido alguma das pe'ssoaS, .tefe!idas. rio 'ttr~:. ~· 
da mencionaria lei de1835. ·· · · ' · ' 

Parsgrflpho uniao. A pen~>, de acoJlt~s !mppstg, nç 
art. 113 do cud:go criminal fios substítu1da pela de . 
prisão ce-m trabalho po~ 10 .~ ~O ~ljlnos. 

Por cabeça entend~_·ee o _pnn_C!J,I~~.- -tratador . ·• 
Art. 2 • Revogão· ~~ as 'dispo:Siçõça em oontr11no. 

Paço da camara, 2(d,e.. Maio d~ 1~70 . 
A, 14· PERDIGÃO MALHEJRO. 

1870.-N. 20.-.{\.assembléa geral resolve: 

Art . 1.·. ~~a~. "vendas J~fll9\~ep, qu~r. por e~eouç?~a 
que por outros motivos; bem comó nos mventar~os seJaa 
quaes fore~ ?B h,er~eircs, o escravo que por ~~ ';_U por 
outrem exh1bu a VIsta o piCSJO · de sua a'l'ahaçao tem 
direito á aiforr.ia; o juiz lhe passará o respectivo titulo 
livr~ d03 . q:u~J.e~qum; · direi~9S .0 e:q:JOlf!!:gentqs. , 

Se fôr do evento, .de beJls ;, de ., defun~P_S .e amentes, 
on vagos, f! não houver arrematante, o Jmz dará a al
forda gr~tuita. 
~ 1/ ' ú llipso ~e temB9 p~r!lo i! !1~(3ft_1,lrS. , daf! .. pr~po~;- . 

tas s~r4 o .dQ(pregõea seg~ni.lo , ~ 1~~ .OolJ1.~~;tn t:esp,eo~:. 
tiva, · derogaao neat!i P!lerte p 4f~r- 1" (!a 1~~ n .• ~,69~, de~ 
15 de · Setembro . d.é 1869,. . · · · · · . · 

No oaao do pri rilegio àe inte~ridude, ~ lapso ser4 ? 
dos immov~is, sendo, potém, as propdsta~.;co,mpre~eJli!L~ 
veia dos mesmos immoveis. · · · 

§ 2.' O d~spo~~o J;J.,O art .. 2" da refal'ida lei é. e~tea
sivo a qualquer aéto_ de al.tenação ou transm1ssao de 
esora?os. ' .. · · · · ·· 

Art. 2.' Aquelle ,, gu~. r._esga,tar algum escravo . tem o 
direito de incf.elllnisar-sé; :querendo, pelos serv1ços do 
mesmo por · t 6mpo não 'excedente de cinco annos, com 
ta
1
fnto . q,ue ,o def)lar~r logo,,~ sej a1 cl!!l!~ula • e_x:~~~ss,, -~a 

a OfrlB. . 

As" qae~tõ~s , ei\tr~ . ? ~emfeitolf ~ ,9ene6.c~a~o.> e. c9m,. ,. 
terceiro · relativ!ia. a. due1tos e . ob'pgaç_ões der.1vad.ns. dg 
deter:~i~~cio' I\~~~ie . s,rtigo se;~o W~hjd~s .!le · 'P!'i'n.o · e · 
pela, verd~d~ Bl\/>ida, obs~~~~ds~ ~s. ~el§ _sobra. l~oR<;l.~,O _de 
serviços no qü~ forem apphoa.~ms, _!)_gove,r.oo ,ex:p~~uá 
tegulaÍnento, p.odendo' comll)~n!)i: p~~~a~. até _ tres _mezes 
e multa até 2904000. · · · . · 

Art. 3 ' Fica, !iv1 e o escravo-: 
~ 1.' Sal v o i1o senhor o direito á indemnisação: 
l.' Que, sen1do rle condornll:loa, fôr por algum des-

tes libe1·tad.ô · ·os outros 'só. 'tên;1 direito á sua quota do ' 
valo:t·. ' · '.) · 

A in,emnisação póae Eer p,aga com serviços nunca 
GXQe~ent<;s de ciD:~IJ ~rinqé, 's,ejã~ quantos forem oa con
dommos. 

2." Que pr~ster relevante serviço ao li;stado, como 
se j a de guerra, no exeroíto: e na armada . 

3.' Que pro.fesssr em religião ou tomar ordens 
saoras,_!gnoralJ.do~o o Sei\)! o r. , · · 
~ 2.'' E:em it\demni~llçílo: . . . • 
l.' Qne, de oon~e)ltimento ou com .SC!GllQIS do se~. 

nbor1 .- $e c~sa,- Q.om pessoa livre. · 
· 2.' Qu~ fôf a'bandona4o pelo :s\l.nhor por enfqrmo 

ou in,valido. . · 
3.' Qu~, ooro. sciencia. do senhor, Ol\tr!lr p11ra a re-

ligiiío, para o E(Xe~oito oü arm;;id~. · · · • • 
4 • Qne se e,sta.be~.ecer- como livre opm, SOI62lO~a- ou 

paciencia do aenhor. 
5." Qt1e prestar a~g1:1m relevan~e ~erv~ço ªo s~nho~, 

sua m~l!~er. ?l1 1 he~~~~ro · -qeoeP,~fir~o;: co~o .. sslvà~ a Ti~s,_, 
a honra, Qnar do lelt:e algu!ll filho o·n deaoendenteh · 
, ll)t'a en:~~afdo. i'í?-e i>5>1': e~tsi dispokiÇ~~'il:_rião .s~~ 
derAo{ltBdl).~ ~' dli-~ ~tlt~Itb;"!fle~~e .fa:v<?t~ave!s 4; l~li~r~de • . 

r . 4: "" Cl o . , . 
~ 1 ' J?.~ ~~pjugti li,!re ,remir ~ o_,onjug_,e .e~oE_~V~ e 

os filhii.s, m~dta:ri\a·eqllltàtry~ avaliaçao e··exhthiçao,Im-
mediat~ dli' im1p!ír.tanoia. · ' ·'" ,- , .. · · · ·· .· 
~ 2~·· AÓ te~aeiro -res~~t;jt ~ ~so,~!lY? .!11!:\~~o. ~ue l,he:' 
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~ houv~r :Erilstado' . ~l~tini ~el é'vtinte aetviÇo (~rt. 3·· ~ 2' 
h. -5}; pagandolo'go o seu valor. 

Art . . 5 ._· E' garantido a_o esoravo o' séú peoulio, e a 
_livra <lhposição do mesmo; com eGoeoialidade eiu fliVOr 
d0 sua manrtmisaão; da do' <ionjugê, 'iie~C'endentes e as
cendentes. 
. . Peoulio entende -se <l.i!lheiro, m.ovais e semoventes 

- a~'luiddça polq eso~s.~o 9ueq)or seu tr>.balh~ e ec?no
mla, quer por líeneho1o ao senhor cu de terceiro, amda 
a titulo de legado. NoB ~emoventes não sé ciomprehen· 
dem eaora·1os. · 

Paragrapho unioo. A suooeesiío é pe1·mittida na li
nha reota. 

Art. 6.' Em bem da libarilaile: 

§ 1.' O penhor · nãcf póàe ée\' ó'onatituido em escra
vos,, salvo unio!lme:r<te de estubeleoimentoil .egriJolas 
coni·.à 'clausula corutituti. . 
~ ,2.' ()s _filhos das escr!<va~ hypotheosdas que nas

parem dep~ls da hyjlothecr<, não se repu tão nocessorio 
para se1·eín nel!a oornprehendidos. 

§ 3.' São nullall: 
i.· 4 ol!iusula que prc.hib_a ·a manum!saão. 
2.' A olausulil a retro nas vendas de escràvos e ' aotos 

equivalentes. · · 
3." Em ,geral, a dispooição, cilnf!ição, clausula ou 

o nus que possa impedi-la ou prejudica -11il •. 
. § 4.: Nãovjrão á collação, 11em o _sau vajor, os ·filhos 

das escr,ayaa .~doadf!s, na.aaidos antes do fnllooimento do 
doador, libertados pelo donata;rio. . , 

_§ 6.' O uaofruGtuerio póde libertP,r os filhos das es
cravas éril usofrnctl), ~~in obrigação do indemnisar. 

Estn disposiÇão é extensiva ao caso do fidei-cominisso 
e outros de propriedade limitada. ou retoluvel. 
~ 6. • São válidas as alfotrias conferidas ainda no 

excesso da terç~, sem direito a reol11mação doa herdeiros 
neceesarios; e preferem ás · out!es disposições do tes
tador. 

§ 7. • A manurrdssão iia~ua mortis· é irr~vogavel. 
§ 8.' ·sil:o livres os filhos d11 mulher llatu libera. 

- ~ 9.' Fica derogáda a Ord. li v. 4' tit. 6il níi; parte ·em. 
que pexmitte a revog8Ção da e.lfofria por iligratidão: 

§ 10. Na's 'questões sobr e liberdade : 

1. • 4 aeção t\ sml'lm(lria . ... _. . · . . . 
2.' Quem a reclama ou _. defende ·não á ob'rigado a 

cu~taa; as quaes ee'ã" pagas afinal pelo venhido. 
3 .' O juiz appellar.á eaJ o (fi cio da sentença desfavora-

vel ' ~~ ·· ella. 
4.' A revista, no mesmo caso, é suspensiva, 
Art. 7 .' R avogão-se u diapoeições em ooBtrario. 

Paço d!! oamar&, 21 de Maio de 1870. 

A. M.· PERDIGÃo MnHEIRO. 

ANNEXO E N. 7. 

' 
1870.-N. 2L-A- nss"embléa · geral rewlve: 

Art. L· · Np' Briitii to'clos '#_asoem' livr.as 6 iligennos. 
~ 1. • o· fillio de multiet · 'escrava· qufi nascer depois 

. da' presente lei servirá !iratuitamonte ao . 1senhor da 
inãi até a idad.e de. 18 !IÍlnos, em oompen~ação da 
criação, tratan:tc.nto; ;ednoqçãq e alimehtos. 

No caso de risofrudto, · fideicoommiaso e semelhantes 
.. i·epntà:!ié~enh9r'par.~ p ilfi'iiit~ . desta lei o usufructUatio, 
· o liducmrw e outros, emq_nanto durar o·usufructo ou o 

. I direito dOS ID6illl;lOB. 

~ 2 .. ~ Os. direito>' 'e o brign'çoeB ' referidaé . passaráõ ao 
oonjuge _· sobrilvtv~_rite, . e em. flllta !\0~ - . herdeiros ou 
suooesso'res do~· · senhor ; · se ' fôr de ""estabelecimento 

·. n~cola, · aquella'aqtienf 'êate ótmber; ilahó ·sempre o 
d1spotit0 ·no § 4.' 
~ 3.' Qnere~do}' pqté!lj 1 remlHe:. d~ obrigação , 

poderá fazêclo por ~i ou p01: ·outrem. . . 
·A iiidemn~saçãQ c~rá .IJQrrespondant~ on aó' tempo 

decorrido dà ·: oriaÇão · e :"e(luo:ac~o; oú ao ·~enip9 _de aar
Tiçó que ainda faltar, àomd f(} i 1l!Bis fàvoravill". a ·remifl
sãó{.m~a;nti~ba súper~llr á' metade do 'Valor de um ee
or!llo efu' ,ide.n~idils oon'dições. 

. Está e!i'téndidó qne 'bri ortsos em 'qnê por ditei to ss 
confere aos escravos ali herdade, com inderilnisação ou 

· 'sem ella, são exteDsivos á"t•amissão dos·serviços dê' qn~ 
tr11ta a. presente lei. 

§ 4.' Sendo menor de '1 atinas', acompanhará & mãr, 
Be esta yass11r por qualq tter titulo a outro, ou libert;;; 
liehi·•r a coínpcnhia do senhor, 
~ 5.' As questõen entre os mesmos e com torceirc, 

reh1tivas a9s di reitos e abdg:tções provenientes do dis-
. posto noa para~nwhoB anti>oedentes, serão éleCididas de 
plano e pela ve!ilaae s!lbi :la, observa'!as as ldâ sobt~ 
locsção de serviços , no qne f orem ãpplioi!vda. 

O governo expedirá regúlamento, pó<1~n<1.o oommin:e~ 
priaão até t·<es roezos e multa sté 2008000 . 
~ 6.' São conddnados relwa·r..tes ao .E~tr.do oSBer·dçoe 

a bem da melhor sort@ dos !ilhoa das csc,·aves livres p~t 
es<a lei. 

Art . 2.' Ficão revogadas ~s dispodçõ~s em con
trario. 

Paço da o;; mar&, em 21 de Maio de 1870. 

A. M. PEUDIGÃO MALHEIRO . 

ANNEXO E. N. 8. 

1870.-N. 22.-A R~sr,mbléa geralrooolva: 
Att. l.' O governo fica autorisa-io B conceder el

forri•. grntuita ucs escravos dn nação, danr1o·lhes odes
tino que entender mais conveniente. Poderá masroc> 
estabelecê-lo• em teans do Estado ou · àevolutns. 

· · As a!forrivs, quer grf.t.oitfls, quer a titulo oneroso, 
a_ão livres de q'leecquer direitos, emolumentos ou c1ea·· 
pezaa. 

Art, 2.' A'a ordena regulares' e demnis oorporaçõ~;; 
religiosas e de ·mão~morta. é ilbsolntnmcnte prohibide 
adquirir e possuir escra'/ne; sob ·pen11 de ficarem logG 
livres. 

Píiragrapho unico. De s"ccordo cem .o governo,- O!: 
escra_vos que udtu~lmente possuem serão' lib'ert!Ldos, e 
teriío o destino que fôr" jtilgodo mais util. 

A iudeniiiisiíçãti connistirá ou em setviçOB" dos mesmoe 
. gratuitamente por toinpo nii.o exci'adente ele oimio aimcs, 

ou em uma somrria_ pecuniarili até o maxin!.ode' 400~ 
:por 'cabeça, pagll em apolioea c11t dividn publica ao pal:, 
qua ·o governo fica ~.utdtio>Jdo ~. emittir para esse fimo 

· Estas apolioes, CJU1o po;trimonío das ' oràens e corpor~t
çõea, serão ina.lianaveis, 

Art. 3.' R~vogãc-se as disponições em contrario. 
Payo da camars, 2I de Maio de 1870. 

A.· àí. PERDIGÃO MALUEIRO. 

. ANNBXO E ti. 9. 

187o . ...:..N. 69.-""A assembléa 'gerr.l resolve: 
Art. 1.' Nns oollectorias, inésas de rendas e rocebe

dorias _ il"ós ni.ünicipios, proceder-ce-ha eo registro de 
to<lo~ os eilot àvoffexistentils no 'Imperio e dos. qv.eforem 

' inahnmettidos d'ora em diante, ns,im como á revlsão 
aiihual do mesmo registro dentro doa prazos ·que l1orem 

· esta·belecidou. 
· § L' A 'in~oripÇão dómpete: 
· AotHnteréssadoa nás mlinumissões com·o o"liberto. 
Inéumb3: 
A<'is sênhorés e seus prepoatos. 
§ 2.', Tamber:;~ são obrigados a transmit~ír áqueJlg~ 

estil.Çõea e~clarebimentcs para o registro os eilóriv1ies,. 
tr,bGJli1íes, _testiunontairoi; oilrtidorea·geriies _de otphãos, 
promotorea put>lioos e juizes, confoxm.e· fô, regulado • 

' Art. 3. • ·São nullos os ao tos e contrato> do locação d« 
sérvi.,os, 'usufructo e tn;risia.tivos ou lllienativos da ,ao~ 
mini o,.- quando não forem ac6mpánh!i.dos ·de c·ertidão dO> 
·r-egistro. 

A~t. 4.' ll:iilàa que haja prova· em 'oqntrario, preso-· 
m-.m·se 1ib"6rtos os escravos qué ní'lo forem ·registrados 

· por seus senhores ou pr~postos duruntê dorta annoa oox:,., 
. àecilt_ivos. . _ . 
" "Pal'!!g:apho. ·nnioo: N• ste. caso · ocmpate: so ·promotor 
publico requerer'li msnumiselio delleá. ao juiz' de orphíío:!!, 
de , cujo julgamento final em prOOOSSO SÚb:ifuariif SÓ hit· 

' "vofá' o reomsJ de àggl:avo. 
' A1·t'. 5:" .As'· ori&hças nát>oiilali d'e ellcta'v~ll setão bapti_.., 
zadas dentro de t re.s mezes depois de sett na~oimento. 
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§ 1. • O registro de nvd::x:entos, casamentos e obitoa 
de e5crs.vos e libettos, a cargo dos parochos, !s.r-se-ha ex::. 
linos c!peoiaes o sepa.:-ad~:mentil do registro commum 
~ pesFoas livres-
~ 2 _ • 03 p!irochos oo:J.fiaráõ ess~s liTros 8s estações 

incu::::1bides do registro, qu~ndo lhes fo:::em requisi
tadoa. 

, _ . e . e crgan1sil.r~:oo o recensea-
mento s:::mual dos escravos e:ristentis e c!.s.s manumia
sões efl'ectuadaa nos muni~ipios, para ser present!! ao 
g?vemo imperial, depois de refundido pdes thesoura-

Art. 7 .• Para a e:s:ecurão da présente lei o governo 
& nut:>risa3o : 

1.• A imp6r multas atá 2009000. 
2.• A ccaceder gratiiicações nos e!lcarregadcll do re-

gistro 8 F" - d '· · õ tr · Art. • 1cao r~voga !:.s ts cupo!!IÇ ~s e:::1 con arxo. 
Paço da C!.t:l&ra d.os ceputaC.os 1 e:::n 3 de J tlii.hO 

ae 1870. 

TBEODOB.O M. F. PEREIRA. DA. SrLVA.o 

1870. ~.121.- A nssembléa geral resolve: 
Art. i.· A's sociedades de emanei ação á or nisa-

as e qoe e uturo se orgaDisarem, sao oonce<ti os os 
seguintes filTOr-es: 

§ 1. • henção de -meia si;a. e taxa. aos escravos oom
rados ara serem libertados. 
§ 2. · Pri,iltogio sobre 011 seniços do escraTo libertado 

para indemnisação do preço da compra. 
Só g11%aniõ destes favores as l!iOoiedadea que 110 obri

garem a libertar no prazo maximo de cinco annoa. 
Att. 2 . · O governo applioará a.nnualmente l,OOO:OOOS 

§ 2." O direito de crecior hypothecario, quanc1o ::.ão 
houver so espolio bens que bastem para remir a bypo
thoca do escravo. 

Att. 7 .• Serão ise!!tBs de qus.esquer impostos, :u:a~~ 
e onstas, as hersnças cu legados in&tituidoa om bem da 
emancipação, e as arrematações para msnumissão im· 
mediata. 

. ." 1oao libertos desde já os esoraTos da fa
zenda. publica; inclusive aquel'~s cujo nsufruoto per
tence á caaa imperial. 

Sala dll!l s,Esões da camara dos de utados 7 de ulho 

J. DE ~LE!SCU.. 

.A.Sl.'IEXO E !\ . 11. 

A' lei d~> orç:untnto.-D&spo•iç<.. J.ti.-AddíHtJo. 

Artigo. Fioa o governo autorisad.o a conferir aos es
cravos da nação, oom olsusula ou sem ella, alforria, 
que kerá sempre gratuita e livre de qnaesquer direibs, 
emolumentos ou despezas. São, porém, liYl'!!s deade já 
os filhos ue nascerem de ois da resen • 
prov1 enois.rá a em de uns e de outros oomo ente.c.der 
mais conveniente, podendo mesmo estabelecê-los em 
terras do estado on devolutas. E' prohibida a vencla de 
taes escravos. 

atas pC'&lÇ es sao extemi,.as, no que forem appli· 
caveis aos escravos, em usofructo á OOlÔI\, Paço d& ca
mara, 20 de Julho de 1870. 

A.I'INE:s:o E n. 12. 

.ÃdàiiÍtlO. 
á manumissão doa escravos, dando a preferenoia : 

§ 1. · Aos do sexo feminino até 40 annos, O producto da tua na côrte e Da& províncias e da 
§ 2. · Aos que aouberem ler e escrever. meia siza d.a venda doa esoraTos na oôrte 1erá desti::1ado 
Ar~. 3. • Dows anc.os depois da promulgação desta lei, á creaÇÃO de um f 11udo para auxiliar a manumiaaão vo-

fioa prohibido o servi ~o e'craTo na c6rte, oapitaea e ci- luntaria de eeoravoa. 
daclea ma.ritimae, qc.~nto áa st>guintea ind~triaa: Setii!l manurnittidoa os do sexo feminino e de menor 

----~~l~.·~Co~n~d~u~o~~-~~d~e~ve~hl~·~o~~o~s~p~u~b~li~c~os~d~e~~u~~~u~e~r~-t--~~~~~~~~-~~·~~Yh.---------------------
natnre!a. O ~eTerno expedirá o regulamento para a boa execu-

2 ." Tripolação de na..,.ios e embarcAções grandes ou ção aesta disposição 
pequenas. Don.TE DE AzEVEDO. 

3.· Venda em quitanda fixa ou -.olante. ~ . 
• • ervtço ao gs.n o para carre ou outro m. 

5 .· Semço em lojas de alfaiate, sapateiro, ooetareira, 
carpinteiro, rnarc~neiro, f~rreiro! onri•es, c~deireiro, 
tanoeiro, alougumro, pade1ro e ~111tor. 

§ 1. · Os donos dos v~hiculos, embarcações e lojas 
que contratarem taes seniços escraTos soft'reráõ a 
malta de lOOS a 600$000. 

§ 2. • A tvxa dos escravos na c6rte augmentará desde 
já progretsivamente ua razão de lO % cada amo. O 
escravo que não e~tiver matrioa.lado preaume-eo liberto. 

Art. 4. • O senhor poderá conceder alforria com a 
clausula de retro para o ef!"eito de ficar nulla, se o es
craTO não pags.r o preço ou intescralrnente ou por pres
tações c:lllforme se estipular. Nessas convanções o es
cravo será assistido por um curador á aua escolha. 

§ 1. · Q ilando por falta do pagamento do preço fique 
sem cffeito a alforria, a somma qae Ee achar em mão do 
senhor constituirá um pecnlio para o escrr.vo, e vencorá 
o jtll'o de 6 06 acc'lmnladoa por semestre. 

Art. s.•' Tambern é permittiào ao escravo com 
~r a :formaçi o do nm pecal" 

nado á sua mannmi~fiO. Esse pecnlio é inalienavel; 
fe.lleoendo o e~:cravo lhe succederá na ordem da dS!Jxg
Dsção, a ::~ulher, a filha, a mãi, a irmã, o pai, o filho, 
o irmão e finslmentt> qualqt:er escravo desigDado á sorte. 

Art. 6 . • O direito de succe88ão estabelecido por 
nossF.s leia eó t erá applicllçâO a respeito de escra"Tos 
cuando se tratar de herdeiros Decesurioa. Fóra deste 
êaso os ~~!craves deixados por algnem kstato ou ab in ttt
tato, ee de"Tohem 110 fisco e fi cão libertos. 

Exoeptua-se : 
~ 1." O osso de morte Ticlenta do senhor, quando 

ella não fôr manifeaumente o reeul~o de um aoci· 
c;ente. 

Porlu:;al.-Decrelo ele 14 de Dl:;tmbro de 185«. 

Considerando a urgente neoeBBidade de ob"riar oa 
muitos e graves incoRvenientes que reeultão da incer
teza e vacilação de direito ctue ae observa nna divereae 
prorinoias nltramarinaa &llJeitaa á oorôa portngaeza, 
sobre a extensão dos direitos ào:ninicaea que nella.s é 
forçaeo tolerar ainda, emquanto se tomiio a.s pro"riden
denoiu convenientea para qne os principio& de igual
dade e liberdade individual tenhão a rigorosa e liberal 
applicaçã:) que 011 Srs. reis destes :reinos, desde anti
qnisEimos tempoa, proola.t::Járão sempre, e qne 1101 glorio
sos reinados do Sr. D. Jo5é e da Sra. D. Maria I de 
saudosa memoria, se rnandárão estender a todo o conti
nente do reino de Portugal e ilhas adjaoent~s ; confor
mando me com a ro esta do conselho ultrama · 
co ta ae 9 e ezembro de 1863, '-mpliando o que 
está determinado r-ela carta regia de 7 de Fevereir.:> de 
1701, e o que actualmente ae pratica na pro.mcia de 
Cabo-Verde a alguns respeitos, e na de Angola a ou
troe ; e fixfUlclO por uma Tez a legitima acoepçio da 
:flalavra a condição de libertos que o ~\'&rá. de 16 de 
Janeiro de 1773 justamente presore-.em como barbara e 
anti·ohriiUi no eatrioto aentid:) do direito romano an
tigo, mas que no aentido liberal e ciTilisador da carta 
constitucional da monarcbia tem outra mui limitada e 
humana acoepção : hei por bem, em nome de el-rei, e 
usando da fa~dalie conceiida pelo art. U § 1" do acto 
addici.>nal, oc.Tido o contelho Eleo mi:Ji.JtroP, decretar o 
·seguin~: 



CÃ\I.rnara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 :06- PÃjgina 32 de 56 

SES5A0 EM t6 DE AGOSTO DE 1870. 193 

TITULO t; 

Art. l. · Todoe os escravos existentes nos dominios 
portuguezes do nltrs.mar ao tempo da publicação deste 
de~xeto serão registrados dentro lie trinta dias, perante 

· · , · · u pres1· 
Cio em que residirem. Este registro aerá 1eito pelo modo 
estabelecido no art. 7" do regulamento de 25 de Oatu
bro de 1853, e por elle pagaráõ os z;enhores dos esoral'Cs 
o emo 

Art. 2.• Os escravos qu~ não tiverem sido apresenta
dos e inscriptos no referido regiatro, dentro do prazo 
eet&beleoido, serão considerados como libertos para te
ces 03 effeitos deste decreto. 

Art. a.• O livro de registro &erá enTiado ao go\'er
::J.ador da provincia, que delle fará extrahir relaçõea em 
que se dec!IU'em os nomes. sexo e idades dos escravos 
registradoe, as quncs fará subir com a pc68iTel brevi
<hde pela secretaria ds e$tado competente. 

Art. 4. • Os escruos que depois da publieaçiio do pre-
sente deoreto forem im rte.dos • 
numas, serao ta.mbem registrados em um livro especial, 
'Pela mesma fórma deterD:l.in!.da no art.l", e dentro do 
prazo de 30 dias depois da. sna entrada. 

Para a. h.o unico. Todos os trimestres a -
s.o govern or a proV1no!s, para os fina deaignados 

no art. s·, relações authent.icas dos escrans que assim 
ae houverem registrado. 

· Art. s.· Não será a.dmittida em jllizo ac iio al uma 
em ~e se dispute sobre a h er a e, eem que seja ina
trui com a. certidão do registro, et~-, etc. • 

AN!(BXO G. 

L. Port. à4 24 de Julho tZ, 1856. 

Dom Pc~dro, por graça de Deos, rei de Portugal e 
doa Alganes, e to.. fazemos saber a todos 'os nossos 
subditos ne as côrtes e s à 
remos a e1 segtÜnte: 

Art. 1." Os filhos d~ mulher escra.'9a, que nuca
rem Das provincias u.ltramarin11s, depois da publioa-
io · - · · · . 
Art. 2: Os filhos de mulher escrava de que trata 

o s.rtigo antecedente são obrigados a 5enir gratuita
mente até a idade de 20 anuas aos senhores de suas 
mãia. 

Art. 3." Os dono11 elas escrans são obrigados a 
slimentar e ed.ucar o& filhos que eliss derem á lllZ 
C.epd.s da -pnb1icação de~ta lei, durante todo o tempo 
e= cr:Je elles forem servidos gratuitamente. 

Ar.. 4 -" A obrigação dos serviços doa filhos d'l mu
!her esc:ava, de que trata o art. 2", cessa g,uanno a pes
FOa qt:.e tiver àireitO JÍq_nelle SeniÇO fôr itldemnisado, 011 
elo vs.lor dos que deverem ainda ~er prestados em virtu
c e ca iüspo, ição do dito artigo, ou das despezas feitas 
com & alimentação e educação a que 6 obrigado pelo 
s.r!igo antecedente. 

Parsgrapho uníco. O governo, ouvindo o conselho ul
traca:-iao, tomará todas as medidas e fará os regula
r.:~e:::tcs :1ecessarios ptta det5rminar o modo de in
(len::!::H:.r ncs diversos casos em que ella póde ter , . . . 
inger a~ten 
di11e:entes: localidades e dos ::~sos e 003ttunes al:.i esta
beleci doe. 

Art. 5." ~&!!alienações ou tu.n~miE~ões de proprieda 
c e demulher a~cran, 0:1 aquellas se fação por contrato
!,.,:.er ~:vos, cu se operem por disposições testamentariu, 
cu ~·o::- ~ireit:~ de aueee58io, os filhos <los l:Xlesmos e;cra
TO~, 2ec!s~dcs livrtts em 'Virtude desta lei, e que não 
E:::S:::!ec"rem 7 • noos de idade, aeompanharáõ sempre 
l&U :nãiJI. 

.Ar-... 6." Os filhos de mulheres escrayas que 
:: ~~ ~"e::-rm :mais de t annos eerão entregp.e2 ás 
a~u mã:F, Ç'Rando estas obtiTe:em a libeidace e 

TO~O l'V 

01 queitã~ lel'B.l" em sua con:panhia, cessando nesto 
e~so as obrigações de que tratão os uts, 2" e 3" deata 
lei. 

Art. 7. • Os donos dos esoraTos são tambem obrigado• 
a alimentar 01 filhos das filhas dfstaa quando sa respec
tivas m;;i; tenhão direito aos nl.imentos de que trata o 
:~.rt. 3" desta lei. Cessa oré • 
cetse o ueito que áquelles sssiatir de serem aervi 01 
gratuitamente pelas miüa das sobreditas oriiUlçae. 

Art. 8. • As juntas proteotoras doa esora'9os ~elaráõ 
u . . - ·- te C&-

cutadas. 
Art. 9. • E' o governo autorlaado a crear estabeleci

mentos ou. auocif..Çõea e a. fa-&er a respecti.'V& despeza, 
assim para. dar a c1evi'la proteoçio aos filhos da mulher 
esorave. de que tratao art. 1•, oomo para o etrei\o de que 
esta. lei t~nha a mail! prompta e inteira ex:eouç.ão. 

Art. 10. Fica revogada a legislação em contrario. 
Ds.do no paço de Cintra aos 2( de Julho de 1856.

REl.-( com rubrica e guarda.) 
VJSCOI'II>E I>E ~Á DA. BA.lfDP.:IllA.. 

A.Nl'IEXO H. 

Projtclo de lti aprtsentado cU cõrter htspanholas em 28 tÜ 
- · eratJidão 'kl ilha 4:1 

Cuba, e jâ tJclopta~. 

A.rt. 1." São declarados livres to:los os filhos de mãi 

sente lei. 
· da publicação da pre-

Art. 2.· Siio adquiridos p_el<l Esta.do, mediante o 
pagament~ a sons seahorea de 60 escudos, todos os es
cravos nascidos desde o dia 18 de Setembro de 1868. 
até a publicação da presente lei. 

Art. 3. • São declarados livros todf:la os escravos 4ne 
hou.~erem aerl'ido na1 linhas hespanholas ou de Qual
quer outro modo tiverem pr~tado auxilio ás tropai du
rante a actual insu:rreiciio de Cuba. O Estado ínilem• 
Disará de aeu ulor aos· ssnhores, !e estes tiverem sido 
fieis á cau1111. hespanhola; se, porém, houterem abra-

. ngar a 1n em-
nisa~o. 

Art. 4." São declaradoa lines os Rsoravos que até a 
data da publica ãu da. resente lei houverem a · -
Sl o a 1 a e de annos, sem 1n emnieação para oa 
senhores; gozaráõ da mesma oonoeEsão os que forem 
completando aquella idsde. 

Art. 5." Entra.ráõ i.mmediatamente no. pleno ex.er
cicio dos direitos civis todos os escraV'<ls que a titulo 
de emancipação ou. qualquer outra pertencerem ao 
Estado. 

Art. 6." Ficaráõ sob o patronado dos senhores da mãi 
os libertos pela presente lei a que ee referem ot 
.arts. 1" e 2." 

Art. 7." O patronado de qne trata o art 6" impõe ao 
patrono a obrigação de !u&ten~nr, !estir, tratar em cuo 
ae :c:olestia, dar O ensJDO pr1mano e a ed~caçio De
cessaria pura exe1 cer uma arte ou um offio1o aos seus 
twtelados. O patrono adquire todoa ~s direitos de t?to-:, 
podenao utilisar-se do trabalho do liberto sem retribw· 
ção sté s idade de 18 an:1os. 

Art. 8." Completando o liberto a idade de lfl atmoe, 
ganhará a metade do ioma} de u:n horn!3m line. Me

; a 
outra. metade será guardada á parte para lhe servir de 
peaulio, 'Como depoi• se exp!ioará. 

Art. 9." Aos 22 annos completos gozará o liberto de 
pl~noa direito!! ciru, e xeooberá o seu peoulio. 

Art. 10. O patronado é trensferlvel por tcdo11 os mai01 
coDheciaoe em direito. • 

Os p<lie legitimas ou naturses que forem liTree po
derão reivindicar o patronato ele seus filhos, pagando 
ao patrono uma indemnil!ação pe1as deapez.as feitae ._. 
pl'o,·eito io liberto. . _ 

Dispoeições posteriores fi.xaráõ 11 bsse desta :.t:denlll.l-
&ação. 

25 
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Art. 11. O fpverngdor s-uperior civil apresenta! :i no 
pra~o êe_ u:o .tnEz depois da p;:bl!csç!o ds presente lei, 
aelistas ccs e~craTcs l!o!I'prehei!dicl.os nos arts. 2• e 5. • 

Art. 12. Q.; libertos e que sa ret-:re o art. 3" ficão sob 
o pa!rcnaac do Estado. Este ps.t.."'n::.à.o re:iuz se a prct~· 
gt-r, C:e'e:c.cte: e aar-lhes meios à.e l:iubsistencia. , ..... ..,. ':"' 

c :,.nJuúdo::. 
A!t. 13. 0.; escravoa a qnc se r~fere o e.rt. 1• ~::d!!

rão 5..::s::-_ c:n aaEa d·3 seus S:'!:hore$, que neste c<.~Ô tor
na: sa hao SEU~ p::tre:seJ. 

q:u.n:lo p:-~ferire:::n -:!ca:- (m cr;ss da seus p:.':ronos, 
se:-a fco!":ltstivo a esrrs ret:il:ui-::::s ou :Ji:i.o. nfas em 
tcà.o o c::so, ccmo o de iop:::s~ibilidade pbyEi::a de 
B~~tt:nt:atem-se p_0r ~i m.Hmcs, tedío s obrigq~:io de 
lll!D.!.Stl"s.r-!hes !.hmento, rcu ;:,s, H·.cocr:r\!-lor. na r:1oles · 
tia, ~im como terão o dircitv ele cccuos-lo3 em tra
balhol5 co:np:tt!vds oom c sGu estaio. -

Art. 14.- ~e. de n:ota proprio, c litertc se dcsligs: 
do J:atronado de een antigo senhor, ceesaráõ s& ob:ige· 
ções que a este impc::tão no artigo enprs. 

Art. 15. O governo regai::rá os reourscs n3Cefi!lrios 
para Sl.!! mcierr:n!SiiÇo~s qns acterz::unll a presente le11 
com o auxilio de um imposto .sobre os qua aiuiiH ficarem 
em escravidão. 

Art. 16. 

conaiderado livre~ 
Art. 18. O governo redigirá um regulamento cs

pecid })&ra a execução de ata: lei. 
Art. 19; Fjca o govemo autorisado para adoptar 

toa. -as mediiiRa que entender necBssari~s, afim de 
:real.Uu a emancipação dos que ficatem om escta'rilão, 
depois da is.auguração C.:1 presente lei i das q_uaes dará 
conta -ás côrtes. 

Macldd, 2S de Mmo à.e l8'7v. -O mio.iatro dns co
loniss, S~gilmun1o '!J.aret y Prlndergast. 

xssn:o I. 

Reco?ilacion de las leyes da la N ueva Granada. Lei 
7-Jul.io 21 de 1821. 

Art. 1." Sere.n ·libres ·lcs htJOB <l.~ lss es:lt~.vB.S qne 
:nB.Saan desde • el dia de la publ.ioacion de esta lei en 
los capítalia de pravinoia, i como· tales ISS insaribiran 
sus nombres en loa reji11trcs oivi00t1· de Ia.- mtmioipali
da~ (.conrejos muaicipalea);· i 0::1 lo• libros parro· 
qu1aleà-' 

.Art. 2.• L!l~ duenOB· de esolaws tsrulnm la obligacion 
precisa de educar, vestir i slimentar &.los hijos de 6atu 
que naeaan desde ol dia .de la publiG~~.cion de l~t lei; 
paro-e!los,. en recomperun,: dooorán illdemnizar á 1011 ·· 
amo.; de sus m.adrealot gastos impend.iàos en sn crianza, 
con llU8 obras .i eervicios que les pres~rán hasta la 
edad de dieZ:iocho ãnos o':lmpli<.tos. 

Art.-3." Si antes de onsuplir la- edad ilfslialada qlli
sierezdoa paà.ree, los p&rientes u otrcs estran01 aaoar 
ai nino 6 jovrndliáo de tl8Clava del poder del amo de 
su ma<he, pagara-a a ·este la ·qa.e se regule justo . por 
los alimentos que le ha eumini,;trado, lo que se "feri.ô.
cará por un afenimiento particular cS por el prudente 
arbitrio del jnez; 

Art. '; • Cuaoc!o llllJ8lle el cato de quB por habor-cllln
plido loa di~ i oobo smõa salgan loa jo'fenes del poder · 
de los amoa de •us madrea,.eera..ana obli~ion.d&estoa 
el informar á la jt1nta, de quo se habluá âespuea, aobre 
la conducla i prooedimiento d.e loa espretadOll jó'tenes 
a finde que se 'P't'Otn.ueu oon el s<>bierno el que se lea 
des~ á ofibias i profC!iones ú~ilee. {"Y. ·art. 1, lei 8;) 

Art. 5." Nin~nos esclaTos pcdran 1endette para 
f-~era de la provmcia en que se l:ia:Uen, 11epraand~e los 
hij ~s de los padres: cst3 prohibioion e o 'to snbmtirã 
ha~..à que los hijos Ueguen á. los anõà de lS pnbertscL 

Art. 7 ." Se prohibe la introeuooicn de eacla•os, de 
Q':ll1Jqui6:a I:l4ll~a qne 6e haga; prohlbiendoec ui 

Illiêxr.o qu~ nbgu.no pueda. tre~r co:t=o sirviente ào
:nestioo mas de un e;davo, el c...:.rJ no podra en&
J:õna~ se en el oai.E; e á <.u arribo á lcs puertos 
de Colcmbi<! se· hatá entender al idroductcr la 
oblig-..1ci·.:n d3 reesj}ort!!lo em que qncda comtituido, 
dsnC.o ps.rs eHo l&s ~e~ri2aiee ccnv nkotes. Lo;; es
clr.'\'os i:atroducidcs c :ntr.; la m-ob.ibi i c de s lei 
ser.:;.n per el mis:-ao hech·.: lihres. 

Art. 8.• se e~tr..ble~e:á un fcnO.o naa.kl m~~u:r..hic~ 
de e;cla'i'e;s co:npnesto: • 

_1 • De nn tre1 per cien• 1 c~::n qun se gn.vs. ps .. s. t&Il 
:fl :d~SO Cbjecto e} qt.:Í!ltO ce !cs biencs de los g_t:.e ::.t:.e~ 
rem àejando de ~cencie:ct~:s 1:· gitimcs. 

2." D" un trt::> per Ci.t:ntJ COJl q!:.e tambien se g~al'a 
el terei o de lcs bi::nes .::~ l.:s quemu.e:::cm dejand.o ascen·· 
dientes légiti:1:os. 

3.• Del tr.:s por ciento cel to:al do !os b:enes de 
~quc,llos quo !::luer~m deja~d.o herederos colAt~rale:s 

4 .• Eu iin, ccl d.te::; por cient? q:!u pagará cl tOté.l de 
los bien~s de ks qne ll:lucren c;jando hercderos cstra· 
nc:s. ( v. art. ll, h:i 8.) 

Art. 9 . • P2re colectar eates fond~11 se establecerá en 
cada c;;.becera à.t; ;:unto::. una juuta Urm~a •de manu 
mision-., con un tesoraro di respow:abilidad. 

Art. lO. Fcrmadas las jnntas, elejiran una comiGio
nado en ~da p~oquia ( districto parroq_".lial) para ~ui 

que dejan, ee cobre con la mayor brevedad i exacti
tud d impucsto de manumision de esclavos de qne se 
harn c:u-go el tc.sorero con h debic!a <iuenta i rszon, 

s: 
Art. 12. Ls juntll. d:~ mtUlumision de cada cllitricto 

libertará los eselavoa qu~ pueds, con los fondos exi&
tent.es. Su valo:: se ss.tisf•rá à los amos à justa taln
oion de peritos, escojiend:> se par~ la mauum.il;ion los 
mas honrados é indllBtriosca. 

Art. 14. La contribucion ào que ha.bla el articclo 8 
q_uedsrá abolida por el :mbx:o hech:. do quo 6e es
tinga la esclal'ituà fltt todo el . territorio de la Repu
blica; i XliDgnltS autoridad 'POderá aplionr U OCrO destino 
la menor porcion de su producto. 

Art 15 Se C.e~lnran perpetuai e inevocablcmento 
libres • totlos los esolavoa i pa.rt.oa de eecl&vos qui, 
habiendo o'btenido I!U libcrtad en fucna de leyes i (h,. 
eretos de los diferentes gobiemcs rep'l.'.blican.oe, fneron 
def!~nes reducidoa nuevamente à. 1& c.so}QTitud por el 
jtob1erno e~p~nol. Los jueoea respectivos· declara!in la 
libertadJ a.creditaudo-ae debidamente. 

Nctfll. 

Os arta; s-, 11 e 13, mprimicloa na. lei snpra, fotão 
d.errogacka, o primeiro pelo art. 4. d.a. lei 14, e ()s outros 
dons pelos art..· 16 e 17 lei 9 . • 

O.art. 4 da lei H <llz o segainte : 
Se dmo~ • el' artioolo s- de la lei d• 21 de J nlio 

de 1821 {lei·7), permitiendo-118 la·-.eata de ~e& pan 
fnera dela ·Nue'f'B Granada, oan·Wque la Tenta deloa 
esoltrto! o~ Ee haga-·ee:a dividir los· SUàtrimonioa·: 
i bajo la eondicion de-que loiB·hijos de totea ·eoolavoa 
naoidoa libres á 'V'irtud de la lei, no 110 eetraigan contra 
la voluntad de sus padres i sen gue coDato en e! docu
mento de venta · de estas la <lontlition libre de Ens hijoa. 

Lll 8 -IUI'O 29 Dt: 1842, 

Adicional ci la. lei· d3 21 ·tJ,e Ju?io dt 1821 1obre mant&
milion. 

Art. 1.• Los ·hijos dcH~Ilcla'fU namdoa libres a 'firtud 
de la lei -de 21 de Jnlio de 1821 (lei· 7), eempre que 
haycn cumplido la idad de ~:z i ocbo s:noa, rersn pre
sentadoa 'Por 101 a.moa; b&jo cuyl\ dependeneia se hallen 
'POr eualquíer ti.t a.lo, al d3 del districto parroquial de 
su domicilio, á efecto de que se e!ipida en sn favo:: el 
dooutDento de que habla el e.rtionlo 3. • 

§ 1: Los amoa que no cu-npl&n con el aeber que les 
impone eate srticulo1 retards:1do pc>r ::::zss àe coa me&ea 
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la presentacion dei joven J;ijo. à.e caola.n, áufrirs.n una 
multa qua no baje de cinco p~s. ni pase de cincuenta. 
~ 2." Sin perj:ü.cio iiel deb.ar i:npu.e.sto al amo pol:' 

e&te .artioc.lo, .el j~'l"en llijo ele Esclavs tienl) el . dere
cllo . de o~l:.ll'it, ?Ol' meciio ciel .pera:lnero municipal 
ó .comut!al,. ante el al:~alde .pa!roquia.l, oon tl obj.e.to. ele 
jnatific.ar u~ ha cum lido cios diez. i ocllo a~cs i de 
rec amar en cOD.E~cu~nc1a se capi a en se. f,nor el doo;:.
ll!e:tto de que hr.bla el ert. 3". 
~ 3-~ Est!! justi!i.c:1cion podd J : nc~r-ee por meio de la 

partida. d~ bSutismo que· dará d a.rroco en ~a el del 
·• , Sl!l ~usar erec os a gunos, por c~ qu1e~a 

otra clasfe <:~e .do~ento& !ehacientes. 
§ 4.• "E! dcal.:fe parroqtúal decidirá ~erds.d sabida i 

buena fá guodada, consolo audienoia verbnl de! amo, 
l~ rsclamacivn anterior, i su dcc!sio!l sellevará á efecto 
aiempre qM 11ea. diotad.a á favor de la libertad.; pero se 
ia.eroactada "ontra-ella, entonoea el perscnero mnni
cipaló cvmnnal deberá intentar, &i la oreyere in' nsta, 
la ~ooion.-oorrcspondienw en calidad de proteotor: ante 
·elJuez. 001npetente. 

Art.- 2. • El.alcalde de . cada districto parroq~ial llal'a
-ri una-rejistro en que se a~iente la. partida de lll p::e
~~en: ac11on. cspresan o ~;: nom r e . JOl'en que a n o 
presentad.o, el duu madre, . e1 de la pexs"na que lo pre
sentó i l~ !Ach.n.. 

el dia. . ultimO aa J-flDÍO ~n . <lUG , ~~ &1c.alaes . aeb,en 
certar sus rejístros. L=.s .gobe~ru, en ,,-ü~ . .de 
estes .c::ailros, fol"lll2.rá11. uno je:c.er~l' de ws UBj:ictins 
provi.aoias, qt:e.reuütirán á 1~ secrt taria dei interior i 
rcla.cíoncs e~teriorea :i lo ID&S· tarc!e el 15 de .Octahre. 
Los ~gistroa: quechrsn archive.doa e?. Ias sectetar~s .de 
las · e!eturas ol: -

Art. 10. Las juut:.s de tnlln.umiaion libertarán s-:::c!
tiv&mente lca flllclo. vos que p-.::edan .con-los fondos (XÍJ
tentes, á proparcion que ~tca•1& v.o.yan-.()olectando. En .,,.. . ~ - - -

Art. Il. Los 'bi( ll'?S de .qae conforme a lu leyes 
comunea son heredervs lejitimos po-r parte. materna. los 
hijos n:!tU1'81es, solo se entienden gravados para los 
-fcndos de m:·numieion con un tres per. ciente, deducible 
del quinto de dichos bitnes. Los bienea de los }üjOI.n&
tutales, que conforme á la~ mismas le:yea de~li b.etéds.'r 
s·as madres, se eDtiendezi gravados para diobos .fondos 
oon un tres por ciento deauoible del tetcio sol&mente. 
Los bienes dtjados p.or lll· ~!lor á. beneficio de su 
alma, psgarán al fendo de manw:z:ision el diez por cieDto 

. • . 6eacl&ri- e1 
~tiattlo ·s• da 1&. eita.d lei de 21 de Julio .<lo .18~1. 

Art. 12. Aqu.ellcs de cuyo or.rgo sea preaentaJ: Jas 
inv~ntarios i »Y~laos de·lca bienes de Ulla mortnoiia, . , . --, .. . 

t!loion, estenderá un dootltnento que Ue~ i entregará meses, contados desde el .dia del-falleciinento: SLno 
.al.jo.en proeentado •. La f6rmula de este .C,cz;:,:nento.Jertí. faere posible. presentarloa centro del té~ino .inii~, 
.JJH.iqJJ.ieZ!.te: · la junta de manumiaiÓ!l.,-jnsti?cadc) e1 · moth'o, p~ 

· < ·'Yo ~~ iafriicrito N. de N , aloal~e · dei· cüatri.cto--\--W(It'OJW~~~-Ilti1at.a-~f-&ei&'mfl9e&--mllh-------
·,parrM'lt~ial: d .; ....... ·deelaro qne N . bijó de-N. csolava ~. uni~o. Si }}or.e&tar. nlgnnqa bienea ..lllni d~~ 
ne . por, mi.nietsrio dB la lei en pleno derecho i uso dcl.l.ugtt en. dond4 .ae ~en ,los .inventn.rioa L~~~ 
de. eu li,ba~d.. -Dado e . ,di.cho tiistcito . parroquial á (ao 6 par: otro. m9tivo imupeÜble,. no .. "P~a~ il!.vent.O~ 
qoi 1& fecha .) se i. iv&lunr . re _antes ã.e loa termi:loi< qae Se- . .:Sjiijl ~:eu 

Art. 4.• En~41gaao .que sea al joTon el docamento de nte àrtic$, esto no i~edirá .qQe · 'se .preaàJLtém. ~ 
que habla el articulo anterior, ea un d~ber del. aloalde diligencias pr;Lt.ioadaa so,b~:c.los demaa bienE;S : .. clelli~ 
dea~lo ;!lasta que;.cumpla Teinticinao anos á o'i.oio1 en tt\l.-OSBO }11. junta de:1U&ml~ion1 COll :COIIOO~ 
arte, prof~sion u ooopacion util, conoattandolo a servir de c&.uaa.aesJgnar el . t.er.tlliuo qne .. ~e j~~e,~ntô, 
con au t;ntiguo r.mo 6 o"n.otra, p~rsona de reapeto que que no podra esceder del.pDramente neceNanç.. pr.ra qu$ 
pueda ed.uca~lo é i!lEtruirlo: para este concierto se oon- se p::-esrmten .los ·inventorioa do .los· incl.ic:i_dos bienes. 
sultará la vcluntad dcl joven, i Ei : ~ir.á la vc~ del per- .Art. 13 •. si p;sadoslo;~. primeros,.~lâa .. Jlles~s~~bi· 

todas allll condícionos, se eseenderá em. p.apel de oti<!io, prese~tnrem <Üchoa invenmriós i avalnos ir h: j~J+tar.de 
qui fir!llaraa el :.loalde, el personero OOOJ.unal i la per- menumi~ion, Se ~:mposeilrá á aqulll Õ á .aquellos ele-enjo 
~ona qui :rooibe aljoven. cargo Eea preaentanoa 'tll).a multa ele veintecinoo á d'oe-

Art. 5.• Si dar!n~te el eaflcierie el joven no ctnisioTO eientoa peeos, qlli fijará IA junta ~n ~oPoteictt :BOIS 
DOr r..lgll!l ·motivo ~onti!ltar apre.adú!nàa . 6 BiJI:vlG~da izrtereses ce qrze 80 tra:e i ezij~á ejOCUtÍV&m~Ute el 
~n. l!l. ·-pi!ZBona que lo oonoertu, .poórs · pocllr el ~r:-aldo coleotor -del J11.1Ilo. · 
por si ó por medi o del ·pcrsonero -comtlllal. qno:l se lersa- En este c2ao ee aeignar4 tnn nnovo ~szo par~ pre-
qne de ·&u . poder ; i se el. dcal<ie jllrga.ne bastante .el aent~rlo,, que no e&aBda àe trss :tl)e&eB; con C!ilic1ad ~e 
m otivo quo alega, lo librará dd p:-im~:r concierto, i lo que .si no ae C.Utllple se (Xijirá una muita .cioble de}'-
concertar~ da nuevo en los ter::ninos ciel artioulo .1:11- primara, proc~d.\endo en. los mi;;:no& 'ten::.in.ós! e &e 
terior. mat:dara ademas embargar bienes ~e la mortuo~a, 

Art. 6." Lcsjóve:les de quchahla::~los ~>rtioulos.an~ con cuyo ,·alor se juzgue puttde cubr1r se lo,qne cor~ 
te~iorcs que uo ee concerblren, 6 qne concertados: ee responda á los derochos de JUanumision. 
b~~cn, 6 no cam.pliézen clebidam(.'nte con las oblig::- .Art. 14. Los in'i'entarios deben especitiosr las bienes 
ciones de su. co:1oierto, ser<>n, co:::no va~s, deatinaaos de la mortno;:ia, los c:editos activ.os i ptssivos i lo qne 
por .al alcaide ::.1 ejército . perlllS:l~mte, deapues de ai eaté litijioso. 
?eraonero-comun&l. S? lve c11tos datos se liquidar&,. con la miuna ospecifi-

Art. 7. • Las rusp:;Gic:on.:~ de los tres articulas ao.te~ ci.cion, lo qne toqo.e al ramo de ~ruuuoiaion; cobrando-
ri<lres ea 0 bsenr.rán taw.bion rcspecto ele los hij 05 de .ilS~ se desde . I nego · to quo le portenezca pol" lo e:~~i&teXlte 
cJ~vos ~ue ~Uls de la. publicacion cie 06ta lei. hag::n i llo·litijioto, i dejando-se coma carp:o pendie.nte lo que 
~~mpi.ia.o à.i.l'!z i oc!.!o ;; rt:~s, i da loa manuo:ütidos que .no le oorrespo!lda porlas deudaa no cobradas e per lo .que 
hs.g&o. cumi>lià.o 'ieinticinco ;.nos1 6 que en aclelt..iltl3 se esté on ?cito. La junta se h~Jri. dar spor~rnos infor-
muuu.mitiere::t antEls d.G co.m?llr esta cdad. mar sobre el ef.tado de los cobres i lc,a pieitoa, tomando 

----.-c:;----,...-......-::--r::-::-1"":c::-::~~==--y;:-r.:::-:::=:-=~==--r-----l:te&àaiU.flAI-las!:a&-iP~Er(;I(;I1T.I'l-'i.à~· eaaneae.ill· !:&-<& de--au n&or~ i di&peuieado . prG• 
Art. 8 • Toü.cs bs S~ü;,::~ êentlo do los primeros ooho xnue;·a el teso.rero lo oonve.nientl! para. que ee co.l>ren 

2-ias à.el :n.es C.e .Jul io, los ::.icaldea remititá.n á l'le te~- n'iue1ks i se ~rznir.en estes. 
p~-::tivos jcfes ?~liticos l:ie rcjistros origi!!.ale• d~ <lue 
ee hibla e::t tl. ar~i(;';.lo ~.- Art . 15. El tesorero debe h&oer•l&diq,uídacion á. lo 

snos .à entro de.drs rnGS::s .conw.1os desda que re0$ba los 
§ u:~.:c.J. El f.bJ.C:e g_ue nc hu~ie:c llevado rogi.~tro in'VCL~ics i avala.os, i si llO la hiciere en este tercino 

iJOr falt4 do> jSve-ne~_ pe hagi.:l dehido seria pre>.e:l~<:.- será ltlt::ovido por la ju:lta. 
~os, lo sTi3ar:< a :~i ~1 je.fe p:;liôico, por oficio, dentro 
:.~ los ocho ~r.e errib& c;preaad.os. Art. 11;. Si reqaerid-:1 ·cl amo àe nn csclno pars qt:e 

::to~bre lõ'f<.lUêidor no lcmen6oare, lo notnbrorá el pre-
Art . 9.~ Lo~ ie!~~ ?':iliticos r~mitira!l ~!l los pi.rtlleros El.d'Zntc ae 1s jtlnta. 

quincll rli ··,a del z::•:z~e -~gceto, f.. la grvan:~ cion de la 
pr;,·;bcin., -::u ~ur. ::t;) d.e lo!'. S()v~nes qu~ e? cada C.istrit;> Art. : 7. Cuanclo ooourra :i una junta de ::o&:;:l-
pr.rroquia.I na~&!l en~ado io::l elusode la.Iibertad i>Or :.-:.1· :mísion C:nd\1. sobre la propriedad de nn escl&To se:::~-
nis~<mo de h~~;) '.:t: !l·io e! : !lo a!ltarior, co::.ta:l>:oh~êUl !.~=~:.i. r.:::. "alor slg14n se diga da·. ii.o huta qu.~ ~e (:~cl;.-
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nzca el junto, ain que por este moti"ro pueda enterpe
eer-se la monumieion del eaclavo. 

Art. 18. Lot filoa!ea ante los tribunales de distrito i 
l01 persone:o• mn:Ucipal!s i ~omunales ante ~oa jur-

proteotore• de esclavoa i de los hijoa de esolavaa hasta 
la edad. de diezi ooho s; nos cnmplidoa: e igualmente de 
101 que hubiendo oumplido eaa edsd. neoasitan de au. pro-
t;,clon ara • Q.el 
denoia ae hallen: promonendo que las dia~siciones en 
fa\·.Jr de unoa 6 de otroa oontenidss en esta lei, en la de 
21 de Julio de 182l,Gn la cedula de 31de Mayode1'189, 
i en oaalesquiera otr&JJ leyea e desp08icionea -rijentes, 
tangan. in debido cumplimento. 

Art. 19. Lu juntas de manumision pneden reunir
te i deaempeii.sr laa funciones qne les corresponden aon 
trea de aoa membros. 

Art. 20. El gobier.c.o de la. pronncia puede remover 
libremente a los tesoreros de manumiaicn que son de 
n nombramiento. 

William R. Seward, ministro dos negooios estr&n
aeüoa doa Eatados-U.c.idos, a todos que o preaen$e virem, 

l<·aço saber quo, tendo o congresso do:! Estados· Uni
àot appro,ado no dia 1• de Fevereiro proximo pastado 
uma resoluçio concebida nos termos segnintea : 

Re lu ão e • 
cliversoa Esta 01 uma ?,ropoat:J. para emel4d.ar a consti
tuição doa Eataioa-Umdoa. 

Foi resolvido pelo aenado e oamara dos Estados. 
Unicloa da Amerioa reunidos em congresso, com o as
aentimento das duas terças partes dos momb:-os de am
HII 18 cama:aa, que ae proponha ás oamaraa legislati
.,.. doa cli\"ersos Estados, por via de emenda á consti
tnição doa Estados-Unidos, o seguinte artigo, que de
poil de ratificado peloa tres quartas partea dU ditas 
camaraa legislati'aa terá a todos os respeitos força de 
lei, como parte da refericia oonstit:~içio ; a saber : 

Uiüà.ot, nem em qtl&lquer ponto •ubmettiao á saa ju
riadicção ~derá continuar a exiatir a e~~oravidão ou ser
ndão forçada, aenão oomo castigo de criminosos oon-
•to 

Secção 2. ·-o oongre1so t~rá a f.t.cnldad.e do fazer 
cumprir e~t6 utigo por meio de leia con'Yenientea. 

E porquanto resuha de dooumenkla oBiciaea regis
trado& neste miniatcrio, que esta emenda da constitui
çio dos Estados-Unidos !oi ratificada pelas oamaras 
legialati~ de Illenu, Rhoder. Island, Michigan, 
Marylandia, Nova-Y.ork, Virginia Occidental, Marne, 
Kaoaaa, M~sa.obll!aet, Peuru:ylvania, "Yirginia, Ohio, 
!4ialri, NeYado, Indiana, LuizianLl, Moni&ota, Wia
e~~usin, Vermont, Tennea.see, Arkansaa, Conncctioat, 
NoYo Hampahire, Carolina do Sul, Alabaxna, Carolina 
do Norte, Georgia, 27 ao todo: 

E porquanto os Estados especialmente cihdoa já, 
eujaa camaras legislativas r!ltificárão a referida pro
po&ta e emenda, constituem as tres quartas partes cio 
numero total de Estados que compõem os Eatadoa
UDidoe: 

Por iato saiba-.e que eu, William H. Seward, mi
nistro dos :aegooioa estrangeiros doa Estados-Unidos, 
em virtude e em obaervancia da 2• ão 
eongresso, appro-rado em 20 de Abril de 1818, e inti
tulado-acto paTa ea prover a publioaçio das leia doa 
Estados-Unidos, e para outros fins,-certi6co pela pre
aente, que a supracitada emenda tem plena força cb 
lsi oomo parte da OOD.lltituiçio dos Estadoa-Unid01. 
Em testemunho do qo.e, etc. Dado na cidade de Wu· 
hi:l.gtc:l, aos 18 W... do mez de Dezembro do anno de 
Na.o Senhor de 1865, e 9Q• ela independenoia doa 
Esta4oe-(" nid.os da Amerioa. 

WlLLU.:Il H. S&"n.U]), 
m.ini&tro dQI negocio• eatrangeiro!l. 

A.!'ii'UiXO K. 

A assembléa gerei legislativa resolve: 
Art. 1.• Fioa probibido, sob penas da lei !l. :SSl ill 

o, o commefmo e tranãporte de 
E.~~~Crsr•voa de umas para outras proTinoias do Imperio·. 
EK~ptuiio-ee os que viajarem em companhia dos rea
pecti•oa senhores, em numero mtU'Ol'-lo em regn.lamento . 

.A.t~. 2.· Rsvogio-ee as aãpoaições em contrario. 
Paço da camara doa deputados, em 11 de Agosto 

de 1864.. 
J. !4:. W.t.~DEB.LBY. 

A.NNI::tO L. 

1851.- N. 117. -A assembláa geral legialatin 
resolve: · 

Art. 1." A. alfonia concedida aoa eaoravoa que não 
puderem alimentar-se elo roduoto do aeu trab 
oonaequeno1a e "re toe, oença prolongada ou incu
ravel, não isenta os senhores da obrigação de alimenta
los, salvo falta absoluta de meios. 

. 8 
timento doa aenhoroa serão por es~e facto oonsideradoe 
livre-, ainda que não estejão no easo do artigo ante
cedente. 

• · - e grphãoa eompellirál5 os senho-
rea de qa.e trata o art. 1• a aliment&ro:l os manuteni
doa, ou a lhes concederem uma peneio alimentieia, 1e 
forem reoolhidoa aos estabelecimentos de caridade ; e 
paaaaráõ carta aos escravos de que trata o art. 2·. 

Art. 4: Fioão revogadas quaeaquer diapoaiçõea em 
contrario. · 

Paço da oamara doa deputados, em 11 de Agosto 
de 1854. 

Addt,ioo á lti do orçClmuuo {1866). 

bléa geral roaom : 
Art. 1. • O governo mandará passar cartas de alfor• 

ria a toaoa o8 escravos e escrans da nação. 
~ 1. • Nas terras dns faz"ndas n~cionaea marca:-ee

hão pra:zoe para ahi ee estabelecer, como proprietario, 
cada escra-vo ou família de eaora-voo das mesmas fazen
das, sendo ciiatribuidos por ellea Oi bens moveis e gado 
que hou"rer. 

~ 2: O goYemo é autori!ado para vender aa sobras 
das mencionadas terras. 

3 3.• 0~ eacra•os que exi6tircm nas offi.cinaa Otl esta• 
belecimentos publicas nelles oontinuaráõ a servir a aala-
rio se quizerem. · 

Art. 2. • Não sel!'á permittido pos11nir esora-ro8 as ao· 
oiedades, companhias e corporações, sejão civa ou reli
gioaaa, que se formarem d'ora em diante. 
~ 1: Os filhos du escra-v.a~ possuid&s pelas d!tu as

sociações, !lue nascerem depo11 da data desta le1 !eriG 
rt1 utadoa linea · e os eacrav e e " 
anem aotualmente recebor&õ carta de orria -nate 
annoa depcia da publicação ela pr(;lento lei. 
~ 2: E' prohibido áa mencionadas auoo.iaçves -ven

der os seus escravos e esc:avaa, on diapôr delles por 
qtl&ÜJ.uer titulo que seja. 
~ 3: Oa factoa contraries a eatas diai!Oaiçõe_s ~rio 

punidos com aa penas do art. 179 do codigo on:nuuL!.. 
Art. 3.· Fioão revogadas aa leia em col4traric. 
Paço da oamara, em 26 de Jnnho de 1866. 

A. C Tu.u'!!ot B-.no~. 
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NNEXO N. 1 

llPP.i DU ClU.UI DI UlillDUII RI':JSTUDU 110 JVJZO D.i PJlOtiDOUl ROl CUTOliOI DOS T.AIEL~IlU lf ~OI ~DU:Ot J)E UZ JIAS FIUVIZIU * I P6U. O.l (JDADF. 
110 IU.JNICII'IO DA. CÚilTE1 ftO ICIIIJIIIO I 1 DI J!JUliiO n. 1860 ~ 31 DE *JnBao I 1869, 

F.ITAÇÕI:§. 1860 ~ 1A62 1863 1 1~1~865 11866 1~ ~OT.U. OIJ~RV.lf.ÕRS. 

79 97 112 13 163 171 191 201 
9.5 166 160 19 176 169 269 677 
236~ 166 171 21 186 216 290 651 
172 166 186 18 1811 208 286 667 
~9 146 167 1? 142 168 279 666 
4 1 6 1 1 15 3 6 

3 1 2 1 6 
1 2 1 2 3 4 8 
4 7 11 8 13 16 9 

12 4 3 21 64 13 6 
4 3 6 4 17 8 6 
2 3 H 3 1 1 2 

.Jubo da ~:~rotedoria . . • 
Cartotio do tabellil Silveira l.cbo. 

~ , CIBtro . • 
-. .. Fialho • • • 
~> ~ Perdigão • 

.Fragun.ia de Irajá • • . • • 
lol de Inhat~ a. , • , . 
~ da ilha d Governador 
• de Paqne 4. • , , • 
~ do Cam Grande. • • 
, de Guara iba . , , , 
.. do Jaoar pagd . . • 
» de Santa Cruz • • . • 

SommRi. • ••..• 711~ 741 826 

* ~ 
OBJERlAf.lO. 

Da fregae~i" e Inbattma não tierão as informações exigid . 
Na do Campo!Grande não eatiío oontempladae as oartu liberda e regia&radas nos annos de 1860 e 11861 no lliv, 6" de notu, o qual te acha no a~obiro da 

Illma. camara muni ipal. I Conforme.-JoiÉ V~cr:IITE Jo~GE 

ANNEXO N. 2, 
~APPA DA POPULAÇiO ESCI\AU RESIDENTE NO liÓRICJPIO D~ CÔRTE1 IEGUNDO O ALIITA!I~STO .1 Q~ll~ &E PROCEDEU Ell ABRIL DP. 1870. 
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A~NEXO 0. 

Secr<!t>ri:.:. i:J estaO.o co~ :x:.eg\ cios <lo ircperic. (-ID 13 
::e Jnlho·dclSiO. -Iihn~ e·~: Sr.-Cumprindo a 
..?~<lem qu·J r;ccbi <ia V. Ex .• procurei ssber q-o.al a 
2-ctuil ?DPul,.c;::!~l escrava Q.;; I:o.re~b, reoorr~n;.io, na 
:~lt? • .C.c da2os :E.i:.ivos t•. ~::u!.os lk.e~ti =~tiV.i. 

Como \". ~::!>;. tem intilre;:s;; em CJLh:cer o nu::::e:o 
..::S pcpul~<çú"' de UJl e o~t~·;>·ses:o, bsse"i-me sempre 
::cs canses em qutJ v.;m diic:'i::.:..in.-dos o3 homenll dss 
::n1lb6res. 

A po;.>ul:lção cscrn'\l.:ã sctu~ deva ~cr mE~nos da ~e 
q~e culculo, p~is que 7\:I.:ce a. dimin:1~r. ~ '<li::.a ~érua. 
de. e~a"o é !i.::cit...à a , torça. p:u-ta ca v1da. média do 
!:omem livre, e, a!én: d.i;:;so, nn !mportc:.çi;o àa &:cra.va
tura atten:iw-s" n:.ais ao t:nb!illlo do q_ue á reproduc
l}ào da. rr.çJ., e par icso \lerão m"is ho:rJ.er.s do q:le mu
.lheres. 

Em muitll.s prcv~:lcir.s n1io .se tem f dto ~:-rahme:J.toJ, 
e é do crer quu a populaçüo e!crava, apez&r da t3r Cl'tl&
~ido·eté-ct:tta ópooa, rdor~a- pelo,f>ngm(D~:J prove
::lient:> do: traf.oo. te~ba dah1 pura ~a decreso1do. • 

No rnunicipb .àa côrte temos c exemplo, como Yera 
• J:!..X. e;, e:l::oo çao. ..:u to a a ; , o 

hoje ncha.-~e rcêi.uziàa a 60,06~. Ora, ~ não se. ter 
f <jto o prcee!lte arrolamento, tomar-se-11>, por eettma
tiva o nugwento progroctiTo cie 18'21 s.. 18SSe de 1838 

. . . " .. - . ' -
·:ra:ia depois a· re111id:;de do censo. E', pois, dt~ crer qne 
is~o su~cedn em 'Coit&s provincill!l, em que tinia por 
!alta. de arrolsm(~~tc~ r~o!ntes, se Dão fÔ:le verificar . . 
1ação e80r:l'•B. á sua comple~~tinçii.o. 

P~los calcules: a que procedi a popr-lacão ~>Scrava do 
:mpmo· é·approxi.mttdt:mcnte·de 1;609,673 individuos, 
i.osquaes 8":5,047 pertence:n ao sexo masculino e 73~,626 
~oscxo feminino, dia tr:hnicu pdc t€~t:ilJtc mcco: 

Proeincial. 

-~ . . . ..... . . 
?al'~ ....• .. ·· • ···· 
~JaraDhii.o .. .. ..• .. 
Pisa;~y . . . .... . .. . 

v •••• • • •• ••••• 
Rio-Gre ncl.e do Nol'tl· 
rsTutyba .... . . . . . 
r <r t:· Bmbtcc: . .. . . . . 
.A.lap.6ns .• ••. • .• • • • 
,5(>r~ : p~ . .• • .•....• 
3 ah:e ....... . ... . 
Es: i. ito ~J::r; tc .. . .. . 
:::io cc Jal.!~h o . .. . . 
~ t•:1 c . .. . .... . .. . • 
S- Po:.,_1c• .. ...... .. 

,:,nb Calbliri! ,a ... 
F!!o (;r:-n.;e \lu ~ul . 
).Iin~ b Gcr:,ce .. . .. . 
:] .. .vaz .. . . . ... . . . . 
::·.fito Groe~o .... . . . 

Homrnr. Mulll.lrt.s. 

9 1500 
8. 960 

j j 000 
~·4. 8:.$1 

26,0i.O 
go 4n 
9.4.~7 

240.0C·O 
~5. 51 \1 
";q 000 
6 .000 
8 IJOO 

45.()00 
l~ú.úúu 

8 200 
3 5CO 

10.500 
9.367 

55.000 
24 499 
24.000 
89.138 

(j 377 
l f'o ooo 
24 óí3 
L8 COO 

6 0 00 
6 .i22 

35.('00 
150.00 0 

i 3 UO 
2.5 00 

Don~nstrarüo . 

Total. 

20 .00, 
18 327 

13~.( 06 
49.330 
50.001 
179 . 56~ 

l 5J OO 
4i.:v u•.o 
~0 .092 

132 000 
l2.0CO 
14,722 
RO.CCO 

3ro.coo 
15 5(;0 
6 coo 

Arz:nz :z'>~ -O t:l:i '.l'loc~nsoofficial é dc l &60, c aprc 
·~;. ~ ~ o tcg :linte r~·~ :l}:Zâo : 

E :· m cc> . 
:'11 •• 1:.! (' : .;:; . 

:::: .~:: }f~~·.-l r.:-a. (.c 7l 1.i i :r:livi .~u.os, f\ :.o.a'-:c~: 
}lr; ·;; ·;'l ' . 1~ t. 

~\' u.x. pt r>J .. ~o t:c 1 l a:·::Jc.c br.·~"·t· ~== ~~J,t:mt ~-. : . ~e 
';16 i:lcüvià u~s, rc::lcio a pcpt;.l:~;::c :r.•.:dia ~c 86 :; i :l ~~ 

-viduos. Hei homens e 424 D:.ulhere!. O tlreS<lilnento an
nual foi de 28 individues, 17 hom~ns e 11 mulheres, 
rq;ulancc 3%. Nessa proporção deve ser ·lO annos 
dep~is, dcsp::uadaa r.~ fre.cçõee, de '750 homens e 650 
culhcree • 

Pará.-.~e re:entes i~!ormaçõ€s envi.Ws pelo pr~-
... . . - - -. -

esc:-aYa tem d.iminuido como se ;-ê dos. dooumentoe of
ticic:cs. 

Em l85l era 33.323 in:lividuos, e::n 18M de 31,930 e 
6In lS62 C e ao, 6?J Entl6 SI periedes extremes ..fia o 
decurso de 9 anncF, e neese intervnllo houve o decres
cimento ri e 2> 700 indivíduos, aendo a popul&ção média. 
de 31,971. 

A diminuição annual tcnuid.o de 300 individuog, isto 
ó, 1 %. NcsEa pror.orção deve ser a.ctusbr.ente de 
28;c.oo iilài1iduos, âes?rezadas esdracções. CI)Dstand.o a 
populaçãodo anno de 185!., de 16,608 homens e 
16,7 J5 :mnlher.;s, vê-se que 'a relação entre os ~os é 
qunsi identica nesta proviz::cia, ruouma~noia qne se 
não dá na maior parte cU.s provindas do.Imperio, por 
Üti:l que a importaç:io dos homel'!S foi s~;Jllp:e Quperior á 
das mnlhcres . 

· Mara.nbão.-Em nenbnm.l'~io.se-enoc.ntra o cal
colo c3a pop:oln\'ão escrawa .. de6ta. pro"'inci&.' Esn;t819 
foi n&liado elo conselheiro Vel.!oso ;de Oliveim em 

A àiliMo ®a·~s é" por·est:illrntiTn. 
Ceará.-Pclo n:apr;a remsttido pelo-presidente .da pro· 

vind a o::n 6 de Março de 1870, a população escrava é 
avalir,da. em 251727 iodividuo;;, aem dieeriminayão de 
sexcs. A di\h üo indicad.<1. é por estimati'fa. 

Rio Grande de N;ate -Em 18~6. Eegnndo o .mappa 
de chefe do FOlicia Joã o Paulo .de Mi:o:anda, a popul::.
ção c:!>Orc.vR era <lo 18,1S3 ioC:ividucs, n E:lber: 

Hon::ens • • 
Mulheres . 

• 8,7~5 
• 9~408 

Hoj~ av~:e • .-e c::. 20~00:). O uu~~:mecto em :24 Sllnos 
foi da J , fi47 icàhidaos e" po~ult-'ç::io mé3ia de l9,C·i 6, 
sendo o :lug:nc!lto snnu~.l a~ •;s, po1.4co mcncs de 
o,~ %· 

Pó:le-Ee ca~cular pre&ente~cnte em 9)500 homens e 
10>6ú0 mulheres. 

Pr.rnf:.y ba.- Se nnc'io o I:j ~ 11. uc . a com anhon o 
c 010 o prc"1 nto a. pro,·m.cill. de e arço o cor
rente nun::~, a popul.::çãoc&en;va c~mtadoa citados alga
rismoJ. 

Pernambuco. - Sc~un:lo o rcl.r.torio do presidente 
Fxancist'o do Rcg-l Bs.rros, a populsção 06Crala em IR39 
era de 6fl,4( H individc os, er.n<lo :"9,945 hcmon:s e 28,513 
~ulhe::es. 
D"~dc cntãCJ nenhum ~rro!:>CJ en!o :nais fC fez. A po

puJP.ç:io f s::r ::v.s ó or.;<.G~ i rcscc:cm(:nte em 250,000 
in,; i •idtoc~ . 

St-nào em l F~~ ce O.J,45& i;;C.:vii!uos, <br-sc-hi11 cnti\o 
em 31 ;,!Jnol! o aug:n01::.to c·z.~:nor;. ionrio do i 81,542, 
Bln<io o t•:rmo méaio 16~,~2~1 c o Cr\!(CÍmcnto 1\llnual do 
5,856. 
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Ou o calculo é exagertdissimo ou o arrols.::nento de 
1839 é fauea.do. To_!Ilsndo por base o crescimellto de 

01 - Q, -· 

in.d.ividuos, eendo 771000 homens e 55,0{){) mulherer:. 
Alag8as.-E' o quo cor.s~ do ::nappa rel!:ettido oelo 

presidente de. provincis. com officio de 26 C.e Fever.C!!O 
pro:cmo o. 

Sergipe.-A po-pulação escr~vs, o~;e eo 1819 se a,·f.
liava em 26,2la ioC.!?icnos, era orçeda em 1855 o:n 
32,741. Presentemc:::;te é estim~:C:a em EO,CCO. 

B~his.. - Consts do mappa remettid.o t-.ltimamente 
pel_? pre~idente d~! pro\'il::ci:!. que o termo ~é di o ds popu
laçao fo1 do 58,801, e o cresci:n::mto a:r:.nusl do 1,620. 
M;;is de 2 %- Trint:\ e o-catro annos d :,nois d.:lve t(;r-se 
elevado s 132,000, aedo-74,000 homc:ls· e 58,000 mu
lheres, d.csprezsdas ~s "fr~c~ões. 

Pan>ná.-A populaçio é calculsd:~. em 12,000 escra· 
Tos. O seu crescimft:uto tc::::1 sido tanto, como lê sa d.o 
seguinte quadro: 

l8ll • 
1836 • • • • • 

. . . 
1858 • • 
1862 • • 
1856 • • 

6,840 
7,873 
, .. 

8,493 
10.362 

. n;s96 
Em 1811 a. população era de 3,480 homens e 3,3:;0 

mulheres, qnasi iclentioo nos sex:o~. 
Sallta Catharioa..-Consts do officio do presidente da 

provinoia. A designação doa sexos é calculada pela po· 
pultção de 18491 constante do 7, 702 ho:nens a 6,240 
mu!hereti. 

R:o.G:ande do Sul.-Ec 1858 hrnia n3 provincia 
70,880 ind.i•iduos, dos quaes 39,280 homens e 31,600 
mulberefl. Em1864elevou-se a 77,419. Foi o crescimento 
ern 6 annos do 71461 indivíduos. Pop:llação mé:lia de 
7411491 o crosoimen~o annual de 1,273 1,7 %. Tomando 

801000 escravos, se:ado 45,000 homens e 35,000 mu
lheres. 

Espirito-Santo.-Consta igunlmente do mappa. re-
mettido pelo p · • • · • 
de Mai"ÇO proximo findo. • 

Rio de Janeiro.- O censo levantado, de orciem do 
presidente Paulino José Soares de Souza, visconde do 
Umguay, elevava a população escrava, em 1840, a 
224,012 iodividucs, sendo 137,873 hornena e 86,139 

mulheres. Dez snucs d(?-oois, n pcrulaçi\o eccrsvn e:z 
de 293,554 individues, sen:io 176,938 homens e 116,61€ 

u ~r~s. c.1 e: eu?a t-n r e os ous per1oco5 e , .. 
i!ldi'ii.luo<J rr.nis, isto é, 39,065 homens e 30,477 mulhe
res, sendo a popnl·;c:.ão :::rédia. .:!e 258,783 e o crescimen
to annunl de ti,':iS4, C03 qu::eil 3.307 !:.cmen::: o 3,04"::" 

r - , • 

• ' · - • • 1o • ... • l . , q c e 
em 20 ~mnoo eleva a populaç:i.o c~c;:o~a a 4.00 OvO i.::ldi-
vià.uos' senao 2·:o,cco )~omens c 160,000 :nnlheres. 
N~ü-::. p::cvin~la, c:n:.o nG. de::::. P::rdo,;: i":: p~!"!ação c·~ 
no:ta supre af~bt à.:;s i:::port'çü-s C.o :r~ ::co. 

Côr~e.- E' o ::cs::.ltdo co rl::wo :e::c:::.:e:~:::ento . A 
pop::lr.ç:io eEcra>·s, que crn 17:-:9 e:::-a de 14,986 iu·:zv:
ducs, elcv.:Jt:-s3 em l82l s 5:5. C9:•, e:n 1833 a 58,553, 
c em 1849 a ll0,502. Co:n;:ç::::: d~cEn:li" p:ecentcme!'t~. 

S. Paulo.-E~ 1836 havia 79,C 60 escrr.vcs, àcs qu::ca 
41,170 h.o-::tGU~ e ~4,89() m-:ühe:-es,is:o é , 4.0.5I8 m.;;i~ 
do q~:~ er!l 18~1, 25 an:J.cs d;:oois. O r.ngctento foi C.e 
22,S33 mulherc<:. · 

Minas.Gerl!cs.-~ão CSCi"~Vcs os d<:d:;s a~br!! a sua po
pulação cscrav3. P~esentomente cabula-::;e c:n 300,0CO, 
sondo 150 00 êle cad.a sex 

GoylZ,-Er.ll856 csntbh~ a prcvinc!:'ll2,054 e~cr~:
vos, sendo 6,270 ho:nens e 5,784 mulheres. PrEsente
manto é calculaàoem 15,000 almns a população escrnva. 

nnnaalmcnte. 
Mais do 1 %. Cslcuhndo o augmet.to d:J 1856 p'lra 

cá temos 1516001 dos qaacs 8,200 homens c 7,300 mu
lheies. 

Mnt·:-GroEso.- N"nhl!lllas bformaçües re:::!etteu o 
presidente da provincia. 

Segundo o genoral Levergor,!!. população escra.v:~ nãa 
p&.ssB actuElmente de 6,000. O eexo maEculino de'le 
ser e:.tperio::- ao femiu:no. 

No opusculo que c~cre_.i, de ordem de V. Ex.< Cuno 
da população geral do ImpCirio ~> , vem mencionadot 

o 

pulll.çiio livre e C3crava do imporio. 
No final desge tra.bcl.b.o catã;:~ v~rios mapp~s com a 

po ulação livre e escra?B. de caia província.~ os qnses 
l' • - • 

que é pequena a differença. 
Deoe guarde a V. Ex.-Illi:o. e Exm. Sr. oonselheírc 

Paulino Jo:oé Searas do Souz:~, rninietro e secretarie 
de estad.o dcs I!egocios do iop~:::io. 

JoAQl'DI NonnEilTO DE Souu SILV.\. 
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SESSAO E~! 16 DE AGOSTO DE 1870. :209 

O Sa Conah (pela ord.em):-Requeiro que o extenso 
:rab&lho que aeaba de s~r li~o seja 1mpre11Bo pela fórma 
aptcial por que o tem sido alguns outros de não maior 
mportauoia; e que delle 100 tirem maia exemi?larcs do 
~~e· é de costn:ne para serem tambam distribo1dos fór:1 
~•:& caea. 

Está nas 11ttribuições ds mesa stte::1der n rsto PP<lido; 
p<>:: isso limi - , • _ · , x. que 
~ àigae de o tomar em consideração. 

O ~a. A:iDII.ADE FIGUEillA (pela ordem) : -- Concordo 
c::~m o nobre depntad~ em ue se fll. a a irJ ro~são em 

, como se em pra caao a resyelto ~ outrcs pro
jectJs, ccmo se praticou o anno patsli.do h rcbpeito de 
«illl'erentes projectus ~pre~entadcs Q. c~>mara <::Jbre a 
l'e!orma judici.sria; mas sem prejuizo da publicação 
no Jorna( do Commtrcio (apo;ados), que é o maior orgão 
ae publicidade no lmperio. (.4poíQdos.) 

Pretendia flizer esta requerimento como memb:o ven
cido da commiB!ão, nfim do dar-te a maior oircnhção 
~o parecer. Dentro em poucos dias tarei de requerer á 
camara pãra que entre em ciscmsão em sessão secreta, 
4!im de fundamentar o men ,·oto. 

O S11. PaESIDEXTE :-A impreEaão no Jom'll do Com-
· s s pareceres e mats pa.pe:s, que sno os 

:.a camara, é feitll na ocoaeião em que é publicada a 
lle&eio, a menos que não o seja quando o dito jornal 
àer noticia doe trabalhos da mesma sefiBão. 

• - v so, evo lZ~r que ~ 
'!:leia providench::rã uo :sentido lembrado pelo Sr. depu
~ào Corrê"; mas camnre·me declarar ao nobre depu
~ao ~elo Rio de Janeiro que essa publicação será mais . ' 3epamdo, e diTersoa·dooumentos, que têm de Eer con· 
~untimente impree1oã. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.. 

R'EFOR:IIA. JUDICIAllU.. 

- Continús a 3• discussão do projecto reformando di
versas disposições da lei de 3 de Dezembro de 1841, 
com aa emendas apoiadas. 

Vêm mais á m~!a, sã.? lidas, apo!adas, e entrão con-
I 

c Artigo. O juiz d;, paz, municipal e da diruito nem 
q:lalq"Cer autoridade p;lioial presidi::á ou tomará parte 
::o pl"bnesso eleitoral, seja para qualificação t!os vctan-

, · · - . r , ut e paz, 
eleitores e semelhantes. Q ·tanto &o juiz de paz, esta 
cisposição Eó se refere ao quo estioçer om exeroicio. 

c Artigo. O gcTemo fica autorisado a organisnr o 
:x:~inisterio publico expedindo regulamento, qne não 
má dado á. execução senão depois de approvado pela 
u&embléa gerallegida.tiva. 

~ Artigo. O governo expedirá igualmente regula.
I!lento o:-ganisancfo a ord6m aos advogados do Imperio 
~ ::~e1horando o sarviço do fôro, e o rmbmatterá á ap
provação da mesma assen:bléa > pondo-se entretanto 
'lle1de logo em execu~o. 

~ Artigo. Fica t1ur.bem autorisailo s rever o regi
~e!:.to de custa!.- .A . M . Ptrdagllo Jlalheiro. ,. 

c Snb-e:nendas áR om:mdas que ofrereoi. 
r: Ao art l" e ~§ 1• e 5" (se passarem &.s ~ue propoz) 

;.:)~::-escente-se onde convier o seguinte: 
< §. As vn.l'l'.ll reunidas de orphãos e da provedoria 

~~I~c "Olivativamente ex~rciaas1 nas cnpitaes da Bahia, 
?ci::.embuoo e Maranhão or um ·uiz de direito ue 
_ca pa::-a. &te m crea o; na capital do Rio-Grande do 
Su!t !)elo )uiz: de direito que o governo C.csignt r d'imtre 
<:'5 d.e.esi c~maroa; nas do Pará e S. PE.ulo, por um juiz 
2c cllreito 9.ue será creado logo que ee e:s:tin~§:o os 
i:lgr.tes de JUiz municipal e de orphão!! rcl!pecti~os . . 

c Ao a::t. 6" § 1" em Tez de-para a -;>ron~ncle-di
p-ee-pa:a a formação da culpa e p cnuno1a. 

c Ao art. 16. Supprimão-se as · .na~-estabe1cci-
Io r:o regulamento oommsrcial . 

n E accrescen~·Ee o seguin~. ~ão ficando por eata 
Qposi?ão excluia&s as acções especiaes, nem mesmo 
:. ordine.ria, se as partes preferirem .-~. !! . Pt!'digl!.o 
JJ :A lJ'.l.tf'O. :. 

IO~O 1v. 

' · 

O Sr. J. de Alenear (attm~o):-Sr. preaiC.enta, 
mais por obrigação do que por devoção vou dizer alga
m~Q palavras nesta ducussão. 

Tratamos ainda uma Vfz de reformsr a lei d.e 3 de 
Dezembro. Tantas decepções já tem soff'rido o pa\z 
neste ~E&umpto, que nã.o é para admirar a indi.1rerença 
com ue a o inião ublica t -

· 1mportanto e ate. 
Noraas discus~;ões, é um facto incontesta~el, -vio 

correndo onn~l!.das e frizs; os on.dores mais elo quentes 
desta camara, as illustra ões mais rofissionaes 

en cs ro os os, nao cc.nsegnem o ter aquella. atten
ção profunda n que tinbão inconteetavel clirt~ito. 

Ull Sa DErOTADo:-IEto mostra que a. reforma não 
tem merito nenb.um. 

O Sa. J. DE ALENCA.R :-0 governo em grande ps.rte 
concor:-ou para Este marasmo da discussão •.• 

O Sa. Auuso Lnu. :-Apoiado. 
O Sa. J. DE ALENCAR:-... não r ómente retardando a 

,spÍesentsção do teu projecto, mas sobretudo enxer
t~ndo o em uma. propost:1 de 9 anz:os passados, unio&
mante par~> prolcn nr a discu&.ão sté :is teia heras da 
sr e, , poJa 01. 

Este exces~o c~ fadi.;a, sobretudo em sdssões conse
cutivgs, o quando a primeira parta da ordem do dia 
vem constanta:nente pejada de ro·eotos e resolu ões 

a JBClUtS!lO onp;o. e atura a; esta ClrC'CU:-

atancia, muito tem prejudicado cs trabalhes legililati
vos. (.4poíadol.) Toda.,.ia, nenhuma dessas razões pre
valeceria se dt>sp.ertatr:e o enthUEiasmo pela Cl!u~a pu-

. , , que cs noEsoe ea orços, 

póde realizar esta reforma. O ga.bintlte não tem nem a 
vontade, nem a força, para desempenhar uma tão im~ 
port,ntc tarefa. 

no o a · 
pr.reco pontQ de evidencia. Não insistirei n~ demora 
que hoo.Ye para. apresentação do projecto sobre m~<teria 
que desde o anno paa~ad~ se havia começado a discutir. 
Recorde-se, porém, a camaradas palavras que proferio 
o nobro ministro da marinha ~m uma das ultimas ses
•õcs do tenudo. Diese S. Ex. que o governe. sceitsiia 
da opposiçiio sa emendas que ella apresentasse ás re
formas; S. Ex. pe .io á oppcsição que te chegs~se 
para o gabinete, porq1l&nto o gabinete estava prompto 
a chegar-se para ella. 

Oza, Sr. presidente, se o gabinete está na reaolnçiio 
de chegar a um sccordo oom a opposição para a com
bina~ão de certcs idéas que de.,.ão immediatsnnente ser 
convertidas em lei; se o gabinete eEtá nesta resoluçio, 
nio t:ra aqui, nesta camara, onde não tem assento 
nenhum membro do partido liberal que se deoçia ence
tar a discuseão dlià reformas; mas no sensdo, cncie 
et>tão os chefes de.quelle partido. Será acaso o projecto 
que discutimcs e que foi apresentado pelas illnstrea 
commilsõet ; Eerá acaso este projecto o resultado já du . - . -
posso crer. 

O Sn. ARAliJo GóEs dá um aparte. 
O Sn. ARAt'JO Lnu:- Não houve cor::;binação ne

nl:.uma; foi desencargo de consciencia. 
O Sa. J . DE ALE:>'Cn:-EscaFou a pala1'l'S 'L .. 
N ~te ponto não !ou tão malici~s? como o n~ bra 

C.eputado ; acrodito que o nobre m1D.1Btro C.101 ma.-inl;.a 
exprimio o plano do gabinete. 

O Sa. D't'Qn:-EsTRA.DA. TEIXEmA : - As ccmroistõel 
são 811 do anno passado que :nereciíio :0 c::>nfiança a. 
V. Ex. 

27. 
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210 SESSÃO EM tG l)~ AGOSTO DE .1S16. 

O ~a. J. Dl!: ALEI'iCAR :-PerdªQ..;. WJ.aa não cheguei O Sa . nA.BUJO Góu: ~A .sil3 policia. .e&tá multe 
ao ttabalho ds oomx::iisão adia!l.ta.da ; é uma. policia .secret!!o. 

O SR.. Dt:Qt:t: -EsTUDA TErU:IB.A: -Se ha. muds.nya. O ~:a Gu ,·A.o : -Bem m~tra que foi mhlistro. · 
tem &g.o msior estudo. O Sa. J. DE ALE:'ICUl:-Senhores, que o minl~terio não 

O Sa. J . DE ALESCA.B. :-Ss o nobre depntado não ::::.e está vigorol;o e tão l'CJOtl.Sto, como pr~t~n:le o no.bre 
---~fiz~~s~s~e~o~fa~v~o~r~de~o~u~m~-~o~o-..zn~a~s.~tt~~-w...· ........ ------- t-----'....,· "'.:-~· ro-da marinha é \'Ill. facto i:::.cout~st.avel. Re 

co;de-se a csmara do 'qne ~e tem psB2aio. em r"'l"'r-"" O Sa. GAn:i.o :-E' um pcuco r.cfrego. --.--
á questão do elemer:to servil, eobre a qual a nobre .com.· 

O Ss... DuQU&· EsTiUDA. TEn:r:xu :-Pó -:a s;:r. II!is~ã:> acs ba de lê r um <::s,tenso c sem duvida lumtllOSc 
O Sn . J .. DE. ALE~CA.l\:-. .. . r n ·o .. ~ nT~ _ , -:: -

tar, níio inoorrerit:. M repe.:-o <i~: ~;c!r< guidio qv.e lhe conhecido epi•odio da Encid2 eobrt, os deEt•oços ~ 
a_csbe d .. 3 fazer o nobre clepntado por Santa-Clthu- gnerra de Tr0ya. Em quanto o nob.rc pt'esidente do con. 
tlnE. eclho, interpeHado nqui l'e;t& osmara, como Jupiter. 

abre o liYrO do de6tino e f'I:trf'ga a sort~ do paiz á. f&.· 
O Sa. Dt"QUE-EsTRADA TEIXEIRA= -.A questão é se talidada, deixando a solução da quctt:io ao qu~ vier .. o 

o :ep5 to é jl!sto. nobre ministro da m&l-inha no Hnado, enviado que a 
o ~J\. J. DI: i LE~CAI!. :-Mr.s, cuia eu, Sr. presidente, commissão preparava cem mgenoia o St=ll psreoel', iradc 

que não pocüa acreditar. fvsec o proj ecto apteeentlLdo oomo N lptuno bateu com seu tridente no solio, o pro-
pelas iilnstres ooi:!lmissõcs o resu..lta!!o da ootnbinsçãc n 11n:!iou o formidnvcl quo1 ~go ,- S Ex:. disse que niio 
a que S\1 referio o nobrt! mi::listro ds mR.rinha: pela jus- nssumia a respc,nsabilidede erro Citle 11 ia comme::er. 
tiçs. que deTGmos aoa I<.OSl!CS adversarios c peln. honrn. E' verd~de que o nobre minit.tro do imperio motot prtl· 
do a:r.binete não posso acredita-lo. Noe.sos adverEsrios lat comp~ntrl (luctus (ritadat),obtendo urns errata, qu~: 
não"' podião ac~e projeeto sem repudiu 88 su:-ftll---1----f~o~i~li;o~g~ll~d~d;p~o~is~om~~::"n~d:'lia~dã;~~ê:~ou::f.iaa~n~di?io~a><ac-ollio~usMiiin.,s"e"m~p~el~o~r---
idéas, sem esquecer o seu nome; o gcvt:rno não pod:a condição. A~~:ors, senhores, com a laituta do pareoet: 
entrar em um compro::.:lisso tão sclemne com & op;;osi· da oommis5ão, parece -me que os mares estão de ta!. 
çio sem. ouviJ: cs seu amigos cle~ta camar:1, onde está maneirs revoltos que não é mais poseiv<:l spplaoa-lo~>. 

- o • 
4 

, nho. es, proseguindo no desenvolvim~>nto dk 
senho~s, é essencial que o governo declare se o pro- primeira Héa. não poeso deixar de fazer sentir á camars 
jeoto que está em discussão é resultado c c um accôrdo, a vacil111çiio de que deu mau ama prova o gabinete con: 
o que não craio, cn pelo menos sa o gov~mo t€m fnn- a daclaração do nobre ministro da. Illarinhe. no r.en~do. 
dada, ea r · · • - . _ · t.via tornado 

Sõ. d.epoiB qt:e o gonrno tiver feito a sua combinr.- imco:npativel commigo por ca.úsa do espirito libeJ'al 
ção com a O?po:liçâo, é que esta oamara, s.preciru:tdo das minhas reforma.&, que em sua opinião aontra:iavão 
a gravidade das circulllEtancías, a nr.tureza dss con- de fre:nte os ptincipios do partido oonse"sdor; S. Ex. 
cas~ões, a urgencia das medidas propostas, terá àc pro- no senado pede oarinhoEam.ente aoe advers2rios que che-
nunciar-~e. a este voto ds camara he de ter uma gran- gu.em-se para. o gabinete,. promettea-io a seu turnG 
de importanoia, um g:"!lnd~ alcance, porqno a rc:fonna chegor-sa p:tra elles e MGttar as emendas que apre-
projeot-ada po-r meio âe urna combinação ha deaasnmir entasEom Ás reformas cc:nae~doras. Já vê, pois, a. 
um alto cancter politioo. · csmarn que a incompatibilidade do nobre ministro da 

Senhores, no estado a que chegárão ns causas, o ga.. marinha com o ex-ministro ds j ustiya não ora no ter-
binete só tinha, um m:!io de provar o f eu desejo sincero reno das idéas; e fique isto bem oonfn~ado. 
de promoTer e~ta . re!orm2 : não era àesperdiçr.ndo aqui Sr. preüdente, ainda quando o nnn.isterio quizesse 
o nosso tempo, não era comumindo o cabedal do co- · · ' mbro, cUe não 

e :rmen o O!l JtirlSOOn& os que têm ru;sento nesta teria · força para o faz~. DlU'Illlte 29 annoa qua tom de 
casa; não era com o a~para.to e!Steril des:~ di!o;luso; não, e:.tif.tenoia, esta lei i:esistio a tentativ~>s muito serias qucr 
senhores. O miniateno devia, seguindQ o exemplo do forüo fcitns pata modifica-la. 

--~g~a.-..b~in~et;..::e~de~2.;,3_.;.de-+.;;:r.i-rs ..... r...;;c~o .... d~e~l;,8 :1=;l~,:t:a~p'i:ri;es;;.;e;.:.:nr.;;tar:-="--=-:";se~níie:-'at~a'----t---\;l-i:l-R. Autuo GáEs : E zamhea àe tedes. • 
1 ppz:ova. c P o sana , e pe a á 

sua "otr.ção como ~.llla. prov.R ac confiança aa seus o Sn. J. DE ÁLENCAR:- PeçJ permitsão caii1ar« 
.,.,.,;,.o para r P-cordar os mais ímportant\38. a .... o e. B --.:1 p . ~-Em 1845, no mesmo te::Dpo que ernouuo ercua ~ 

O S:s.. ÂMUJO GóEs:- E obteYe. Vasacncellos apresentava. no re:J.ado nm projeeto ata-
O Sa, J. DE ALE!'Ic.ut:- Naqnelle tempo sem duli- cando ast<: lei na substancia, as commi~sõas reunidas 

da. Era run gabinete forte, na altura da 13ituação, apta- da camara liberal iniciavão uma rGforma no n;esOla 
sentou-se aqui ne~te recinto, f:Xigio aqnella. prova de Eentido. Em 1846, no g2binete Hollmda Cavaloa~ti, o 
confiança de seus amigcs e obtéve qnc a lei passSB!e Sr. Fernandes Torres, como ministro da justiça, aprs· 
em oito sessões. sentou propo&ta pa!a alteração prdunda ne!lB!L lei. Em 

Mas o gabinete aotual parece que não é inclinado a 1848, no min.isterio Alves Branco; i~al proposta d.a 
estes soto:J de cn.ergia.lprefere rodear os ObJJtacnlos e adiar Sr. Pimenta Bueno, hoje visconde de S. Vicente. En:t 
as difliculdades. O gabinete pretende talvez co:::t esta 1854, outra propr.sts. do Sr. Nsbuco, n.o gabinete Pa-
reforma spent:s consumir os ultimas dias que nos re&- •· raná. Em 1858, nova propostã do.Sr. Vasoonodlos, no 
tão de ee&fão. clistrahir ·o espirito publico, e ag~arclar gabinete OHnds. Em 1862; nova pror-osta do Sr. Can-
as feris.s parlamentr.res, tempo que desperta noo mi- ss.nsiio. no gab~cte Olinda. Em 18661 outra proposta 
nistroa a lambrança · do prs:ter ias lerias eecoltstioas; do Sr. N.;bueo, no gsbinete Olinda. Em J868, pro~ec-
aguard&r este te::Dpo de_ repouso afim de se rcoo:npôr e tos do Sr. Martim Franoil!(lo, no gabinete Zacanas; 
de se reorga~isar. Dizem, não sei até que ponto é e:z:ao- finalmente, em 1869, o proj~cto do ex-ministro da 
to, dizem que o nobre ministro da jlllltiça não prete:1de justiç::, no gabinete de 16 de Julho . 
..,·altar á. sua uta. sim, S"Dbores, desde 18~5, nen!lnma le~n_~r~ 

0 ~Jl GAL~. 0 : _Não é Uiso 0 que dizem. funcci:r:1ou que11ão se preoooupasso, ou J!.Or .sua mrcm
tiva, ou. provoos.da pelo governo, de tao 1mpomnt'" 

O Sa. J. DE Au::scu :-A Tcrdade é, senhores, assumpto. Todo!! os partidos, toda., as situações, qnaa~ 
qne, tendo aqnelle honrado cidadão, depois da &ua oon- todos oa m.iniGterios tizerão convergir seus esforçcs par1t 
Talescença, se recolhido. á cidade, sünda: não .reassactio este fim. 
o exetoi<lio dss funoyões a seu. cargo. 'bizem ts.mbcm Doa liberaes, creio que niio é neceSBario adeuzir mau 
que o nobre ministro dos estrangeiros, terminada a sua proTlõs; dos oonsens.dores, ahi e~~tão, além dos pro-
missãc, conta ratirar-õ8 do gabinete. Tode.a e&tAS ques- Jectos quo referi, o parecer do Sr. viBoond.e do Uruguay, 
téea !Co adiadas para-depois do enoertamento das oa- sobre a p.:opoa~ d~ 1858 no. ~enado, as .palavt"..s no~-
maraa,· quando o gabinete tiver de.5pedido cs hospe- Teia doEr. conselheU'o Euzeb1o e o relatono do Sr. Saya.a 
des, tes~e:nunhas importunas destea arranjo~ domeati-- Lobato em 1862. 
coa à.a casa ti.lin:Steri~.. Não obat&nte, ess~ oon:ie~naçã.o unan.im~ d~ opinião, 

O Sa. J. 'ME:Sl>E& E ocraos iB:saous : -Não Sr. pre!ídente, a. l e1 C.e 3 de Dezembro reawtio a tod~ 
apoiado. os ~sfo:yoa que I!C fazião para ref.;>rma~ta; dumute Qel'CE 
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&e 30 annoe e'Na pereil.o.eeeu. qtis.Si inr.lteril.vel ; em
cnant~ a. constituição lO annos depois era reformada e 
é to<ba os ~isa derrcgada pot leia abu~ivas. E8bu1ha-6e 
!aeilmente> f!egaentement~, o poder legialativo de suas 
:ntois impcrtantPs prerog~:tiv2s, c::as não tem síd" pcs
:ei•lel tirar á policia -:.s a~tribuiçõe& j ndi<lh:-ir.s que ells. 
~zir;;ou! 

Do que pro,·é:n esaa immub!'biliclsde, essa forçg, de 
.resistenci~> <la ld de·3 de Dezembro~ ~e:f. elbt :.1n m~
Diu:riento1 um paladio cl.s.s tradi.yões do pz.rti.do con
:;,;;naào't', f O ual nin~uem ütl.Sto ~: mão rofana 'f 

as es~a rszao ll&;:) I ne prevs ece.:r: os msis prcemi
:nent~s consr-rvad•):es recon!J.ecê:ão a necessidade da 
iefotma quo ft.i inidada, como j{-. d~se, por BernsrdG 
'.Pereira da V2sconociios em 1845. . 

Demais. senhores, os liberaes não podiiio ser tolhi
aos }X>f éue res~eito tradiaicnal, e Z:Ó! sabemo& que 
po:: rouitils '\'e:tes ellGS se Cf.Íor~~hã.) C CO boa té para 
;,reforinal." s lc:i de 3 de Dezomb:o sem o cos:seguirem. 

Cumpre in,estigar a raz::o d4 permanenda da lei da 
3 de D<zJtnbro, apezar dos protestes da opioião. Este 
estado é, na minha opir:ião, tanto mais importante, 
qua~tõ a lei de ~.la Dlzembro constitue per assim dizer, 

paiz, retive di! memcna ~Ígutnas palevras que me pnre
c~rio digriil.a da oonai~er2~ão rla -cama.ra.. . 

Diz este escriptJr.: c Aboli os particioa e tereis suppri• 
mido a~ grandes bat'!llh&a parlJuneilteres, IeridaiJ P<lf 
h~beis generaes; o paiz fiaará suj~ito a uma dilacersçã<', 
ao sy~tem~ fnr.esto o vexaforio d&s guerrilb.a.a politicu, 
60b g. da miais de qual slgllll:s espeeaiadores exbani'em 
o espírito publico a:é so ponto de o t.orn~r illdiff', rente 
p~ta os àltc& iut~:esses naciéit~acs. • 

Co:n eireito, &enhorea, .os partiil.c·a são a millcia s.ctiva 
~ - · · -o t~=n b?.Stante in,tt ucção 

p,.ra se compeneturer.a dcs seus direito~, parainB.uirem 
directa.mente sobre o governo, os partidos cs repre
sentão, são elles qile mantem· a vittilldade politica; 
não ~;ãl) aind.a a nàçã:l que se golerila a si mesmo, 
mas é a parte mais aetiva, mais inte1ligeiJ.te, mais reeo
luta da nação que a àirip;4t. 

Não contesto qúe o regimen dos fartidoa tenha de
feitos, tem-nos, porque os defeitOs são iüherentes á 
naturei~ hnmal!a ; mas em oompGriss.ção tem grc ndes 
virtu.1cs: são os partidos que presanão o (ogo á.• ~""' 
do enthnaia.&mo publico, e não o aeuão extinguir nem 
nas delicias do oder nem nas rovan • 

~traio no ~ystema roprasentativo a dlVersall oa~as: pua nossos part.idos fdrão viv;:zes e tnergiccs, o enlliusis.arlio 
ane~ são as leis c()mpt:essoras da polida1 da guarda na- pubHoo ie revela-ta em todos cs acto&; se manifestava 
eíonal e do recrutamento; para outros, como pan o na tribuna a ;na imprenSa, ii·· s coz'nfcios popul~s como 
~obro mil;btto da marinha em 196'7, é · · · · tares s~eliml a vida ~·u'ofioa. . . 
dé re!iilteneia, que con~em crear; parà : o nobre minis- E' por isso 9-ua oa partidoi!. n3quellali ét>ooas fizerão 
1:ro do imperio, é 0 vicio do. regimen eleitoral, e a cous.~s qu~ hoJ3 nos sorprenclem e para aquaes nos 
falta de inàttucção publica; patA·oe radicr.e11, ernfim, aão sentimos 1m potentes. 
às propria.s inati~~~õea qu~ se prcstão ao aen fnlsea- O putido liberal, no temp~ de sua ~irilidader: den : 
mento, e esta opnuso extrema, cumpre eonfeeau, ncn• n\>!1 o oodig" é:lriminsl, o codigocoprocéaao, a orpnisa-
llllDl de nós tem o dfrjjito de condemna-]a, parque todos · çã:> das tribtmiles sa.periores, S8 f.rsnquezas proimCiaet, 
as govéri:ios {~ro mtüs ou meno8 eônoorrido para o fal- mellioramentos no direito civil e a lei el"it.Oral. 
mménto das i..mtituiÇÕSs. . 0 partido C~Uscrvador deu ·!lOB 8 interp~tração do 

Ora, senhora~, -0 à.iã~Uf.Üc1'3-p~!tico ·ae tão haàeis acto addícionai, • üi de' 3 de De.zembfo, a i'e.forma dà 
medieos ine par~e\! cDmpletamente ilrusor'fu:·.... • gaarda lla()ion~l. elgumas garantias a.a: magistrat" ..... 

· ui ~'- · ..rr.• sem falla't' C.e ontras -mo~as me.nos ;.,.. - . · ·-'"' Figure-se uma cns.aça. qtte q ze.sso \.Llii~Utar a y~::7·~- • -... ....... ...:,: _ _,,,"' ..... ~ ... o . "'':'·"''"·:· ··~J:lOl:tQ!ltes· 
mazia em nal uer • • · . o B!lperlores·,;oa 
hamem chcgádo á virilidade .a~ eila robustez e de seu homens politiocs da hoje'? Tcdiio elles mais e%pene2ici~ 
1aleiU>l : -re:1do a. io.!:!.t.ili-ie.de d·:>ii esforços , ninpem J;~.aior cabedal da oonb.eoimentos, melhor lir;ão doá nt-
!ttrióuirá o facto a aPta ou áqtíe1la éausa., mas fim á OOÍ03 pa.blicros'l Não,, ~r. pr;~id~nte, a geração aotunl 

_ __ c~l~U58~~·m!l_a~-i~·~i~n~e~ll~a_Jl!ni!Je~d~o~m~i~n~:a,Jt~.lo~·;._g;·l.l'JJ·-w....:·~l!.:.'--W:na~--t-~~~o~~~ns gallacas aaa é 111fedor em inatrnocao 
mabça. ~ e talento á gera,.ão po1itica. de outros tempca; a diff'e-

P ois bem, sénbores, é es!a e não outra, a Ciln~<a do rença está em qne os hom.ona politioos de outros tempos 
ii.OI!só atraso: a nosaa eivilisKção é esta ctianca; se o estaviio unidos pelo vinculo da eólidatiedade, eatavão 
Brazil fosse· um homem rabnsto, como h!$ de ser mais unidos por essa. leald&do quo f~ozia q:1e não sa toouee 
~e, teria quebra-do os stilh:>s, eseas !tis oppressoras, n'um membro do partido eem qu.e o partido todo es!re-
!etia creado ce:.ttos de re5isteneia em cada angulo do mecess". (Apoiadcs .) 
j)l;z. teria. e::~mprehenaido que as suas iostitoições são 0 Sil. CAsADo:_ ApciBdo •• 
;u, 17Í9js libara,.s do mundo ; teria, em fim, adquirido ins-
tru.cç~o, não nesFa uniYere.iC.ade que proj~ot!:õ o nobre O Sn. Atv.tJJO Góu: -Hoje são lançados ao3lobos. 
:oini~tro do imperio, mas na nniVC·rsi-lado das letras o Sn. J . DE ALENCõ.a:- 0.; l!o:;.:cns a~que!le tempo 
~ indn:;tciil1 cuj1:s eecols.a &a ch!'.mib Le>ndres, Pariz, erão in~~·íta.d<..s 'PCln pop,.>hrídad«, que é, oomo t.:Jdos 
Ncw Yoik, etc. sabem, o :;r e a luz pr.ra o homem politico. Eis a razão 

Somçs um paiz UO'It".l, c é esta a canea do noF.EO ds &uperioridade dos ho::nens dPq~elle te::npo. 
::~t'!'!!.!lo. Não ht> que estranhar ne~ que admirs-r se não Hoj1.1 temos parti:ics, não contesto; nós mee::~cs aqui 
rewizátn·:; r:.inda r·erleit!im;;nta o ~ystema represcnt~tivJ> reunidos, somos membro! e ropresc::.U.ntos de um gran-
qce ó :;. fõcma do:~ govsrn:> mf:lhor, mss por issc .:nes!!:o de partido quo p:-oponde.ra no paiz; mas a verdade, oue 
~ md::; diffi ('i'·" com plica.d;;. ningu.o m pólo contes'R:I\ é qae a solid!iricds.de do!! têm-

X ·o c ·"Dhf'Ç:l p~i:z: <.]~um q:.:e chcgaEsa a <:ste regim'3n pos p:i.:::itivce, aquells. lealà.ad-3 t ão edmíradn, espe-
'~e um jncto, já nf.o ditei de um~ maneira caba1, mas cio do ·n:.·ligi:b politica, aq--ella nob:-o disciplina pelo. 
1~gulr.r c c~tav$1. ~s.l bcw.ens da intelli ~ncü. se dodicavão P 

a o s. men tl ao c&rnço e uma 1dóa> tc<i<'il es~es t:rl'dicados 
0 ::=n. J . DE: ALl:::sc\a:-E' por -ema el:õborat;ão lent& ví.i.o em nota;el decsaenc~. 

~ a~~:it~:c , (i !>ob: e tudo peh illuetração cio p-:vo que se E' por i~eo qu~ nós n i:o somos mais csp;;z~·s de e gran. 
!.tt:iug~ e:.te g-.:.::<i:~ te!:nlt '>~: o . a~s com.:n~ttimentos dc;s d.ece~nios de l630 e 1840, é 

~or i~so qu.e a lei de 3 de Dezen; bro te:m reti!:ido 11. to-
O Sa. ARAUQ GóEs :-Suave e n :;t!lrslmente l.:.;.vc- do~ os esforços qnll se ~z<;rão para rl!fOim~-Is, é FOr 

:!lO!! d e lâ c 'legar. ist o que oa ~~:overnos pa ... ·sc,dos, conEervsdores e libera01, 
O Sa. J nt: Au:!'cAR :-~~at:, Sr. prcside.:Jte, ln p'l.ra nii:> pudorão Pin!la d·~tn~ o p&iz cJm (.! ::e~ormes que 

02 p~,.cs neves , <J.'.l.~ se od~t:a'l par!\ c fJs te:::na reprs- cll,, t F.o inst:;utemen<~ reclama c que t cdo11 c.i !'!~i~o. 
t.ent~ti <c, uc i:c s~:u.m~~to pooeroso. umrt g:andc escola> E' t>Ol' iss:l sio.d~, s~::::tb.cr~ s. que, tubínC.o n~ete mo-
e o jogo dvli ).)a>ticios ; esta a~ção e rr.sc0R<> é Que for- mcntê á tribuoa n o i::~.tuito ~a concon-or c~~ o meu 
~;.üe~e a o r;i!:.:ão e d.etcn.~ch·e as !orças v:vr.s do-p~iz . oontingent<! para. uma lei t:io utü, em vc z ca ~atis!ação 

L<~uào !!or.tem n:na cbra curiosa à.e um er:crip!or qoe em mim dtV.iA produzir s idé:1 de ?rt-H~r t:::::l se:v!· 
-;r.glez M:o<.idyn sobre c~ chefes dcs partidos daqucll'! ço, ~mbo:::a pequeno, s meu paiz. ~into·~c s.o co:::trario 



212 

213 SESSAO EM 16 DE AGOSTO DE 18i0. 

tomado, poszuido de um grande esmoreoii;nento, de 
uma profunda tristeza, parque estou oonvencliio de que 
nada mais fazemos neste momento do que procurar 
uma nova e cruel decepção ao paiz.. . 

Mas, qual a causa dessa deca~eno111 ~os.;:.ossos partr· 
dos, qual a causa da decadenora ~e opmwes que oo~
batêrão outr'ora com tanto enthusraamo na arena poh
tioa ~ A. causa, qaem a não conhece? Qulm não a .tem 
,-isto produzir-se em torno de si~ J;'!ão está ahr na 
histeria dos ultimas tempos uma se_rre de factos bepr 
sigBifioativos attestando a existencl!l de ama acçao 
perseverante e myllteriosa para o aniquilamento dos 
partidos~ . . 

Não entrarer agora nesse exame, que sena longo e 
fatigaria a namara; além de que semelhan~e o~tudo 
reclama antes a penna calma e severa do hrstorrado,• 
do que a palavra rapida do orador. 

Vós sabeia, senhores, muito melhor do que eu, que 
a deoadenoia de nossos partidos, começou desde o mo
mento em que elles se tornárão suspeitos ao pode~. 

A qualidade de psrtidista, graduada pelo mereCI
mento que foi outr'ora em nos~o paiz, oo~o é em~~
glaterra, o melhor tit~lo para as altas. poBlções pohtr
oas· cahio em deseredrto. O homem emceramente de
dic~do ás suas idéas; o homem cheio de euthusissmo 
pelas suas crenças politioas, incorreu na pécha ~e. vio
lento; e se tornou syn~nimo de exagerada Os partrdrs~as 
firmes farão preteridos pelos espiritos moderados, por 
aquel!es que são faceili em transigir e que estão promp· 
tos sempre a servirem em todas as idéas em voga. Os 
chefes peràêrão a influencia que exeroião e devem exer
cer sobre o governo; e por mrlio da qual mantinhão a 
aolidaríedade entre seus amigoz. 

UMA Voz :-Apoiado• Esta é a principal cansa do 
mal. 

O Sa J. DE ALENCAR :-Não é possivel existirem parti
dos, quando o sectario de uma opinião tem certeza de 
que o go,-erno sabido do seio dessa opinião, o gabi
nete de seus amigos nutre uma prevenção contra elle. 
Não é possivel haver partido quanà.o não existe uma 
oabsçil, um chefd, um pensamento que o dirija, quer 
no governo quer na opposição. (Apoiaào•.) 

Os partidos formão-se por uma troca de saorifioios 
reciprocas, por uma solidariedade de interesses; não se 
oompoem de anjos, compoem-se de homens sujeitos ás 
paixões. São a liga de ambições que ee au~ilíão mu
tuamente, ambições nobres, presas pelo laço da leal
dade, ellas sanem-se mutuamente; mas unidas se do
dioão ao serviço de uma causa. 

Esses partidos assim unidos, assim solidarios, essas 
oohesões de idéas já não existem em nosso paiz. 

Senhores, o escriptor a que ha pouco me referi, que
rendo exprimir essa força de cohesão dos verdadeiros 
partidos, dos partidos de opinião, cita o Exemplo de 
Guilherme III, que derrotou os Bombons, desthronou 
oe Stvrarts, mas não pôde vencer os dous grandes par
tidos de Inglaterra, os Wigs e os Tories. 

No Brazi!, porém, houve uma força tão poderosa que 
oonseguio, senão destruir, ao menos enervar e entor
pecer nossos partidos. 

Longe de mim, senhores, defender os abusos dos 
partidos. Desejo, e todos que se interessão pelo bem 
publico devem deseja-lo, dAsejo partidos honestos e mo
ralisados, partidos da opinião, como existem na Ingla· 
terra, e dos quaes dizia um dos chefes, lord John Rus
sell, que elles costamavão procurar a alliança dos ho
mens de talento, mas só sceitavão a direcção doa ho
mens de caracter. Eis os partidos que eu queria ver 
no Brazil: partidos dei·'éas que .Preparem opaiz para 
o jogo do systema represen~atívo, que formem notaveis 
políticos os grandes homens de estado, e lhes dêm a 
força precisa para no governo realizarem a opinião que 
Oli elevou. Partidos que tenhão bastante energia para 
resistirem a esaa absorpçlio dos poderes que têm annul
lado oompletamgnte o nosso eystema representativo. 
Desejo partidos que se alimentem de idéas e de prin
cipio•, e não do elemento official. Partidos que lancem 
suas raizes na opinião Publica, nas classes importantes 
da sociedade, e não sejão apenas os parasitas do poder. 

Um es~riptor notavel da geração passada Evariste 
Farrein da Veiga, escreveu estas palavras dignas de 

serem recordadas : « Os nomes nos governão a noa gc
l"ernaráõ por muito tempo ainda. » 

UMA Voz :-E' uma l"erdade. 
O Sa. J. DE ALENCAR :-0 notavel esoriptor e patriota 

brazileiro disse uma grande verdade. Elle sabia. que Oi! 

povos pouco instruidos cuja civilisnção :aão se des~n
Yolveu ainda, nãG> põdem comprehender as grandes 
theses políticas, os verdadeiros principias governa· 
mentaes. Aceitao estes principias pela confiança que 
depositão em cart.Js homens. Os nomes tornão-8e então 
para elles como um symbolo de idéas, 

O il lustre patriota aspirava 11 um futuro mais lison
geiro &m que o iluminio das idéas sobrepujasse o domi
nio dos nomes. 1\:tJAl sabia aquelle patriota que um.eeu 
parente proximo, fquolle que herdou-lhe o nome, o 
patriotismo e o ta!e,uto, havia de ver o tempo em que 
os nomes nos dei4assem de governar, porém não para 
serem substituidos pelas idéas, e sim para nos deixarem 
o vaeuo, o mynterioso, o incompreheusivel, o absurdo 
emfim. Esta é a triste verdade. 

J:forão alguns nomes que fizeráo a lei de 3 de Dezem
bro e quasi todas as reformas uteis e importantes da 
nossa legislação. Se possuímos alguns dnquelles nomes 
cheios de força e ricos de popubridade, lla muito que 
teriamos reformado a lei de 3 de Dezembro e dotado 
o paiz d"s rafm·mas que tão ardentemente reclama. 

Sr. presidente, permitta-me V. Ex. que responda neste 
momento a algumas observações que o nobre ministro 
interino da justiça oppoz ás considerações que tive a 
honra de dirigir á camara na occasião em que se a brio 
este debAte. 

Disse S. Ex. que a lei de 3 de Dezembro tinha sido 
discutida em um só turno; no terceiro e ultimo. 

E' exacto, ~enb.ores, que, remettido do senado nomeia
do de Outubro de ISU o projecto que depois veio a 
ser a lei de 3 de Dezembro, foi dado para ordem do dia 
na sessão de 21 e a requerimento .•• 

O Sa. AnAwo GóEs:-Do Sr. Maciel Monteiro. 
O Sa. J. DE ALV.NcAa:-Justamente; do Sr. Maciel 

Monteiro e com infracção do regimento dispen~ada a 
2' discussão e regeitado o requerimento do Sr. Moura 
M•galhães em qu~ pedia com boa razão que o projecto 
fosse discutido por capitulas. 

E• exacto, m~sl releva notar que o projeoto que l"eio 
a ser a lei de 3 de Dezembro, tenha sidó longa e minu
ciosamente discutido no sensdo desde o principio da 
discussão. Foi die,:cutido naquella camara ~nda tinhão 
a~sentos os chefes dos partidos ( opoiado:), os melhores 
jurisconsultos do )mrtido conservador. Além disso fôra 
elaborado em casa' <lo Sr. Vasconcellos á. rua do Axeal 
em muitas oonferonoías dos membros m~h importantes 
do partido : e de lá sahio como havia de . ser l~i, com 
roui ligeiras modi!ic;;ções. 

Portanto a razão apresentada pelo nobre ministro 
da justiça não procede contra as coaaiderações que eu 
aqui fiz a respeito do modo porque se incitou esta dis
cussão. Foi realmEinte uma precipitação que eu não es
perava ela parte do governo, que deixou passar a ma• 
xima parte da seBsão, para no fim della atropelar o 
exame de mnteriai: tão importantes. 

Mas, Sr. pr,esid~mte, é tempo de me occupar maia 
especialmente do projecto apr~sentado pelas illustres 
commissões de ac<.:ôrdo com o gabinete. A minha po
sição neste debate é especial. Tendo sido ministro da 
justiça dur,mte a :sessão passada, tendo apresentado a 
esta augusta camat'aalguns projectos, não poeso comtudo 
julgar· me preso por uma solidariedade que o gabinete 
foi o primeiro a i~omper. Não· posso julgar-me preso 
por uma solidsri;ldade que eu sempre e escrupulosa
mente obiiervei du!~aute o tempo em que pertencia ao 
minieterio de 16 éfe Julho, e que duvido fosse igiial
monte observada em relação a mim. 

Mas não se trat'a agora de questões peSBoaea; o pro
jeoto, pergunto ett, o projecto apre~entado pelas illus
tres commissões cbrresponde á1 aspirações do paiz'? 
Satisfaz a expeot,tiva publica~ Realiza os aolemuaa 
compromissos col'ltrahidos pelo partido ocnsenador '? E' 
forca confessar q u;l não, senhores. 

Em que pontol estavamos nós quando deixámos o 
poder em 1862 e entrámos na opposição'? Q•13 attitud~ 
tinham os tomado 'li 
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Não preciso, senhores, recordar ainda uma vez o pare
, cer do visconde do U ruguay em 1858 ; não preoiao 
tambem lembrar ss palavras muito notaveis do conse
lheiro Eusebio quando dizi,a, que nestas ma terias • estava 
maie proximo do seus adversa rios do que de seus amigos ,. 

Eetas palavras marcão époo:~ no partido conservador ; 
foi por esse tempo que elle começou a chamar-se 
de preferenciR. partido comtitucional, porque sentia que 
já não era o principio da autoridade que estava amea
çado, mas aim s.liberdads gazantida pela constituiyâo. 
(Apoiado: .) 

Não preciso recordar estes fsotos que estão na mamo
ria de cada um dos nobres deputados que me ouvem ; 
lêa-se o relatcrio do ministro da jmtiça de 1862; a 
attenda-•e mesmo ao projeoto que servio de bilse á dia· 

, cuasão,. o qual não é senõo o transum pto daõ idéas que 
devia ser apresentado pelo minietro da justiça do 
gabinete de 4 de Março. Quem não sabe que as idéat do 
Sr. Se.ylío Lo bato forão aceitas pelo Sr. Cansanção de 
Sinimbú 'l 

O Sa. DuQUE EsTRADA TEIXEIRA : - A comparação 
do~ doua projootos não mostra isto. 

O Sa. J, DE ALENCAR :-Mas, senhores, depois de 
1862 estilemos na·opposição. A a à Yersidade enoerra li
ções m11ito profionas ; durante seis annos de opposição 
-vimes oomo se podia governar est9 paiz sem o apoio da 
opinião publica; vimos como um homem, eem o presll
.gio necessesario, o Sr. Zacarias, improvioado chefe do 
um partido official, sem o apoio de qualquer das opi
niões legitimas do paiz, conseguia sustentar-fie durante 
do"Gs annoa no poder ; graças ás leis de policia c ás leis 
da guarda nacional. , 

Então, senhores, o par~ido comervedor co:npetrou-se 
do qaánto era urgente a reforma dessas leis que as•im 
solapa vão o nosso systemn representativo. Esta convic
ção foi e:Lpressa pelas influencias conservadors.s na im
prensa e na tribuna ; eu sppello muito especialmente 
para os .. nota veia discursos do nobre minietro da mRri
nha na sessão de 18ô7, tão differente agora do qne foi. 

Subimos ao poder, senhores, elcv~dos pela opinião 
publica para :restabelecer a ver-:ll\de constitucional : su
oimps ao poiler para dar uma prova de patriotismo re-

. form o,udo as leis de origem conservadora, que hsvião 
complet~tdo seu ttmpo ; suhimos ao poder para restau
rar o ,ystema rapresentarivo falseado pelos abusos en
raisados nas instituições. 

Correaponde o gabinete notual a eERa aspiração da 
opinião que o elevou~ Satisfaz o projecto do governo, 
os compromi!sos contrahidos pelo partido na opposi-
9ão 'I Nii.o, senhores, o governo faz-nos retrogradar de 
1862 e mesmo, da 1858. 

Senhores, entendo que ~sta camsra filha de uma 
situação inang11rada com tauto enthusiaemo e acolhida 
com tamanha fé pelo paiz, não p6de votar uma re
forma da lei de 3 de Dezembro na qual não esteja 
consignada a grande these da independenda do pode1· 
jndioiario. (Muitc. tJpoiodo: ,) A, independencia do poder 
judioiarío é a premi!sa ·constitucional da reforma, é 
a· base, é o principio; tudo o mais nãc; passa de for
mulas ou de corollarioa. (Apoiado• . ) 

Pois bem, é justamente a bsse, o fundamento, o que 
faita no projecto em discussão. Apezar do talento re
conhecido nas illustres oommis!ões, apezar do sen pa
trioti•mo, e de saaa luzes, sou forçac1o a dizer que ollas 
edifio~rão na arêa; consthuirão um csstello de cartas 
que o menor sopro do poder executivo, o menor arbi· 
trio ha de derocar, como deroooa muitss das disposi
ções da mesma lei de 3 de Dezembro. 

Vou demonstrar, senhores, este ponto, e elle é tão 
vasto que nesta demonstração talvez abranja tudo 
quanto me resta a dizer. 

A independencia do poder judioiario, senhores, é uma 
idéa oomple:s:a; abranja muitas outras idéas que devam 
ser bem discriminadas, bsm apreciadas, para que po~
aamos realizar, a :respeito da justiça, o grand• dogmn 
da divisão dos poderes, sem o qnal não ha systema re
presentativo a nem liberdade -possível. 

Em, meu conceito o legislador para chegar 11 esta re
aultado, eleve sobretudo consagrar as seguintes theses : • 
1" Bepamção completa do poder judioiuio dos outros 
poderes; 2' garantias effiollzea á magistratura; 3' fi. 
D.aJ.mente, a 'r.eguhr. e ptompta distribuição da justiça. 

Se o podar j11dioiario estiver confnndido oom ca 
otitros poderes, facilmente suas attribuições hão da ser 
usurpadas. Se a magistratura, ogeuto desse podar, não 
tiver a in:lepmienma necessari», a plenitude da libor· 
dnde no exercicio de suas Íunoçõeo, não .poderá certR· 
mente garantir os direitos indivBuses poatos sob sua 
guarda. Se a distribuição da justiça não fôr regular e 
prompta, tornal' se·ha nominal, o o oidndiív ficará á 
mercê do art.itrio e do abuso. 

Preciso occnpar-ma e:;peoialmenta da cada u :n dest<s 
pontos. 

Senhores, a missiío do poder juBioi&.] é applica1· alei; 
a•nim o diz o art, 151 da constituição, que neste pon~o 
nüof~z m=is do quee:x:arar u .m principio U li ivora~Jlmont.3 
aceito pelo direito publico. A pplicar n lei o que é, 
aaJ,ão torna-la coercitiva em relnçíio á indi ·;idualiclade, 
assim o<mo excoatar é torna-la. obrigator.ia em rdnçã•) 
20 Eatndo~ 

Não se pcn0tra, pois, na esphera dos direitos indivi-· 
duaea e em provocar irnmediatamente o po11er judieis rio, 
sob cuja guarda eatá a Eociedade civiL O direito in+i
vidual não rGconhece outro Foiler senão o judiciaic, 
nenhnrna autcridade, nenhuma força póde coagir o in
dividuo sanão o tribunal de sen fôro 

Ningutim ígaorn, senhores, urna pulnv,ra muito e:c 
~uente e muüo repetida de um grande orador ingl·ez, 
t:hutan, quando dizia qne ne porta da cabana amü
nadn do ultimu subdito da Ioglatena e~barreva o rd d 

todo o seu podtr. 
Eaea palnvra, que era sublime nos !r. bica do oJ·a 'lot 

inglez, se tornaria ridiouls em qunlquer < utro pcíz 
onde não houveose, como naquelle, um podor j udioiario 
verdadeiramente independente. ( .4poiado:.) 

Com e fiei to, senhores, o que f.az oabsrrnr na porta da 
cabana do proletario o poder do rei , s~não essa poder 
jndioiario de Inglaterra, essa msgistrstul'f< re•peitayel e 
imponente, quo não ha muitos snnos arranoava aos 
miuistros da corôa a victima obscura do nrbitrio, e 
não ha ainda muitos mezes fazia comparecer á bans. 
de um tribun&l o herdeiro presumptivo da co1ôo~ 

Senhores, ou aind11 lem brarai a este r espeito, da se
paração do poder judiciario, o pensamento de 1vlca les
qnien • 

Na opinião do grande publioista, se o poder judi
oir. rio confunde-se oom o legiolativo gers-se o orbitrio, 
sa oc.nlunde-se com o poder executivo gera-se a cp
pressão. 

Em dot1s pontos, senhores, o poder judiciaxio se 
toca cora o poder executiv0, a dahi ncscem as usurpa
ções que ordinari~m€nte elle so!fre, e que em má hora 
se introdn'liúío na nossa legislação. O primdro pcnto 
é o chamado, .. contencioso administrativo-, o a€gunda 
ponto é a- policia judiciaria-, dona monstros j uri1icoa, 
filhos dessa confusão do poder jrrdici~rio ooni o podar 
executivo, douG inventos francezes que a influencia 
exercida pela civilisação daquelle paiz, obefe da famí
lia latina, tem infelizmente transplantado para outros 
paizes, e sobretudo para o Brszil. 

O contonoicsó administrativo é uma aberração ds. 
oonstituiçíio (Ap oiado: .) Deode o momento, senhores, 
em que o Estado entra em relações oi vis com o cid~
dão, elle torna-se uma pessoa, e sujeita-se a•) poder jn
dicindo CJmo o ultimo do> ~ubditos do Imperio . (Apoia
do•.) Não hn necessidade desta anomaliP... 

O contencioso administrativo ataca a co:cstitnkiío no 
seu amago, fabrica um poder mixto, desco1;1hecido pelo 
l egislador f ondamentsl. Os poderes da oonstitnição são: 
o poder legÍ\llativo, cuja missão é orear; o podor •xecn
tivo. incumbido de realiz~r a lei unicamente em rclnção 
ao Estado; o poder judiciario, que torna a lei coercitiva 
para onda oidac.ão individualmente ; e o poder modera
dor, que tempera a aoção desses poderes e mantem mt 
deve manter seu equilíbrio e harmooi11, pode,~ essen· 
oialmente neutro. 

Onde est3, pois, eSl!e poder mixto, meio j ndioiario, 
meio executivo, investido dafaouldade especial de julgar 
qne.stões relativas aos direitos civis entre o Estado e os 
particulares 'f 

O oontenoioao admini•trativo é, pois, uma enxertiu nr> 
constituição, um falseamento dos princípios do aystem& 
,representativo; nunca existio nem podia existir M 
Ioglat~IT!l 3emelhante instituição. 
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O Sn. VrEmA. DA. SILu: -Apoiado, é aEi desco
nhecida. 

O SIL ,J. DE ALENCAR : -Se o Estulo, eobretudo em 
ah~11Tno.a ol:c t~mstancias g :"avea, oomo (~e uma guerra, 
C'.:mte· n n ~we-::::.ü:<4d€l de !~zen: executar seus contrr.tos 
:!Ora a prGcisa tugencin., estahc:bça o oOntendo;;o r.d.mi
:ai••trat lvo c om'J juizo r.rbitml, &<Jeito volunterian:ent~ 
p:~l a~ pai'to9 n·J m.omeato de co!ob;~ur a convenção. 

O Sn. V remA. nA. SrLVI. : ·-Isto dJJ; · s~dr. oonsti-
tnciond. · 

O Sn . J. DE ALui'GA.R : - Scrh então o juizo Rrli trr.l 
!la. ~ ·::tJstitu5ç2o; waa nã0 o i:!!por.1Õ.ã!) r.._,rçosamenta a 
tod.os os ci.JnO.i'íQa, &wmoando·os a~sim do seu fôro 
natural. d:l jlll'i~ ·'licção c ::nstitucionnl. 

Sob1'e o~t(~ pon to o proj~.:= c~o é inteiramente omisso; 
±ícam ol dnch sujeito3 á a~çffo <lo fisco, dc.1se pc-lypo 
qu·, vai tudo invidindo. Em quHlqu.cr O''ntestação com 
o EBtado, o quo so pórle dar " oad:>- momento, por meio 
de traesferonchs de propriod>\de, será o cidadão pri
'l'a:lo de uo ;so íô;o, d.e suaa garantias, e Enjeito co oon
tonciow nômhistrati qo, isto é, a trlbunaea compostos 
por mundaturios amoviveia n arbítrio do govar!lo. 

A Eegunda absrrf:.çiio con5titucional é a policia ju
diciaria. 

Não ba policia judioigrie, senhores, toda a polioia é 
essen.cialmente adrninir.trativa, toda a policia é uma 
iuncç.ão maramento eJ.:ecutiva.. 

A policia a :l.miuiatrativa distingue-se, é verdade, em 
policia econordca, deetinP.da. a velar na commor1idaéle 
publica, e policia correocionnl on criminal, como a 
q.ueirão denomilasr, que tr& tt\ de preve!lir e reprimir os 
deliotos. Mas no e:><:ercioio desta mis•ão a policia não 
pó do exercor 11, menor at tr ibuiçiio judiciúia, porque 
aeria uau;pr,r funcção do um poder indepen.dente para 
dá-la aos agentea de outro muito distin.cto. (Apoiados.) 

Deve a policia colligir os vc•tigios c1o crime, reunir 
ss provas 0 indicias, preparar os elementos de aoou
sação; póàe mesmo Rotivar ea~a accusaç1io; mas tudo 
isao Rem fó rma. de j.uizo, sem a minima arção ao·bre a 
lndi viilua!id&,da, mlvu· a e:tGepçiio c ·natituoions.I, de· que 
depois · trotarei . 

. As nobres nommis;õeE, compenetrr.ndo-~e neste ponto 
das verdadeirc.;; i ~!éna, afastár!io-se oomtudo em um 
topico bem i•nportnntc . 

A oo'''r::âssi'i.:J êe j •1atíça criminal conservou o ohefe 
ile poEcia corno Mutoridade mixta, j nàiciaria e poli
cial; c' eu no governo o ilireito de deslocar o magis
trado par r. um· cargo policial oonservandc-lhe fuucçõ ~s 
judiciariaa. 

(Ha um aparte,) 
Ha r<h3rraç1í.o do princ1p1o, e nem se digll que da 

rah:ht:.-~)atte influe o : ;: e~iÜ"Íto de sy metria; nãe, aemhores, 
á o de:;njo do evitar umo. infracção oon:itituoional, de 
I~ch~r a perta. a g.ce.ndes r.buscs. Entendo que não 
h.a rnz,,n pr;clerow.t qc1e jusritique se.m el.hante ancmalia 
dn. dü:pobição d0 projeot.o. · 

::;::b•a!:.t. t odos q a a tê}.:n .experbnafa dos negocias pu
bU.::os qua om uw ·:"~~.iz tã,o vaoto ocmo o ncs!3o, da ~írea. 
tfia E.x tzn::a 3 <l~~&pC·';'oad? , nem s c:.~m.pre n ju:;tiç5 está 
~o a! c:; >!c -'1 dn ori:alf): ~iS vezes ra.uitf) importan~e';l que 
p6l1a cc,;:fl c, r;r3J: u~:a b ;aUdade, d.o que resulta prejclizo 
ou d.emoru. nH. inHt~ur~ção do p:..•ocweao. 

Qac•r o govemo nue.te caM e·ta!: armo. do de um mt;ic 
io faza'' chegar a ,juatíça a este lnge.r deserto, deu
povordo, onde talvez ~. pre_a e.nt~P. de ho::aene poderosos 
tolhe a ~-v~ção d::~rs anto1·idadee locaes ? 

Pois bem, sonllcres, não está o remedio na legislação 
rlo p:dz "empre citado em mu.teria de organisação ju
<licialiu., a. Ingl11terr!l ~ Não está nas nos,Jl\S propríe.s 
tr;::r1l~õ· · " jurli•liRrh:s? O que farão as alçadas senão 
e;,pec[e do cirGUitoe bgl.e~ea 'I Póde o governo ficar ha· 
hilit"<•Io mlB occP.siõss nec2sr.arias 1.1 mandar um juiz de 
i!ireit<J instaurar o nroccsõo, seja esta o da capital, mais 
prGx;mo da sé~e da pN~idenaía, ou da comarca mais 
proxim r:~~ 

O " "· UcnôA CxvHCA.NTI :-Isto tam bem é contra a 
~CB~ : ituiçiio. 

O • u, .J. J>E A LENC.ll\:-Não é tal con tra a constituí
;;ã1: sar2. um ttih ltnlll com 't0dos oa requisitos consti
tlv..:i onac:h 

O Su. UcHÔA Ch.VALCANTr:....:...E' juiz de commiosiío, 
é expressa-mente prohihido. 

O Sn . .J. DB ALE~cAn:~Fiql!e o governo habilitado 
a nBur deste meio, se fôr preciso; mas não persevere 
ueste v;cio da confusão das sttribuições juàiciari~s e 
policiaes. 

Vou r0Bpanil.er ngora no aparte ilo nobre depntailo 
per P ernsm buao. Os juizes de oommia~ão erão e:x:
prGS~arnõnte mmaadoe pelo poder executivo, afim de 
aonheaer~m do oertos e determinados deliotos : o que eu 
propor,b.o á multo dífferente; o juiz não será nónicado 
p~lo govorno e sim <leaignado por lei; quando um pro
cesr,o ia: portanta !l.ão fôr inst;mrado dentro de osrto 
prazo, o 'juiz da comarca proxima a e tranaportará a este 
lugar, a~m de distribuir a justiça. Haverá apenas uma 
remoção temporada. 

A oGnstituiç'il:o niio podia querer da fórma alguma 
que uma localidade onde os juizes são tolhidos pela in
:ll.uencirl de homens podero~os, e por outr aa causas tilhas 
do atraso da civilis•ção, ficasse orphã de justiça; niio, 
senhoros, a coaetituiv~o não podiil otdonar i'sto. 

Oa juizes temporariam9nte removi cl\:is não sofirerião 
a mi uirna violencia, porque deve ·a lei determinar que 
lhes soja abonada uma g ratificll.ção e a juda de ·custo, 

·sem perder sua· comarca. Prestão um serviço impo:tt!lnte 
em eíroomstancias excapcionaes. 

Em todo ·. o caso,. se é inconstitucional que o·magistra· 
do perpetuo e independente se transporte ao lngnr 'onde 
se faz neoes~ario a hem da. sociedade, mais inoonstitu· 
oional será a ida do chefe de poliéia, oreatura do' -poder 
executivo. (Apoiados.) 

Sr. presideute, h& um ponto a .•respeito da · confusão 
entre o -poder jnàioiatio 0 o executivo_, sobre o qual te
nho uma opinião, ~· qual eu reconheço ··enoóntta resis
tencifl em convicções mu.ito profundas ; é o da prisão 
preventiva. . 

A prisão preventiva, Sr. 'Jlresi:dente, é, n& m ínhtt 'opi
nião , uma fancçl\o meramente administrativa. Não 
póie existir um aeto judichrio··sem·díacuesíio forense, 
apreciação de provas, oonte~ts9ão de -lide e sGntença. 
O scto ju1ioiario deve t er o oaiacter de oerteze,' e ver
dade, do contrsr.io o . magistrado h a de neoessatinmente 
sofi'rer a perda de. força mor&l qne provém· da frequente 
revogação· desse ~ato. 

Enoare ·r>e si ':lda por outro lado: o qne é a prisão 
-preventiv:. ~ E' incontestuvelmente uma ·violenoia; um 
mal necessalio, um abuso indispensavel,- e que só tem 
j ustifrcação qn8tldo previne um; maior mal. 
· Se a constituição não tivesse muito expressamente 

psrmittido a prisão preventiva, enten 1o que nenhuma 
lei ordiuaria pcélir. estabelecê-la, pOI"quG seda atacar a 
inviolabilidude .do direito privado. -Essa e:x:cspção, de 
su!l. nr.tureza odiom' e iuiqus, não póde, pois, ser com
metti de. no podqr j uiiiciar.io ; pertence ao poder e~ cu~ 
tivo, ~ ... ~ueile que tem a aeuo~rgo a seg111ança publica, 
e eotá invnst!do da, feculd:.~e de· reoorxer nos meics 
ultm-legr.es pa1·a a salvação publica. 

Sei qur. mnitaa opinlõas autodsadas, não obstante 
reamhccerem :no, prisão pr.e?entiva esse oareate1· ailmi
ni3tl:?tivo, e!l.te,.dem com tudo que devam deetacar ess>~ 
at~ribnição o commettê-la ao juiz afim de ser u r.ada. 
com m.'Ó cautela e com garr.n tia maior para o ciia
d lío. Creio que ha ui&to u -~· :>; pedeit~ illnsão. 

Seuho~ c;a , <l.oixemos que g pcliaia prenda , que ella 
caneg,~e G'Jm a. odio5idade à esses actos ; deixemo~ que 
ella aprer,ie a opportunidade de lançflr mão dest~1 !ai 
de cxoepção ; n1ío é ahi que está o perigo, dssde o mo
mento em que o poder jurlioiM·i.o , im!Ilediatsrnante 
pro'lon&do , puder pôr um veto ao abu~o ; não tenho o 
m enor r eceio, 

N ão ha, pois, senhores, onde Ee prenda mais, onde a 
'Oriei'ío prevantiv.~ tenha. um tlio grande de~envolvhnento, 
ô,.mo seja, a I~·glateua, o p!iiz classico da liberdade 
indivídns l. 

Uma miqcellllll~a est• tictica de 1861 apresent2 no 
anno da 1858 'em Iuxlatorra o numero de 4114,492 e 
t antas prisõ9a preventivas; e no anuo a·e 1859 o nu
moro de 419,929. Emquanto que em França, com uma 
popnleçi!o àup!a , houve no J.dmeil'o daquellea annos 
66,680, no segundo 59,781, e no de 18159 419,000. 

· Este8 algarispos são eloquentes ; poi:ém mais elo~ 
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quente ainda é,o parallelo que traz o Sr. ErnestoBer· 
::ran<i em uma. obra os~i.al.mente dedicada á priláo 
prerentioa : na Inglaterra, t~rmo médio, ae preudeu 
naqnelle . anno de 1859. um .homem por 38 b.abits.n· 
tes. A proporção é clem&sis:h ; mas ninguem ~c cp.:ei:xa 
ae que a. liber<bde iDtliv~d.n:ll alli esteja á mera<\ C.o 

rich do abuso · nã senhcrds -:Jr a.eha o ::ecur:o 
prom.pta e immo::li&~o O!:N:. s auto::id;de judi(!ia:ria1 quo 
não cloi:xa muita·J veze3 ·ccmummar s~ a pri:ão. 

Ent::e~.lDto em Fr~np, onde ~ prieces. pra"entivss 
aão em n-cm.ero ·muitissim) dimi~ut0 { 1 r.tC'!' 600 e:n 

r.mça e l e:: c>. e indivi .nr.l· n:io gcza das gerantiss 
qc;c te:n ns. Inglaterra: o b:Liduo, nma vez preso 
peh ch:!mads. policia jn:li~Ll~i:l.) b.:.. de esperar pelll. 
sent~nç.', 

R?eorda::ei !?.in6.:1, senhçres, que nn Ingh,ter.:n sã:l 
especialm.~nt.:~ os empreÃadca àa policia que pre:1dem; 
alli IJiugcom entende q~a o llEO da facaldl'.de lie pr.mder 
nas m:ios t!a poli::ia scj.:. u:::.. azte.;~t:'.do cc:;:;.~r~ a libc4-
dadd inJ.ivid.nal. 

O Sa. UcnôA CAVALC.'-NTr :-Ma~; lá a polic!2 não é 
que:~ faz as eleiçõ~s. . 

• • I. L&tl . ll:- llo;::.0 O VlCLO 11. lll t lll Ol:a 1 
e não da poli;;ia.l ; reforo::.cmor. a loi eltitcr~l. 

Senhores, n verdadeira, 5 importnnto gsra.ntia .contr5 
a prisão preventiva, não é adcslocaçíio de uma cttribui-

- . . : . . l • • . 

não, eenhorei> é o habu:u-corptu, esse nto do pode~ 
judici&rio a t.odoa as violeccias e arbitrioa do pod•.r ex·~
cuti\'o contra o cidadão. 

"' . . . , 
\. . t • • 

knistoU, qne « o }l(~.b1a1-corpus , o o jnry eão 114 mais 
efficaz·:s gc.rautins .quo-;já inventou a ubedotia. h.u
mana contra a opplet'eão. ~ E um esoriptor modemo, 
qnorc~d.o zc.oetr-1r qu.t>nW eetaa dur.& instituiçc..ea erão. 
congauitasáquello povo, disse que o InltÃCz qna.ndo·.emi
gra 116~ não levar familia. .e oabedd, mus leva. o jury 
e o habca~ corpw. 

A camara s~be <lomo nascou o ho.beas-corpu1 na. Io.
ldaterrn ~ foi a oppressiío de om cidadão obscnro~ 
Jenk(s, q'l~ deu legar a esta , garttntie. •. Feliz o paiz 
onde nma violencia _oont;a a. libe~dade individual, a 

uma g~nae instituição proteotora da liberà.l\de I 
A to.;pi~Íto do lwbrtal·cor-pu. hn. umu. aneo~ota referida 

pelo _S.r. Chriatian, oommentador de Bbkstone, qu3 é 
bem curiosc.. c geralmellte -acreditada em Inglater:a. 
Diz-r.e que na ooocião em qne se votaTa a aoto de 
11ab.:aa corpur, no tempo de Carlos II, po:.- ocoueião da 
di'ti~ão, farão nome R dos .contadores !laller~) doe voto.a 
do lado tios seotlltioa da lei do habta• corpur lord Grey, 
e lord Ncrris, quo era consi-ier.:nelmente myop~. Lord 
Grcy) qulllldo tr:o.napnnhl!. a porta um grnpo onde vinha 
am membro. da C>Ullara dos co::nmuns ex-::esaivamente 
gorao, por graooio oontoa maia dez, em lug~.r do 
quatro ou cinco. Lorl Norris, myopc. não percebendo 
o gr:.ccjoJ o nio vcrifica.ndo onnmero do membrcs, ncei· 
tou a. aont!lg3m. Da mod.o que foi devida ae~te- ~acejtl 
a pas~g~m do h"b•a~·corpur, que Blak:tone chan:on 
a segunda nul~na carta di\IJ liberdade• inglezas: 

A esta rcsp•ntll, em matwria tão importante, o qne 
nue ~>pre:~ontou o projocto do go1'erno, o p::-ojcct:> clabo
l'Rdo pelas nobree oommissõzs 'l· Nada, sonh:~res,- nada 
::a:,Scl.:ltamento. Poteo f11ll:lr e~sizn, porqua não oreio que 
dua!l lioh~&s permittinio no cida<iã:> ostrnngoiro reqncror 
por si o habta.s ccrpu1 sejq uma dispceiyão que vlillul 
a pcn.'l de mcnoioaar-ae. SJr~ de nenhum aloanoc pra
tico e&tadiapoci~o de loi, enwn1o -que é raciond: mas 
que eúraogeiro desvalido não encontraria um a-i vogado, 
um cidad.iió brazileiro para lho aseigaa;- uma petição 
de habecu -corp~'f Q·u.nto mais deevalido elle fUr, Sr. 
p~sidonte, mais excitará 01 sentimzntos de campaixão. 
Porta-nto, en ligo pouoa imp:>rtan<lia s e~ta disposição. 

Quanto ·ás f6rmula.s importtl.ntes do hGbtal·corpur, á 
.!iOlnção de duTidas suscitaw moitas vezes em :::tossos 
triba.llaes, ·.li .int.erpretas:~o -raria. e oscillallte qu~ lle tem 
dado 401 artigos do codigo do pr-:eesso, a nobre com
missão calon.-sa i.clteiramenta. 

Pretendo, 11enbores, mandar· i mesa ·· como -ernc:1as 
n.m peq,ueno projeeto, que tive ·a honra cie aprescntr.r o 
~nno pue!!clo. á çonsidençio dA ~asa a respeito ~cata 

Ill M~ris. Não é obn p 1rfdti!, não ·o pcdh fer ;- mas 
servirá dtl b!!ae paTa qllc oe jnrisccneultcs q;1e :e qui tê·:::. 
aEsento, tt:pprinda anas lac:ma;;, dotem o pa.iz c.::m uma · 
lei que ta::to intc<:,Ha s lib' rdade i::t•li viüt~s.l e que j:i 
foi re~ln:nad~ no p;ÍCJ.õiro t:db:mal br;;z:rerro .· 

Senhores, alguns pe;-;;ào que o hO.L!ClS corfl.l1 tbt9. ao 
- ~ ~q • ,..... • • ~ ..... :~.~ ...., .. "'-

ten 1.o 'lue, e::»br>rl! c~'>ib.'i :.cs iat-:.r.:~ õ.J coàigo do prc
co~s., li. gbna de terem C~-c:lpreh~n :iüo e trstóicio d~ 
de~envdv '::' o pen~:lme,;:.~t·) co~~titt!dnr>_;.l, t :: i!l.'lia· o 
habeas co• us é 1~m''• :instit-:,i ~o o;,!l~~tu··i· tl. 
b:ar cr-r,,u, e::ti iU:.b~ido, e-.t.,;. imp!i :i!:J I!l\ cc,,:,titJi"ãO 
q~'''!l:io clla d::ic!"e~oll a indq:endtt:.·:ia G03 pod(lrd's e 
qua!!.dc <leu ~o p::.~:>.r ju·1iob.r!o o C.ireito ()Xc~u-:ivo de 
oonhece::: tud.o qu~nt:J entr:::1de co~ :: iz::.\ir.bbilidtdz. 

E":!'.l Ioglster:ra e Esta-:lcs-U uid,1s o habea.~-corpus s 
sd::::i~tiia no c~so ac pú~o milit:u·, c n~Z~tc ulti::uo paiz 
até i'. res::.ei.~J a~ \ xtr~,:;ic,·iío: l.J.[b !•:J txtra·~~ta n '.ng,ucm 
nos z , u..:L,a-Uoid.o;; qoando ot. tÜiJ<m:'c' .'11 pdz en
tendem -qn9 nã•; h.: r:Jui.o. AF.sil.n o po~e · ju::ibh·rio dos 
E~tados-U nUa:> protc,:;-3 o c&trangei~o atá Il!t'o::!O c entra 
as injoetiça:; do g·>ve~r.o do seu proprio paiz;. 
• Não vou tão long:): en!e:J.do, poré:::;, que é neces:m• 

· "" !1 6 ·• , e c .;· • ... en e, o Cl• 
E!~c:ã) b:nileiro cont::a <JS 11busos d.a policii.l. 

Sr. pre:'i.Jente, a r~speito da pria~o preventiva ainda 
hu.lgun;:. pout~s em q ãC a n~bro com~js;ã_o foi defectiva. 

_.. t ..., : 6.1.~::_, ... 

no :neu project;> do ::>.n!.!o passado, doiz:ou. tod.a.via cie 
patte ontrs.s qu'l eervem c!e compL:neato dquol'as. No 
n.eu ?rojeoto havia um mecmismo õe fórmulas tal, 

\ - ,..•- .. .. -
Gix:a~;e a. prov& c~mpleta da sna lE'g:tlids.de ou ilhgs.

lid.ade: a<õsim havia bsse-pars. o roour!lo p::ompto, como· 
pa_:a ~ rt>aponss~ilid!lde de; quem oril~:!!~s~e e prisão. 
Nao SllOc~de aestm n:> p::cJ~cto. 

Em rolsção á g<lr::nth ds ml)gbtr~t:1rs1 eu dirc.i 
mni~o- pouco, senhores, visto como j :t ~e tenho aler
gado ca maia. A cama;a, grn~:!S no ruo,!o por que-o 
governo dirigio a di.:cu~aã:o, já está fE.tlg~da ; npproxi
ma-Sd a hou em que estas cadeiras vão.u~r;..llco desertas, 
pelo cnn~r.ço do tão bng<1.s s~Es~cs em din~ coutinnos. 
Por con,eq ue~cia (, t~m?C ae 0<!1()luir. 

uallto {- l!.rauti~ da m;: istr;.tn ar • o 
petuidadc, p~rcco-me que não devi.!l. h~va: qucet:!o ; é 
nmn thosl3 e:::pli<·it':lmcnto co::.~sgn.h -rda cr.nstitrução. 
Entrota~t<l, senhores, t~m·rc C: ano ccmt::ntr;me!!teabusot: 
de ap:;eentaàorias ·f :tç~dte 11" m<> -"t<tratura. 

O SR. FEnRJ::In.A Vu:sNA: - Apcú.da. 
O Sn. J. DE ALE~CA.c. : - 'ZGsea &.bu3ot rcnrodnzirão

se reaéntemeutc e com gra.ndl! d\!alip;?ro,.a.~ão do .nobre 
miniatro do. ju~tiçs. E \un r.ophiama GO nã:::J um nttentadç 
co: tr,. a con~titui<,:ão scm~lhanto faculdad-3 de upo;en~r. 

O Sa. FEanEinA 'VIANNA: - Apoi::.do. 
O SR J. DE ALtsc.a.n :- Entrt:ttilltO o .,::oj.êct.o da 

comllli5::ão :1io co::~tém umn FS.lt.Vrll, uma di!;;:.·.: i:ição se· 
quer pura ucaatcla: trio revoltante:; &busc3. 

O So.. FERRtUU. VtA!'!:"A.: -Apo:~.do. 
O Sa. J . DE AI.E:-oc,.n: -Senhores, qt~c:m niio tere

corda das p!il~vras elo~ue:otes profl!rida> · ~elo nobre 
ministro d!l justiça 1:0 6cn.âdo <Jt:.~nd.o arg':lb o presi
dente~ <!t~ ~a!Jinetc do:: 7 de Jllr.lltro, por ter aseu:nido a 
rcsponsa.bilíl·:dc ou comp!ioid&de de npcsentadotiae 
feitns por ceu nntcooesor~ E:otr11trnto na accm!ião de 
apresentar uma refcrn:,a .. judieiarie. .S. Ex. n.i;o jnlgou 
necessario cohibir a rcproduoção do abus0, so::,!'etudo 
quando o ultieao txe <:plo eatá cc.ba.:to por ntl'l b1ll d• 
inàtmnidGd•. 

Não basta qc.• a. lei disponha o melhor, é neccssario 
qno ella cont~nhn dispodçõCõ contra n tcnd~Dcia innata 
no homem par.a o abõ.l$0. (Apoiado1.) 

Eu, ~?i~~ eenh?re;, n:i_o po::~o dd::,··.r d~ con'>ignar y. 
oon.trautcÇao mmto me.ntfcsts. em qu~ c;;ta o ll:>bro Inl.
nietro da j ul5tiçs, nã> ~6 comsíg •, c 'jr;lO M:n o nobre 
ministro eft'ectivo.da j!A.stiça, com toeo o g·ióíae~e t"dc 
o partido conservador. 

Quttnb á r~m<õç;o, C't:~ clla. cs~b~leoida em noss<:. 
logi.êhção, graças f1 tolcrnnci'l da conJ;titrução n ee~:~ 
r espeito. 
Ma~l senhores, a ~~.;:erkccia ;em d.em-:,netr:l'.lo poz 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 06- PÃjgina 53 de 56 

:s.lmodo o perigo ce ~é::!elha:::.te !aculiisde deixada ao 
poie:r e:s.eciltivo, os bbu~os se :::-e?eten: oo:::: tãn~ :re
quencia, 1pe é t:rgentc riscsrmos da ::1ossa legislação 
a faculdade de rea:-.ver, ;;.stab~!.;c~!l.d.o Í!lS.!l:cn·ibilidade 
abs.::.luta, sal?é> o accesso. 

O Sr. cox.se1h..1iro Eu.~ebio tc:::.tc~ restrii:gir cs ubusos 
que Ee comm~tti~o com :s. ramoç:io dos mo.gütra.doa, 
mas Dão o co~segui0. Co!lstant~:nc:lte Ecii.a as co~arcas 

~ ~ '"" .... : 4-

razão melh.;1rar 'PO't meio d,; te~cçõe~, gue por ests 
fórms não só prejuiicã.o ao prcprio j 1llz1 cox::o á aimi-
nistrsção ~a justiça. , 

~ • n ... .. ::: ::-'""~ 

concordar em todr:s s.,; idés.s com ~ l)l!!<:!!:l:.. Essí~:Ia.da 
pelo nobre deputado d.o mm:.i~i?:a ~entro, cujo t:Uento 
sr.p~ricr ~o t.:! ~1 disti.ogtâdo na defe~a à~ :.:.~gist!atnra, 
e pelo meu nobre amige depntsdo pela Bahia. 

Neste Fouto eu não sou ad.:Jpto d'j n~nhum dos prio.ci
cios ab.solutos (apox·adQs), z:ão sceito exclu::~vamente 
i:.e:n s. ~ntiguiüai~, Dt!lll o mcreci:nento. 

O merecimento, Ee não abscluto, qu~si absoluto, como 
exi~te em. no2EO p:<i:z;, ,-:;era o de~a:cimo, d:i lug11r s. 
graves injustiças, e sté lança a dtemorilli~ação sobre o 
magistrado perpttnem~nte preterido. O que succede 
em noESO paiz actualme!lte ~ Em uma lista de dez o 
governo esco _e o mng1stra o que JU ga ma1s 1gno~ 

porém, como essa Iüta se rcncvs coru;tsntemente á. 
medida dss 11agss1 sem cont~r o f.:.!lecimento dos mais 
antip:c-s, ha mr.gistr,;dos que durante o reato ela lida 

e1::rao e ser esco 1 , , fZ r e . 1m amora. 
lisados pelo g<. vtlrno, contindb a exercer o cargo na 
co&arc!l, como primeira autoridade judicisria. 

EsE_e:; m~gistr~doa, iof~rior;s o_u p~la. moralid!!.de ou 
~ ' -

nato, ficariao submergidos em um tribunal collecti11o, 
onde so.a inítueo.citl. se::-ia nut1a.; mu em um \tibu
nal onde eUe é o uoico mbistro, o unicr> repre~entante 
ela jlllltiça, quo respeito o collfiança pód.e inspirar o 
til&gistrado tantas vezes de.;moralisad.o pelo governo Y 
(Apoi~Jdol.) • 

O pri~picio da antigrnclade absoluta, con~agrado pda 
emenda do nobre deputado pelo municipio neutro, tem 
um on.trol inconveniente em minha opinião, elle mata 
o estimuh (tJpoíado:), e o estimulo é o movei de ~d~ 
r.a acçõ~s humanas. :O~de o momento em ~u~ o JnlZ 

será cle.,ad~ pelo5 "iCon!ecimentca, fatalmente, sem um 
e~forço ele sua parte, ao ultimo grão da h.ierarohia da 
clsssa, qu.neg serão os inccoti~o! qo'3 terá esss homem 

... ' ;) 

a.chr.r em um se::tR.o remoto, sen:: a oon:viveucia de 
homens instruidos q110 d~spertem nelte 11 emul~Ç~O 'f . 

Ha.,·eo:á algo.llS, bem tll.ros, que precurem. dl&t1ngu1r
~e· me.s e:n gera.i o magistrado re::>oru:ad. cheio de c:on
!i~uça e tambem de ind.ole:1cia no fa,;or da lei~ na fata
lidade do acoeeso. 

Ente oco que a soluç-ão õ.cs~a ::-roblc :L r. uifficil esta na 
jw;ta. cotnr•l.:l!l r á;, d ( S d.ou!l elementos, tomando COJllO 
exemplo a ba~e· de dez c::1~agraila em ncs.;a legislaçib. 
N e~t:. l.Ute. de dez tenha o go,ernc rnarg~m para prestar 
ao merecimento e. àomenGge:n que determina a consti
tuição a respeito da escolha para ~s cnrgoa publicas. 
Mas x;ã? -;a~ae d&bi, n lista de dez ha de !ler N'gotada, e 
~Ó cepois lhe !iCrá :w:tsentada ootra pelo tribunal com• 
petente. . 

A.hl cs:á o premio, e rccompc::sa. ao merccimentoJ 
te:::l a injustiça que se c!ú ECtualmeote. 

o 5a. Â"CG'CSTO I>t Ot.l\"Eil\.1.: - E' c emorli. de um 
f.LnO. 

..,l\. . DE: LE!'CA.l\ .- C • ao 
.... a~io C.c~ lug:ues dr:~ d~~embr.rgaC.cr em "!Ui anno. 

Co:. vem que o m.Dgiste:-b : erha z:o ~:en hoxiz,·ate ps.r2 
ct:imula.-lo uma cspr:rança quelque:- ;_ que ~1le d1ga : 
c So eu redob:ar de nf(.rços, so m e d1stinguJr, eu eop
:;::-i:::;irei alguDS annos C:e e•pera no tirocínio ~e minha 
ca..~eira. :. .A.~sim eêtabeleooremcs n emulsçao, que é 
preciso :nsr.t~r e f.\'iT::.r em todas aa clesses, porque E:lla 
é o poderoao tlg~n~e dce com:ne~timent~ s nobres. t Apoia
do•.) 

~enhores, 11.inda <l=. arg".J.X::.e"ll: ~ i:12.i=e::to q-:10 me fcr
~eot: a cox:stitu;~ão t z~ o::.>:-:?r.e :::;~s~€ :no:=e~~c : ~e a 

ccn<tlto.ição entenàesEe qne o principie a~oh:c C:c t.n
tigcidnde de1ia rl'ger o a.cce<eo eles magistrados, :::l.ão 
o teria e~tsbeleoido por excessão a respeito dos minif
tros do supremo tribunal de justiça.; mas sim COIXlO 
O.!lioo principio qne xegesse o acoesso do megistrado~ 
Mas a ccn~tituição entendeo., ao contrario, que Eó ::a 
ultima escal~, :la entrada para o tribunal so.premo

1 
é 

uc o acccsso do magi&trado de\' a tornnNe independente 
· , · p cr e a ez. e :lao 

fela ordem da escolha do governo. 
Quanto .sos vencimentos pouco te!lho qt:.e dizer por 

j:i ebt&r votado o orça:n-ent? em qu~ se angmentoo. o 
' • I 

senhores, eu ls:roento que eEte augmento, que era ha 
tan.t':l tempo reclamado, não fcese feito oom a devida 
prudencia, oom a devi<ta cautela. 

Recorde-me que o Sr. O:J:nselbeiro Eusebio em 1850; 
quando apresentao. o sen projeoto para augmento dos 
ordenados dos magistradc1.1, pondera'fs ~ oon~eniencis 
de augm~ntar os vencimentos do3 magiatradea, m&s di
vidindo-OI! igualmente em gratifict1ção e ordenado, afim 
de obrigar oa magistrado& a permanecerem no exer
cido dos teus oargoa. 

Esta i iéa devia ter si co adopta.da, 
devia r b"d o 
convinha. que se dessem snomaliaa, como aqne!Ias que 
nós conhecemos, de se augment!l.rem ordenadcs de ma
gietradGs que têm pingues emolumentos. 

A noti uidade seoho a a 
o magistrado pata sua aposentadoria e acceeao é tem 

duvida um predicamento que deve merecer attenção. 
Não desejo io.novar no que el:tá estabelecido na legis· 

ls ií.o ~m rela ão 1!.08 .llizeB de direito de 1" inetan ia.· 
mas nao se1 por que motivo S() h!!. de conservar um 
prhilegio estabelecido em relação aoa magistrados de 
2• inats.ncia. 

Q11ando os magistrcdos têm posição mais vantajosa, 
em lugares mais attractivos1 de maia com!llcdida.de, 
como são as grandes capitaes, onde existem relaçõe1, 
esses magistrados podexn e~tar indefinidamente fõn do 
exercioio do cargo sein perderem antiguidade, con
tnndo~se·lhes o tempo para acOO!so ao supremo tribunal, 
ou para aposentadoria. Entretanto os juizfl!' de direito, 
aqusllesqo.e têm de fazer seu tempo em sertões re
motos, em lugares onde ~o cns;em comtn.odidacles, 

• ao p r m se18 ezea e tcença 
em tres sonos, aem perderem em sua antiguidade ! 

Não é isto uma desigualdade, não é 11t:na gtale in
jus~çll. 'f Em. que se funda esta di~p?ftiç!io1 qual sua 

ta'oeleceu abusivamente em relação á maglstrl\tn:a de 
2" instADcia, p ela io.fluencia que ella tem f%ercido 
semp:-e nos negocies publicas; não hs outra razão. E' 
preciso, poie, acabar oom esta odiosa. desigualdade. 

Sr. presidente, vou tooar agora. em um ponto igual
mente muito gravo, e no qual é natural que tambem 
desagrade1 é o das illcompatibilidadea. 

U3U. Vez:- Ahi tamber:n sgrad&rá. 
O Sa. J. DE ALE!ICU.:- Considero ss incolllpatibi~ 

lidadew como uma garantia dll magistratura. Nem pa
reça ititO um paradoxo, porque eu fallo de garantia não 
em relação ao individuo que !ôr .magistrado, mas em 
rslação á clalõSe. 

Penso que 6 neoe!sario garantir o magütrad.o até 
contra snaa propris.s pra.ill.:ões, até contra n ambiçãc que 
o p6de arredar da carreira a que L e dedioco. pare l&Dça
Io nos vaivens da política. (L1poiado1.) 

Senhores, o mt:.gistrado na vid.a poütica, na Tida par
lamentar, na vida admmisnativa, adquire àabitoa oos• 
umes, en cnc1as quo repugnao cem a scven s o 

su~:s augu•taa funoçõcs . O magistrado, qne pll&ou por 
essa vida agitada da política e deleitca·ao nella, não 
põde mais ter aq_neUa EOvezidade e placidez que o deve 
distinguir no tnbunal, o que fazia dizer a. nm grancà 
publici!ta francez, Royer Collard : « Jníz, f~ie impu
e.iTel como a lei. » 

Diz Vaulubelle: c A perpetllidade doB jnizes é uma 
palavra ôca :t; e traz como pro'fa a magistratura f:s.n
oeza, que foi sempre docil a toc1cs 03 caprichos do po
der desde li89 até hoje. A. rRzão, senhores, é porque a 
z:nagistratura franceza não era incompatí,el, cooo tem 
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sl.co em p&rte a ae !Ds;laterra, Dii:o por lei, !naS pelo 
c~s~m3 e sobretudo p~a digitidaae da ca::rei:a fo· 
t'etlse. 

:Não hs muitos dias li um aparte proferido no sena· 
co per um membro da m.agistratura ; < Depda qne os 
juizes sshirão deste ca.mars, dizia o aparte, ella se tor
nou subservie:::~te. ~ 

Senhores, respeito muito a. classe de. ms istratura e 
te.n o qua.n o nunca m1 as e.spm~ço~s E<' VOLUl.tao cara 
ella, porque sempre me senti sem s força precisa para. 
c;x:e:rcer ~ãJ ~rdna e respeitavel ftmcs:ão, diri~ melhor, 
Eacsrdoclo. 

Mas, senhores .• pôae-se be:n defen1er a m'lgtsb:lttiia. 
b:razileira, sem l~çar nm la.béo sobre ll.S outras cll\sses. 
E como adcittir e10sa. proposiçã::> do que o juiz de direito 
é ~ctualmente mais indepe~1ente do que qualquer outro 
ciibdão '! 

Como in<lividuo, r;e ha juizes notaveis pels Ermezs 
de caracter, tambem os ha do e.xtren:u docilidade. 
Qttr.nto ao cargo, não se Fóde com razão d!zer que o 
juiz de· direito Eujdto s.cs caprichos i!o govar=o na re
moção e accesso &aja. pela razãl' do officio n:ais inde
pendente cio que outro membro da sociedade brezi
leira. 

mcc.s de talento, a ponto de podermosdispen~>a:r cs me.
gistrl!.dos distinotos por ~;ue.s lllZes, que podem ns car
:::cira politica prestar granàes serviços no p11.iz:. Se a . . .. . 

.. I 

grandes talentos e grandc::s carsct~res, deixemo los 
exercer essas fanoçõõe3, ns mais nobres o augn~;tas a 
que o homem p6de ser destinado. A missão de julgar . ' . . 
léão,, ~1 e:a o respeito que os povos sempre consàgd.
rao a Jnstiça. 

Não caiecemos de tirar á magistratura sous orna
mentos, chamando-os 2l vida politica. Felizmente não 
somos tão pc.bres d~ _capacidades _9.ue noa faltem ho:nens 
pa.ra. o governo; al:u está a mooia&de cheia. de esperan
ças e rica de merecimentos, do seio da qual sshiráõ 
talentos que ae dediouem :l. carreira politica. E' urgente, 
pois, dacretar a incompatibilidade da f!l&gistra tura, 
como uma. garan!ia. e das mais eBica.zea de sua. inde
~ndencia. 
· Passo á terceira tbcl!e a rom t:l e re ulur distribui-
ção da justiça. Bem sei que em noeso pr-iz não é possivel 
realiza-la em toda r;u.R amplitude. Fru::io-.aos os rccur
s~s necessarios para, de conformid:tde com o dito de 
:Bentham, ôr o tribllDal á crta do ctdadão; ou elo 
mencs, como nos empos B!ltígoa, e que reza, e que 
!alra. a Bíblia, distribuir a justiça :ia portss de cada 
dc!aiião. Mas, sonhares, se os nossos recursos nii:> per
citt~o uma perfeita e exccllente distribuição de jnE
tiça, cumpre que ao menos ncs apj'ro.xime:nos d:: as : i-
ração constitucional. • 

A respeito das relações, o p::-ojecto n:~. miuht: o:Ji.
:Jião é escasso se não avaro. Não so~ àaq·,Jelles que 
pensão como o nobre deputado por P~r::.ambuco, um 
êos C':'!:amentcs da sua classe. 

A constituirão. n~o determina imperativc:c:J.C~tc q~c 
em caca provi:::~cis. llRja pelo menos uma rcl.:.\ii:>. ~m 
::J<?U conc eit \l a conslituição consignon um dm :ü ratum 
q.:e ~e-lia ser realizado pelo desenvolvimc:::~to natural 
elo ? Siz. 

De:nl!is, qnando ::::es::no ll constituit;:ío !c::se icpcr:I· 
:.iTa neste ponto, não é ellc conetitncio!:nl, porque a 
ms:.or oa. monor diviPão da jnrisdicção por di~.:rentcs 
~:i !:n~.naes não tdrecta oa limites e attribuiçv-:!5 dos po
cc:-cs politi~os nem os direitos individuacs. J...s r.ttribui
çõee sl':o as meemas~ a questão 6 si~plesmen~a de nu· 
r:.c:-o. Po:tanto, ainda quando 1> letr~ da con: titoiçio 
! c E!'C te:-mioantc, não estava o Iq:(.,!ado::- crdiuario 
i!lhibi:do de alterar o modelo con1ti: 'J.cbnul. 
Deve:::~os, é certo, ir ::.os apprcxiCDa:J :1o o ::cais que 

!ô: poeeivel do typo constitucio~al. P ,; r cc=· me da maior 
:::<?cc5~idade a creaçiio de mais rdaç<it:s , c não ~ou eu 
~é:r.cntc q-:1'êm assim pens:?.. Esta. opwião tctn siclo 
~C ::.u:Jcil':da ::!O par!amento diversss •;ezcs. He. co.i tos 
::::no!:, o r.t:op::io Sr. mi~tro da justiça, qll2ndo aqui 
se c.ll:cutio o projecto do Sr. Limpo de Ab:l!u, hoje 
vü;ccni:e de A.baeté, a e~te respeito, !ormnlou uma 
~ ::;c::~ a-:Jg::lentando o numero dc.s relaçiJ~s ;ne o 

!0:'1!0 IV 

Sr. 'Visconde de Abr.eté tinha em vista crear. Deu·ee o 
facto na. mesms sessão em que se votou a lei de 3 de 
Deze!Ilbro. 

Além disso, senhores, o nob:re ministro da ;astiça 
eil'ectivo, o Sr. conselheiro Nebiaa, confessou e<;;ta .. neooe· 
E!dade. Portanto, o projecto daa illustres ccmm:!ssões 
ccntre.ri_a. a opin~ã:o d:'sdons ministros da justiça actuses, 
o efreottvo e o mtenno. Nem rOcf-de a razii.o da. falta 

e me!os, qua:a o o governo se mo;,tr~ tão predigo em 
me1~o:ame~tos m1o~~riaes e .na cr~ação de empregos 
admlinstrativo~ de 1mportanc1a mwto secundaria.. 

Pasw a outro po J.to, aos tribunaes inf<>rior~s. Se-
nhores, querendo-se entender ngoroanmente a consti
toição, de modo s. oomidernr·se illegal o exercicio da 
peqnEn:::.s ja.ridicçú3s por outroa juizes que não scjão os 
e.xpress;;mente ~r::ados pala ooasthuição, <ieclaro em 
co!lsciencia que julgo impraticavel ll. :nossa organisaçãa 
judiciaria. Não é pos~~vd dispensar no Brazil juizes au
:!C!liares que exerção attribuições limitadas a peq:tenas 
pa~sas, que dcciàão das pequenas locaes. Não conheço 
patz dgnm, entre os de melllcr orgauisaçiio jndioiaria, 
que det.oiae um alt() m:1gistrado pars. distribnir j astiça á11 
parochias. Em França, em Inglaterra e nos propxios 
Est:1dos· f! JJidJst. oaja ~e i constitucional é ess~nci~en~ 

1 .. 

oiaria. A par doa jnizes que jn.lgão os grandes feitos e 
as g.r~ndes causas ha, para pequoauss questões, juizes 
aux1hares. 

de paz, nem os juizes municipace; mas, bem entendi
do, adttrictcs unicamente a funoçõea mui limitada!. 
Ente!ldo que a constituição deixoa msrgem. para isso 

~.. . . 
juizes municip1cs tenhão depois de certo tempo de 
tircoinio a. Titalicicdad.e, não 116 para. que se tornem 
mais icdependent~s no e.xercicio de suas funcções, como 
para servirem candidatos idoueos, entre os quaes o go
-çer.no escolha os magistrados da constituição. 

Qnn~to aos juizes de psz, devem ser inco:npativeis 
com toda. e qualquer fanoção eleitoral ou aaniinistra
tiv~ ; devam r;er meramente juizes. Actualmente quem 
são or. jnizes de paz? São os homens mais audazes e 
decididos n~s lut;~s pnrtidarias, mais cauazes de de
fenderem uma mesa elc:itoral contra o assalto dos ban
dos op estes, mais a tos pa.ta. a con uista de nma o lei ão. 

uem, por m, aos Jntzes. as attr1 mções e e1tora!!s, 
c e:ees juizes ser:io muito competentes e idoneoa. para. 
julgar as pequo:1as demandas. Então o gtande proprie
u rio, o hcoem eisudo, de caracÜ!r honesto e circnm· 
spcc o, nao recnsar In31S e.xCJrcer o oa.rgo e JlllZ e 
paz ; ao contrar:io ostim!'.rá ceou par um cargo qae o 
habilita a dístzibuir jnstir;s a teus concidadãos. O no
bre ministro ào imperio deseja crear a vida local; ha
verá m.elhcr elemento para. creer a ,ida locnl do que 
esse de rchabilitar a instituição doa juizes de paz.'l 

Ainda um outro ponto que mn.ito importa á bos. a~
mini.3traç:io da j nstiça é a ~ua t}uidll.de. Temos varas 
especiacs e tribunae3 de oommercio. Ora, senhores, a 
ecp:!rnc;íi.o dae cspecislidndes, sobretudo em materia de 
ju6tit;::t, é propric dos paizes mnito adiantados, do.!l pnf
Z · R ::nuito civitissdo~, que já pcs~uem uma excellonte 
jnotiça co!!lmnm, c para le~n-la á perfeição a dif.tri~ 
bc.em em nrics ramos. Nós, porém, tão F Obres ainda a 
este rcspei:~, x:ós, que ainda nib temos uma justiça 
coromur::t digna do pai%, n;;~ ~odcmcs at:pirsr ás espe
cialidades, a j·.üzcs privativos do civGl, do ccn::unercio e 
do or ~·hão?. . Me parece que é n:n obstaculo á !orm&çã.o 
de bons juizes. 

Conve::z::. diminuir o nnmero dos magiat:-ados, aSm do 
pcdt i :llOS bem recoopcx:sa·lorJ A IDgl:.ttcrra neste poDto 
::em cooprehendido a verdade da organisação ju.<ticia
r~. Et4 não quero cansar a attenção da cnmara; sobre 
este ? o'lto limito-rr:c a ler um trecho do r elatorio que. 
na. cua1idade de ministro da justiça, tive a. hcnr& de 
apr.êsenta.r na. sessão do anno pan ado, pag~. SI e 96. (U .) 

Dcsejrtva tam'Jc:n, Sr. preeidentet cccupllT-:J::e llll'g&
:n~ntc co:n toma these dll summa importrulcia, que.l é 
o jury, these que n5.;s p6de ser eequeciaa czua:::úlo se 
trata da disttibnição da justiça. 

O jury entre Dóa está incontcstevaln::.e:::~te muito i:n
bui:l!o des fórmulas h:glr.zas. Quando se traz:eplaz:ta 
-::1:::a i:lEtítllição de qualgner pai% para o ot:tro, é ~eoes-

25 
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ss.rio, para que ella n1edre, daspi·la daquellas fórmulas 
que r;ii.:> peouriares áquelle povo, e que só por elle podem 
ser be!!l aceitas. 

Devemcs simplificsr o jnry; é üo seu mec<múmo 
complicado que tem resultado o descredito em que in
felizm~nte c;chio em ::1csso paiz. 

Senhores, quem não sabe, qu~lquer cbrs. sobre 3 j~:s
tiça i:lglezn o reú:e1 quem nã:l Qv~sce gs exemplos de 
presen.:rsnça que uão dão os j-c.redcs csquelle paiz no 
julgamento de um ddivqueute pars. cheliJ;a:rem á tli!W
.Illid.:de, se:::::1 a qus.l não ha sente!lça 't H a exçmplçs de 
n:.+! jnry re•istir S. fomtl e á "<iglli:. p;.: cüu, potque 
nenhum:l. das opiu!.õ;;s f c r~solve & cei!er ps.ra obter sa 
a. u-::a.!li~i~de. Esta. presene.:a.=.çr, ?topría do ca.rac:tcr 
sax;,t:io e filh.s. da co!ll>ciencis que tem o cidadão inglez; 
do seu aeve.::, aão se encontra e:n pe.izr?s neTos oo:oo o 
no5so, com um povo po-aoo instruido e de inciola mt:.ito 
diversa. 

Se não aceitsmos a un2nicidade como ccnc..içáo da 
sentenç~, c:: piamos o<>rt1õa fórmulas que a Frauça, maís 
bem nviaa.C.s, modificou simpliics.nd.o o julgamento. 

E' innegavel que o nosso julgamento pelo jc.:-y .~ 
moroso, fatiga e:z:ccsr,iv:u:nente eis jurai!::.>s. E' :tlece~sario 
~implifica-lo abolindo sobretudo c. ldtura do rçce~o 
orm a e completamente inutil (apoi/;s(uu). bast:-;, qae, 

;na o:.:~:>siio em que o ocn.sel!lo vni pronn!lciar o seu 
Oet'dictum, o snmmario lh.e sej~ oonfiauo afl:n de que o 
pOS$a coruso.ltar. Em re rs. o ·ar não 'ul ... a senão elo 
qae ouve opoia. , ; a prova q"-e so retu etermma. 
o ja1gamQnto paio jury é a prova oral e exhihid~ na 
andiencia, em presença do conselho. 

Não h.a. necessidade !.ambem de longos debate11 em 
ss e pequena 1mpor ClS. 

u~u. Voz::-Seria perigcso. 
O Sa. J. DE ALE:SCA.li.:-Em Inglaterra nenhum pro

wotar, em causa de penca importnncia, f::z ':lm discar
ao; para sustentr:: a acousação,limita·~e a e!lamerar as 
provas, e s6 a ouvir a deft.:sa, a conteeb. Entre nós, 
porém, estão em ruo ng réplica3 e tréplica!'; o direito da 
aCC'J.Ssçio como da d~fesa é am.plissimo. O capricho dos 
advogr.dos póde prclongar indefinid.am\lnte a disou.sdio 
com cxcesaiva faàig:1 dos jurados. 

Outro ponto, senhozea. O jury ing!~z exerce uma 
es ceie de à. a. o r · · ·" 
so rc o direito, e ez muitos casos niio decide sóroente 
do facto. hto tambcm está no c~ract9r do povo i.oglez ; 
tolera-se qua o cidadão daquelle paiz, quo prcfessa um 
res eito reli io~o ela lei tnaíta& veze como ·urado 
atteno.e o CJC~cs:sivo :rigor da lei. N~o se p6.i e admittir 
essa faculdade em outro puiz; o j ary deve limitar-se 
unicamente ~ decisão do facto . 

Não sei o q a e sigzrifi.os dirigir um j r.:.;z ao j tll'y o 
quesito da exi~tencia de ci.rcumstanciRs agj;C:a\'lintes oa 
atte:cns.utcs. O jurado não é o:,::igado a cocllecer a ter
minologia juridion. O qn.e~ito de"le "Yersar S-Jbre a cxis
tenoia cu não e:x:istencio. de tal cu t-r..l f~cto. A spplioa
ção da lei, s. dassiE.oação jurídica, ó do magistrado. 

O Sa. FERNA~l>I:S VIEnu .. : -Apoiado. 
O Sn. J. D& ALENCAR: -Sr. prasidoo.t~, te::J.hc-mc 

al.Jngado mais do qt:.e doTia e vcu concluir. 
Já disse que Ilâo acredito nessa reforma, que não 

acredito q1:.e o projccto das illllf~ea comrn~õel!l, apezar 
da maioria q-:xe o ~:1bínc;te t em n~sta casa, seja con
vertido em lei. Enteu:lo que estamos dceperdiçando 
inutilmente o ncs11:> t ampo com um:1 t:io lcng .?. discns· 
&iio, que não trariA resultRdo util. 

Se o govcn.o quer, ec clest>ja tmceramente :reslizar 
nm!!. reform~ qualquer, boa ou má, da l··i de 3 ele Do-
:zcmbro, só tem um meio, r epito. Vá ao &cnado, o:1da 
o nobre miniEtro da. marinha, chegando ao accc:-do que 
já s.:muncíou co:n a ()pposicão, formulará nm projecto 
qne obterá a approvação daqoella ca mara. O gabineta 
ent1io, co:::.o o gabinct3 d.e 23 do M~trço, armado oom 
este pr;;.jccto, pedirá ~os seus amigos, á saa maioria. 
desta oamara, nm voto r e con5ança, para approvação 
daque1le projecto. 

Eate é o meio, a esta. é s::m à u.vida a intenção do 
governo, se dev.:?mcs dar, como deu, todo o credito ~ 
palavru proferidas pelo n obre n:inistro da msrinha, 
que :cão as pronaccíou sem a devida. roflexão. 
E~, poia1 oorrcspr;ndo aos à.~tcjos do gabinete, sir..-o a 

Sml.B intenções, propondo o ac..iament<> desta d.iscns:aão 
por alguna dias, emqu:mto o goYemo cornbina com a. 
oppcsição os prcjectos de reforma, que annnn":liou ao 
pa.iz o nobre m.inist:o C.s msrinha, e que o paiz natn
ra.LmGnte agu,;.rds.. 

·O t.d!amentc que von p opô: é logi~o; elle tem ~:eu 
funda!!!ento, não &6 na ~usenda do ministro effectivo 
da justiç2, qua aliás j:i está r.seabelecido emsun ssoude, 
e entr3tallto não comparece :c~sta o::.s~ "Cara di:cutir a 
ma.teria mais importante de me pas~, como tambem 
ne ímpotenoia d.o gc.bi:uet~ p:.ra ree.Jizs.: s~es idé~s, im· 
potencia reec n!.:.eaiEia pele na6re ministro da ma.inha .. 
nesse comprvmi"s.o solomne que temeu ante o psiz de 
aceit&r as emcnd<2s da op!lcsição. 

Pzr:1 que, Eenhorcs, os j :t::isoonsult;)s notaveis dos· 
pqndere~ ,;eua c::beà.ae' ds conhecimentos pera estu
da::em as t!::csea mais importantes Jo nma reforma 
jadiciaria, se o tr~?.balho tem. de ser inteirs.mente muti
lztd.o, ~fi::n do receber as idéaa que lhe q"eirão e:~xertsr 
os ncs;scs adyersarios '! Pllrece mais cu:: i~! que a reformn 
venb do ~e:aaào par::. a o:o.m3ra1 o~roo v~io a lei de 3 de 
Dez~.mbro. 

Se:J.hores, todos cs p:ojecto;; ~p;::amto~cs que tem 
a re:oen tl:.do o nbiu te ·' t 

ministros, não;ruem para. rnim ama reforma muito sim
pl2s, tão importante, quanto feound,. em :>:efultados, 
a :representação das mi:lorhs. 

uc:n lê a cb~~ de lord e o '-
amentsr Ing aterra, esvri · tor este esee:::tcialmeute 

praticc, oomprehende gnanto e Ingh.terra deveu a uma 
anomalia que se introduzi::> no seu regirocn; refiro-me 
aos burgos odres ( borrtn boro ' • 

01 essa anom a que ell a importc.ncia que chegou 
a ter o patlnmento inglez; porqno esses circules, onde 
se ele~ão deputados com .c::eia duzia de 'Yotcs, cstc.·•iio 
nas mãos dos proprietarios da ambos os partidos, e man
tinhão n representação da minoria, levavão constante
mente n.o parlamento os homens mais proeminentes de 
todos os partidos. 

Se a Inglaterra não tivesse os burgos podrts havia de 
soffrer tambe:n nos fins do seculo pusado do mll das 
cam:u-u :mnnimea ou quasi unanimss. Tambem a.lli 
predominari& a Jllesma instabili~de da \'ida publica, 
que nrio dei:s:a creare:n-so ca grandes homens de estr.-

• • r s, omens raquela os na Vl 
publica.. (.ApcJt:~!leí:. ) 

Tambem, senhores, na Inglaterra como neste pai2: 
30 havia de dar ? absurdo de .não ser possivel um ho~ 

J : 

invertendo assim o systema :representativo, no qual a 
inicistive, o impulso, a acção, a verdadeira infiuoncis, 
pertence ao ramo tempor~rio da legislatura, s cs.mnnt. 
immedill.ts e genuina exp:.-essão da opinião. 

UM Sn. Dt:rcnno :-Apoiado ; hto influe pornicio
;:unonte. 

O Sn. J. DE ALE~CA.R: -Se naqueHc paiz não tivesEe 
havido a anomalia a q ne al.ludi, havia do se dar o mes
mo absurdo quo se dâ em nosso paiz. Lá , Pitt e Pal
merston rejeitão'o paria.tt\ para ni!o porder. a influen
cia; sqo.i, todos os homens poliâcos aspirão como n sua. 
ultima esperança., como a conMgração de llll,_ infl.aen· 
cia , u:n s'sento na camare. vitalícia ; porqno sem isso ni!o 
podem pesar nos x:cgooíos pr.bliccs. O titulo de c!::.efe 
a!lda. unido ao titulo de sensdor. Per mais t slet:tos e 
dotes q::~e tenha no Brs.zil um homem politioo, por msis 
importante quo ccja, está sujeito ~to f.a~ do poder mode
rador, q-oe o p6do faze:r ou CI!Sat ou João F e!nandes 
(risada:) ; au: Cetar aut hillll. 

l Eso tem causs.do um mal c::nsidcrnvel ao Brazil; tem 
desvirtuado inteiramont3 o systemn. representativo, por
que, senhores, é inoontestan~l, a ultima palavra da 
politio& u!b suhe d-este recinto, onde deve estar a ver
dadeira e mais pura. expreEsão da opinião publica, mas 
do n:::a oamart. vitilioia, repreaa:atante remota da opi
nião, mais pro:rima do poder do qao do p:.vo. E ' 12 
que estão os chefes do p1utido, ó du lá que vem a dirco
ção da opinião publica; quando so querem reformar 
lei&, a inicia~va moral parte G.e lá. Ellea têm a autc
ridado porque o systema ~stá enb<tc:rtido ; a. baee não G 
a dt:m ooracia, !:las a monarchi!!.. 

Sr. ? reside::te, aqtAella ancmalia de quo fallei :::.i:io 
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toi senão um presen.timento da grande idéa da repre
sen~ç.ão das minorias ; :oós felizmente não precisamos 
rec<:rrer & ella, pois já achr.mcs o principio estud.ado, 
e a;.té realizado. 

" - Se o partido cont!eru.~cr durantQ esta situeç:io ao
tass-; o pr.iz com es~a rdorcs, eu acho que teriam os 
feito mr.is p1t':> bem publico, co auc VJtanio todos os 

"' I .,. • 

que E>nc(jn:ra da parte do gabinete "ema reeiotencia 
tennz. Ten!Jo conclaido. ( lfwto bnn! muito bem!) 

A dis~ussão fie:!. adiada pela hora. 

LJCE!I'f,~ AO DESE'IB~RGADOR A. GO!'i~ALYES !IU.BTS:SS. 

c Assembléa geral resolve : 
c Art. r.• E' o governo autorise.d') pa.-a ccnced.er 

um rumo de licença com todos os ~encimentcs ao dtsem. 
bar!!:a<:or da relaç..~o da Bahia Antonio G;mçalvcs 
Martins. 

< Art. 2.· Revogiio-sc :c> disposições em contrario. 
c Sals da.s commisfões, em 16 de Agosto àe 1870,

c. Mm,dt$ de Almei~a.-Joté Calmon. • 

LICEN1!~ .AO li&!EllBAB.GADOR !li, C . PiliTO. 

c A asEembléa. g<:.ra.l reaolve : 

desembargador Mn:::.cel Cerqueira Pinto, presidente do 
nibunal ào ocmmercio do Maranhão, um anno do li
cença com toaos os seus vencimentos1 para tratar de 
sus snude onde lhe convier. 

c: Art. 2.• Rev0gão-õe SI! dispcaições em contrnrio. 
c Sala das commisEões, em 16 de Agosto de 1870.

C. Henies de .oilmeila -José Calman . :~~-

LICENÇ.l /t..O l'ADRE L, G. DE AlUGAO. 

< A asse::nbJég geral :esclYe: 
c •. • o ~:::no su.or•sa.c.o ps.ra on e er 

ao paC!re Luiz Gonçalves àe Arsgão. vi~ rio aollado d:l 
freguezia de Ncrsa Senhora de Nazs.reth da v;gia, na 
p~ovincia do Perá, ~res annos de licença com o ven-

: , .. 
sa-:Jdc dentro ou fóra do Imperio, i:evend.o -porém dt.i
xar pcsso:1 idcnea qu.o o &-:!bstitun nos dcv3res p::>.ro
cb.i!!CS . 

c Att. 2." SE:':l r!lvogadas ss disposiçõen e:n con.trnrio. 
« Sala dae co:x.miseões, 16 cie Agosto de 1870.-C. 

.lC endu d• A lmtida..-Jcsé ca;mon . ., 

LICE~Ç.\ AO :2," llSCRTI'TURARTO :0~ ALI'.I.:'\DI:GA. DO 
:UARAHlO J. n DE SOCZ\. 

« A ~sscmbléa geral rcs:::lve : 
<t Ar~. 1.• E' o gover::.o s.utorisaC.o !l co::)ct>U.cr oito 

::n~zos G.o Jicer.çs, oom todos c~ seus vc:::ci:nHnbs, ao 
2• escriptur=.rio éa ~lf~ndcgn do Mar~::ilião João Rr.y
::nunco da So;;za. 

<c Art. 2.· R"!vogão·r.e as c1isrc~içtíe;o c~ contrnrio. 
c Sala ébs comrniceõ~s, em 16 d~ Agorto de 1870.-

C. ~en~u cc Almeida.-.1oJti Cclmcn. ~ 

rE:o;süEs A. on·Ensos. 

< A :tEse:::1cl•Sn g:;ral rewlvc : 
c Art. 1. • E' 2?p-rova.:::. a ?en~ão de 600$ corrcspo:l· 

C:cnte :í. cc·ngru:t, c : n.::e:Iiia por dc::::-et~ cie 20 de Julho 
üc i.8iO, no conogo Candido Affonso dos Sentos Lage, 
-;igario c ~1h:c1o na fregt:e;zia de Tli.:,t~.u;ru;;:,ú, bisps.do 
2.c M<.rist:.Il.:l1 prcvi:1c:a de !l!icas Geraes1 não podendo 
~ozAr <i~sta ro.o:c~ :mtee da vcriBcar-EC ~ resignação do 
bc:leficio. 

c Azt. 2. • Si!o rc~og~tU..s :~s di6?0siçücs e:n contrario. 
c S11la d=,s comr::lisliões, em lr. ce Agosto ã.c_l87•J,

J o:r Calmor..-c. ?z/er.d~s dt .:1Zmtida.. :. 

c!arr.. o decreto de 6 de Julho de 1870, devendo esía 
petn:ão ser psgll. da. data do piimciro d<:oreto. 

< Art. 2.· A pem~o de 400 rs. diarios, ccn:edid.a por 
decreto de 29 de De:;.embro de 1869, ao aolda.do do 39" 
corpo e >o untanos a patris ~ gue o~ ran.cisco, 
f.ca elendu a SOO rs. tar::1.bem diarios, em ruão de ser 
elle cabo de esqu~dra do n:Fsmo baWhão, conforme 
declare o decreto de 6 de Julho de 1870, devbndo esta 
pemão ser paga. da data do "Primeiro c!ecreto. 

« Ar~. 3." S::io revogadas as dispn~içõea em contrario. 
« s~la das commi&ões, 16 de Jolho ~e 1870.-C. 

Mendtt 41.A.lmtida.-Joli Calmon.~ 

c A ll.l!se~b!h gl3ral resolve: 
-s: Art. 1. • Fica approvada. a pemão de 1:8008 an

nuaes, repartid:&mente, oo?-cedida P.<Jr decreto de 30 de 

cis::s. Mutins F:1rt~:do, Herminia Martins Furtado, 
Marianne Mnrtins Fartado, Hen.riqueta Mar:inü Fur~ 
taclo e Zulmira Martins Furtado, filha.a legitimas do 
renador do imperio coc.Ee1beiro Francisco José Fr:r-
tado. 

< Art. 2. • E.r.t& pensão deverá B'!r paga da data do 
respectivo decreto. 

c • . -
trario. 

<Sala dns commiEsões, em 16 d;, Agc,sto ele 1870.
C. Mnuler d• Alm~ida -Jos~ CaZmcn. :t 

c: A assembiéa. geral resclve : 
c Art. 1. • Ficão approf'Sda5 ss scgni.ntes pen.;ões con

cedidas por aec:ctos de 11 a.~ Maio àe 1870, a saber : 
« § l. • PeneõJs mex:s11es: de 301, correspondentes 

s.e meio soldo da pateate da C!!pitão, a D . Marcolina 
Thereza Dourado Nery1 viuva do capitão do 16" blta
lhão da infantaria Felippe Ncry dos Anjos, morto e:n 
oombs.te ; de 12S a C;,rolins RoEa ile Oliv~ira, viul'a 

o so o a vo u a.uos a na ~ l~·co u er-
::r.e BrtUD., morto em combate, acm prcjuizo do meio 
aoldo s. que poSSH. ter direito. 

< ~ 2." Peneõe_:; dis.til\s: de 400 ~s no 2" Ctl~e~e de 1.• 
. u ... • - .. 
do Sul Augll~to Carlca Benj?.mim E~u'O!'o acs ~old:1.dos 
do 51• corpo de ~olunto.Iics àn -p~tria 'Matc~:~lino Ono, 
fre do Esnirito Santo, do 1" batalhão de infan:a::.ia 
Fra.nciscô de P~u1a, do 2• F:anci~:co Pl!rcira de Brito, 
do 6" Francisco Jcsé Pereira, do 13" João Lot:renço 
Soares; do 600 :-s. no anspeçadA do ~3· corpo de VJ
lucta; i os da potria Thomaz Gomes de 1t!scedo, acr 
C:lbos d'il e;quv.dn1 c1o 28° Firmino Forre:r::. Me.!dcs, 
do 47" Joiio Goz::çalves C!" Faris, do J• 1·egimc=.to de 
oavallari~ ligeira Antonio Vieira da CoEta. 

c Art. 2. • Estes pemões dcvcráõ ser pagas desde a 
data do~ decretos ou c na concoc~rão. 

cc Art. 3. • Sf.o icvo12;adM ss dispGFições em contre.do. 
c Sala das commiEsões, em 16 elo Agcsto de 1870.-

C. Mendes de Almeida.-}O$é Calmon, ., 

c: A assombléa geral resolve: 
c: Att. l. • Ficüo :;p~ro•adns as S(;guinte5 pc::1: líes 

ccncedid~z por dec;:e~(js de 6 de Julh.o de :870, a 
:lbor: 

c § 1 .• Pensões d.isrins: de 4~0 re. a::s so!à.cà.os, 
Pod:o J<::Eé Arch::mgelo do 44" corpo ce volunti<rics cs 
natria, Joaquim Moniz da Pe:ohs, solds.do rcfo;r:::sdo 
do 3i• dito, Agosti!)ho Antunes :Lopes do 12" batalhão 
de infa:1tarfs; de 500 rs. s .Antonic Bir po aos SarHcs, 
an~pcçac1_a do 18" ~atslhão de infanta,ria, :Se"T~~ano J o~é 
R:.ngel a!l S11~pa10, cabo de esqt;::o.ra do 3< co::~? ce 
'Volullt~rio! à. a patris., João Alves de Soaz.s de 39" aito, 
e Antonio Clementino de Côrtc R:bciro do 53" C.ito, 
~ode:: invalid~>dos em combat~. 

• § 2.• Pen~õ~~~ memaes: de 211, se::n r>:(;jdzo à.o 
meio soldo que lhe ocmp~tir, a D. Anna Pont'-S ~a 
Fo:1~ca Figueiredo, viuva c1o tenente do co::.()o de &a-
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rad.ores do exercito Fra.ncisoo da Fonseca Figueiredo, 
morto em combat4; de 218, sem·:prejuiz:l do meio soldo 
que lh!! competir; a D. Maria Carolina de Mendonça 
Santos, Tiu-ça do tenen~e iio 16• batalhão de infantaria 
Constantino Lca:ldro dos Santos, morto em combate ; 
de 478 a Antonio Felioiano Pimenta, tenente do 23' 
corpo de volllll.tarios da atria, de 60 a Cand,ào Fur-

, cap1 ·o o • corpo e cava na a 
guarda naoio:J.al do Rio-Grande do Sul; e de 848 a 
ADtonio Alves da Fontoura Riquinho, major do 16' 
corpo de caTallaria .ia guarda n~cíonal do Rio-Grande 

, .. · · · s em com s. e. 
c Art. 2. • Fioa approTacla s pensão de 601 me!lsaes, 

igual ao soldo da patente de capitão, co~cedida ~or 
decreto de 14 de Julho de 1870, a D Mar1a Adelaide 
Martins Bra:::1dão, viuva do cllp~tão dll Tolunta.rios _da. 
patria. Antonio M'anot l de Almeid~ Br&ndão, fallec1do 
por ferimentos recebidos em combate. 

« Art. 3 .• Estas pensões serã.o pílga.s aa data doa 
rcupeotivos deoretos. . 

c Art. 4." A. pensão de 400 rs. cüario3, ooncea.ids 
por daoreto d-. 29 do Fevereho de 1863, e approvada 
pelo decreto le~islativo n. 1,620 de lO_de .Julho a.e 186?, . .. 
!herma FraDoisca de Almeida, àevs enten~er-se oomo 
concedida ao soldado do mesmo corpo Guilherme Fmn
cil!co de Albuquerquo, dovendo esta pensão ser paga 
õ.a data do docreto de 29 de Feve · 

c Art. lS. • Revogadns as disposições om contrario. 
c S!Ua das commissõea, em 16 de Agosto do 1S70.

c. Mendu d1 Almeida.-Jo1é Calmon. » 

<A a 
c Art. l." Fica approvada a poilsão de 42S mensaes,; 

concedi .ia por deoreto dB 3 Agosto de 1870, repa.rtid3.
mente, !s sete irmãs do 2• tenente da armada e imme
diato do monitor Rao-Grarv!e João Olympio Tcllea de 
Menez~. DD. Christina.Jtilia de Menezes, Maxia Mar
garida Telle•, Anna Amelia de M:enezee, Joann.a Maria 
Tellea, Primilivia Joseph'l. Telles, Maria Jtllia de tle
nezes e Nathalia Ro&a de Menezes. 

« A-rt. 2." Esta penaio será paga da data do referido 
decreto. 

c .Art. s.· Ficiio revogadas aa disposições em con-

c S~la dos oommiasões. em 16 de Agosto de 1870.-
C. Jfenrlu d1 J.lmei:la..-Josí Calmon. » 

c A a SI! 3mbléa eral res v : 

cc Art. 1. • Fici"io approvaàas as seguintes pontões· con= 
cedidas por deore~os de 20 de Julho de 1870, a saber: 

c § 1. • Pensõe11 diarias: de 40:> ra. aos eoldadoll, 
Meneri5 de Campos Soaza do 45• corpo de volUD.ta.ri<ll 
da pntria, José Franoi;sco dos Santos 2-o so· d~to, Çus
todio Gomes de ArauJO do 3' b:itsloao de artílha.r1a. a 
pá, José Gomes de Pinho do 3" ba.talb.iio do in.!antarin, 
Prooopio Joeé da França do lO" dito, JoEé Raymundo 
4a SilTa do 12" dito, Oliveri~> Peteira doa Santoll do 21.• 
corpo de oaYallariq. da guatda nacional do Rio·Graude 
do Sul; do 600 rs. a Pedro Rodrigues JÃcquea, 1" sar-
5tento do 1" corpo de cavallaria da gua:rda nacional do 
Eio-Gr~nde do Sol. 

c ~ 2 .• Pensões menr;&os : d.e 3ô;'; a Manoel Jor.q_uim 
Vergara, alf<!rea do 16" corpo de c<~.val111ria dli guarda 
nacional do Rio-Grande do Sul; de 4'Zfl a Frmoiaoo 
CandHo Tei~~ira, ~cnente do 38' corpo de voluntarios 
da patria. 

c Art. 2: E&tas pen&Õas serão pagas da data dos rea
ectivoa deol:'etos. 
e~ Art. 3. • A pensão da 400 rs. diarioa concedida. por 

decreto de 11 de De:r.e:nb~o de 1869, a.o soldado do 36. 
corpo de 'tolnntariO& da patcia., fica elevada a 500 rs. 
diarios, em ra:z.~o de ser elte cabo de e~>quadra do mesmo 
corpo, enio soldt~do, conforme o decreto do 20 de Julho 
de 1870, de1endo a dita ponsão eer paga da data do 
decreto da 11 de Dezembro de 1859. 

Cl Art. 4." Ficio re,.ogaiaa as dúsposições em cón
trario. 

< Sala daa commil6ões, em 16 de Agosto de 18'i0.
c. !Jlmdu d~ Almticla.-Jo,é Calmon.• 

c A asaembléa geral resolve : 
c Art. 1." Fica approvada a pensão oo:r~oedida por 

decreto da 30 de Jnlho de 18701 da quantia de 1:0008 
annnses, a D. Isahel Hercnlana Ferreira Gomes, fi!!:.s. 
legitima do senador do imperio conselheiro Herc::!.ano 
Ferreira Peima. 
· • Art.. 2 .• Esta peD!!ão será psga da da.~ do ::espec
tivo decreto. 

< Art. 3 .' Rr.:vo ndss as ·s od - s 
c Sala las commissões, era lt: de ~gosto de 18iQ. 

-c. J!1nd11 de Almeida.-Jo~é Caln,on. » 
< A a$Sembléa geral ::el!olve: 

· oa apprevsàa a pensão de 600S attn®es 
Clorresponi!.cnte á coz::grua. que percebA, concedida por 
àe:.~reto de 27 de Jullio de 1870, ao padre Fra.noisoo 
:Moniz de Ml'llo, viga:io colhdo da fregu.;:zia de Jesus 
Mntia Jo~é do Pé do Ba:cc:l, na provincia de Sergipe, 
nib podE'udo, po:-ém, gozs:r deats. merc~ antes de ve
rificar-se a res.igll8ção do beneficio, eujaa obr!gsções 
não fóle 'Preencher. 

cr Art. 2." Est:1 peru;ão será paga da data do respec
tivo decreto. 

c Art. 3.' Ficão :revogadas as disposições em con
trario. 

< s~la d· a •• - , em 1 o de Agosto de lSiO. 
C, Mtndu dt Almeida -Jo'i Calmon. 

<A a.ssembléa geral resolve : 
< Azt. 1.• A penaão de 400 ra. diarlos oonoedi~a or 

~ ao caee:rc;or--
m:;dc do 27• corpo de '\'oluntarios da p~ttria Porfirio José 
Fernandes, Soa eleuda, por decreto de 3 de Agosto de 
1870, a 36S mensaes, egnivalente ao eolao da patente 

, · - iliêíís pelo de· 
ereto de 20 de J alho ultimo. 

c Art. 2. • Esta pensão será paga da data. do de ore to 
de 3 de Agcsto de 1870. 

c Art. 3. • Revo~ndaa as dispo~içõea em contrario. 
<Sala das oommi86ões, etn 16 de Agosto de 1870.-

c. Mende1 de Almeida.-Jo1i C•lmcn., 

ISE:'íÇÃO DE 1111\EITOS :n: tliPOB.T.\ÇÃ.O. 

c A aasembléa geral resolle ~ 
c Art. 1. • E' o go-verno autorisado para conceder á 

· · s isençao e ~ntos 
de oonsnmo não só para o material s(ibresalentea que 
os empre.zaricsimportarem pelo pra:ode nm anno, mas 
tambcm dlll'anto todo o !Jrazo do duração do a(!u con-

. . i , O:::I.C6 O 

e perfeição das macbi.n&s da em preza, tudo nos termos 
da olsu:~Jla 23' do dito contrato, approTada pelo decreto 
n . 3,898 cio 22 de Junho de l86i. 

c Art. 2. • Fioão revogadas as disposições em con
trario. 

< Sal:l. das commis~õe<~, em 16 de Agosto de 1870. 
-Jo:é Calm:;n.-c. Mmde: de .4lmei!a. » 

Dada a ordern do dia, levant~;-se a sessão ás seis 
bor~ da tarde. 

Sessão e1n. I.: de .to gosto. 

PRESil>t~ClÁ DO SR. CO :>iDE DE BAEPE~D\'. 

Sti:tnU.:nio .-Ea:pdienti.-Eztrolda de (1rro da provin~ia 
dt Santa Cat.~arina - Matriculo. de esturlant•es.-R•· 
f orma e?eil, ral -luhilação 4o k~tl M D áe Toltdo.
Licença ao duur.bargador ~. J. l(arlins. Approea /lo. 

t 1 a·fJ or • . '"to. pprooaçáo. 
-Licença ao pa-lrt L . G. de Araglf.o. Approt'a;iJo.
Licm ç:J ao 2' tlcripturario d<l al(o.ndega do Maranhao, 
J . R. de So:~;a . .4rprooaç~.- Pnuiiu ~ div"'IOI • .Ap
prof'ação. - /lmçü.o dt dirti~ cü impcr:açlJo. Appro
eaçllo.-Ord.em do dia.-Matricula de 111\.ldanlts • .Âp· 
prooaçao.-E&traàa d• (erro da D. P1dro li. Discurso: 
ll.CI Srs. Au .. eliano dt Ca•ralho , rop~nema.-R.I/Orma 
judiciaria. Requt.,.imento. Dizcur4ol dos SrJ. Duar:1 
d.• A:tttdo, Ferreira ViannJ, J. de Ãltncar, Vu'(ur· 
E1Zroda T1i:reira, Juw;_ucira 1 Ga!rü.~. E11 cer:-arr.m:a, 
-Marr icula d1 u:urlanttt. 

Ao ::::ceio-clis, feita a cha.::nada1 o sch»::dc-:;e ~:e-: 
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sz~~~s cs Srs. conde de Baepenay, Portella, Paranhos 
J-.:.nior, Pinto P;nsoa, Guimarães, Monteiro de Castro, 
.;oão Mendes, Gama Cerqueira, Camillo Barreto, Ra.
-::>Oao dn c~~'"• Cl'tiZ Machado, Souza Rels, Gomes da 
Silva, Casaco, Vicente de Figueiredo, Co::1êa, Araujo 
Góes, Ccell:.o Roi:rigu!:s1 Ferreira. da 'Veiga, Diogo V e-
~ • pt'o • • ... 

Amelisno c!ü Cs.:rvalho, Floriano de GoC.oy, Barros Co
bra, Jeronymo Pt..1ido, Paes de Mendonça, Cardoso C.e 
:Mene:z:e~, :Fern;ndes V~en:a, F. Beliss.ric., M:llo M~ttos, 

sio Martins, Ferrfira Lage, Sobral Pinto, Candido Men• 
C.~, Lima e Silva, Fau~to de Agaisr, Bonita cio doA breu, 
A:;~gnsto Chaves, Affonso de Carvslho, Siquci;:-a Men
des, Pérdigão Ma.lh~:iro, Bitten~ourt, Cícero D~ntas, 
Fontes, Sslles. F{:rreh:a 'Visnua, Pe:-eira Franco, !:.n
tonio P:-ado, Taques, Costa Pinto, Ev:mgelists Lobato, 
F~el de Carvalho, Angelo do Amsral, barão de Araçsgy, 
Caps:ne:na, Mello Moraes, Pmto Lima, PcJreirs d~ Silva, 
A::.gusto de Qliveira, u Jo~é Calmon, abre-se a ses~ão. 

Cot:!:parecem depois de aberta a seBe1io os Srs. Barros 
.Ba.""Teto, Moraes Silva, PauJino de Souza, Gonçalves ca. 
o;:;•v~ F r an s ' 
Ferreira de .Agtiar, Candido Murta, Domioguee, Lc:à 
da Menezes, Pioheiro,Si~ves Lopes, JWJqueira,Dilquc
Est::aàa Tdixeira, JallSen do Paço, Carneiro da C11nha, 
Rodri o Silva Pinto Brf a G ã d ad i ei~ 
T!:.eodoro da SilTa, Uohõ~Cavalcanti, Be.njaw.im, Tei
xeira Jun!.r, J. do Alencar, Leonel de Alencar, Hen· 
riques, Vielta da Silva, Dias da Roohs, Araujo Lima, 
Paula Tolecio Bcr es Monteiro e Silva Nunes. 

Faltão com participsção os Sra. Nebias, Bahia, Hera
clito Graça, ~Ianoel Clamentino, Pede::neira31 Ros&, 
Mello Rego, Cnndido Torres Filh.o, Azs.mbuja. e Pinb 
Moreira, e sem ella os Sra. .Almeida Pereira, Asüs 
Rooba. barão de .\najatuba, Cw;t?.llo·Brauco, Leandro 
Maciel, Pinto de Campos, Camillo Figueiredo e Me
nezas Prado. 

~-ila a jl,pprova-se a seta da anteoeae::tte. 
o Sa. r SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPElliENTE. 

pedl::l.do que 5atl8 'tcnciwentol sejão iguíllados aos dcs 
enprogados da intend.enoia, nlmoxa.rifs.do e da me~ma 
contadoria.-A quem. fez a requisição. 

Or:.tro do 1• secretario do senado, pnrtioipsndo ter 
co:utado ao mesmo sena:lo que S. M. o Imperado::- oon
sez:.tc nas resoluções da a~scmbléa. ger.sl, igualando os 
..,·encime:::.tos dos empregados da11 secrets.ria8 dos tribn
naes do commeroio de Pernambuco s do Maranhão aos 
doe Gmpreglldos da secretaria do trib.w.al do commerclo 
à.a Bahia-Inteirada. 
0~tro do :I:E.SlllO IICCtetario1 pnrticipando ter Co~stado 

ac aensdo qr:.e S. M. o Imperador consente na resoln
ç5.o as assembléa geral que approva a:> pensões COII
ceã.iàas ao soldaao do 39• corpo de voluntarios da 
patria João Quirino Nnne3 o a ootros.-Intcirai!A. 

Ot:tro do mesmo secretario, ez:.vlanio, oom a emenda. 
feita ~ ap:l!·ovada pelo senado, a proposição desta ca
ma=a q.:.e approva as pcmõcs concedidas ao eold:~.co 
Joaq:lltn Francisco Ribeiro e outros.-A imprimir. 

Ont:::> do mesmo seeretlll'io, pattieipnilo que o senado 
:..:opto-a. e vai dirigir :i sancção imporisl, a resoluç~o 
q~a ~~ontorisa o ~overno para mandar ad.mittir á ma
t:iccla. a. Antomo Eduardo de Benedo e outros em 
di-:a:s:ts f&Culd.a.des.-Int:i:rllda. 

U::n·se, julgão-se obj~cto de deliberação, e vão a im
-o:i.cir para en~ar na ordem dcs trabalhos, os pro
J~C~II com. qa" conolue::::1 os seguintes pareceret': 

ES":"~!XH. D·:S: F~!UI.O lü I'ROVINCIA. DE S.l.!'íTA CA.T!U.RI!'i.,, 

c T,;manão e:n d.;vida consideração as informações 
ciJ rz:overno a s ::,em funlam.entada. OX?O~içii.o d.o "fi.s
o:~2.;, d·J Ba.:-baoe!la, é a com missão de commercio, in-

dt:stria e artes de p:uccar que s~ lhe conce~.:t 2 g~!'..::.t~J. 
de (> % por 4 eno.os para eer o thesou.ro publico :e2:r.
boleccio. 

c Niio ~;6 a via ferres tem s. grande i:::1p·~rt:m.ó1. d<! 
d_esenvo!Yer UI!la nova i~dustría c!e gra~da alcs:lce P?J: 
111 e6, como pC~r proporcto::tar o aprovüt~:n~nt.:: C.o gs.a.o .. . 

sar cortado na proviooia do Rio-Gr~de do sai, o ~u~l 
n:-..tt~ralwente proc::rar:í.:! vi:1 f~rroa e o p . :to cia. Lag':.~:l. 
cem grande VlLtage.:n coa c~naumidor,s. O com.m:;z:cio 

- " • o • .... :!:: • ..~ 

serr.:~. aclwa, augment&rá consideravdmaw.te, e a~~ 
mesmo poJerá ser considers,2s. a vis. ferrea como e"~::;:.:l.~ 
estrategica, por.:;ue no Ca!o do i!lv.s~.íio da j?ro ·.-i.ll~~s. C.o 
Rio Gr2nde do Sul, seria a Laguna o unico perto p:.~ 
~. rJmcss!l. de trops~, por iseo que a v:s fsr:ea E.cu~:i :1 
dc.as leguaa da eerrn. 

< T·•m bem exis;c l:orvs ~ate e:n g::ance q_u>::!~i:it:J.e 
quo por f.::.lta do Tis de commu:J.icaçào não pó:!:l s:r e:c
porhda. 

c A crisçíro de csrnei;:-cs tomr.ris. àesonvolviment'"l -;:e h 
facili·iad" d" exportação da 13, que cctualwtnte é :;.::
nhuma. Ne.s roximidades docar.,ôto existe ouito f.::rra, 
o qua ara ngttr a uma ontra 1naustr1a c.~I::J:::XL:lla l"X.-
pon•mcia para o p:~.iz. 

« Porta:Jb, sendo o snpplicz.:Jte mcrece:icr C.e al~::J. 
favor, não e6 pehs avultadas ~omlll~s que já tem des-
penü1 o, como pe O!l rem a~os V.Q!l liJOSos qu~ evc::::! 
Tir so pai:& da ~;u~ em preze, é a co:nmi~e5o de ps.rc::er 
que seja adaptada. a seguinte rcaclução: 

c A aseemblóa ernl rezclve ~ 
c Ait. 1." O governo é autorisado para co::oecer so 

visconde de BaTbacena, ou á compnnhia per el!e orga
nifada, a gax&n~i!\ de juros de 5 % an::mcl att\ qna:ro 
annos, sobre o capital ele~ 180,0001 ercpreg::do na estrndn 
de filrro que fôr construida entre ~s rdnlls de caniio 
de pedrn a.o Tuba:ão a um porto do rio elo mesmo no=e. 
n& pro~incia do Santa Catharins, deveodo o tbescur:> 
aer r e em baleado dor;; juros que despender dentro do pr:1zo 
que o governo julgar oonve:niente. 

< Art. 2." Ficiio revogadas as disposi.;õcs em co::
trario. 

« Sala das commissões, em 1~ de A"'osto de lSiO.-

IIU.TRICl'LA. l>I: ESTGDANTES. 

c Frencis::o dos Santos Corrêr., slumno cio 1· a.n::::o 
pharxz:.a-::ou.tioo nn. côrtQ, pede para ma.trioubr-se no 
r anno medico depois de approvado no ~:~ame do prep~
ratorio que lho fa!:.a.. 

11. O su.pplicanta a.Ucga. o :prova qM no ann:) proxim:) 
passado frequ.entou a aula de algebra, unico p:epsr:l.
tcrio quo llie falta p2.:a matricula:-sc no 1" <J D::.:> ào 
autso meil.ico. 

« A commiEE:ÍO d·~ i:::.~trucçio ?ublic'l, nt~eu:Ce::.co a 
qtle o 1mpplicante jt~ co.rsou a aula. de algeb;:-a, e ::.:io 
tem de conaumir part'3 do tc;~~o do a:nno lec!ivc. com a 
trequoacia. do réf.;r.ido p~eparatario, cffer~ce r. c:l::::;:::~ 
do& Sr.>. depau.dcs o reguit:.ti';} p:oj~cto: 

c A s~sembléa geral rewlve: 
c .Art. 1. • I<ica o govar=o auto:dsado para m:u:.da:.

dcsio já ma~rioular no 1· anuo do curso met:ico G.s 
côrte o ah:m!lo do 1" anx:.o pl:r.rll:lace:::.';ico Fnncisc-> 
dos Ssnt~s Corrêa, o quel não po:ler~i ter !i2mittido :1 
exame C!o anno leotivo som m s:::ar-sa hs!lilitr.cb e::1 
alg::bra. 

c Art. 2." Revogãc-so a:~ dispos!çõ,:s c:c. contr::.:::-i.?. 
c Sala das oommi~sões, em 13 de Agost., ~e 1870.

ru::rle de A:m:eào.- Boni(acio de ~breu . - Ferreira i~ 
.A.guirlr. > 

< Dom!ngos de Ca<vaiho Tei:r.~ira Pet:.u, slt:.:::.:c· 
:l.Pprovado no s· anno da fac>lldade de mcdici=-.a da. 
cô:ta, pode dispensa da frcquer.cia eo 6" sn30, llujei.
tandO·$e :1 fazer exame Tago das ma terias do dto sxmo. 

< O supplic•nte allegs. e prova. qu~ foi estui!l.nte tão 
d.iatinct<.> que mereceu a sppron.çã.o op,ime ctor.-. l01uàe: 
em comequcncia de ter· !e desei:.vohido na cG:te a feb:~ 
a.ms.rell~, foi obri,.a.do a reti::nr-se psra. MiDZil!: o::.ü~ , 
sendo obrigado a âemota.t-se por lovgo espa; "J de ~=-
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~ -::·cr cs:1:>~ :.e neg:cios de fscilia, t<lm oonstante
~~ú~ e:s:~rc~·io u~er:sa clioios que o habilita. & p::.ts:u: 
-:>~!' u::n c:s:a:!le vago da!> l!lateri:<.s que lhe Lltão. 
• c .à cc!!l.n-; is·,:io .ie iustrncç~o publica., at~<:~nde1:d' á. 
·-::.sti.;:>. que p;:o·~si•ie á pc:tiçiio do sup!:l;c;.ntd, cfi'aece á 
~ms.rs. C.cs :~rs. c!.eputaJ.os o Eegnint-3 pr;jeotc: 

c A s.ss'J~:J.t->1 gera. resé ve: 
c ),.rt. 1: Fice. o govc:-::.o e.utoris~do par!l mJr;d~r 

pc o ~!a·~n'> da faculd .. d~ de ::nedicin~ c::1 cêr:e Do
=::.!.=-•:s à.e C::n·v!\lb.o Tc::!cil· .. P.:n::~a se·~ a:i:.r.itti·io a 
=~:!!::)C v :~ g:> ~L.s ::::u·teri<.s dJ 6" ac!!O, in :er,end.cnte ~ 
~r~quç:1~!r. 

a A:-t. 2.• R:l':>~:io-sc c~: dls;>osições 0::::1 ccntr~rio. 
« ~;.la d:n c:>::m:liss<íe~, em 13 de A~iJSt'J ae 1870.

:J:;-:;rJ~ d1 A::et'fdo.-Boni(acio de ,!brtu.-Ferreira de 
~<;uiar. :. 

REFORliA Z:LElTOIUL . 

V t :::n f. :n~ss, é li:lo, npoia:io e approv;;do sam debate, 
'scguint~ req'Hl:imeuto: 

':::-. Sonzn. CJ.r\'alb.o, e o que tive a honra de ofrer<:<cer 
~:::1 18· 9, 2o<!rca de reforma eleitoral, sejão re:mctti
ao~ ~ aommh;ão e:;?ec:al, que f ci ultimamente no-

a a •r a do m · .- tr ·,.a a ·zv ~ 

JCBILAÇÃO DO LENTE: M. D. DE TOLEDO. 

' - -J~ss!i.o, a scguiro.te r.:daeç:l.o : 
c A asscmblé;:. gerr l resoh-e: 
c Art. L • E' o governo autorisado par.!> jubilar o 

};:::lto cathedrr.tioo -:!.n 2' cadeira do 3• anno da fa
~::.l:!acle de c ircito de S. P aulo, oonselheiro :M:::t:ocl 
Dias de Tolt•d.:J, com t.~do3 os seus vencim~.:ntcs. 

c Art. 2. • I!~vJgão-se ns disposiçõea em contra
~i~~ ~ 

c S:~l:l dns coc:nb~ões, cc 16 de Agosto do 1870.-
C. Mendes de .-í.lmeidc:~.-José Calmon. :. 

:.JCE:'iÇ'S AOS DEõl::UB,\ll.G.I.DORES A. G-. !IARTJS5 E ~1. C. 
~1:"\TO , AO P .o\ llRE L . G. DE ARAGÃO E AO 2• ESCll.l l'T(J• 

RARIO D .\ ALl' A:IDL:G.l DO ' JARA:"IinÃO J n DE SOCZA.-

Eut~ão su~c~F~.ir::mentc t'm discuePão, e süc !!pp::-ova
~a:; ~e :u C.~b·::~ : s ::-\!d'!· ções que b rão St. im?ri!:'ir na 
~ ~.'23;;o .o.:-t tt1~2i- r. t ; sc.brc licence'> an:~ desembargadores 
2'-':lt,cnio Gon-:fi.'\' ~5 !1'artb.s e M&nct.l Cerqneira Pbti'J, 
::. ~ p?.à-:e Lu~z Gm•pi~-:s co A:-.ng:io e no 2' escr!pt:u ario 
:;:; df~n\tcge. <i:> ~iarl\~h~lO J oão Rr.ymtmd.o de S01:za; 
:~~~·~ v.:1ri:.e p c:: ~ ü:s e isc::;ção de dir..:ito& ~3 imPcrta\·:io 
:1 ·:~mpa'.lhia. fb,ial de .dto-Amu~r::.r.s. ' ' 

p:;r:.rzr:u .. Pl..RTE DA ORDE~-I DO DIA. 

:;!.TniC:; U. DE l:STUDA:;T ES . 

~~~~~' em i ' <'i:s~us«ão, qu~ a :::cq '.lcÓilC:CtJ ::o Sr. Go
:::e<. ~~e c"' :C:J ~ c ccn~i':il!ra n :J.ica, o projc~to que au~o
: lsa. o p.:cv: ruo a x:::::-.nc!ar r.dmi~t:r :1 rx~::~e C.o l" anno 
:.:~ cs:ola. c;..~ ::J.~ : : .l ~o :al:r::n::l() ouvi~:~~ co rncs:no an!lo 
3~ r:a .!luo uc.L;n o <:s:ance, depois d~ anprcYado em 
~:~~ !.l:::nct icll., p::epa:.:ato::o q-.::.o lh~ falta. • 

Vem :i :=ess, ~ ii·) li,las,~tp o;aans e entrão conjunct&
::;r,:: D un C:i~cue~::o, as Et:gnintcs C::!:C:ldas : 

"' Of!'~::c ·~o C ) !!lO c::::~tnd~ go p:ojccto c:r. disc~m.:ií:o 
:::::s os qn.o tr; :~o do mr.tricula ê.c mtudaotes, c one 
:'o:?:~ dl~?5 i'a ra or.iem do di?. C:c hoie .- Gomu · de 
';:: l! ... ,. > 

< E ' c gcvc-n~ :tutor issdo a mandar ailmittir a exa!I:.e 
.:.:) r :::mo é.!' f~~ultl:;.de ~e direito do Recife ao alcmnt~ 
·rovi.::;.tc do me-:.mo enno, Fra:ceisco X'i'..vler Paes Bnrr~to 
~epois C:o apprcvado no preparatorio que lhe falta, ~ 
-1~ pag~:; as tRr.~s lcgv.es • ., 

l c E ' o gov~r!lo autorisado s. mandar admittir a f;;zer 
aoto C.o i" anuo da f.oculd.ade de dir~ito d0 Recife o 
alumno ouvinte do m c,smJ Stl.IlO M:igud F ~lippe de 
Scu:z:ll. Le:í.o J:1niur, depcis de examinaao e spprov:tdo 
em rhetorica e p'leti:Ja, prepãratorio que lhe falta, e de 
p2gas as t~·:ns l..gaes. :. 

c 1ca o g ')'l'erno au onEa o para liil'ln ar eSile J 
m!!trlcnlar no 1" snn·~ da f•.c~..:dade do Recifa o &lumno 
l\1a<:oel Oct~··i~no Goedea N'cguei!"a, o qual nã:> poderá 
fazer ex$me i:o anno loctivo s~m mcstrsr-sa habilitado 

c Fica. o gcve:no autorisado pars mandar m<;tricular 
I:o 3" an!lo pharm11ceutioo da cõrtc o alumno Car!"s 
Percir:l Rt>go, acótanclo :53-lhe os e:x:ames feitos na cs::ola 
c~ntr&l, e cáo pod..mdo ser J>.dmittido & e:x:ame do snno 
lectivo s:m mcst::ar-~o habilitado fm chimica orga
nica. :. 

c Fica o gover!l.o ~o.torissdo psra mandar à.asde já 
matricular no 1• anno medico da. faculdade do Rio de 
Janeiro o slu-:n::1o C'"rlos Di~s Delgado de Carv~lho, 
o qnat :::.ão poderá Eer a:.mittido a exame eles matcrias 
do a:cno lectivo ~em mostrar-se habilitado no coxame 
lle p o~op ta. ., 

c Fie;; o governo nntorisaao para n:andn.r dA!de já 
matricular no 1• auno medico da faculdade da côrte o 
alumno Antonio Saturnino Gome.s de Freitas o ual 
n~o pc erá. ser ad.mittido a exame d1111 materi~ do nnno 
lectivo sem mostr&r-se habilitaio no e:x:ame de his
toria. :. 

mat!'icnlar no 1• an:J.o medico da faculdade do Rio de 
Janeiro o alunmo do l" anno pharmaceutico Joaquim 
Rodrignefl Pereira Milagres, o qual não poderá ser 
adreittido a exa.me do anno lootivo sem mostrar-se ha
bilitad" no exame d.e geographia. » 

c Fica o governo autcris&i!o pa.ra. mandar o alumno 
do 3• an:!c phar:n:loeutio~, F.rederico José Paranhos 
de Morae~, fu.zrcr exame vago dss ms.teriaa qo.e llle faltiio 
do 1" e 2' snno m edico, depois de most:ar-se habili
tado no ?rcpantorio da hhtcrit~., e concluir o cnreo de 
pha::mncia. > 

.. 
do 3" anno charmsceutico Candido Job de Carvulho 
fnzer c:s:ame da& mnter\as que lhe faltiio do 1• c 2• 
anno medico, ~epoid de mostr~'!·se babilit~do no exr.me 

c E ' o goverao autoris~do s manànr e :imittir !\ cx:r.me 
da:; materi!l.'! do 1• a'!:lno da honldade de direito do Re
cire o nlun::no ouvi::1to do mesmo an:co, José Do:tJit:guca 
P.:;rto N~:tto, d~ pcis de ex nmin1:.do e approvado em 
philo:ophin, uuie' prepnratorio q:.1e lho falta, r: de pa
gns as te:ta> legaes. ';) 

c Fica o gc;·a:.-nc 4uto: bado -para mandar qu.e sejüo 
válidos r.a f.~cu1da1e do medicina d:: cô: t e c.a ( :S:ames 
prC'paratori:-s d~ franc~z e ingl~z fe it :ls peolo nlumno 
João BRpti~t~ BRrboea Guiu:;:a-ãcs1 na f.:cnldade de 
S. P aulo . ., 

< Ficn o go>e::-no nu~orisado pcm mand~r qae scjão 
-.álídos :cs. bculd~d.o de m~dicinu ds côtte os exames 
p~eparctorioa fcitcs pelo alnmno Mnrtinho da Sih·a 
C.:s~:> Junior, ::.a f:~cult!.a:le do Recife • ., 

c Fica o gcv~rno s.utorisad rJ p !tra mandar o alun:no 
Ges:>r io Nezianzeno de Az!lre~o Motta !\fsgslb.ães, j á 
npprovado no l" anno pb.armeccutico, f:.u:er exame cc 
ans.tomh ue f:: uenta no corrente anno oomo ouvinte 
depois de mostrfi.r-se habilitado nos prtlpa:.-ntorics c::i· 
giloe ps.ra o curso medicú. >> 

• Fies o gov~rno e.uto::-isaco ps:o:-n l::!ancar desde j:i 
m at:ic:.lar no 1" anno c& faculdade do Recife o d um
no ~:a:~ocl Ferrei ra ~s. ~ihs, o qual n::t:> poderá 
ser f\c!.:.1ú tido a ozame dns ::natcl'ias do anno !ectivo 
se;n ~ostrs.:-:::: h :\bi!itr.à.c no e~mn:c d<J rhetoiica . ., 

c. F!c:~. o gova!Do autorisarl o para m11n:iRr que scFo 
v:\:.i~~s n::. fa~uld.atic de me.~.icilla da lôrte os exames 
preparP.t.>,.ioa f~!toõ li'!. escola c entral pelo alumno 
Olym?io de Pr.:;lla Ca::.di.do. » 

o: Fica o g1v~ ::-n:1 at:to:.-i.;a<io para m:.ndar desde j :i 
matricular no 1· anno !I!Clioo da f::cwdadc da Bahia 
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o alnmno Paclo José C.e Queiroz, o qual não pcderá 
ser admittido a aame do an:10 lectivo sem :::J.ústrar·se 
haoilita.ao no preparatorio que lhe Wta. ~ 

< E' o gova:-no autorisado a m!!ndar admittir a faz.z: 
s.cto do primeiro Anno da f•culdade de ciireito do Recife 
o alumno ouvinte do mes:no annoJo~é Gemes Coimbra 
Fil!J.o d · · • 
ticas, unico preêa:ato:io que lhtl falta, e de pag!l.s as 
taxas legae&. » 

• Of!creço como emeZ!de o scguin:e pn:j.:cto.-Pir.:o 

< A assen:.b:éa g~r&l reso:ve: 
< Fica o governo autorisado para m>:ndar q-:Je sejão 

v!J.lld.os na fhcddaàa de medici:a~ às. oôrte os Exsm< !' 
feitos pelo a!nmno :Manod Pedro Alws <ie Bar;os, na 
e5cch de matin~a. » 

< OfT.::reço como excnda o segtü.nte projaoto.-Ja:o 
Mmiu. » 
<Fiz~ o governo a~torissC.;:, pEra n::andtr o alum::1o 

do 3" s:Jno phurmaceu·.ic11, Freder ico J cEé P~n:nbos de 
Moraes, fazer c~a::1e vc;zo dus materiss que lhe f<1!tiio 
do 1" • " ,.., · ·' · w ~ .,. 

nc prepa.:atorio d3 h:storia, o ccncldr o curso à~ pbar
m&c~a. » 

. < Ofi'ereço como emenda o ~cguinte projecto.-Can-

< Fica o governo s.uto:isailo pare mt:r:dar desàe já 
matriccl:;.r no 1• anuo do cu;so medico da cô:tc o 11lnmno 
do 1" anno pharmliceutioo Francisco dts Santco Conêa 

- a ser ft. m1 o a t:;::sme o anuo ec-
tive sem n:ostrar-se habilitsdo em algabra. » 

< O~ereço o::~mo eme::1da o seguinte p::ojeoto.-Sousfl 
Rl!it. • 

< Fica o gov~rno nntorisa~o para mandar que o 
alum:go da faculdad'l de medicina da côrte Dom1ngos 
de C8.lva.lho Teixeira Pcnna, seja a 1n:ittido a e:s:2.mc 
vag:> di!s mate:rias do 6" snno, indepoi.ldente de fre
quencia. » 

< São conside::s.dos -validos, para a c;aola central, os 
cx.>mes prepor1:.toriGs fitos em S. Psn!o pelo estudante 
JosJ !\!ar; a Maxw!ill Radge. Âft · 

< Ofi'Jreço oomo eme:::1d.: o seguinte projacto.- Codo 
Pinto ~ 

< Fica o governo autorisado para mandar mP.tricular 
• _ ~1.1a s. cor e, os 

aluonos Joaquim Teix:cir:~ da Assumpção e Thomsz 
Tc~xeh·a da As&umpçlí.o, aceitand:>-s~-lhcs cs exsmes 
prepar:.torio& feito!! n& faculdade de S. Paulo. » 

< Otrcrcço c~mo cme::tdn o segniotc projecto.-Jan:m 
d) Poço. ~ 

< Fica o governo a~1torisado psrr. m&nà.ar que scjão 
Tlilido$ na faculdade de moa.icina 1.& tórte os exames 
prepnrstorios feitos IlS cs!lola central pelo phr.rmac . u · 
ticc José Borges Ribeiro ela Costa, afim de que o mesmo 
posaa mntrioular-so no curso medico, se niío lhe f,tltarom 
outrcs preparatorios além dt1qnelles em que já foi apprc
vado na escola central. » 

< Iguel fa.vor SIO est11de.ntG Franeit.co :Marques Cs
macho, ouvinte do 1• anno da bculdaào cie direito 
do Recife, ~ep:lis de fazer exame de phiiosopUia, unico 
preparntorio quD lho fdta.-Pinto Pmoa.-Carr.eiro da 
CtLnka. ~ 

< ~gt:.&l fsvor ao ph&rmaccutico Ariatides Ferraz - .. .. - ' ... _ 

da Bahia, fazendo os exames antes dos actos respecth'os. 
:-Araujo Gvu. » 

< I;nal favor ao ouvinte d:~ 1• anuo da. esco~ de 
mciiio1na José Serrano Moreira da Sil•a.-V. de Figu•i
rcr:lo. • 

< Ignsl faTor n& fs.culdad.:J ce medicin!l. ~o Rio cic 
Janeiro ao estudante Martinho Alvares da Siha, dep:>is 
de mostrar··se habilitado :co c;;: ame quo lhe !elta.-J. 
Capanema. » 

< Igual favor no 1· a:.n.o n::e~ico cia fa.culliade do 
Rio de Janeiro, ao cs:udan~e do 1" rumo pharmaceutico 
José Alves Ma.chado J~io: depois d~; ~ostrar-se hr.-

bilit.;.do nos preparatorios qus lhe f:d~o.- J. Ca:,:""' 
rnma. » 

< Jgou fs.vor no 1• ::nno meaico ca fecnli!aàe t.c 
Rb de Janei.:o ao cstudan~e do lo 1umo pllarm!?.~eut~x 
Podro de A:evcdo e ~ouz:J. Netto, úpois cl.e mo~tl"Rr-s'" 
ha.biüt&do no prep~stoxio q~e lhe flll ::J..- J. C a!"~:-

< Fica c gcverno iguc.Jmc~:J :;utcrb:.d,n pal'!i. !!llill~ 
matricular na &cade!ll:a ioperbl das Bdti>-.é.rtc:~ &. 
Seba,tiíb Mcnu~s a~ Scuz<:, ue ~ tc;..'l fre nentl1.<i 

om :-.ss1 ·Ul ;;_c o p1 o~rc!~o.- ..1 u: ellC>roo de CCI:-"t:all-.a.c. 

Vem. á me.:;a, é lid.o, apci:.dc, c cnt:a. c:::: discuEc~e. 
o feguintt! req~erb:er;to: · 

< Ro;qu~iro que St>jão envZ:ti!::s :i. c:om!s~1í.o a., :~
trucçüo public~ Rll eii:e::~:;s !"clativ::s a CGtu:i:z.nt:~, sob:-c 
a prete::::ção ào3 qt:acs ~.int!.~ !l mt::::::r:g, co::::.missiio :::.:k 
fui ouviia.-Gow•eJ de Ccatro. ~ 

6 '~ r. Anton!o Prado: -Sr. ?=e~idt;)!lte, s co:ci
são UG Ül~trt1CÇ:!O pu b:!c:). tem nnifo::n:.e:r:cnt~ d~do pare
cer em rel~ção !!O f(tv,,r O'tll! a c::oara te~ cc::c·1Jid.c f. 
est:1dr:.ntes que fr.z:;,~ (?:li::.mt:s ,õo prot:sratcrios em. umat 

·-: < _ :.n .. cs í!eji!o válidos e!: 
outrlis. A ccmm~são cx:;ni::r.o-so clo.>:c :::.eneirn. (Lê.) 
o~·;,, ten:lo eu ap:e~ent,;.do u::z::a emcnds CHoncendo o 

hvo:_ quo a cc::::;.mis:>.:!o julgou que~ ca;:.&ra poà.ia co!l-
.. , ._, ,.., y 

cias, isto é, q~e f.;z Eeus e:x:r.mc5 de p•·ep:.r~:.torios ct:: 
S. Paulo, c quo pret~!llle quo esses ex<:~! s ~<>jiio válicoc 
na esccb C3ntr~l, entcn~o que ao dtove ÍltZ'?!' ~::::.& . ~-- - .: , ..,. .-
favor d::ssa emenda O de qu~'.~Sql!Cr outras que e:t!st~ 
no m('smo ::;cntido. 

Se a co;::::oiesto ndoptou o principio gor2l ac <;_t:C 
devem sei.' aocito5 o~ fx.amc5 p::cpa:-atorics fcitcs e:: 
qualquer fuouldade, para m~t:bda e::n outra, não bc 
ruz:io pc'I'S quo sobro tacs emendas seja ouvido. ~ 
coomi~~ão. E' n::ateria que não depende c!e nvorigl:.e.
ção; 03 documentos são r~,Jati'\"o3 ás spprcvaçü~s ; e, 
por conseguiato, 2esnpparece c ne~caid:.<lo da. anà.iel!
cin da oommissiio pau este csao CRpeci::J. 

Nest3 sa:J.tiac vcu m!lndnr á mesa u:De emenda ree
trin indo o rc nerim.:~to do uobre de utc,do u · 
mente 303 CúSC3 quo niio EÍ:O é!a Il:lturez3 dsquellc c~ 
q::~e aos.bo de tr::.ta::. 

Vem á mcs=., 6lida, apoí:l'la, o ent:a conjunotcme:.::.~ 
em discussão, a seguinto emen2n: 

< Menos aa omen:ies q-:tc cst:.bel.;ce~ n va1ida~e c.~ 
exames de nmaJ faculdades pn.r<l. outr:!.s.- A-::.tcnt.: 
Pnl.do . » 

Ningnc:n m~b pedindo~ pr,lavr!l, o fCnco a vote;: c 
rcqucri:nc:~to, é 1:i)POtOY&do, bc:n c 0::.::o ~ cmcõJda. 

Continu'lndo a di:;cussão à.o p::-ojc:::to, e n:ngu~m cc
din<lo a Fal.nv:a, é apprcv:ldo, bem co~o ;:s emc:!l~a•, 
e romettid.o á commi:3~iio de rcil.ecção. 

As outras s;:io cnvind~s :í. c~mtniesão do in:.tr~C(,:f~ 
publica. 

Vc::n á mesa, ó lido, apoiado, e approv!ldo sem debatz~ 
e scgc.into requerimeuto. 

< Requeiro que Sl'j5:> rcd:gido~ em repnrsdo do p:~. 
jccto s.s emendas, formando ca~a uma d·;st~ proioc~{ 
espccial.-Cardo$0 de J:ent::cz. ~ • 

ESTRADA. DI:: FERRO DI:: D. I'J::DBO II. 

q_ue a'l!torisa. ao ~ovcmo a co:ctrabir u~ emp!"cetiC'lo C.~ 
3S,COO:OOCS c1ostinado a co:nplot!l!' t:s liuhas da est:'!!i:..t 
de forro de D. Pedro li. 

V em ú :t::~csa, siio lidas, ll.poisdlla c ent:ii:> coniu.::cf.:.
mentG em C.i5cussão, as t1egu:11·;cs emcllC&.E: 

c Aos sdditivos da oommia&i4o: - Xo pric::eiro p~ 
riodo sup':)rímãc-se as palavrJ:s-C.o P~~guss;;ú.-Cr!: 
Machado.:.-3arros Barrtto. ~ 

< Art. 1.• O goverco fica a-ctorisado a oontrahir, pc~ 
part~;S1 u.m empiCI!tin:o do 35:0008 . c n destinnr !!!etaC:~ 
desta aomma ao complemc:cto da a· e dn 4" s~c;t:: .: 
dt1. e5trada c<:l íerro Ç.t~ D. P~dro II {a~é Pcr!o Narr 
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C.o Cu!lb.S e sté C&~hocirs) ; e 1!. pro!cng;ar a dih 
~s::::.":ls. :!<a ãir~~ção C::o rio dEs Velhas, e bem usim a. 
=.eE.-i!ls.r::. cut::::. :::J.ets.d~ daquella. q·:antia ao proloDgs
Z::<::::.Jto 2.<.:; e~tr:~.B.es de ferro C.s. Bahia. ao Jo~~;::iro c do 
B.ec~:e r. o R~o de S. Fr:ln::iEo ', em pro~or~õ~s ignaee. 

c J:.r: 2: O go·<'erno fies t~mbe::!.l autorisaà.o a con
::::!;:::-: co::; a3 rcsnect: vas co::u :-nhi:'ls o rcs te à.ea. cs-
:.s~s e :.· cr::o é:a. Bvh~"-• Per!lamb::.co e S. Paulo por 
r::::.:!_,s d;,. .:..!·<Ida ex:::!rn.a, comta:Jto que o ciisp€ndio 
::-r-~-.::~1 ~o:? o) r; r o e an:o" tiz:;ção, ~~st~s não exc~da :i 
!~'f ::r:::;::c1,., c.:~ p;!l.!:Z.i:ltl,, Cll:.!CC::la.il. a eada. uma dss 
re e:~<:;.&& cov::p::>.ucl&S. 

< Art. z: l{evog~:.·~.c r!S ê:!5pt~içõ.::s rm c::.nt:nr:o. 
« P.:.~o -:.s -:a. ~sts. dos 2sp~t"d.os, 17 de Agosto de 

lS70. -J. '.O. Ju,-;.q:.ei;·<>.-1. J Fer·n.~1ld(Jàa Cu---;ha. 
- L rc.uja (;,;y. - Gon~c b~s da Silt·a. - L··al de .llcr.e
:;cz.-Pa(:·:a. F-rtr•co -C. Dantas. » 

O ~r. .'~urcllnno c! c Can·~:o!ho:- Sr. prcsi
é..;::J.te, lcv:::.:t.:J m~ n•,G:.!l. t~ibn;;.a c-i;:.-;pl.:.l'me::td para :::nr 
:;.s r,~zQ~6 (;o m~-::;. Ycto contra o prcjecto .em diFca~e5:o, 
c o fard e:-:1 ter:;:c-s tão brev~:s qu!luto c:tige c cumpri
.t::e:!tJ res~:::::oto 2e I:l.cu d~'l"er. 

s,-t;"·"'le •;.n'-;) ..:.ai& ob•i.:;•dc !j. i<to quanto tinha 
n.ecessiC.·~d·3 de recb:-:.r.r contra a p11tc::nidaC.e qne me 
foi 1\:~ribuid:i. ~e &lgu:::.s r:.part· s que li no J,>rml do Com
mtn:o de 13 ao coucnt~. DO C.Lcu:s:> pronunciado pelo 
:::obre C.cputa2.o pc~o 2• à.iüricZo dr. prov.iuci:J. d.o Rio de 
JI'.:J.·:Ír(!, ::.:> scs~ã") de 8, :i:crca 2o mcewo at:~umpto. 
:.r::::iiei u.::x:a r::c~ificsção :i mcsn, porque de r.lgllm 
é!(sses ~p::rt:::s pod:~-~e tirtlr a ill::ção 2.e quo apoir.va o 

:·c;ecto o ue ~et;vo. a meia !!âO cdcr lon e de 
::::li::1!:cs inte:-·;:i:i~s. Mt>S o nob::e C:.r-pt.tú:o pelo 1\io de 
J::r:ldro ji r~,c-~nb.ecêu que h·_ u'·c c~ge::).O na imp::cssão, 
pelo que aei::.:o de insistir. 

O Sa . .F. B~::LIS.\nro: -O nobro depu.tado sabe que 
quem de:1 cs ~:,art::s foi oS:-. Aflcn~o <ia Carvalho . Naa 
nots.s estava ..4.. de Carmlho, e na typographia em lu"ar 
de pub1ice;r,~:n Af'onso de Carvalho, publiosrão Aurelia
no ce Cat'l':.lbo. Foi u::n engeno da typogrspbis. 

O ~~~- At':n:u.~:-.-o .DE c.~nYAUJO:- Está o:tpl~cndo o 
€!l~~no, e j:í. dedarei que não inEisto mo.~!'. 

:Sr. presid.-::nt::, s proposta dc nobro ministro da. agri-
• .,. .. .. .. • r 

be!:c sonh···. Eu mei'I:lO me senti seduÍido c arrastado 
~or ew~ especie C.e fa;cinsção qne em c~rtas orgm:ll.;;a
Ções ca1:são as vastas concepçõee, e se n:oa resolução 
tive•Etl c e 13"r iCliit'Ci&tG.Ill<:Dte tcmeda, e!ln O teria fiido 
w!vez co~ o assentimento do mais hu!l:lilde membro 
des!:~ essa. (Nl!o apoiaão1. ) Mas tive tempo para peosar, 
to!l2ei c:: p::.-o~unà.ez!::s> pec.et:e.i ilO a.byemo, e p:>::.- maior 
~:~e Eeja o respeito que cu trib:1to ás intençõEs pnrss 
C. o ::lob:-e ::-itú:ro da ag: icultu~a, ao seu C!lrncte:: e illllS
~=r.o;~o, mt,chi c!e parecer. 

V. Ex.(; :::. :.-zr:;::na se reaodão cem quanta pnuea e 
rt~e~:O: :: as ~::norcz:>s do rz::.elborace::Jt:-s materie.es erão 
scolhiàzscr:~e· D6e entes ca gucrr~ do Parllgusy,quan
co o Fai;; se c.·cbava d~&<Fsorz::.braào d~s immen5oS com
pro::ci8:cs q't: -~ cepciB lhe scbrcvic-;ão bto fci um e:ro 
q::e :caos hoje c~ndcmnão, e s. n:;.ç~o ap::endcu, e por 
:.ml~ Gxpc;:i.enc:s. dolorJBa, qur. tuDtos milhões dt:lfCndi
dc!l i::t:.?:::~'J-.lc:i..-a::ncnte, :poie:iií.i) ter rido oc%:1 I:!sia Ecn
sc cmr;cg::5c;o na abcrtu:st de "tia~ de comnmn!ct:ção, 
:=o C::lÇI!~c-:ci:o::n:tc à0 :,u.l prC1pri~ irlàu~tris o no detcn
Td·:~~:l·c d.::~ ge:::ncns de riqu' z!l. co:n qn:J ncs df.tou a 
::1s:~.:z;;. !l;;.nis prc.dig'i do x::-::ndo. Mr;~ is~o c: til. psss.dc, 
o c:: e e::~~c. foi u~ (lrrO ou cxcePIIL''ll timidez, talvez &e 
pcssa hoje ecnbiderar como justifica"!a lU~eD.cia . 

.t.n·emor; t:..I:J.a guerr:1. a emco nnnos g ',rlceam~Ilte 

:c:-::.~ecn pr.;·a nós : foi ::.m e~forço nobre, mas e~forço 
<;_:::c ::Jcs ex.llaurio, e Do meio mcs:no dna glo::i' s con
s_::::~:.<.::e ;; . thc:::.:os p~r muitas Vtzcs G.a ob<:c.::var o can
~:ar;o ::::::!!~ntl1 c co liiilh2rcs de b:u;os qne partiriro, 
ar:-11::cdc ~!! artes C.a pr.z, para ru lides da guerra, 
~pe!i!:s <olt:bío oe rc&tca m:1tilado!!, um11. lr-rp;a brecha. 
fc·:. .<::~~r!r. nn.;; ::~ooer.s finliil'(!l!, pes&dcs tributos sob:e
cs:-:cgãriio todas ~s ch:.sses da EOciecG-lo1 o fiEco s.per
~e!?ooll. :C.<! c!'; cact:a ~yf>temaa co:::n u:-::n E8f!:&cidaC.c ad
:::::li:a.>cl p-:.r~ ::epennar o pobre contribuinte ; c depois 
~e -:a::~.tos ''~ll:::les, dt'sfalque~ e fa:lig; s1 o que mais dc
~~j!: o Ft.iz é ç:-::c o aeü::em C.escarua.r, um pcriodo de 
::-e?t;:-e;·';t;, e= q::e Ule st'ja pcrmi::I<lo recoperar as 

forçss peraiC!.as1 e não ousados e arri.scsC.os cc:::::.=~::i
:rnent:s 

:Fnrei appliJaç:io do que acabo de dize: t.c &S.Suc;:~c 
que nos occupa. 

Tinha sido provado por mais de ~ms ~cz c;~e s. ~: e 
4" &eoções da estrad:1 ce ferro de D. Pec:o Il e:::ão n~:l 
~ómente nccessari.:.s <'· • ;:: 
rcE:ulleraC.orss, e que ~s derlpezas 11elha feitas serilio 
em pouco recobradas pe!os seus E't"OltaC.os ren0.!1:4clltos. 
Dados estnt:sticos tinhiio eíd.o apresentados, tod.cs os 
ePtud.is ct tn.vão con duiàos a eu a au~-.rieao:io C:Põ.üitia. :o. a 
e1. ntretanto . :z::. L'ia e com qnanta hes!:Sçio o go

verno, 'm uwa ritu~ção prC'grc!:~ista, no minü.te:io do 
distincto c~tadista o Sr. conselheiro Zacarias, se resol
veu a m11nd1:r que pll.l:'Cl:.!Ile!lte, pouco a pouco, fcsse::::l 
collti::u~das ss obras c a 3" se~ção, e es da 4" ~órecen
to.tt:cDte fedo começadP.s. 

Hcje que o pdz1 na progreEs:io crescente àos seus 
::nd,&, ~ó cs vio ps.rs.r quando elks tooárão so seu auge, 
o r. obre ministro dil. sgricnltura. vem t:D· al;rupto :o os 
poclir UI!: credit:> de·35,000:00C'I em sua quaEi totali
dade para o prolongamento do tronco principal -pnra o 
o Rio cias Velh:::s, um& estrada para o deserto (r.ao 
apoiado~) ..... 

O Sn. Cnuz lvfACllADO: -Para o ponto mais rico 
hnbitado do interior. 

O ~.a . JosÉ CAUlON: Parece que o nobre C.epn:r.C.o 
.n~o está ao fu.cto dease ponto. e 

O Sa. AunuuNo DE CAnVALHo :-••• sem dodot estD.tis
ticos, s~m orçs.x::e:Jto que meraça confianç3, sem traço 

O mel:.::or argumento da exposição de motivos que 
acompanha ~proposta é tnmbem, na minhs. opinião, a 

3 ua maior condemna.ção. O nobre ministro da sgricu!
t ura no:s apr~seo.ta esae prelong:unento do er.treàs1 não 
c c mo a ss.tisfaçr!o de uma ncce:;sidade presente, mas 
como nma :~nticipnção, uma esperança para o futuro. 

Poir. quando mesil:lo o nobro ministro, no sen re
latorio, no~ fi~::tra a lavoura,:a nossa principal indu&tria, 
em má pcsiçuo ; quando a cada momento oo.\'imcs os 
~~:ritos de sgonia ào nossBB industrias nascentes sob o 
pesa de inro.!i'Jivcis impostos o o fisco diligente no Eeu 
em enb.o de s.cndir á5 ur encias do thesouro ~da 
suga c estcnca to as ae rentes da nossa receita até em 
suas origeDs as msia reconditas ; quando temcG ta.nts.s 
necee:;idaC.es a a.ttender, surdos a todos os recla:no~, 
dc'Vcmc:J precccupor·nce oom este futuro de prosperi-
dai! e ae rCgloCs JgllOti!S 'f 

E' fscil traçar quadros risonhos para o futuro; 6 o 
cfi'eito da imr.ginsção de cada um.; mas elles nio :r.e 
impres;iou:io, o que me imprcnsiona. são r::ldet! reaee, 
siio zs deEgcaç:;s presentes do pa.iz. 1\fagnifioos e esple:c.
didcs quadres tnmbnm traçou com mão de n:.cstrc a 
companhia União e Indu11tria, qul' fezin tuao bom e 
de graça; cntretmto fci um& logrnçi'10 famcEa {r.üo 
apoio.dc,), o nunon passou de u:zl. grandn cnue p~ra o 
EEtndo, (Nilo apoiado:.) 

O ~R FennEtn.l. LA.ve : -Assim sejão toiios os c~t:t 
pr.ra. o paiz, c:ntêo eeria elle feliz. 

(Ha outros opartu. ) 
OSn.. AURELlA."'ODE CARVALno: -Argument~ cor:: os 

proprics ds.dcs do relntorio e com aquelles que fc:so 
fornecidos pelo engenheiro em chefe; eller; Cizez= q:2e 
a c1:1prcza Dão d:;rá nndimcnto slgum; e o propr.o 
nobr(j min;s~ro da sgricultnra disse qt:.e é un::.c er::
prcza a~ futuro. 

O Sn. AL"nr:LJAl'W DE CARnuro: - Diz-ISe, Sr. prai
dente, <iUG tses csttadaa fão pru:a dar incremento s :z:. 
dnstria, entrttaNo opprioc-se a industria ps.rn co::l
etrnirem-~:e as et tmd.as. E' esquecer os fins pelos n:d~s. 

Na Europa não ~>o tem feito catradas de fer:o ae:üo 
p~rn. onde existe lavoura crcada, parn os centros 'e 
'Otoducçlio . Nos Estados-Unidc11 scga.!o·ee, é Teràa:ie, 
Ôutro systems, fiz-eriio-se eetrnd.as pelas matas virgeu:; 
m.:s aqu~llc paiz se achava em ciroumstanc!M do cpe 
as nossas mc.ito diB'erem; havia. aUi -:1ca pnde e:t:l
chcnte de immigração, e as estradas de ferro foriio 
como regos abertos para im~di-la de ~bordar. 

Oatro argumento : é pua attmhlr ~ immig:-sç.ão. 
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MllE, Sr. preeidente, nõs temos um exten::o littoral, 
temes magníficos rics, qne off<lrecem por tod& a pzute 
transporte mala commodo e barato do que poderião 
of!'.::cJer as estradas de ferro. Por que n:i~ vem para cã 
a immigraçã.o <t 

Não é ?Or falta d~ estradas de ferro que se algumas 
vezes Eiio a. ca\i.ta, Eão mai10 frequenteme:~.te o xesul-
ta o ~u o e e1to e uma c1v açao s.<n!l.nta s. que as 
::lrececte. 
~ O q:1e repelia a immigraçii.o do nosso paiz é, entre 
c:1trr.s Clmsas, a escral'atu.."'S.. O colono, em geral, é um 

ome:n e raça supenor, que nao se r t-
xar a ~uiõ patris senão para auferir grandes vantagens 
na .eova P" tris que adapta. Mas o que s.oontece '? Chega 
o colono ao Brazil, e qnalque1: que se5a s. sua actividade 
e aptidão, elle encontra uma população prcprictsria de 
escravos, aiante da. qual se vê collooado em po~ição 
inferior o qunsi humilde. Segue·s(l a revolução moral, o 
transtorno di!S idéss, o amor-proprio ofi.:ndido. O or
gulho do senhor de escravos e a consoiencis que o colo
no t\:m do seu merecimento, n3.o permitte que entre 
um. e outro se t:s.vem aquellasrelações de reciproca be
nevolencia que s:io um dos :ttaiores prsz~res da Tida: . . . 

t 

sempre para elle uma terra s.ntipathica. 
Ontro ~rgumento: é precis:l aprcveita.r as riquezas 

prodigiosas das margens do S. Francisco. 
Sr. presideP t • · · · 

rei o volume das suas nguns ' destinadas para ser o vehi
calo de um grande trafego, o, se tanta não fôra a. 
nossa incur~a~ j.á. o obst~oulo da cs.choeira. de Panlo 

em qne o homem, re~lizando emfim o typo de Bufron, 
tem-se tornado 1'erdadeiramente o rei da creação, ar
raz!':ndo os montoa e }gYantando 011 valles. 

Mas as mar10;ens do S. Francisco não eão tão farteis 
como a.s do Tocantins, que eu tambem percorri, nem 
como 88 do Amazonas, tão justamente cr.l"'bradas pelo 
mundo inteiro. Porque não se encaminha para n1li a 
immigrs.ção 't Andei por alli, e o que encontrei~ Por 
toda a parte o deserto, a solidão t 

Por toda. a parte matas virgens e terrenos devolutas 
em que s natnreza, prevenindo todos os desejos do hc
mem. dis ensa.-o do cuidado d& sementeira e da cultu-
ra, e e o ereoe pro netos, para ver os qllaea e e nao 
tem outro trabalho senão o de estender a mão e faz!!r 
uma rapids oolheita. · 

Ha alli um meandro em que os rios, faros e igarapés 
se emen o, oruzao-se e n em- e · 
ções, francos c desimpedidos para a navegação, C.e sorte 
que todos 01 outrcs meios de tran~porte forüo exclui
dos; nem ha paiz, por muito grsnc9 que seja a somma 
de capitaes nifso empregados, que tenha um systema 
de canalisação tiio perfeito como o que aUi desenhou a 
mão do Creador. 

N .;;a margens crescem o c~cauzeiro, a baunilha, o 
castanheiro, e scringaes tão abundantes e incxgotaveis 
que parecem com sua. daração ameaçar a eternidade. 
O estrr.ngeiro contempla tudo is~o c admira; mas a 
corrente da immigração niio :;o encaminha para aquellas 
localià.c.des. 

C<II:'':l dcpoi.; disso ncreditar na força. de attrncção 
das estr<:tdas de ferro que se vão coD.Dtruir 't 

P~rcorri as margen& do Pnrnabyba nll minba pro
-vincla e ns do Itap1curú no nt'a.ranllão, ell&s não são 
menos ferteis do que 88 do S. F.r:mci!co ; nonP1!~ tiv ~ 
nav:oga.vel 150 le~as acima da s:1a embocacfu:a, exis
!indo já estabelecida regularmente uma navegação a. 

!ly s, até S. Gonçalo. O Itapiourú ó nll.vegado a vapor 
aeede a c&pital até Caxias na distancia de 80 Icgnas. 

O Sa. CoEwo Roi>aiG'CES :-Apoiado. 
O Sa. AunELUNO DB Cu v .uno :-Vi por toda a 

p&rte o deserto, a soliàão. Porqt~e não procura a immi
gração as margens do Parahyba e do I:apiourú' 

Eu não sou infenEO aos melhoramentos materiaes, c 
&ntes pertenyo a essa claa'3e que tem por mis~ão fi~ecu
ta-los vencendo a natureza ou fazendo-a se:nir doa seus 
fns, mas é ez:aatamente porque sou apolo~ta doa 
melhoramentos materiaea, qaedevo oppôr-mea.emprezaa 
irre!leo!idas, que só podem ncs conduzir ao dee&lento. 

TC!MO IV 

M!U!, Sr. presidente, quando tndo q':lauto tenho aito 
não seja verdade, quando os argumentos ez:pediàos na.ia 
v~ão, quando as estradas qt~e se projectão le,.em a 
~q'leza, a poptll_ação e a vid.a ás ma::aa virgens qne 
v~o atraYesaar, sao favores parci.a.es e ainia sob a pres
sao de encar~os que a todos toca!'áõ, de calamidades 
que a todos fe:iràõ, entendo ue só se deverião tomsr 
reso uçoes que a to os aprove1tassem, 

A l?~di~ p6de ser canvenieute, concede-se; ::r,..-; é 
uma lnlust•ça, -voto contra. (Muito btm.) 

• • • I 

buz:a para cumpri:- um dever que reputo do& maia im
p~m~sos. Represe::~ta:Jt6 li-este ~rande paiz, e tendo con
v~cçao profu_nd:l d_e que, realizaw com prudencia. e 
c~rcnmspecçao ss 1déas qne consagra o p:-:ojecto em 
drsoussão, teremos lanç&do as mais eolids.s bases de 
sua futura grandeza e prosperidade, e11 não po:lia re
ous!!r-lbe o mcn voto e o fraco conccrso da minha vo~ 
por menos aut'lrieaie que ella seja. (Nl1o apoiadoz.} 
E a cc;msi.deração de que um de eeus c!!eitos mais im
mediatos !erá a satisfação da mais jllSts e legitima 
aspiração. da pro"incia que te;:;:!! o ~ ho!lia ae repre· 
s~n ? es a é um n v · s o inoenf•o 
que sej3. tal o meu procedimento. 

Acoresce ainda uma razão que, embora seja pessoal, 
V. Ex. e a caea. conco-:darM que é de grande vslor. 

O illastre de utado ela rovincia do Coará cu· a 
suee!loilllastimo, e que faUou em ultimo lugar na 
2'. discussi.io deste p::-ojeoto, fez aprecisções tão injustas 
e 1mprocedent~s não só em relação á.s su&.s i:l.éu capi
taes, e alludindo á pro~incia de Mina.s, como ás idéas 
que e e c amou Eecun ar1as, ne ~ con 1 as, qne eu J -
guei de meu dever contraria-las, e, talvez imprudente
mente, porque com muito mAia vantagem e profioiencia 
fa-lo-hin qualquer dos meus illustres collegas pela 
minha província (n(lo cpoiado1); tomei o compromisso 
de examinar e acompanhar um por um os argumentos 
então produzidos por S. Ez:. 

Ha no seio destes -vasto paiz um tbesouro ele rique:taS 
immensea e inesgotaveii, que só espera o trabalho do 
homem para derramar-se sobre elle e reccmpensa·lo 
Iargs. e exuberantemente. 

Tudo quanto a terra encerra om seu seio de mais rico 

ferro em j~igos in~sgota'Veia ~ uma va;ieds.de imme'nsa 
de pedras preciosas e sobre todos o ambicionado dia· 
m~te, ~ue_ ahi se CJ?-Contra em larga escbla. !los leitos 

• 
tos outr s ; tudo qnanto a natureza ostenta de ma'a 
heUo e sorprendcnte nos segredos e oapric!lcs da. mais 
luxnoea vegeta.çã?; matas extensi!simas, e de u11:a terti· 
li :i& de quasi fabulosn,onde prosperão rapidamente o caf6, 
o algodão e todos os generossim.ilares, que ee coltivZio no 
paiz; o linho, o centeio, o trigo e tantos outro;, que 6e 
oultivão nss :r:ons3 temperadas, a canna de ll!l&t:car, em· 
fi_m,qne ahi ee reproduz, não por annos, mais por gera
ções;vastiseimas campinas, que contém fcrtcis pastagens 
p&.!a tcd.o genero de cresçãoae animaes,tanto dos q:1e se 
prer.tlio á nossa alimentllção, como dos que pres~c·nos 
suxilio em nc~;sos trabalhos ; de rec:mhecida fertilidade 
o muito proprios pnra r;erem cultiv:;dos por meio do 
arado ; eis, senhores, em largos e imp-3rfeitissimo~: tra
ços a vasta bscia do magestoso S. Franaisc~, que occupa. 
uma extensão não menos de 20,000 lcgnas quadradas, 
f-'r,:;:~::!Õo !! autorisads opinião do àistincto engenheiro 
B!ilfelà, cias quaos 8,800 pertencem á prcrvincia de Mi
nas; habitadas por cerca de 1,200,000 Brazileiros, que 
vegetão no Eeio da mais espleodida nattlre:::a, noves 

an os ccn omna os a · 
meras vantagens com que os dotou a mão liberal c& 
natureza. 

Lavar a vida e a civili.sação ao seio de1111as im~er.su 
regiões o fooundar· lhcs as exuberantes fontes cie ri
qoeza, é, senhores, uma aspiração muito !egitima, é 
uma aspiração 'Verdadeiramente nacional. (.Apoic:uioz.) 

A gloria do primeiro passo para sua realização é 
disputada por tres grandes provincia11 do Imperio a 
esta aapital. Disputa~lh'a a provincia de Pernambuco, 
pretendendo li~r a aaa estrãda à e ferro á margem ea
q,uerda do grande rio, disput&·lh'a a provillcia da Ba
ba, p:retex~dendo bzer com que eua eetraaa ce ferro H 

29 
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prolongue até o Joazeiro, disputa·lh'a finalmente a pro
meia daa Alagôas por meio de ums via ferl.'ea mar
giDs.l, regularisando as aguas do ~ande rio até ao Pe
nedo. A qual dellas, senhores, póde ser dada a prefe
re"oia 'f 

E' possível qne todas ellas :tealizem desde lo~o essa 
immenao desidera;tum? A capital do Brazil, pP.lll sua 
posiçao, pela sua nqucza, por ser o empeno do com
mareio enl·amerioano, por ser o perto mais vasto e 
importante co globo, é, penso tln, quem deve merecer 
a preferencia para realização desta idéa grandiosa. 

· peq u n r1 ·a , 
nada nos honríio, po!s que, como o orador francez, 
poàe!'llos dizer que o Rio de Janeiro não é Rio de 
Janeiro ~enão porque é a capital deste gre.n.de paiz. 
(Apoiados.) 

Não tenho ouvido opir.ião alguma que julgue dfil
Ter·sc dar 10 prefereneia á importante e C:istincta pro
"inoia de Pa:-nambuco. Seus proprios filhcs são aocor
des em reconhecer que no futuro o S. Francisco con· 
trihuirá lsrgamente pera at>u desenvolvimento e riqueza; 
mas é preciso espernr pelo futuro, não tle póàe fazer 
tud.~ de nma 'fe;.. A pr~Tincia. ~a Bahia, aomq;tanto 

S. Franeisoo, não póie 
cnpital do Imperio. 

(H a div~rsos tJpartn} 
a. · se que o the&oa.ro e1'n inexaurivel. Pela acti

ndade não !Ó de nOfBOB patricios, como dos poYOS qne 
nerem tla Europa, será ello sufficiente pa.rs maia hrde 
felicitar não ~6 Pernambuco e Bahia, mns oito on dez 
prOV1nctaa as malB 1mportantes o mpeno. a cap~ 
aa Bahia á villa do Joaz~iro são 90 leguas, e estas 90 
lega.as de estrada de ferro importão eactificios superioxea 
ao nosso estado actual. 

U::~~ Sn. DEPUTADO:- Já estão f~>itaa 20 leguas. 
O Sa.. CuA.NEMI.:- Mas em que el!tado ? 
O xEsMo Sa. Dxrcuno : -A estrada de D. Pedro II 

niio está melhor. 
O Sa . .!.JUuJo LIMA:- Apenas não dá rendas. 
O Sa.. C~PANEJU :-~ois !e não dá rendas para sus· 

- -
no seu prolongamento 't 

(Ha aparte• • r•clamaçõu.) 
O Sa. PaESIDENTE :-Attenção. 

ENJA.MI!It:- L& to erz.n~1a, ouçao o ox o:r. 
O Sn. CANNEMA : -E'l. não tive intenção alJrUma 

de provocar tão vivns rec!amações da parte dos illcs
tres deputados pela t>roYincia da Bahia. Elias não ti
Terão fundamento. Não ha ningaem que t!Stime e res
peite mais do qae eu o patriotiarco t: os brio11 d.al).uella 
importante provincia do Imperio. E' uma necesa1dado 
em quo mo vejo collocado. fallanclo em nome dos 
intere&ses do paiz, de diler francamente o que pense. 

UJt Sn. DEPUTADO :-Todos nós !nllau:oe. 
O Sn. CAPA!'iE:u. :-Sem duviila; cntret::.nto permitta 

V. Ex. qne en oontint:.e1porque não era minha intenção, 
e=-:primindc-::::ne r.saim, pô ·lo de ruodo algum em duvida. 

Entretanto é minha. convi~çiio profunda que, nns cir
cumstanoias :rctu!les àa ;:>rovincia, a odraia de !er1·o da 
Bahia n:io póde ser preferida para o gre.nda caminb.o 
por onde se c;~:portom desde já as riquezas do grnnde e 
alt:J S. Francisco. Par& o íu.turo o que eu <iiasc a rea
pci:o da provi.!lcia de Pernambuco póio·be dizer ttlmbem . . . . -
naQ,uel!a immcnsa :região, que a p:oviucia é!a Bahie 
terá sem dnvida nenhuma tão impo~tante quinh!io quo 
será 3nfficieuto para eleva-la a altura dcs wus grandes 
àestinoa. 

Di:ei o mesmo a res~ito da terceira competidora. 
A pro'fincia das Aiagôas, pela sua cidade de Penedo, 

h.a de •ir s ser um grande emporio do ccmu:crcio no 
alto e baíz:o S. Francisco. 

ConaiC.erando-!!.o, como de facto é, inacce38i vcl a po;:ção 
de gra::~êe ri~ que fica entre Jat:JM c o ponto denomi· 
nade Pi::anh2.3, ficando nc!t.a e.x:teruão as graDit:a cata
d-;;pas cc~il.~ Itaparica a Canindé-Volho, entre as quaes 
ha a i:n':le::~~ quéd• dcnomit:ada Paulo A!fonso> catá 

hoje verificado que não só o aalto importentissimo de· 
nominado-do Sobradinho--, como toda! as corredeira! 
qa.e vio da Boa-Vista á primeira das grandes cachoeiras 
de Itapar.cs., podem ser melhorados a ponto de serem 
perfeitamente utilisados por ama navegação regular. 
Mas que despezas são necessaria8? Em que tempo se 
farão ts.es obras'! 

Estã regui&rmente deter~in~ilo um traço ae ,-ia 
ferres, que, margeando 11quellas cachoeirr.s. vá ligar o 
porto de Jatobá á. povosç!io de Pirs.nhas 'f Não haverá. 
d!lhi até Penedo e de Pene:lo no oceano obst?o.enlo sl-

eu n . . orno &e e:s:p oa o 
auocesso do Potengi? 

Senhores, não e6 não ha eetados perfeitos, fX!lCles 
oomplt:tcs das obr2s a realizarew·se, nem orçamentos 
que inspirem confiança, como mesmo parece a muitcs 
impossi.vel a 110lução do grande problema, e::1 que pese 
ao illustre Sr. Kr!lns. 

A tentP.tiva, portanto, da ::cnlizJ~.ção de um tão impor
tante melhortu;;.ento, para o qual nem o paiz se acha 
habilitado oom os recursos neoessarios, nem t!io pouco 
co:n o pessoal preolso em semelhaBtes localidacles, po
der-no&·hia aer fatal. Mas tard.e poder-se-ha fazer o . ... "' .. .. .. .. .. 
atlantico, co;:p caminho liue e franoo de mais de 600 
leguas. Isto, porém, 11enhore111 ni!o é p~sr.ivel aotual· 
mente. 

' 
rações, e de t11do quanto se póde fsuer escolher o m&is 
!acil e o melhor. E o mais faoil e melhor, senhoi'e51 
parece-me, é inconteetaveltllente o prolongamento da 

a f o d • • · 
de Minas até as aguas r.a'fegaYeis do S. Frsncir.co, ou 
de ~ualquer de seus grandes s.ffiuentes, que mais con· 
vcmente parecer. 

Eate o oommum ponear de todos os nosaos G&tudistas, 
de todos os homens que ae interessão pelas cou&as deite 
paiz. 

Estll opinião, senhores, tem por si a autoridade de 
quasi tod.as aa legislaturas que temos tido no pgiz. Des
de 18~5 que se discutio e votou D$Gtll OAUB um projeoto 
que se converteu em loi do Estado (de 31 de Ontubro 
desse anno), concedendo innumeros favores a qualquer 
companhia uc levassa uma eatrad.a de ferro da côrte ás 
aguas nave~YelB o 10 • ranotsoo. 

A lei de 1862 que a.utoriaou a incorporação de umn 
companhia. para. a. rcaliz~ção da estrada de ferro do 
D. Pedro li oonaigna esta idéa ; e nesse mesmo anno, 
a 1 que conce eu am em van agens e avores com
panhia União e Iadastria, teve om 'ista o prolonga
mento desta ostrada &té aqucllas regiões. Resolvida, 
assim, Sr. presidente, a qneatão fondame:~.tal, qual deve 
ser o caminha a seguir-3e ? 

Para esta escolha, Sr. pr.:aidente, não ei!o de modo 
algum completos os ettudos quo até hoje estão feitos ; 
m.as nós os temos imp:>rtantcs, o que fiio dignos da 
maior co:lsidM\çlio c attenção da casa. 

Txes, Sr. presidente, são os pontos d• estrada de 
D. Podro li que até hoj<l têm disputado a preferencia; 
eegu:1do uns, o traço devo começar na Barra do Piraby 
e atravessar a serra da Msnti1ueira na depresaiio deno
minada do Boqo.eírã.o; seguc.do outros, pnrtindo do 

··mesmo ponto deverá. ntra.veeaar a mesma serra na de
prea;;ão do Passa-Vi:1to; o ultimamente, depois do 
prolongamento até Entre-Rios, partindo C.este ponto 
para ix baeoar a dcpre;:;são de ,Joiio Ayre~, demandando 
maÍB urdo o ~·a:le do Rio das Mortee, e afinal o Rio du 
VolhWI. Todos estt-'11 pontos têm um objcotivo inTB.• . - . -
denoa.inado cgôa-Dourada. 

Todos conhecem o plareau immeneo que so ergue no 
interior da província de Minas, e como elle é dividido 
pelo ll\do do Sul, por um lonRo prolongamento da Serra 
do E~pinhaço denominado SJr:a Jas Vertentes, que 
constituo o 4irC1'tium aqu~rum entro os 'falloa do Rio
Grande u do S. l<~rancisoo. 

Podemos considerar este ponto como forçado ; a elle 
t~rn de dirigir-senocessariamcnte a estrada de ferro que, 
partindo de um lugar determinado da de D. Pedro II .. 
tem d:e ir oorta.nà.o a província de Minas até ás margens 
do S. Francisco ct:. de oualquer doa seus PffincnUJs, 
como :=aia va.utejo~o !e icconllec!lr. 
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Mas, senhores, se este é o ponto forçado do traj!lOto, de \ Embora menor que o de Joã:>-Ayres cerea ele 20 ki-
ondc deve pa.rtir, e por onde de'Ye pawaar a linha. {errea lometros, porquanto da barra do Pirahy á barra. ~o 
a estabelecer-se~ Eu telaho, Sr. presidente, cerco ae:::to, lmbutaia, em linhs recta, s6 taremoa 80 kilometros, 
que a opinião do nobre ministre ea 9gricultura é que do Imbg,taia a S. João 82 e de S. Joio á Lagôa-Dou-
o ponta de p~rtids. de&til e~trada c!e,.e ser Entre Rios. , rada 29, total 191; ha comtudo uma grande difiicul-

0 Sa. MI~ISTRODA AGRlC"CLT'ClU:- Apoiado. I dade a ven~er, a qu!ll nã'l só augmenhria o ~;eu custo, 
como e:z::i "ria mais tem o na &u -O ~a. CAPA.~EMA:- Teo.ho como c•rto qn€ os outro l 

O Sa. CirANEllt:.-Sr. pr • , z c ga a urva:; re srea, e conseguintemente te&D de ser 
a eetrsd.a de ferro a Entre·Rios, uma Tez que o 'Yalie prntiosdo nesta serra um grande twnnel, que não póde 
do Parchybuna se presta perfeitamente á cc.llooação de ter menos de 360 braças, o que importaria uma di!re-
trilhoe de fe:rJ, uma vez que a depres6ã:> de João-Ay- rença enorme do seu ct:sto. 
rcs offereoe, em regra geral, uma elevação de 1 para 60, ~im, s6 ponho e'll contraposição (e Feco toda a 
não e2:igind.o curva alguma maior de 1 pRra 700, nem attonção de S. Ex. o Sr. ministro da agricultura para 
tuncl algum, é manifesta a possibilidr.do da execução eate pont:>) a dt~pr'ls6ão de J o~o-Ayres, a do Passa· Vinte, 
da. cb:a por ebte traço. e 66 éliaito applicar aqui o conhecido rifão maiuabe o tolo 

Não o contesto; mas pergunú>: Examinou-se conn- no 11u do qur o aoitadonoa'heio, consultemos a provin· 
nientemcnte o traço quo partindo da Barra do Pirahy, oia de Minas sobre qual dos traços mais attenção lhe 
e atravessando a serra da Mantiqueira na depressão do merece. • 
Boqneirão, cahindo immediatameute no valle do lm· Des:Je muitos annos a provincia de Minas esgota-se 
b&taya e r;egnindo suas agua& ató auat-e<oooon~fll11i~·e*n~mlil"aHnHlot-----+--nn&a~al.l:b~eil'rtutmr'iarieHeaoaasSEe~rrvv:aB1~~ãiesl-clclfta-ee181strna~asa;,,---qquuae,p)llar~tinndd:oo-cdilor--
Rio Grande, seguindo as aguas deste até Piedade, pas- snl da provü:.cia de Min11a venha ganhar a estrada de 
sando depoia ao valle do Rio das Mortes até s bella e ferro de D. Peciio II, para Msim mais rapidamente 
importante e:iisde de S. João d'El·ReM Examinou-se fazer suas communicaçõaa com a côrte. 
porventura o traç.o, qne partindo ca estação de Remc--1---J.W3Sti~~lio-~assa-::v::.·~Illltt~e-lte;emm--E61nllliii'Stataed~or-áá,-pprJroO'IVI'iinnooiitaa.----
à.ioa, na 4" se3s:io, 2 ~ l ·:guas acima da Barr:~-MIUlSa e oentenares de contes de réi.l, sen estado é em verdade 
atravell8ando a Mantiqueira n& pro'Yidenoial depreseão deploravel, maa ella não a perde do vista. 
do Passll-Vinte, ganhando o vall11 do Rio-Gri!.Ilde na (Trocao-te alJ"'n' 0 ,.,artu. 
barra do J acu.h e asc nd o d • ,. 
ter a mesma oida.de dG S. Joito d'El-Rei, para ialli se- Niio foi tanto para continuar ••.• toi para buscar na 
gnir Tapida e ccmmodaments até Lagôs.-Dcurllda ~ estrada de ferro de D. Pedro li o ponto que mais se 

Nenhum trabalho existe que tranquilliae a nos as. con· approximasso da serra àa Mantiqueira, e esae ponto não 
aciencia em aemelhante esoolha. pód.o ser senão a estação de Remedios nessa quarta sec· 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparta. ção, que ficando a me:J.or diatanaia do vali"' do Rio-
O Sa CAPA:'iE!IlA :-Seja-mo licito dizer quo ninguem Grande, a a 150 kilometros ponoo mais ou menos de 

tem mait inte:ea~a pela realização das idéss que o pro- S. João d'El Rei, é 0 caminho mais curto para o ponto 

J
·acto consngrH. do ~ne en proprio. Como B::azileiro, forçado a que devo necessariamente chegar a estrada de 

M. d · · ferro no seu prolongamento. 
como re?reaent!lnte a provbcia de tnaa, eecJO sm- Além do argumento de menor dis~ancia, que favorece 
corame~te a sna roalizlção; mas, meas senhores, a obra o traço que partindo da estltção de Remedios e vencendo 
é de ~mportanc~a immenaa: affecta Oi interesses de todo a serra da Mu • • - • 

e em segando lugar, 0 que fôr ao encontro de tndus- oostlls da tona do meio, estão sctualmento serndos pela 
trias já creadas e não servidas de meio algum de cstrcda denomin:lda de Barbncann, até Juiz de Fóra e 
transporto. daqui pela da União e l:ldastria até Ente Rios. Prin-

0 Sa. GA:uA. Ct:RQUEiu:- E' um problema muito oipll.ltnente o vallo do Parnhybunn, im~eneameo:e rico 
complexo. c produotor, tem ~ela estrada da União e Inciuettia até 

O :::a. CAPANE:Il~:- E' Te.-d.adc, e é preciso que o Entro-Rios e dah1 a eet• cô!ta faci! e oxcellen:o meio 
estudemos com a maior c:lma e reflexão, c que nos do <'ommunioGção. 
colloqu~·no& n:i'l tanto !:a p:siçiio de representantes de Ex:iste por•3ntnra igual vantag3m para os prodncto1 
i:JterOS!Ies proTinciacs, cns m:li:O m::.is na posição de tra2.id;,s uo :r.ercudo d~t cô:to pelts mais import~mte 
repr:sc'!ltaut'JB de intere5scs ~c:raea. (Apoiados ) E' umn parte da. provinci& de Mines, o sul 'f Nã~, absoluta-
aspiração nacional, e nóJ não podemos nem doTemos :::nento- A denpeito d<! todos os esfcrços de eous admi-
aer ~onos pruacnt~s, menos rc9cc~idos na c•c~lha dos nistr&dores, a província do MbflB ve~ encontrar nM 
meios de roaliza·lll.. mn:gcns õo Rio Preto e do Pa.r~byhn u:::r;a bar:eita in

t.upcm•Yel, que lhe obst·l os pR!sos, sobrc:udo na esta-
O SR.. Guu. CEnQtEIU :-A. Cl!lprez:l mesco t:.ão tc:n çii .. • c!>uvos11, e 6 tt"ndo ifto em vieta que (;lla ccpre"u 

o carR.ctor de cmpreza. proTinci::;l, ao cc::~:-srio int~rcw;a tJdl) r. chforço pç1 3iTel para Vllr r$<;}izacia un:n. estuâa 
ao Imporia t-,do. ( -lpoiadot} CJ.:lC pcllha om <!Jutaoto o 11ul com a ·1" secção da estrada 

O SR.. CAPANt:!IIA :-E' uma o:nprcz~ ~acionai. C.o kr:-o do Pudro II. Expord ~gora uma outra r.uão 
):hs, Sr. pr~~;identc, dtl Ec~.-c-Rios c .3Jcui:la <ic Jc.ão- muito ~<t:~nr.i\'cl, Uoa vez lenda a ~atrada de ferro de 

.Ayres em linha, roem ternos 101 kilomfltros- à"stc ponte l'tàto II &s !!lftrger. s do Rio· Gr~~ondo, u::n p' qo•>no r&mal 
nté S. Joiio d.'El-R :i 81, c de S. Joã) <l' El-Rroi :i Lagô1· que acom;:anhnndo o Rio-Grande Tá ter á coofluencia do 
:í)our&da 29, totR.l 211. Eo.tr~tc.x:to c;.~: ~ da ~!':aç:io <io J:iocóuo-Vermelho, abai%o lP.gua c cai 'i da fioreticentc 
R ... n:edioa á barra <lo Jacuhy, no I.; , :-amento, <::n liuha o ri c~! ó:iadc de Lavras, porá om contncto c::.m a estrada 
rocbl, t01r os 51 k~1.on:e~:o~; <L b:nr~ do .j ;!cuhy a de f-:no as 311 <'guas de livra navegação do P.io-Grando, 
S Jção d'El-Rci ~o; c de S. Joii.o · ~·El-Rci á Lap;:.Gl- descie a barra do Vermelho á BJcaina, da qt111l tr::.t9. 
D uur&da. 29, tot~l 1 i6, <lif!crent;c 3: k ilomctroa. (Tro· mui ~ér!amentc um diftinc:o Mineiro; da navegação do 
c~o" divtrao.s arar lu.) b::.)x.., Sapuouhy desde a cachoeirA. do Salto. Ricos c 

O ~a. A~DnA.Dt: Fscut:mA dá um apa:tc , import01Dtee mu:1icipioR da provincin de Mina!! dc:n'lrão 
no v:.llo doete rio ou clcllc n:uito proximcs: ndlc se acha 

O Sn. CAPASt:!IIA. : - Sr. pr~,:dcn •e, o tra-;o conhL'- a porçii::> mais indu!ltriosa da prGvi:lcia, S. JtJão :: ·m-
ciio g~nlmcntc p•:h dcnomint.ç~o dtl boqu< iriio elo Mina R · ., J ' d'El o -· A L - d . o:11 "'· .:>~c -roos, yuruoca, 'i.v:"&ó •••• nuo me p~rcca qufl C1'& entrar em C~::l::nrrenc1n com 
&.quelles de que acllbci de !dlar. O :Sn. A.'liDR.u>E Flct;&lllA.: -Ollveira, For:::::~.i t,'B· 
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O ::=a. C.u>.L,·~:u : -; •. OliFeira, Formiga, Tams.n- 1 
ciuã, Piumhy, Santo .Antonio do Monte, Passct e Ja
cully viráõ aproYeitar-se desta vir. de commmüo~ão. 

O Sa. A!'I'DIUDE FIG'Il'EIU: - E .A.rs.ú e Baga~m; j 
todo o centro; ao passo que !lunca hão de ir ao Juiz 
ào F õra : é uma Tiolencia o querer ~-los lá. 

~ : 
sa~tazer a todas as aapiraçõea ; esta é que é a verdade. 

O ::=:R. CAPAN.E!IfA:- Trs.ta-se, Sr. presidente, de at
tender d~;sde logo aos grandes centros de producção já. er . . ... 
do Juiz de Fóra já' está perf11itamenta bem servido pela 
estrada União e Indl1Stxia1 concorrem com elle para 
merecer os mesme>s favores a impo:t:tante lavoura da rica 
freguezia do Rio-Bonito e oirclliavizinhanças do Rio
Preto, entra a serra da M~tntiqueir& e a estação de Re4 
meciios, as C.os rioos mllllicipios de Ayuruoas, Lavras, 
S. João.~ S. ,Tosé, que já se aohã;, areados e proapera
ráõ rap1o.amente. 

O Sa. A~"DII.ADB Frctamu.: - A propria. Barbacena 
"Yei!l ao Rio-Grande; está até nas vertentes. 

O Sa. FE11.REiaA LA.GE: -Com efleito I Como se 
u ureza o erreno 

(Ha o~tror apCJrt.,.) 
O S11.. CAP.\NEM.._: -M&B, ser.hores, resolvido o . . -

das Vertentes no lugar denominado Lagôa-Dourada, o 
e~ prol9ng&rnento ao coração me~mo da pronnoia de 
Minas a1nda é um proble:tna, COJ& solução devemos 

roourar co d · • · 
· em diante se abrem á frente desta empreza gi

gmteac~ tres caminhos: o nlle Pará, que nasce uas 
nrtentes oontrariu da Serra das Vertente• e a 8 leguas 
ele distanoi• da Lagôa·Dourad.a; o valle do Paropoba, 
aeparado do valle do Pará pelas ts.rrss denominadaa do 
Onça e do Yalla do Rio das Velhas pelo prolongamen~ 
da serrs do ltaoolomy; e iin&lmente o proprio valle do 
Rio du Velhas, ao qual se poderá ps.ssar por algttma 
depretJBão que exista na serra da Itabira ou em suas 
imnlediações. 

Pelo que se vt! :cão EÓ da proposta de S. Ex. o Sr. 
ministro da agricnltlll'll, como do seu relatorio; das in-
or.r:naç ea e mamonas que orao apresentadas pelo 

actQal Sr. director da estrada de f~rro de D. Pedro II, 
parece-me que este ultimo traço tem de ser preferido. 

Eu apenQ8 conheço pratioamente, pela inspeoção oou-
; o e1o 1Il emunen pro saao, os 

lugares cuja d02oripçiio acabo de fazer em larg()s trllços· 
conheço apenas a depressão da Lag6a·Douraaa, e peloi 
dad~a que me fori'o fornecidos e. pelo ea~udo que tonho 
podido fazer deste assumpto, veJo que ella é perfeita• 
mente aocessiYel, e que não só o 'Valle do Pará até á saa 
confinenoia :no S. Ft&noisoo, como o valle do Paropeba 
até á .s11~ oonfl.uencia no meemo rio, são pcrfeitttmente 
aooes.uveu a ama estrada de ferro regulu. Niio conheço 
absoltltamante o tTa~o qae. saltando do valle do P.:~ro
peba ao val!e ào Rio daa V olhas, vai levar essa estrada 

· a Snbará e Santa-Luzia atá o poa.to denominado M~
cadbaa. 

Mas aiaCia squi, Sr. preeidente, Eeja-me licito cha
mar muito instantemente a attenção do nobre minia
tro da agrcultura. para a escolha do trsco que elle deYe 
preferir. Cumpre attender á grandG dHl'erença qne ha 
entre o n.Ue do Paropeba, onde facilmente se achará 
collocacia a estrada d.e tl'rro e o valle do Rio das Volbas, 
porquo clla tem de paaaar mui rapidamente daquellc 

Sr. presidente. ectando S . Gonçalo da Ponte a 3 096 
palmoa acima do nível do mar, e a Itabira do Ca~po, 
{)?r oa.de o traço deve passar, a 3,9Si palmos, oom u'lla 
dürerença de 868 paimoa 110bre a ponte do S. Go.Dçalo 
de Paropeba. e atravessando um contraforte quo tem 
:n.aa proximidades desta serra, llilla montanha elt~vada 
de 6)909 palmos ou 2,9515 palmos eobre S. Gonçalo; e 
aendo a ciiatanoía de S. Gonçalo IL ltabira do Campo 
ape!lSS de 15,000 braças, difiioilmente ae oomprehende 
que seja possivel pliiBAr-ee de um -.alie para outro, 
gua:-da!ldo-ee as proporçoo11 :Decoa1ari.u para uma c•· 
trad!l ds ferro em condiçõoa regulares. 

Sr. preeidenw, junto a um doe oontrafortes desta 

Serra do Espmhaço, h!i i;JI!S .r!Yt-oaçi;o à:eno:ninada 
Pie<iade do Pa.ropeba, colloca.-ia mesmo nas margen.s 
aeete rio. Para se vir desta povoação a Ita.bira é :lleoes
saric subir-se a encosta de uma. montanha enorme, 
durante longas horas. Venci ia. a depressão de::~.o:ninada 
V arsntla de Pilatos, como que noa achamos e01 um 
plateau em cn o fim descida a serra da Ibõbira 80 
a a a povoação o mesmo nome. Se houvelll!e um ca
minllo boil e plano para de uma povoação bllScat-se a 
ontrs, pois por ahi ni o caminho do Onro-P.reto, seria 
possível que lngares habitados !>..::" homens otlSe.dos, or 
mmell'Os em :regra. ger 1 :nao Ye~aem IUII. a usoa a 
essa pa1sagem para as suas commutlicações com a 
cidade do Ouro-Preto, c~pital daquella provincia 't 
E uma vez no v9.Ue do Paropeba não eerá preferi
"fel prolongar este traço até cerça de 22 leguas 
acima da su confluencia com o S. Francisco, vencendo 
com ella sómante até aa immediações da Cachoeira do 
Choro, o:llde começa .ana livre nave~ção '1 Não será 
preferiYel, abandonando o valle do P!lropeba. e deade 
logo, na Lagô.ll·Donrada, ir buscando rapidamente o 
valle do Para, descer por suas margen:~, onde o terren:l 
se presta per!eitsme?te a? 2seenta~ento dos trilhos, e 

I 
que off'ereoa á sua nnvegsção a cachoeira de Pira-
pora tt 

O Sa. ÁllAUJO Luu.: -E' uma. des ez.a de dona ::ni.i 
e oa con a. 

0 Sa C.u>~NE!U. :-Em 8,900:0001 avali• o Sr. Liais 
a d.Gt~obatrttoção de todo o Rio de S. Franci8(lo na hypo
these do tr!\ço qt;.~, ~·llg!õn<lo a. sc:rra. di> :M~tiqueira uo 
lugar denominad~ Pe~B:o-Vinte1 nooxnplUlhaudo aa mar· 
gens do Rio·Graud.e, aproveitando o plattau. que separa 
aa aguas do S. Franoisoo e !18 aguas do Rio-Grande, "á 
ás suas ca.beoeiraa. A detobatrnoção de todo o rio desde 
•uas caoeoeiraa até o Pirapora é que dão um dispendio 
de 8:900:000S, . ae~do o oaloalo do Sr. Liaia, para 
mim muito autorisado. Maa o nob1e deputado vê que o 
uaço que serve do ponto de axtidaa esse illllfltre as· 

onomo as OJe a an ona o, e e e nao que me 
tlccnpo. Não é pata noiSSOa xecnrscs ligar as aguas do 
S. Francisco ás sguu do Rio-Grande por uma ~ta:J.
aissima estrada de ferro. Convém antes demsndiU' as 

a n e1 e am pon xn rme llUlO on e 
desde ego e com pequeno sacrifioio seja elle aprovei· 
tado. 

Mas, uma vez abandonada eaia idéa, e reconhecida 
a potsibilidsde da der.obstrucção do rio desde a barra do 
Paropeba até á recepção d.o seu maior confluente, o 
Rio das 'Velh&P, cumpre examinar bem sa o problema 
de~e aer resohido por este, por aquelle ou por squelle 
outro modc. O Sr. Liais, cuja autotidade nesta mate
ria não pód.e ser posta em duvida, porqne, meus senho
res, não é lendo ou ouviildo que se pó etc fazer um juiz.:> 
perfeito om. questões desta or-lem ; o Sr. Liaia, que 
pua mim é uma autoridade incontestavel, opina polo 
aprovcitamenta da naYegac;iio, qu~i que desde já fra:1ca 
e aberta, do Rio dae. Velhas dosde Macaúbns, cazn al
gumas oerrecr;:ões que o rio pela natureza do set~. curso 
niio p6cle deixar de exigir. 

O Sn. Ál.'{DBA.DE FIGUEia...:- E' uo dispe::~.aio d3 
2,600:000R ao osmbio do 27. 

11 ulr .1 a art1 

O S11.. CA.P ... t'IEMA.: -0 Sr. LiPis a.~alia em 2,600:0008, 
incluidos os trabalhos mais pes .... os, mais difiioe;e, que 
são desd.e Sabará a Maoaúbaa. 

O SB. AB.u;Jo LIMA. dá um apa.-tc. 
O S11.. C4rA.t'fEMA :-Perdôa-me o :lebre deputado, e;;. 

notei esta equivoco no seu discurso: nito ba 83 banco' 
de podra ; ha dissimizlados rochd.os que di$.cultã~ u::: 
pouco a navcgaçito. 

o Ss. Cllt:Z M4C"IUJ)0 cÁ um aparte. 
O Sn CAI'A.:"iE:u :~Eu li e vi. Se o Dobre depntado 

não leu a obra do Sr. Liais, Hydrographi~~o dos rios d.() 
S. Frmoisoo c das Velhas, llio póda fucr n:::la idés 
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exae!:a C.ca t!abalhos e despezas q11e sua desobstruoção 
enge:n. 

O Sa.. Ã!Ut"JO Lnu dá um apa.xt~. 
O Sa.. CAP.uu:n :-Ett desejaria que o nobre deputado 

lesse o relatorio apresentado pE:lo Sr. Líais, q_ue, to
z:r:.anão }l::US. ~arca no Sab!l.rá, des~:ea com. grande p~-

- . ' 
por elle r.té a confluenoia do Pará, sendo este o unioo 
trabalho de ext~loração que eu conheço nestD. parte C.o 
rio. 

eu mvoco esse mesmo 

O ~R. CAPA.''iElL\ : - O Sr. Liais calcula em 
2,600:0008 a de6pe:ta neoessaria. para a desobstn:oção 
do R:o elas Velhas, mas a sua se~ão mais dispendiosa 
é a que vai de Sabará aMact.úbas {op?iado•). poxque em 
Mac&úbas este confiuent!3 augmenta as auas aguss e 
:reduz de tal modo os obstaculos, que de! de cnt:io a n~
,.egação é fa.cil a toda a extensão, a6!!lente é ncceEsario 
removerem-se, por via de minllS, grande nn.mero de ro
chas que se encontrão no meio do rio. 

Não confanda o nobre deputado bancas ds rocha 
com pe as lSC s ; es as, uma 1e1. remov1 as, nao 
pert':lr~io o C'!!!!O regala:r dn1 agnas,e cons~ntemeo.te 
a navegaçio é uniforme. E' este um dos poucos traba
lhos que exige aquellll rio. para a sus franca navegação. 

- > 
a co:recyão de suas margena, porque, diz o Sr. Lis.is, 
a Providencia, como o mai1 sabia engenheiro, quo 
tendo de levar uma .estrada P?r uma.sorra a de~envol~e 

' . das Velhe.a desde u a.ltl1r8& da Sana do Esp1nhaço á 
bacia do S. Francisoo, de modo que tendo l55leguas ••.• 

O Sa. AN»u»E FIGUEillA: -Cento e vinto o cinco 
legnas. 

O S:a. CA.P..l~EH.A.:-Eu fallo desde Sabará; o Sr. Lit~is 
diz que tem 155 laguas. 

O Sa. Al'Dil.UJE Fx&trEIB.A. :-São cento e vinte e cinco. 
O Sa. C.&PANEIIIA.:- Do Sabará até a barra são 155 

lega.as, mas todo o rio tem 172, sGgnndo o mesmo 
Sr. Gerber: entJ:etanto que, em .linha !ecta, de S_:bar:i 

leguas. 
O ~a. A~DRA.DE FIGUEIRA.: -Perdão. 
O Sa. C.u•AtfEJU. : -Em linha recta. 
O Sa. A!CDIUDE FIGUEIJU. : - Ah t 
O Sa. CAt>ANB!Il.\.: - Eu estou apenM referindo o ar

gut::~enb de preferenoia do Sr. Liais ; elle diz que a 
Providencia. como o mais sabio engenheiro, tanlfo de 
lenr "C.ma estrada pelo longo de uma montanh:~., não a 
corto11 directamcnte, mas em cuns.s .... 

O Sa. FEJlR.EIRA LAGB :-Asaim. 5e fa. pelRB estradas 
por ter:~. 

O Sa. CA.t>Al'\E!ItA.: - ••• afim de se obter o doolive con
veuiente. E' o que acontece justamente no R!o d~ 
Ve1has, e:n q11esnas ,.oltasaão numer.'>!as ... 

O Sa. A uno Lnu. :-E' um :zig :z:ag. 
O :::a. CAPANE:tU. :- ... póde-so dizer qae é u:n per

feito :zig.z:ag, o quo lha dá. uma correnteza uniforme e 
aemp:re doe~. 

E' isto q11a precisa eer corrigido, mas esta corrccçZío 
não importa em grande dispondio; temos orçamento 
"ne redaz a mrutJ mec.o~ a:J dcspczna que eiio neces
• ias de Macilúbaa su-a baixo. 

O Sn. AN'DilADE FIGUEill~ dÁ um aparte. 
O SR. CAPA!.'{EMA ~-Esse está publlioaao e o:s:ietc na 

111oretaria deata oamara ; ou fallo de trablllhos poste
riores. 

O Rio S. Francisco, cemo quo co:~scio de eec. poder 
e força, dirige-se em linha. reata desde sua origem até 
ar. planiees, não se embaraçando com os obataculos qoe 
a natc:::e:a lhe oppõe ; lli!Siz:n qne, desde ena. origem á 
sua eonfi:::.c!loia oom o Rio das VelhB8 não ha mais que 
102 leguaa. 

E' a razio de preferenoia que o Sr. Liais dá ao Rio 
daa Velh.ss acbre o rio S. Francisco. :Maa sempre na 
hy?Ot!l.W~ e_~ 'ri:lg~ a idéa UO traço que1 pSIISIUldO pelo 

Pasan-Vinte, fosse ht:..>cs.z: suas :::sscentes na Serra do 
Canastra; desde, poré:::1, q'J.e ute traço se jolga im
poaai"Yel, desde que 5:3 tem cie bo~car as agaas us.vegs.
veis do S. Framcisco e:::. u:n ?O!lto iotermedimo, é 
necessa.rio c;>nciliax s-:.:.:.s o:Jm:ões com esta outra di-
rcc~ão. ~ 

Cum :e c c · ru: com toits. 
que demanda o prop.:::io S. Francisco na eu:~. cc.nfiuenci!l. 
com o Pará é o que lieve ser preferi~o, ou 11e o que, 
margea:udo o Paropeba , vai aproveitar as 22legnr.a de 
sua na?e a ão ~oe:~ivd at~ o ro rio S. Frnn:isco ou 
sa , na mc::~.te, o que a.o 'I.'S e o ru-opeba vai b:ucs.r 
o do Rio das Ve!b.as, qne, ::::le ps.rçce, é o uuico que tel:l 
sido eEtudr.do, embors na~ te:::~l:ta visto publicado. 

O que é verdade é quo eu não sei co:no, na curt~ dis· 
tancia que vai de S. Gonça!o d~ Ponte a Itabira, se 
poderão ellmin~:: os 8~8 pal::::loa que aqnalle p~nto te:n 
sobre este. 

O Sa. Cn.trz MAcs:.tDo: - Ell-a designa os po~tos ds 
direcção. 

O Sa. CA.PA~ElfA. :-Ouvi que o Sr. Liais ultimamente 
por ahi andou com o illas:rado Sr. Gorà.on, dircctor d~ 

· iho ami e 
e de&oobrir?io não ~6 u::::a como dass passag"~ mu.!to 
convenientes. 

O :3a. FERREIRA. L.\GE :-Apoiado. 

balhos. 
O Sa. ANDRADE FrGtrEIBA. :-V em no relato rio do mi

nisterio da ngticultura àe 1863 uo trabnlho muito im· 
por an e. 

(Ho cutror ap,.t·tes.) 
O Sn. CAPANllMA.:- 'Mas ha igual trabalho com re· 

laçiio ao t~aço que margêa o Rio Paropeba 'f Teme-lo 
com relação ao que p6~e acompanhar as fertais margens 
do Pará até sua con.tlaeacia no proprio S. Frlillncisco 'f 
Não r;;erá este ultimo o de maiores l'antagens indnstrines 
e politicas 't 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA.: - E11 considero a qcestüo 
econcmicat::tente. 
_O ~n. CA~ANEliA. :-Xós t~mos_aq_ni ?~o só uma ques· 

• J " 
obrigados a attender. (Apoiodo1.) 

Por conseguinte, parece·tile que todos devdmos espe. 
:rar que a luz se faca em mnteria tão difficil. e qne não 

.... - ~ ., - • t 
muito serios e ooosuicnciosos do que devamos fazer. 
Doloro<a.s Wm sido ::~msas e~qlerie:1cias; que os eucs 
pllSSs.dos nos ainão ao menos àe liçii.J ::10 faturo. 

O SR. ANDl\ADZ FIGUEIRA. : -Ha muito trabalho s. 
estudar. 

O Sa. CAPANE!!I:A. : - ~r. p:e~idents, da m.::it~ talvez 
tenhaabusado da atteução da essa (muiloz nao apaia1.os), 
c vejo que é tempo do concluir ; fa.-lo-heí tomalldo !!m 
consideraç:io nlga.na ll:rgumr.nt;:s ào nl)bre dep~
tado pela provioci:t ào Cc>sr:i quo, co.no dit-~8: falloa 
em ultimo lugar n.~ 2' discussão deste p:->'jQcto, e ao 
mesmo to::npo tere:. oc~ssi:io de examinar umn ou outra 
questso que no co::;er do t::~cn. dis~un:o n:e tenhe. 
e.ecapado. 

Sr. p::caiàente, o projecto quJ so diEcute, na patte 
em que attende ás p'llpitsntes !l€c::s~idades das provin
cias do Rio de Jsneiro, Minas e S. Paulo, prolongando 
a estrada de D. Pedro II até 1:.0 Porto ~cvo do Cunha, 
entro n província do Rio C.e Janeiro e a de Minan, e na - - ~ . - - ' principiar na provi::J.cia à.o Rio àe .Janeiro e segoindo 
a doS. Paulo, não 60ffre, ,<>m. pód.e mesmo aoffrer CO!l• 
tcr.tação, porquanto a.lóm d . que o eucri5.oio que este snrvi
ço impva no the11onro pt:blico é ccmparnti;amento dimi
nuto {apoiado1), não ha. questãe de que elle em muito 
breve l:spaço de te:npo será largamente compam;ado. 

O mesmo, Sr. president!', ::::ão sm1cedc quar.to ao mais 
importn~te; ao prolon~::ne:Jto àesta estrada atá ás 
11guas ns."Yegaveis do R'o cag Velhas; ne:n tambem s. 
rupeito da acoU.:eição nelo Estado t'!is outras estradas 
de ferro qae eê:ã.o já êm parte construidas em tres de 
nona~ mair. importa:lte9 p:c"''!::c!aa, e cujo prolonga· 
ment:J dapen -~e d'! mai3 o:mpM:1 eatlldos. 
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0 Sa. MINISTRO D.~ AGRICULTURA: -A ~espeito da da 
Balda hn cstu1os coraplet:Js. 

O Sa. CAPANEMA: -A primeira objeoção que o E.obre 
<leputado pelo Ceará oppóz ao presente proj"cto foi que 
o govorno, mgtmdo a iuiclativa indivhual, arvora-se 
em emprBiteiw nuiveraal de tJd:la as estradas de farto 
do pai~. 

si-. presidente, votando o Crê dito que o governo aoli" 
cita, ''" nã·J tenho oru. vista oon&titui-lo empreiteiro 
univareal d'l~ eot~·adrn de ferro d :J paiz , e n i!ím me pureae 
que sej<> e6'm. a au)\ asph'ação; eu en.~endo q.ue a inten" 
çlio d:> govJlTI'•, tom~udo a ai codas as e:>trnd.!l.s de foao 
que tê:Tl aa rpronltí~s do E:s t11do e os st":u!l _favores, é 
uni-formba·,-, "ystematisar o ~su serviço, rogúlrmdo .. o de 
mocb que, &doçados quanto pofisivel os prajuizoa que 
os erros P'l.'lsa.<los hão causado e Miã) c~m,mdo, não 
commattlml'JS n:v jS enos para o futu1·o. 

Uma vez syetcn!~ti.sado o e,;; rviço das estrt:da2 d8 fer.ro 
do pa·iz, eu c.ntcndo q·~9 o governo éi·3V9 arrenda-la3 a 
cJmpm:~hbs pw.rticuJ.m:en nacione.ea ou es·Gru.ugE:liras, que 
inspirem tGiL a confiança, e com tue$ ocmdiç.õ~s que em 
vez de motivo do sao;:ifioio p!lra o thououro, s<Jjão fonte 
de import~nti•aimn receita. Votando por este projecto 
n:io tenho el!l vist" oon ;titnir o governo emprez•rio 
univer.l&l du eetrad<:s de fel'!o. Não é etlte o seu lim. 
O governo tem ds cuidar de uma varied:de immensa. 
de setvi·~os ~m um paiz em que tudo or,tá por ee crear, e 
onde á qu; 3i nulla, iufalizmente, a iniciativ~. individual. 
O seu arrendamento sará· uma fonte de receita muito 
importante. 

O illnstre doputndo laborou n'um equívoco desde 
o prio.cipio ató s.o fim ele seu discurso. S. Ex., pen
sando qae fl provinoia da Minas era. a u niBa interesaaO.a. 
na de·Jretaçiio deste cre '.iito, fallou co)n alguma ucri· 
mon:a a respeito do projeoto, classificando· o de ca
lamidade. 

O Sn. AnAUJO LniA :-Quanto ás tres linhas, era 
uma calamidade. 

O Sn . CAPA~<EMA :-Pois eu entendo que seria de 
uma i 'Timensa Tuntag~m par~ o pniz que todas tres ohe· 
gn~oem qua'i'ltD ant>.s ás 2guas do S. Franoisao, e que 
6U~ navegcção nté o oca;uw fosa3 quanto anteu rssli· 
z~da Mas, i afelizm~nte, não é possível fnzer-so tudo; 
canvom oomc ~"'r pdo que é maia faoi!, maiA proScuo, 
msncs il.iapeaf.ioso, e é oesa a rsEão de pteferencia ao 
prolongiimeut" d~t €Stra •ln de Ped1·o II pelo interior da 
provinci> de Minas n\é a grande baoia d:J S. Francisco, 
pois que a ilq J o~zeiro não of!'eraoe nem aa mesmas 
vantc>B;eng, nem as mesmas facilidades e conve.niencic:s. 

O í!lustrB ,".eputndo eabe perfeitamente que antaa do 
Joazdro hct urm' mmhoeira. importante, a do Sobradinho, 
cuja desobt' .,c-,:ão t'ão póde deixar de exigir nota.vel 
dispenilí.o. s,lbe que de Boa-Vhtil para baixo a navega
ção reguhr é ainda impossivel, e portanto a estrada de 
ferro do Jc.· ~z~iro não '-pro•;aitarin deode logo senão e 
ums por1·ã~ muito limitada do gl'au•le rio. Disse o 
nobre doputnd.o que os engenheiros de. provinoía da 
Min.as são con~ra o pl'Olongamento da ~stmda de ferro 
do Ju iz de Fóra, pc:qn.e não oomprehoildem que se 
des;_:>reza urna e"t rada com<> & União e Iudustda ... 

O Sn. Au!.uJo Lm.1. :-Is:o li ~il nos annexos ao rol!l
torio do s~. Saidanhto Mari11ho. Um engenheiro com 
quam tenho mais familie.dda,.e doohm positiva'l!ente 
qu~ ~. no:nrr:.uni·;ação pelo intericr éfa província ele Minas 
tem de pa1:tir dm Barra do Píruby, passando pelos "alies 
dos rios d~ lVIortG e Grande, servindo a estraa.a União 
E Initutô.a,, que el!e considera prdongada até Ouro
Prato, pwa suHs communicrv,ões com o norte. 

O Sn, CAPANEMA :-Opinião muito sensata e qus eu 
adopto, " paw• a qual pe<;o toda >1 attenção do govorno, 
noís qne, emq::. anto não fôr demonstrada a impossi
biliilaàe ou inconvenieucin do !'rol ong&mento da ea
m>.da de ferro d.e D. Pedro li peles depres~õas elo Passa
Vinte ou <lo Boqueirão do Mina, terei por um erro de
pkruvel a inntilisação ela eltcslleute estrail!l da União e 
Inilustl'in, que t>mtoR s9.crifioios tem custado ao E ntado 
e á p'oviuoia de Minas, oollocando-se sobre el!a os 
trilhos do prolongamento da de D. Pedro II, quP.ndo a 
mais importante porção da provin.oia de Minas não 
tem urn cuminho, um trilho aempre trr.mitavel pará 

sua export,çã~, encontrsndo, oomo já fiz ver, nos 
valles do Rio-Preto e Parahyba uma Ílarreira insupera
vel, principalmente duraute o tempo chuvoso e ós me
zcs que immadis.tamente se lhe seguem. 

Pnra. oomboter as vantagens do prolongamento da 
(Strada de hno deD. Pedro H até as aguas doS .Fran
cisoo e dt'>monstrar a superioridade do tra9o do Joizeiro, 
empregJu o n 1bre deputado pelo Ceará o seguinte ar
g •>m1rlto: 

D o J uazdro á barra do Rio das Velhao são cerca de 
200 legnus. Da barra do Rio das Velhas a Maêsúbas 
oorca ele 100, temoa 300, Como, porém, a viagem é de 
rio acima, Que a eleva ao triplo, termo médw, teremos 
900 lagun,l d ~ n'<vegação e l 00 mais ou menoa de estrada 
de ferro até á côrte, ao passo que, sendo de Macaúbas 
&o Joazeiro 300 legu.as, que se reduzem a 100 , com as 
90 do Jo~zeiro á Bnhia 190; conoluindo que: ninguem 
deil::aria de preferir ,um:. viagem de 190 leguas para 
fazer uma de l,ooo. Mas o argumento do nobre depu
tado não pói\e proceder, 

O commercio não consiste só na exportação,. e desde 
qo.e a irnportaí'ão se faz, é visto que ha subir e desoer 
oom mercadoriaa, e portanto o calculo é inteiramente 
vicioso. E de pois, como reduzir a metade o que se tem 
de descer porqu~ se eleva ao t.riplo o que se tem de 
subir? 

Como considerar o S. Francisoo concentrado em um 
ponto de suna vastas margens ou com elle identifiCado 't 

(Ifa apartei.) 
· O Sa . Caoz MAcHADO:- Ninguem contesta que uma 

grande parte do Rio de S. Francisco ha de aproveitar 
ao com:mercio da Bahia. 

O Sa. AaAUJO LIMA.:- Duas ou tres partes. 

O Sa. CAPANEliA: -Fez tambem o illustra deputado 
algumn3 considen;ções sobre a inexequibilidade do pro
jccio que se ilíecate. A s:1 a primeira observação foi 
que oa capitalistas não po:lião de modo algum annuir 
a qua!qaer proposição que o governo lhe fizesse; .: por
quanto, dizia o illustre deputado, os accionistas das 
estrsdas de ferro quo tem garantido pelo govemo 7 % 
sobra os c~pit~tes despendidos, não hão de !\Oeitar 5 ou 
6 % de j urqs, vi> to como 1 ou 2 tom de aêr destinado• 
á amortização do capital. » 

Etu prim,eiro lnga,t, ha grauda differença entre os 
t ítulos de diví:l.a publica de um poiz oo:mo o nosso e as 
nações de companhias, como são ua de estradas de ferro. 
Não só nãll e2tlío sujeitos ás mesmas oscillé.ções do 
me rcado, e' por isso são negoaiavaís· oom muito maior 
facilidade, como não estão sujeitos ,ás eventualidades 
que poiem fazer variar consideravelmente. oa seus ren
dimentos, podendo dar-se o caso de não ltaver nenhnm, 
o que não succeà.erá jám.ais co,n os titulas de dhida 
nacionP.L Mus, ~lém deste argumento g oral,exnminaE.do 
as condiçõek aate<aea de nossas e5tradas de ferro 6ubven
cion!4dns, l Çr t mos que nenhum& difliculdade se encon
trará. 

O iilastrE: deputado sabo qua das companhias snbven
cionadas a que está em melhores condições é a da estrada. 
de ferro ds' S. Peulo ; ms.s, oomo todas, está eujaita a 
e7entnnlidsdes, que podem determinar, oro lugar. ,de 
rond imenb, de{icits, como estP. a!loa teccndo oom a :aa 
Bcb.ia. AccYesce que as interinlnaveis qne~tões que selm• 
pre estão r.pp(treoeudo entra P. companhia e o governo; 
a aonvicção1 ~cr&l de que ellas se repl·odnziráõ, sempre 
hão de inflt~ir no 1mimo dos accioni:tRo para chegar-se 
a um accôrcl o razoaveL 

Este accôrdo será ainda mais faci! . com a companhia 
da estrada de ferro do Rooife. 

Além de~taa consid@rações que são communs, ostá 
estipulado que, se pelo e~paço ile . trea annoa aqnells es
trada dar réndímento superior aos j mos garantidos pelo 
governo, e~te pMe retirar sua garantia. 

Esta previdente di&posi.çíb que eu lamento não ter 
sido inserú, em todos os contrat<Js semelhantes, . certo 
not:uuá gr\1:ndewente no espirito dos aoaionistas, aos 
quaes de'<em e;;tar presentes os la.mentaveis aconteci
mentos de jlfarço e Abril qq an.no proximo passado com 
a inundação pelaa enchentes do Camaragibe. 

Mas estah razões qaa determináriío por cert~ _as com· 
panbias a :9edercm ao E~tado an11s estrada~, in:(luirão 
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lllnito mais a respeito as. estrada de ferro da Br.hia. O 
nobre deputado sabe quetodososannos ha alli nm de.fcjt, 
qnt~ vai crescendo annnalmente, e as c:>ndições em qne 
se acha essa estrada não ofterecem garant~as de fc.turo. 
&to11 certo que por este motivo ha de o ~overno CO:J.-
aagu.ir a po~ae desss. es~rs.dr.. com grande fazilid.a.de. Cl)nti~úl. ~ 3' discu3são do projecto reforn:l:~i!o q-

Mas, ainda quando na~s. dist~ fosse 'ferd.ade, &i:i:li!a ve•·s;oe disposiçõe_s ~a lei de 3 ele Dez:e:!lbro do i 81:) c0c 
a~im nio~~~~~~r4~-~~~-~~--~--~~~~~~~~~------~~~~~~~~~------
julp:ar que ha. am engodo ou logração ás prov!ncies 
da Be.hia, de Peuambuco e de S. Paulo na disposição 
deste projecto, porq ~e, senso se obtiverem estas estradas 

gamcnto. 
S.r. presidente, todos :c.ós cevem;s estoU' cansaioa de 

ouvir na tribuna pclitia:., littera.ria., e t.té x:1esmo 144 
evaogdi.c&, todas a.s va:tcs qu-3 ve:ll. a palio, fa.i.lz~.r-se 
nas grs.ndezas da pa~:b ou d:!s suas c:lôres, r .;sg011 da 
eloquenoia &obre sna futu:a grsnc!eza e p::cspt>ridade, 
sonhos da i!lle ~innção dos pcei:as, 9ue no·la pm:iio ji 
entre as prll:neuas nar,Õe3 do mun:io, na vangnarda aa 
civilisação, á ftente da humanidad>!. E' pr;.c!o.o que 
façamos algnma oousa no sentido de torner un:a res.· 
lidsde estes ~o.tlhos douraJos. (.ApoiQMs ) 

Nio é possh·d que a gw:ç~o aatual ~ej:~. iudif~rente 
ao futuro deste pai.Z. 

Q11e sacrifi.cioa impõe er,t~ projeotc~ Será nm. C.iapen
dio, o. perda total da enorme quantia do 35 mil contes? 

Não, do certo; h" apensa um em restimo: sabemos 
o~., nropa, como a menca, na lll&ltl 

prosperas são as q'le mais devem. O nobre deputado 
que me preoedea na tribuu11, faz~ndo ver quanto tinha 
sido deleteres .noJ Estados-Unidos a guerra oivil que 

E ' lido, ::: pl id.::, c entra e;n dhcus~:!o, o S i?g~ü::.te 
requeri~er:to: 

c R~;lueiro ;. ~ - • 
J. dt &l:n~ar. ~ 

O Sr. Duarte de 4zerealo : - Sr. pre~idente , 
cumpre rscc:lb.eczr que o r.di:1.:ncnto propcstc pe:o :::.o
b:e deputado r-elo Ce~r:í. é cc:oseq:~enda bde<!linavel 
dlls deolsrsções fei tas neb honrad.., Sr. l!lir.:i~tr<J da 
ma-:-inl:a n:1 c:l.ma~a v:t, l ici!l. Ee ella-; t~m c P.P-J:.tiJ.o que 
&s pal:-vns ü ,;ni:'c::o Dzs<!~ q::e, S::. prr3!den tE>, em 
~::~e~w. _de reform!l.s, e ccnseg~i::lt~me::!t::: ns :;:efo-:-ma 
JUClc;ane1 o g&b!n~~ pro~ett:u nceit:?r emend:;s da 
~pposlç\:.o rnclic>:l, evi::en:en::E:'r te e!ltr'ln em um co::::-
p_:.-~mitso d" dispodçües co!lcilü:.tcri'::s com cw~ c-ppo
nçao. 

O Sa. J . DE Au:~cu:-Apcialo. 
O ~B.. DtíQt"E·ESTilJ.DA TMUIRA. :-N~o a poisdo. 

" - . el&'a~e do ho:nrnco 
ministro da ms.:rinh:-.. nib podi:;, signi fi ca:- tim;Jle.s::lcntc 
que n opposição tiiil:e a faculdade d ü of!crecer e:ne::zcltS: 
isto esti nos poderes de C4da me::nbro do parlns:.ento. 

<: 
, • umama-

n~ira fabulosa a sua divida interno. e externa, mnito O Sa. Duun: DE AZEVEDo:-N~b podia iadiclll' tam-
bem ob~;ervou qne em brele empreheniiêrão e exeou- bem que serião aceita~ as emendas offerccidas pela. 
tárão uma das maiore& obras deet~ seoulo, ligando pela opposição desde que ellas se contive~Eem no espi:ito de 
eatraà.a de ferro de S. Francisco as aguas do Athlantioo taes roforms.s, porque isto era indicado pelo bom senso. 
á' do Pacifico, que mais de 200 leguas soparavíio. Ninguem rejdte. uma idé.:. quo é boa., eó pelo lado 

Em condições um pouco semelhantes está o nosso de que ella parte. 
paiz: a natureza muito nos favorece. O secdficio que Conseguinte:I!ento, pro j?ond':l-Ee o nobre JT.inietro a 
delle se exige n.ão e%oederá talvez de 3,000:0001 lln- aceitar emendas que a op?csicão ~o;mcla:;8e1 indicou 
nuaes, o que em 'ferdada é cifra muito diminuta para que des~j~va. ent:a.: em dis:?03içõss conciliatorias com 
o se:x or9ameneo, tanto mais que este saorifioío será a. opP?:uç:1o sobre a p::-ati.:m ess reformaa a que o mi· 
excsssiva.meute adoç&d.o desde logo pelo aproveitttment:> nuteno ee propnnba. 
doo pro duetos de industri~&s,~e---tJmYaliis!Ht~aal'4rd~a~-l----~Cb<oOJmll-1eeiisltiteHp:)lr'GOelee~àili:' mmeenn'tt:l:Ot-;-1 --:!S~r":-. -p~rr-tO!S'&lili. àfeernnt<t9:r.,--o-o -lhT"I'OI'I'ttf1'ra;:udnor----
pela creação de muitas outras, que viráõ contribuir em ministro da marinha não den :io.ples testamu:Iho da 
SJ:ande esonla para augmento da renda do Estado. fraqneze. doministerio, cot:dcm~on t~>mb~m o partido 
(.tpoíados.) oonsarv.ldor. 

Dizia eu, Sr. presidente, :tRe estamos camadoa de on- O Sn. DuQuE -EsTn.lDA TEIXEIRA :-Não npou;.do. 
vir sonhos dos poetas ; é neceasario que lanoe:nos 11$ o s F v p 
bases dos grandes melhoramentos de que o paiz carece; n.. .enB.EIRA l.l!'i:\A :- t!ÇO :1. pab:vrc. 
que façamos algum sacrifioio no preaente para que oonw O Sr •. DuARTE In.: Azirn:no : - P orque, senhcrcs, se 
sigaoos grande3 Tantap;ena no futuro. (.Apoiados.} o ministério desejava o CO!lCur.:o dos s clverearica em 

Sr. presidente, a realização deeta sspireção Terdadei- mato.-ia do reforc::as, é porque ::1io ti:1ha e respeit:> 
mente nacionlll é uma emprez• tão gt2ndiosa

1 
que faria dellas idéas bem de~nid2.s, b.Jm aes-.;n~:J.dss ; e s~ o par-

honra 2. qualquer nsção do mnndo. A sne. infia.encin tido coruervsdor nã~ podia, seg:1n.J.o os eec.s pri:1cipios 
nos destinos desút paiz nio é t6 com relação á sua ri~ c &spiraçõl3'l, effc::tusr M rcfurma.s~ a cr-re~ia do sub-
queza. a ás suas induattias, é muito com :relaç§o ú. sua. sid.:o dos sdvmss.tios, conf.,~sr.v~-Fe por ieso mesmo im· 
politica, :á. sua força i14terna e á. st4a segurança. E' uma pot:mt3 pnra lev~r r.. efi'eito r.emelh~:1~es r cfcr::nns. 
eattad.a politica e estra~ogica. Creio porém, S:. ··preeident~, que :o ~cchr3çãç do 

Desde 0 momento, Sr. presitl.cnta, em qu~ a capit~~ol diiZ!lo mir.i :t :o d~> zn::rinb.a foi apsn&S ~xps.nsílo da ama-
do Imperio estender :não amiga ás seta provinci!tll que bilidade do seu trato o dl;s t:J!ld::ncias de sua lbgus-
demoriio ás margens do S. FranoiDco, deado 0 momento gem c:~::Idescendent:3: eup:>onho que o mini~terio -:>elo 
que estiverem ligedas tod.aa estas provincias por nm fio oril,ãO dl3 um C.e E~us me:=.brc6 !::eis autorisndcs ·Dão 
eleotrico, este paíz se transformará, o de pobre e fr~co quiz profeti:- u.ma. eentença ocnio:nnatoris •••• 
q ue é ae t1rnará rioo e poderoso. Imtginc o nobre de· O Sn. PI:'>TO LIMA :-E' d~!css qne cllo lh'3 agradece. 
}lutado que a loMura do Sr. Chriatie e!lll8i33 dé:.se para o s11• D c.\ B.TE DE AzEVJ::))O :-. .. sobre 0 partiao q:c e 
unpedir s. entrada de na-rios em nos3o porto, que em s. Ex. rcprc<ien~a :;.0 poder. 
um caso de erra são elles blo u'!ndos este vasto s s-

ma e commnmcações mterxores seria aem duvide. a 
sua aalvaçlo. 

A' nata disto' Sr. preaidente, é noceesario fechar Ut:l 
ponoo os olhos ás difficuldades do pr8$ente, c encarar 
franca e decididamente ss 'Vs.ntagellS do fntu:o. A em
preza é grande e generosa, por si só capaz de fa-ze::- a 
gloria da geração actll'll, q11a, estou bem certo, n3.o fn· 
gil:á aos &acrificios que ella impõe. Ocs~mo11 alg-:xtna 
cousa em prol da geração por vir, e ella bero:li:rá no~c~ 
no:::ea e nossa memori&. 

Tenho conclnido. {Muito bem; mui:o é tm .) 

A discUlll!io fic~t ad.i:~da pela. hc::-e. 

.a €~capou· e a pa.-.i.vrs. 
O Sa Deu T E DE A.ZE\ 'EI>O :-A o pinião coJ::ser,-ador~ 

que felizmente hoj~ diri~o os negocies publicos tem a 
suffici<;nci.a precisa para realiza:: todas as suas s.eniraçõt>s) 
sem carecer de lis: :J.gcar t..s cxig~ncias G.a opiê.iãc co=.
t rarin. {.4poíadot.) 

Isto posto, p~ct.ên C.o vota! CO:ltra o acia!::~:tto co DO• 
bre c!epnta.do pdo Ceará. A camara, cmpenl::aàs. c~= o 
se ach;o no dtbat~ da r .;formn ju<iiaiaris, tem o l:Ilsi;,: 
intere~a c o msior àeseio ào l eva-la a effeito; e :?.! 
emendas rcpet:!i:is o.u·3 fvr"ão oíf~:~cic!as ao projec:c e::: 
àisCtlllf:iO ãe::!:ollE~~-5. 1 q_::.c cada q~al t~m entrE<io ::.c 
debãte coe o C.e~~~o s:::.cer Q de !r•z:cr aq:ü:lo q;.s !6 ~ 
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melhor (11p Jiados), e ê.e co::::oc::e: c~:n ECU subsiG.io 
para :ealiz.:nmo~ uo:1 das mais con~:.s::;tes s.sph-açõ~s do 
p::.iz, c u::n dos ssus mais r:.otav~is me!hors.mentos. 

s~ me fi)SSC p~rtt:ittiC.o, Sr. presidente, t"C. substitui
ri~ o adi:.mentc do no!l:e acr.-:."!!.d.o ::;.elo Ceurá, iudi
cs:o.dv qu~ o p:::-cj ~;:~o com <:s e:nen~::;s o!f~reci:las TOl
:~s~c ás nobre,; co:::!rds.sõe;; C.e ·u~ti :~. civil e cri:ninsl, 
paru que, rec_?nSlil.ers::l. o c m&:e:ria, p:Jpazesse aqu1 o 
que Ios;e ma1s conver.1ente. 

O Sn. Jtrsoc:::uu.: - á.?da2.o; isto já está um 
:o.hos. 

o Sa. D:::.U.TE !)E .A.::EVED:>:- x~ estado à& discu.s
~il':l, com o eem numero de eme::ce.s qGo se tem cffe
reci.:.o, ni:!gu~m m~i3 :s!ib~ & 'i:J.e altürZ:; snCa. em 
s~:me!b.cut~ di~cussãv; n 'l"ct:;~·.ã~ mesmo do projc~to 
co:n as emen'.i.::.s to:n c.~ ser, ;:~ ::;~:J i.m ~·O~::ivcl, ao ma-
:ucs àiffic!Em::~.. • 

O:n, 2s oom::::is!ÕeJ ele j tlst:~a. spr(!CÍ!>!1do de novo 
o projrcto, c::.t que tt%ign:í.r:Io alt;~~s membros dis8i
C:~l!t:!::, o n que ::r.u:tos out~os ?rcpJ;:cl:iO eme::.dcs, e 
t'!.:!o!he!l.do t'l.tnbet:l d;.s em.c::.C.~:; o:fer~ci :a1 p~l cs no
l·rcs clep:1tsdos qus não fazem perte da. commis~São, 
sq·~~U::.!> q:1.o são ado?:a<teis, poceriã;, br!llr:ls.r um nov. 

r c. em qu co tg~ssc ::.s 1<:. as que p :c r . 
ceo:e!:l mais o ~ccorib da m:>il)ó~ ca o~:ma~a dos Srs. 
C.ep::tede5. 

Ne.st~ ~entido, P~!s! ~r. p:esi.lcn~c, e. para_ o d!eito 

fcrm9. j~di~i:uia, ,;u mana a;"~~; ~m~nds. 110 sdis.
me!ltO do honrado depu~ad.o pelo C~srá. (Âyiado1; 
muzto bem.) 

Vem á moss1 é hdc, spOlai!a, e e::.trn cor:.juntam.cnt~ 
em CiEcusz:io, o seguinte requerimento : 

< Requeiro a_ue o projeoto e as emendas voltem á.s 
ocmmis:õcs c!_ e justiça. civil e criminsl para proporem 
o qne !or mru.a convc:o.Iente.-Du~Jrte de A::et:erJIJ. • 

o Sr. Fertelra VltJn::a ::=o:u:tncjlõ um discurso 
que so ach!l. no .4ppendicc. • · 

O~ Sa. J. D& l.LE:-c ... a :-Pe~o a pclavr!: pii.rn re:s
pcno.er. 
_,P Sn.. PREsrDt!"TE :-Tem a palavra o Sr. Abncar. 

o Sr. J. de &.lenear:-Sr. presidente, antes de 
, n r : u ~ ra e m ersa o 

u respeito da intdüg~ncia de uma proposição enuncia
ela no senado pelo nobre ministro da. marinlla. Se 
algu;n dos membros prcsen t~s Õ.:> ga~in.ete qu.izesse 

clar::.çãJ trari~ mui?' luz ao debat:3 o elle prosegniri; 
de uma. manell'a. malS regular. {Jpoiado1 .) 

No csso c!e algum dos nobre;; me!llbros do p;sbinete 
que tê.:n. astent:> nesta cl\sa mostrar desejos de usar da 
pal:l..-ra para um fim que-julgo tão cou;oeniente, aguu
<!aria a ontra ve• de fallar. 

O Sa. :Mt:>JsTno D.l AGRICt:LTOnA:- Não vejo que 
explicar. 

U.!!!A. Vo.z: -Oh! 
o ~R. Cnu.z .MACHADO cá tl:D. aparte. 
O ~a. J. DE ALE!'iCAa.: -Como nenhum dos membros 

do gabinete torn:\ a palavra psra s~tti~flizer a curioeida· 
de de u::na. parte da. ca:nara dos Sn. deputados a res
peito da. questão que se ventila, defenderei o adia
mento que hontcm, em concl-c~;ão dv meu discurso e 
~cmo uz::a. coneeqncncia delle, tive n honra do enviar 
a mesa. 

Co.mbati~o es_te requerimento pelo nobre deputado 
" . . 

deiJutado pelo mun.icipio Deutro, qoe, defendendo o nobre 
:nini~tro da marinha, indirectnmente provou a proce
ê.eocia das razões em cue fundei o adi&.mento. 

Sznhores, cu não soá avesso de modo algu.m á idéa de 
nm accC:do entre :JS partidos, em cirJnm~tancias diffi.
ceis, .ao intuito du fazer villgar Eéa.s cuja. realização é 
r echmada pelo paiz. 

:::.\esta fórma de goTerno nã:) ha o=:.nipotencias Ilin
gu~ ~"!l pód.e tudo'· o partido _que se scha uo gover:a.~, por 
.::;J.SIB forte qae seJa, por mlU& p::estir,io que tenha, ha. de 
encontrar embaraços e tropeço• q~e impedem flua 
:::1archa. 

.â. oppos!çii~J é sem duvlla :lm 6:cs ~aicres obs~oulos, 

mas obstaculo muito salutar, que e:1contrso o;; :;:srtidos 
quando no gove::uo. 

Muitas vezes eão necessarias concessõe;; sEm C.e se 
realiz~tre~ reformas que sem e!se expe~ie::lze Ecarião 
&diadas por muito tampo. 

Eu, pois, nib tive em vista, qt:.and.o aprese:::.~ei o tt:€t:. 
re ne:imento e adduzi hontem al nmal! co:o.s:.iere õe!!l 
em seu .avor ao começ!!.r m~;:u disourso a res::.elto a 
reforma j v.diciaria., não tive em vist& censtaar • nréris.
me:z:te qualquer intenção e:n qne eztejg, o go.,er::o de 
ace1tnr ~meo1das do;; chefes da opposição libe:::-al s. reE-
~ _1 o e c es :e.vrmas que e e pre enc.a. re!W.Zs.r; 
nao, senhores. 

Estabeleci o !~cto ou antes atte&t~i ·o e deduzi cesse 
fcato a su~> coneeqnenci~ natu::el. O facto co co:npro
~i;.so. é contest!!.do agora. pc!o nobro deputs.C.o pe!o mc
nlC!p!o neut:-o. 

:Mss p~>'rmittu S. Ex. diz~r lhe, agradccel:ldo r.s pala
v~na de t'XCcssiva bcnovolcncia que dispensou cc~igo, 
tao excessiva que :~:e pll.rccí}rão trazer ironi~ ..• 

O So.. FeRR:::mA. Vu.r>n:- Nw apoiado. 
O SR. J. DE ALENCA.a.: - ••• qne não fui eu, mlls o 

nobre de ntl>.do ae uscu de um ha.bil recurso crat(lrio 
para defender seu nobre s.migc ministro da marinha, 
dando outro sentido ás palavrss por elle profericas no 
Eenado. 

Eo., senhores como o disse o illustre de utaco e em 
respos ao srarte o no re m.uustro s agnct:.t ura7 

estoo. no costume de tomar so Eério toda a pslarra 
q?anào se P.rofere no parlamento; eutendo que as opi
mões enunc1r.dss pelos representnttes da nação têm 
uma gr.::::::.Õ.e 1nfiue::::.c1a. scõre os negoo1os pu5hcos; e 
s~bretuco quando ~ron_unciadss pelos membros do ga
b1ncte, pelos depCtSLtanos do poder. (Apoiaios.) 

E' por iEso que não son muito apologista dsqut:lle 
genero de eloquenaia qne se deldta com o gracejo e o 
epigramma, sobretudo a respeito d.aqnelles qne têm 
assenta nos conselhos da corôa. Entendo que os mem
bros do governo IIO parlamento devem pear su&s 
palavr:l.S a medir o alcance que podem ter na ooiniio 
publica. (.Apoiados.) • 

Lendo a discussão ce 28 de Jrlho no aemdo, en não 
podia eximir-~a de _!lrestar a maior attenção~ !" mais 

n1srinha, qn.e é alli não só o or~ão do governo, mas o 
seu leader parlamentar, reconhectdo e proclama<io mui
tas vezes pola. opposi ão. Essa discussão devo t"'r incuti-

- . . . 
convicção que deiXou em me11 animo. 

Não se trata, como disse o nobre deputado pelo 'Ou
nici?ic neutro, cnjos talentos ~;ão respeitados, e de cuja 
lucidez de interpretação eu cliá.s não pcsso duvics.r; 
não se trata de aceitar emendas da. oppo~õição qt:e €5te · 
jão de ~ccôrdo com as idéas do partido collServs~or, 
emendas que oorrespondão ás a~pirações ds. t:siori& 
dests. csmara. 

Não, senhores; se ac!l.to disso se tratasse, o nobr-e 
micistro da. m~rinha teria dito uma bann!id~de no se
nado, c eu não creio que um estadista tão nota.vel, um 
orador tão gravo e conspieuo fosse prof(irir no e~:na~c 
uma banalidade, e mui ti) menos que os chefes êi2tillct"s 
do partido liberal, estsdistas provectos e experimen:;;~cs 
no manejo dos negocioa publicas, d essem t~manh-. i:r.
portancia á palana de S. Ex., a ponto de a !aze:::!::l 
repetir por díver&as vezes par"' mais firms-las. 

Não creio qa3, de uma. e outra. psrte, ho::r.ez:.s :.ão 
illustrados ligeseem iw port!!ncia a t:m incidente c;,ue níio 
teria & minima. ai ifica ão, or ue não &SEa::-is da 
:reprc ucção de um facto oommum e tnVl cs v;. c. o 
expediente parls.men~r. 

Todoa nõs, membros do parla.mento, tec::.cs o Gi:r.:i:.o 
de iniciar e apresentar noss:.s icéas; se eEsaa icéas ce
reoem o apoio da maioria,Eão convertidas em lt-i. N~ 
hot:.ve aind.a partido tão exolWJiv.ista1 tão into!ers.Il~, q':le 
recosasse nm& idéa util, r,ómcnte porque ells :rort
xesse a assignata.ra de um adversario. (~poicodú:.} 
Nunca, por hcma. ô.o paiz e por ho.c::-a do pe::Eo 
consensdor, se de11 semelhante exemplo Cle ~:.;:h:.~i.
vismo. 

O Sa. Dl!A'BTE DE AznBDo :-Seria nmr; irtcle~em 
selngem. 
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O ::a. J. DE Au:scu.:- Co :no, pois, ii.3:w.i.tttr, sem 
s~ebra. para o _gabln~te,_ que a dcclur::~fi'l do nobre mi
::ustro d11. m<nnha s:go1ficasse que o pr..rtidll oo'!l~er•a.
dor estava disp~sto a aoeit::!t t::d11s as idéas utc!s con
formes a suas cren·;s> o prilloipios, embo::-a fossom apre
sentad8.11 pel& opposição? 

Não, seuho.-es, o nobre minist~o <la m.a~inh~ con
trahio um com l"cmisso muito solemne nã t 
to .as as re crrnas; }l()tém up~::ia.lmont~ t:obre a reforma 
el;ntoral. S. Ex: d1ese (rep1to s;:.as palc•rres) que ~só 
:::1ao ch·:garm a um aocô:.io sobro a rofa<ml eleitoral 
5!3 os ch ,·fcs dll. o~posicão de todo ::Jíb uizcs~cm. ,. Si~ 
F avrne ex.ll~e~· o PCu ~curso. 

Ors, s~~·horeR, pó:Ie h~ ver duvida rol:lre a signi5osção 
cestas p:.hvr::~ 'l O:.t e:.t níi1 Cr!tendo Q li::~gtt~. por
tug:<eZR, CU n:.u C?:l1[lrc!:lendo () S:J!1ti .J.o das p:::la ... ras que 
Ee profo!:em n:.> patb::::H:nto, ou dcs~us pdavrfls se 
deduz ~em claramente que o gcva:o.o está. íl.ispo&to a 
fazer ta? l-;.r6aa c~neestõ.:s, que ló um a_pirito de ill
tole,:an?l3 ubzo!uta _da parta dn. cp·o3it;iio impedirá o 
accordo e com~IUaç~o que o gab1::tetr. d~:e ~j" e pto:mova. 

s~nhores, nao ful eu [ 6 quo !:::l!lnifestei na tribuna n 
convic~ib de que o nobre ministro t!nha contrshido 
ttm ~om-promhs:J muito solem~~ com :: opp~sição a 

masma camar:1, no seo.ado, om pre"ença de. S. Ex. e 
do chefe d:o _gabiMte, u:u nobre sen!d.or pelo Aml:.z,nas, 
o Sr. ~ettaa ~a Cun~(l, fallan{o no voto de g~aças, e 

ministro da ::nntinha to~ado o oJmE;Õmis.so de aceita: 
as emeod<:ts que fo~sem apres~nhdas pelos illustres 
chefe~ libcraes; o nobre senador queria t~r o ~razcr de 

o Sn. FoNTES aá nm aparte . 
O Sa J. l>F: ÂLEl\'cm :-... e assim depois do com

~romiEso parecis. que era levado por uma espeoie de 
(leferenci11 ao gabl.note; o nobre senador pslo Amazo
nss qul}ria ter a espont:meBsde da n· aci!!'J~t~çlo que 
deteja dar ao partido lihe:ra lo de acu ";;;te p;~ C.l!O esta 
partido realize as reforma~ cpe o::s ~~~ ~~'l .,Ô~t~~ t 
ccnsiderão melhores. ~ - · 

O Sl\. Fo:-~ns:-Niio apoiado. 

O Sa. J. DE ÂLEXca: -E' v~rdade que o nobr& se-
I: ... • .. • 

anima t1ili ...... (Rila:ia1.) S. Ex. en.tende que não ha 
necessidade de reforma~ •.• 

O Ea. Fo:.TES :-.A.poi~do. 

nicipio neutrc, a cliscu~< ão quo se esta!:;elecen ncEta casa 
a respeito da reform :> judiciaris. é sem dt:.vid~ uma 
discussão precoce, ó 'G.:Z:a Uisc~ssão inutil, porq,ue 
ignoramos as bases sobre as qu!ws se ba de :-e:Jizar a 
combinação. 

F<~.llou o :Uuetre deputado pelo tr.uuicitJi.O ::leutro em 
(orcr.u caudína1 S. Ex. nã:> ecr~dita q:.:.c c:L camara 
estr ja cii posts a p&ssar pelas fo::caa oauclin&s, ce uma 
combinação rn :.nisteri~l oo:n a oppcaição. P<.re~c -mo 
q::c neste ponto eu defendo melhor com meu adia::Je:J.to 
as id.Ss.s do illustro deputado do q-:1e S. Ex 1 não obs· 
~ante Eec. talento. Se ~& forcas caudiuaa se estão pre~ 

T0:\10 1\". 

pr;rar:do p;::ra cõta catn&ra, é justamente pólo modo 
por que o g!lbin'3te di.rigio & discUEsão desta reforma. 
Cada um d.os jurisoonsultcl! que tomão parte !lo deba
te lev~at:l um'l das hl'.&tes deasas for:3s.s caudinu., 
por bau:o das quacs tem de passar a maioria desta 
oam&ra, em oomequenoía. da. combiu.ac;ão mi:lieterial 
que S3 ha àe realizar rnt:is tarde. 

• • ;: ..,,zr::vE: ? :- e a G~ :trsçao o 
Sr. :nm:stro da ma.nuha ó séna, essa. é a c:>ngeq_usncia 
inevitavel. 

O Sn.. J . DE ÂLEXCAR :-Este d•)bate é snm ~u,·iia. 
prec1pt ar~o econtr:.oictorio vi~t!l o penba:::::Clltc enun
ciado pdo gab'nete n~ sesad.o. 

N.:Io e:-a maislogic:>, t<.Jnd-? o g1fbf":Et,1 ::10 rP.nado um 
proj ·.·c to de rcfJrm 1 j !!di~i.tri·t, ~ P?r :JV.c~o j .\ por esta 
C<:mera, qn~ prcgrc 1Utae nlii o dl-; c~:cEão e i'o:· m ·!iO de 
um acc.ô:do rnzoavol e digno de ambos os partidos &e 
v .:tsFsem emendes sobr3 2.11 qilaes a c<1mara dçs d~pu
tados Ga -pronunciasse. 

F:~ço vCto!l para que etse accôzdo ~e realize. No sys
temn represt>nt~tivo ulio hs, repito, omnipotencias. 
Nenhum p~rtido pód~ !t-z;r tudo Eó por 5Í, x::em o deve 
pars be:n do paiz H a urt;o~tr3 ncoossidadc a s:;tisfazer, 

diffi~ul-iudes para se vencere~, tor.n:;-se indispensav~l 
um aceôr~o digno entra a oppcsição e o g)verno. Nada 
mais~natt!.tr.l; nem creio que esta. augtl!ta camara, ap-

quencia Ge c Jxnbinação do ministerio c~m a min:>ria, 
derrogas:ee de su:::s prerogativas. Mas, S() a csmara votar 
aqui um prvjecto do :tccôrdo com o governo, e depois . -• 
emendado p<.'la minoria do senado, a oamsra que acei
tasse Mos emenil.aa, filhas de uma combinação feita sem 
audiencia d~Ha, pa~;uaria. pelas foroaa caudinaa. 

O ~a. Fo:-.TES :-0 senado está no seu direito de man
dar emendas. En tnmbem voto contra alguns pontes 
da refvrms. 

O Sa. ASA 'CIO Lnu.: - O senado está habituaao a 
ciar ·nos liç1í~s, mesmo relativamente s pensã~s. 

O Sn. J. DE ALII:SCA.n:- Não contesto o direito quo 
tem cada uma das duas camaras no exer.:ioio das suas 
at.tribaí ões de emendar e mesmo ra · eitar resolu ões 
approvadas pela outra; mas aqui trata-se de idéas d.a. 
minoria, que liÓ podem ser eonverticlaa olll lei por vü:
tn<lo de um a~côrdo com o gabinete e a maioria Esto 
caso é muito diff'ere:J.fe tem um caracter olitico. 

ao conaor o com a opm1ao o uo ro eputs. o por 
S . Paulo, quan·:Io decbrou que um s.ocô::d.o ou CCtmbi
na~ão entre os dou> partidos, com o fim de converter 
immeiiintnmenta e:n lei nlga.ms.s iC.éas, seja u .n Fymp
torn!l do fraqueza e d~;b:lidade do paitido. 'fambemnao 
concordo com a opinião d.o illustre deputado pelo lllu
nicipio uentro, o qnal er.t'3nda, segundo mo pareceu, que 
o partido lib~ral era o maia apto para fazer &s refor
mas. 

C Sn. FEl\.RElllA VtA~!'iA : - E :1 não dies:, isso ; C:isse 
cousa muito divursa. 

O Sa. J. DE ÂLE:'\CAil : -Sa não foi o illur.tre depu
tado quem o affitmoo, s~ria t:ntã:> o nobre scnn. ~or pela 
proviucill do Am&zon&.s; ao qual h~ pouco mo rL·feri. 

O Sa FEan.:::taA. Vt.\:'i:SA: - Mss cu não EOU rcspon
savei por i so. 

O SR. J. DE A EE:'(CAn. :-De modo algutn. Não ncei
ts:Jdo o illustre deputado pelo município ncntro a pater
nidltde da Héa, e não a querendo cu deixa ll> crphi e 
engeitada, p:::eeurei !he nm pai, e &ehei o proprio, se-
nho::cs. As c~mbinRções dos partidos é um eccidente 
muito comm.um nos g·)Vc:-ncs p~rlamentsres ; ha sitna
çõ~:; :::luito difficeis que não i>Odem ser domius.dss se~ão 
por este meio; por 11m-.. t •olera.ucia reci;1rcca dw.s opi· 
niõ~s extremes. Não preciso invocar os exemplos da 
InglP.terra c da Franç!l., cs illu;;tres deputado!!. os oouhe
Cl'm perfeita:nente, e sabem que muitas vezes forlio ~t& 
coalições que s~lv:<rão os destinos gravemente oompro
mct.tidos da:ruelles pa!zes. Nã:~ ha debilidades, maa 
p:rndenoia em aceitar esse remeàio. 

Mas tambem se wsse, c desta vez tenho certeza que 
foi o nobre à.epu'oaà.o pelo Illullicipio neutro, que o Pat-; 

30 
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tido conservador a respeito destas rtfcrmlis é o ve:t-
cido. . 

Seuhor.;c;, ? par_tHo lib:;ral não t.:m J.ircit:> e p:::op~ie· 
dade a r:spe1to das meiidas t~nd€nt-::s a gara.r.tir s 
liberdade iadivi.iual. 
, Q:1e:n C?!lhr.ce o jogo do E.yst.ema repreee-:J.tativo s~be 

oue o pll!"tiio !.J.beral é o \larti1o da inici~.tiva como o 
cons6rvado~ é o da re:i~tencia, o p:.rti.:J.o lib'!;al re~rc
sants. a "the<lri::., o partid:> c:>naerv:;à..:::." repreP.mta o 
facto. U :n -á a id~a e 0:1trJ é a lei. O parti.J.:> liberal 

• desccrti.ns. os h~riz':'>ntfs .... 

V"lf4. V.s-z :-E' o cxplcrsC.or. 

O Sa. J. DE Au::sc.\R: -A.o par~iJ.o écnser\"ador md3 
prudente e :U2i'l rdiccti•lo compet.: comtuir. E~so. ó 
s~<.~ missão em tod:1 a pcrt~. 
Nenhum~ ref~Jrm!l dnq_:1ellas quo se contém dentro ela. 

cons:it:..içã:o e que tend~m 11.0 d.es3nTo:vi;nento do se~ 
pensli.mento pc:::t:mce • X·3lusiva ao parti.·ic lib<:lral. Est.".B 
reformas ~ão COl::.scrva.do·as, porque o partido oon;;e:::va
dor não ó outra couH:. scnã'l o ps:rtiao que xr.antém e 
preaervs contra. o ·. s?iút-1 sofrego da. inacvi>ção a con
stitui':':io que j ur:im:1s. Se o p:.rtido c.:.n3erva.dor não 
foss" o gua.rdll e o ê.ef~nso: da corlst\tuiç:io, eu da ccrtJ 
niio pertenceria. a olle. 

Um Yoz:- E muita g~nte. 

O Sn.. J. n& ALENCAR: Nos systemas represe.Jtativos 
hs époes.s anormlle3, cri<e3 diflL:eis, em que mn:tas 
Tez;.s os factos suspendem a execução das .leis fnnda
ments.es. Não teoos a este respeito razão de quei:lens ; 
não somos dou que mais t@tii sofi'rido dessas orise!! peri-
goss.s. Citarei o exemf>lO de um povo nos!lo irmão, que 
está actusl~ente em c~cc.lDl!tunciu bom trietes o ex
Oellcionaee. 

Retiro-me á s.ctu'll situtv;ão de Portugal. Ainda não 
tivemos uma. varda.d.eim diatt~dura: npe:lal toleramo!! 
algumas l~is que nãa correspondem ao pen:amento 
oon11titucional; le~ qu.~ restringirão as garantias indivi
duaes durante um periodo em que o principio da au~o
ridade ~&tav-.l &mea~do Por que razio est&remos hoje~ 
que os tempos ·mu<iárão, bhibidos de revogar essas l eis 
restricti.,a& 't Ao contrario não seremos nóJ os mais 
proprios pua remeàiar o mr.l que fez: o nosso parti:lo, 

muito faoil; oomtudo V. Ex. ma permi'tirá, Sr. pre
sider.te, que eu ac!nuza outras obae:vsções. 

Não é sómente a combinação qM o gcverno annun
oiou ~o senado o que dcTo pa.ralyes.r os trabs.lhos reb.ti
vos á reforma judicis.ria., o estado ào gabinete tambem 
me parece razão muito pondero!&. para isso. O gabinete 
não está completo; apresenta-se no parlamento quando 
pretende obter leis tão importantes com cinco membros 
ap~nllS, um miniatro eatá. doente e outro a::sent'3. Pare
cem r:u.\íaa esta! muito attendiveis á pri:neira vista, mas 
não as considero te.es. 

Qullllto ao rnen:bro do gabinete que se aoha enfermo, 
já por divmu vezes tenho manife~tado o respeito e co:J.
sicie:açlio qne tributo áquelle cavalheiro, e portanto não 
pretendo cl'fandê-lo nem de ltlve com as coneiderações 
q.:.e -roa faer. 

Em mic.b.a opinião o ccrgo de ministro de eata.do não 
é t:.:: emprego perm!lllente, é uma co:nmiesiio de summ11 
i:::poztiincia que exige todo o e11forço e attenção para 
s;;;;. bc:n C.esem~enho. O illustre presidente do aenado~ 

ciso :oubstit'.li-lo, ::.fim de que cs negocies não scHrão e 
o ~:. binete não se enfraqueç::. 

Bem sei que o gl\binete lamentára butante o fscto à a 
p3rda de um m~mbro tão ifmtrado, que tsnt:J presti
gio e força lhe den: bem sei qne a maioria .:is csm.sra 
flenti :i e& ta eubstilui~ão; nu,s, Sr. pres!Jente, llCima das 
atten)Õó's indivicuaes, scima das con~:ierações que se 
devem cava!heiros entro si, estão cs grr.ndes inter!'<~ses 
nacion::as. Jul~o m•.:ito neceSBario que c gu~inct~ dê á 
cama~a e ao paiz nma expllca~ão muito fcrmal !1 este 
res eito, a!~ ne cess"'m all duvid~s. Qua.nd.o ft.Ite.va 
ont~m 1~se eu o;ue onv ::"6 IDll!lstro a j '-'-S~1ça, tegun~.:.o 

t:::eoor;s~!ova, já cst:Wf.. rests.bcl~ddo em e~r.. saud.e. rendo 
parn repsr:>r que nãJ houvêra aiudt\ assumido a. d.Írecç1ic 
d~ pastfl. s. san (!~rgo. Fui conkst,do em aparte; dis:~e 
11lguem que cstn.va aind~ em convalecença Se a~~im é, 
o go,erno <xpFque-s'3. No ca~o üe !íer a co'.lvd.:n~s do 
nobre mini>tr J d:J. j Jstic;~~ tão longa quo o inhibe com
pe.rooilr n~st'l os::;n. qu.ll.ndo se tr:;ts. dos r:.cgocics mcis 
importantes "nt~e cs que dependem d.o sua repartiç:io, 
qul'.ndo a pxcsançu do ministro é mais ::ecesssri~, cu tão, 
ssnhoros, cumpre que o g<J.binete se am;)UtC. qne a pa
lavra. cs~á nn mJtitl.,tlmbora com a mesma é!ôr co:n que 
no homem amp~t~ria um braço. O que en, p::;rém, não 

Senhoree, qnando ee tratou de enTiar uma m~são ao 
Rio da Prhta nas gr.l.ves circumste.nc:as em que te 
achava a guerra do Para.gus.y, o nome do illustre eeta.
di&ta e diplomat:J. brazileiro, o Sr. consclbeito Part.-
nhos, subia aos meus la.bics, como o~eio que aconteceu 
a todo o ccnse!va.dor qu\'J s:pr.;oia.Ta. devidamente as 
eircumatv.noias do FW ntquella qn~drs. (.Jpoiadot ) 

Portanto, Sr. presidente, não poaso ser suspeito, e 
nem ta.mbem taxado do contradiotorio nas considera• 
ções que vou. fazer em relação ao facto de permsneccr 
ainda o nobre ministro de estrangeircs om mi•são espe
cial junto ao governo proviiorio do P&.ragull.y. DaTo, 
porém 1 confes,;ar qoe, trlõt~ndo·se <la. nomeação do 
Sr. conselheiro Para:lhos, nfm eu, n~m o gabinete, 
nem o paiz, suppuzemos que esta mis:.ão se prolon
gasse por t<1nto tempo. Ent..:edeu o gabinete que era 
ums commissão transitaria; quo Ee tratava apenas 
de aplainar as difficuldades que enrgião naquelle 
mo.!llento. Do contrario, se:..h<Jres, se cu soubesse on 

resumiese ue a missão cs e:lis.l s~ tinha. de rolongnr 
1n e n1 amante, pr1Yan o ass1m o ga 1nete o t< 10 
de um dos seus membros mais importantes, de um 
Ea.rh:mentar tão distinato, de cnja voz carece para 
defl3ndê-l:> na tribuna., a do diplomata que podia melhor 
dirigir os nego~ios da pasta de estrangeircs, de certo 
nio teria concordado na nomoação do Sr. conselheiro 
Para.nhoa, conservando o caracter de ministro. 

Embore eu entenda qne alH presta r:lle relevantei 
seroiçcs, na minha opinião estes serviços o distraem de 
outros muito mr.is importa::1tes que o reolamão com ins
tllllcias aqui no lopcrlo, no c~ntro do governo. 

Senhores, o nobre barão de Cctegipe no eenado, rE:s· 
po::tdendo a um dos tenadcres às oppcsiçã~J, disse que 
a estaàa do Sr. oox;se~hdro Paranhos nsquella mi~sio 
em vez de S(!' um n::al era nm bem, porque daTa-lb.e 
maio: força. mo:s.l iJB.ra dirigir os npgocios interna.cio· 
naes relativos áquelles Estados, pelo seu caracter de 
ministro, qae o torna.'l'a mas directo, im~ediato repi~
sentante do pensr.mento do .gabinete. 

Ha, senhores, um equivcco madfesto e muitJ para 
ad;IDrar aa pa.rte elo nobre ::ninistro da ma..-inha e inte
rino de estran~~;eiros. O Sr. conselh~iro ParanhoB nl'io 
é no Rio da Prata m d hor depositer!o do pens:~.::::tento 
do ~abinete do que o seria qualquer o-atro cidadi!o en
vestldo do cargo de minist:" ple::1ipote~ciario e e~Tiado 
extraordiuario, porque o vo!o do Sr. conseL~eiro Para
nhos nesta qualidade, ocmo diplomat3, não p6à.e ter 
a mínima inffae:~.cia directa no go"'erna; não p6de set 
con~iderado como o .,oto ae u:=. :e:nbro do gabinete 
nas oonfere::dQs e d~spa.c!J.os qt:.'l se celebrão n~sta 
oôrte. 

Neste po::tt'J só pói e ha.Yer consideração pe!soal e at· 
tenc;ões que o.s :ne:nbns do ga~i::.'!t:! t.ribnte:::l áq::telle 
es:e,~.hti$1 c:r:no a liu.alqü.e: o:ttro qu.e C.ese:np~nhasse 
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o cargo de pl~lli?ote!lciario. ~lls, se-:1hores, estará. o 
partido conservador tão pobre de homtna, t!i:> pob~e 
de estadist9Il qne nã:> tenha. do o&, um para mioistro dos 
negocies estrangeiros e ou•ro fa'"a. micistro plenioo
te::lciario e e .'lviado $Xtraorclinario no Rio da Preta'( 

O Sa.. P1NTO LnsA. :-A dií!i ;uld.ade cs.tará talve: por 
haver .1~ mais . 

O_ Sa J. DE ALEXCAR : - ScnhJ::cs, l:!:io creio que o 
part1:lo con ·erva lor tenha chegado a esta penuria de 
home::.s : e mal dul!e se isto t.c ~ ntecesse, porq•l(l teria -.- ~. .. . 

no poder. 
Ha .:JO parti.io ccns9rvsdor bomen3 muito proeu..i· 

nent·~3, cvnhecetiores dos nogo~io3 bt'ilrnacionaea, qo.e 
W.:n esta<!,, do a fu:::do a noesa politica no R:o la Prata, 
e que pdiã<> nas circtl'!llstanci:;.s presentes servir nm ou 
outr~ dos dons cargos, com vantsgem para o serviço 
pubh:lo. 

Aiuda ~::. cu~ra. ::'S2.ib do nobre barfio de Cotegipe não 
procede, Sr. prMidente; não sopponho que h >j" no R!. o 
da Prut11. t 2l Opinião a respeito do gova:tno do BrazH1 
qDe Fb possa ter i :;rçs m ryral Daquo!lcs paizcs um diplo-
mata ·ue ar-- , mell:lbro do bin~te. S nhcr to 
cidadão que merece a ho:2ra de s3r acreditado por go
verno como seu representante em qualquer -paiz1 goza 
de tcdl\ 11; força mo:al qae correspcnde á importanoia 
desse palZ 

Nl:lo u1ff •e o I~cto aocidcntal de sor essa cidadão 
membro de nm ~·binete que pód.e oahir a cada mo
mento; iEt:> não llllFOrta á oonsiderr,ção q-ce clle ha de 
mo:reoer oo.mo p~e .1ipotenciario, a fé de sua alavra, 

rque nao sao s. .n u s 1n n1 uaea easos, mas sun 
mherentea á nr.ção quo elle representa. 

Senbore!l1 lamento tambem mais a ause~ci!l do nobre 
ministro d~ estrangeiros, qu~nto tenho notado uma 
lacuna muito zem:.vd c!a p!!rte do minist<::rio. Temos 
tido no Rio da Pntta. duas politicaa qne se ohcmiio tra
dioionaes; ti•em()s a politioa de conquista, qus ter· 
minou oom a gt:.orta da Buenos-Ayrcs, e a p:~z de 1829, 
i!o.ixsndo-llos a fUllosta politica de intervenção qne 
terminou com a guerra do Paragu:;y 

O 5R . DUQUE EsTUDA TElXEln.A :-Toda esta argu· 
mentaçã:> do nobrl'! deputldo é para jti.st.ificiU' o adia-
men 

O Sa. J . Az.r::-<<:n.,-Sim1 sonhor, sil:o rn2.ões que 
p:oi::.zo a:n fr.vor ; e ee estcu fa.tigm<lo a V. Ex. e a 
outrcs meus illustres coile não oootil!u.erei. Ã o ia-
cf'js ) ~JD o ti :> nempre a infelioida. e de não ser at
tend.idll pelo nobre a. ... put'ido do muuioipio noatro com 
a mesma r.ttençãc qua costumo prestar a S. E::t. 

(H a dít·er1c1 ap >rlts .) 
A minha premiEs:l. fci ~sta: que o ministerio estava 

fraco, o que um mini, torio frs.co o inoomolet? não é o 
mais compc:te :J.te pj :::n vir pe~ir n seu3 amigcs um voto 
em rero::-niqt importt:ntiEsi:nsa. 

E ta l~cuna q 1e t"'m h :.vido na nossn politios. inter
na.::ion~l é n p:·ora da ne.:2hu.ms 1-'r evidenci:l do gn
bin~te . 

Nó3 não E::.b ~m :s qual é o politic& interllacionnl qno 
o gov~rno p::et~nd~ ine;:;gurs.r nos estados Tizinhog de
pois dr. guerra do Pa:-aguay, qual o novo sy;;tema dtl 
politica ptatina q11e fçi s d.optado pelo n o::so g~binfte; 
se oontinu~·c-dmos coe o pretendido c fun -~to equili!Jrio . 
Ai::ld~t ums p~::l,,vra so: não diss;:! a es~e r cspeit ). E porqu,~ 
porque o tr.io.b terio e~tá i::1compl to, ::1utihdo ; porqtD 
o depositaria ào pa:as.~mento do g ovcr.to, o hem em mais 
comp~ter..t•! p~r!.i. i:lL i 1r essa nova Politic :.. b~erns.oio-
:::~al, e p ::.r>1 ca:!it~~::-h ao p!lr1aman~o c r.o p:1íz, está 
no c:lr~o de m!nts::rv pkni?o~:: :::ciario em As:;umnção, 
occu?>l.a.o co:::1 obk:)to de m.;nos im; ortr.ncia. • 

Entendo, po!.s, que o mi:tistcrit.: cmqunnto não se 
completr.r , e:.!!q\11Uto :c.:io appa-:ecer n est s catnara. come 
miniotorio fo: t :•, não deva prom-:Jvcr Gs:as r:~for:DM, do 
c•. u trario C.esp~r?.içR c t~m?O da se~E1i::, e in~ute :lJ. opi
ni51 pu~lica a ~;u~p~its. que ae pretende a penas ooDsu
m!r os uM, pr~o::capar os espi;itoa e aocns.::: á opiniüo 
publ~ ~a coo. algumas é!e<~as idé:s, por c::js reallz::ção 
ha tan to espera. 

Demais, s!nb.otes, o.:.trs. circn.n::stancia me cc: orre ; 
o nobre m i::i ;tro ch. g:.erra, que é o ministro interino 

da justiça, e@tá ectnP.lmante occupado na outra ()amara 
em discutir ltma. lei importantiesima, votada per nós 
o anno passado . (Apoiadot.) 

O Sa ARA.'CJO Luu.: -E a prJva de que lhe falta 
tempo é que aindP- não deu nmlt palt4?r:t. 

O Sa. J. m: ALE~ua :-Ora, Sr. president~, é incon-. .. . . . . 
vidt~de que llie recouhep~ apezar ·do ~sforço e ener~~ 
de que. tem dauo provas, nao p6de e.ccm panh~.r e~ tas 
duaJ dj.ecuuõea .siiDlllta.ne!!meDte. 

lega e ~!lli.go, dep t:tld.? pelo _Ceará, de que S. Ex. está 
occupua1oslm01 é que alUda nao enunoio<J o pen•am"nto 
do g.wcrno a re,pei:o de uma reforma aue e•tá por 
assim dizer, cri•ada de emenda&. - • ' 

Neste l;;.byl·!r.tho, ne&t~ torvelillho de idé::a que se 
env:lve;n e confun:lem, soria ~ecestado que o mir.istro 
da. Ju.stlça com 6ua voz sutonsaaa, sempre ou'ti·ia com 
respelt) nfJoU casa, fizesse a luz1 guiasse o espiti~~ de 
sens amigos, e encamio.hasso aq11ella parte da. camura 
que, lem trac.sigir com a sua ccnaciencia, d~ecja dar 
uma prova da confiança ao gabinete. 

Mee Genhore~ t •;nh? notado ue o ministerio al m 
• e raoo, pouco ou nada parlaiLentar. 

O Sa. Jolo MENDES:- Al.land.ona as disouesões. 
o SR. J. DE ALI~l'iCAR:- Não gosta cas discass;ões. 

Assim nãe Eé e nebra ministro da justiça. niio &llou 
ainda uma vez na reforma judíoiaria, como já o nobre 
ministro da agricultura di~se·ncs u~a vez que tiuh~ 
maiores occup"çõcs e as ms.is importantes do que a de 

... , '" .. -
pedião ~xplic&.~ões . 

O nob:e mlnistro do imporio, meu illuEtre -amigo, 
tambem não gosta muito das discussões. Nvt~i ha bem 
poucos dins, n proposito do pro jacto <le e5tatisticl1.1 qne não 
houve 3' discussão, por não appttteo~r quem fallaese 
contra; fiaando por este. maneira o nobre ministro inhi
bido do f&l!ar e responder mfl. 

Entreta.nto, cousa nota.velt uma das idéas que expencli 
no meu dl8curso Rpp!!receu na m~sa em emendr. apre
sentada p·)r parte da m9ioria, c foi aoprovaàa. Ora, só 
para cont:·ariar o pzojeoto nesta. partê o justifcsr esta 
e:nendazinhll, -odia. o seu autor ter fallado contra 
uan .o ng~r . a erturn o e ate_, que não ez::cstei por 
t·~r udo o ultnno a fullar na. 2' di!:cus!ão. 

O SR. GA.t'Vlo:-Jávê V. E:.-.. q~e I:.ã:> se repellern 
1lB O" o~i ÕéS - a sua id f i · 

O Sa. J . D& Au:NCA.R : - Não <lia! e q 10 ~e renillão 
as oppooíções; esrou commentand<:~ o facto. • 

Eu dcsej!lva, t>pezar de já me ter cnbid.o uma vez a 
infelicidade de combater as id.éc.a do nobre ministro do 
imperi01 que S. Ex. t:present.llsse u:n projccto todos os 
õ.i.as para. t~r cu o prazer de ouvi-lo. 
~r. prcaidente, tmho justificado o a:U~mento, e corn 

rr.2õze muit~ pertinc!ltes, apetar do l'ef)aro feito pe!o 
nobre dsput:.do pelo municipio ueutl."~, e v.Ju concluir 
diz:udo que a prinoi?~<l ra.zso pela qual sus:cnto 0 
requ•,l'i:nento é a eagiliute. De :nefa!cnoia a :odaà esau 
reformas, como hontem disse, eu desejavl que a 
C~ü1?.tl\ dis3utias9 a r.;forma ol:itcral, e qne ~o:; auro
veitassemos da inclulgcaoia pl~:ln.ria quo está obtêndo 
no senado o nobre mini11t~o da. mst-inha para obtermoa 
oste gra;;àe In-'lbor.amellto. 

Dif pcst:> co=o cs!.á S. Es: a ac.::itar as emC::l:las da 
op!_)o~iç~o sobre of!te projcoto, naturalmente "fir:í e!ltre 
ost f.ll emendes a. idéa da represGntação dao mi::J.orias a 
qur.l tem para mim o tchior alcn:lce. ' 
• E ' elh quo ha de rtst~.~e~:oer os ~ossos 1:artúlcs, que 
aa de f.:;zer ren11sccr a opmmo publica. VeJO qo.e me:n
brcs muito p:oeminentes do parti do oon.servad e>r iá a 
aaopt árão. • 

O ar:no passado o nobro se:::u~dor pela provi:Jc~a do 
Rio de Ja:1~iro, um e&tadista muito pratico, u:n esr;ir:•0 
muito oonspic:.11), o Sr. barão do Bom-R: tirc, ~:Ie .;~ 
s.ooita iàéaa pcliticas faoiimento, mas f Ó denois d e g%"8:::1-
de estudo e de muita medítBção, confesec~ q-:1!! ave::-
dade do systema repre:~entativo estl\va na rep::-s~e=ta~3~ 
das minori10s. · 

Ux Sa. DI:rtit'AD= : - E c projeoto dJ ~:. ~e 
~-. Vicente. 
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O Sa. J. DE ALENCA.R : - E' v.:rdsde, o .n:>bre depu
tádo por 5. Paulo ha dias apre~entou outro projeoto. 

O Sa. C:s.a. M~cBADO dá um apsrte q:!e não cn
vimos. 

O Sll.. J_ DB .Ax.E!'\CA'Il:- V. EJt. r.ão já. mudou de 
opiniio. Q'ls.nd>l tu o ualiZ ~ei C!.o o ooicionis s. 
no re mrc1st~o o ltn~no, cont~'St'Ju·m~ V. Ex. 

O Sa. Can :M.LCEU.Do: -O o :te cligo é que s. oonti
no.:;.r o s-.,;.te!:la da e1~i-:ão indírects, não vejo o:ltro 
ra:ra:-s~ se::ii-l e. r~pr13eent:l.<;;o dss grand,>s mino·jes, 

O S11.. J. DB An-:-;c~n: - EnHo é opposicioni.stR 
ooadioio.:l~I~ 

O Sa Dna'fe DEÂZEVEDO:-EiN~hi uma profissão de fé. 

O Sa. J . D2 ALE!(c.ut : -S:. presidc!lte, Iecoxdo ·IOe 
i!.e íõ.!gu.m:::s palavras de Guizct, que Te::n :t propoaito : 
< ~u.nca é bom que o g:Jve:no pOSI>:i tudo; nunca é bom 
qu' pa:-a resistir ao gove~Zlo rej :"1. pre::iso destrui -lo. O 
:systcca .-epresent:l.tivo tom justamente por fim evitar 
que s questão te colloque ne!te terrcnv. » ( J.poia.dos ) 

Ora, desde que a oppo!ição, diz a~uelle e.t.:cri ptor, se 
aoha blcq'.:.e!'l.i!a. nl triblllla, sem nenbu!:la infiucn·..ia no 

os goo1cs, sem nen ums. p;epon eranc1a na 
marcha cio po~~iz, corre-se o ri11co 1c qne a qnes~ão se ool
loque naquelle terreno ; e entã<> não se attinge o fim 
do systsm.a represe~attvo, que é re~li~ar tJd&& ~s re-

Senb.o!es, nós que estamos habituados a Ter que 
quando sobe u:n partido llO paiz,a"ater-se colll-platamen
te o ot~tro p~rtido e ficar blcq :JeBdo, co :no d.iz Goizot, 

· .. , • - , 1 c usa 
de Gst-J.:vel e perms.n~nt'3 qu1 ex:ste nn nossa politica, 
de\·amos ter tnuit~ em v.iatn eT.ita:r que a quastão es col-
loq_ue nFoueUe terreno. · 

Isto se· evita por xneio da. repres::mt~tção õ.a~ minoriae. 
A reDresentaç:eo dss min:>rias dará um respjro á oppo!>i
ção ;·fará com qut ee crcem partidos Yerda-leirame!ltc 
nt~.oicn9.es. 

Os nossos parti.los, r,into dizê-lo, t em -se tol'll.ado .!lle
ramente offiaiaes, vivem unicílmenta da seiva do po ler; 
e é por isso q:1e neste pa\z é muito bcil íazer-so um 
partido srti5cia1; uma d.i.l!~oloção de camaras, com lei 
de 3 de Dezemb:o e da guarda llaQÍOD.lll, c o regim.en 
cleitorr.l, ahi eatá. fabrica:lo um partido. 

D eecj o que passe o tet::po de 11emf'lbante.s pm-tidos; 
a que veuh~o partiaos de cpini~_o q~e se radiqnem tJas 
clss~;es ds socied.ad~, quo tenhao z ;;s. b~:se no solo, no 
povo, o nã~ receblio a nutrição de cimn ... partid os como 
são os d!l. Inglaterra e C:& Belgion. 

Porque o systcma reprer;entativ.:~ prospero':l ns. In
glaterra~ Todoa s"lbemcs qu'l alli ha dous partidos com 
base na a-ristocracia, um pr(\pll<ldendo para a damo
oraoia, outro p'<ra. a monarobia. Na Bel~ion o partido 
conse~vador ou csth.,lico~ upois~o nc 1·eligião, o o par· 
tido libe'l'cl insufiaao pelo ecpro ila agitação na. Fr~nça.. 
Dàhi a. l11ta., a resir,tencia, e portanto o ~;ystema rc
preientativo que ss perfeiçôs, se fortaleca e s11 v:~i i::a
buiodo nos cc~tu:uea c tradições do povo. 

Eis, s~nhorea, o que desejo; 6 neste ponto que se 
àe•·e c.;!l ~ c::~r prese.Dte:nentJ a questão ;o~ti.:Ja • .Aquelles 
ç_1:.e !:~c -:croi&il.ch·s.-:ncnte demoor><tictee, qualquer que 
pejt> sc~·no!l:i!1 squ~llc3 q_ne se inspirão no espirito ds 
ce::1ccraci::., l.;ão éle pugnnr pt-la l "<1prçsentaç.io das 
mincrlse. 

C:;n::-: ... o ped.inà.o a~~cnlpn. ;i C?.!:óliU:l elo ter ~buaado 
c3 s::~& ~; tt~nção. 

Yo~r.s:-M~>ito b~.t::.; ~uit') b!~m . 

O ~r. Dnquc-Estrnda Teixeira pro~t:.:::.cia um 
c:5~:.:.:so t;_".le ee P.cba no Appcndi• ·t• . 

O ~::- .Juu.qnclra: - S:. preai:!cHte, direi poucas 
-palav::.&, i'Or-1::e a hora está adia.ntsàs, e .:Desmo a 
:a~eria n5.c t.e vrasta a grande discufs?io. 

Qu.a~ic p~di a p!llawa. tive por fim sustentar a 
eme::1da dl'e: r.cUa pelo meu iilnetrl!do colJega, depu
tado por S. PJ.ulo, porq".le no meu fraco ent:?nder a 
!itufi<;!io em quo cst >i o projccto do r ekrma judioiaris 
ecrn n çt:sntida:e ez:~rsordi.:Jaria de EJ::leDd'iS que f ·r~ o 
dl'e::e::i~:l.!, ~ tal, q_ne c~rtar·ente acon~elliará. a esta 
cam~rs. e~ v~<.: p:-ojecto a c:x:e:::tdas ás illc.stra.das com
:rc:!ELet! C.e i:.:E~r;a ci<il e crimi::~~l, :.f:m de qne, ri!CO!!~ 

sider~mdo a matem, t(lrne.m s oflerecer um outro ~ro
jeoto, cobre o qual se bstito.a um debate fi:Jsl. 

O meu nobre colleg!l, depu~do pelo munic!pio neu. 
tro, justi.fioou plena:went~ s .necesédeàe inàeclinaçe: 
qu.e ha desta iinietur~ ás oommissõ~s. 

O Sn. Dl:U'rE VE .AzE\'E.I>O E Ot:TI\OS <>ESH 
po1a o. 
O Sa. Jt'SQCElR.A :-Eu co:ní3.ero, Sr. pre11idente, o 

proj ecto como está. ro'leado do emen:lss um verdad'i!ir~ 
monsti.'·J Horaci.a.,o. Niio é po<sivel haver uma vo
taçiiJ syatemutica . oo:::taig:u1. dd. ülustraçã.o dosta c~. 

i:l:iOl'>· 
O Sa. DcQUE·'E!;Til.AD.\ TEIXEIRA dá ~~ aperte. 
O Sn . Jv:sQ.t'I:IIU..-E' exa.cta.mente i~to q"Ye ou ;t:ero 

evit!lr. O mau honra:l • · .-
tenho a i.c:v.n~c do fêzer a menor cellSa.ra f.O trab~llio 
da. coml:hi>sfio ; ao oontrr.rio : tanto confio na illrutrada. 
oommil'sã.; da que faz parte o honrado ::r:etnbro, quo peço 
s ests c«msra ne se· a o r o ecto e c n 
raro e 1 ~s 118 ocmmtstões' ó porque ~~ enso que 2s oom
m.issõ~s bão de fazer u;.n novo estudo sobre a materia1 

hão de interpôr o &en esclarecido j uiza, e oflereoer ent;o 
um outro proj~oto já emendado, de modo que esta. C!\
maril. possa insti.tuir o ultimo debate o dar a ultima 
pa.l.<1vrs. 

Vej ib os meus nobres oollega.s que a. questão já eetá 
eU1 ultima. di&ot:~são : é llm negocio muito serio, e 
certamonte .a cem.era dos depat.Jdos nã., noar.á em boa 
posição s~ no senado. para onde o prc:jooto te~ de ser 
remettid.o, ae :econheoer aue h~ alguma disposição 
sbscrà.s e .inoonj(rne.nte. E é o proprio Ilobre deputado 
pelo muniJipio nectro, qllC me honr!!. oom os 11e~ 
a partes, nexbro C.~J c:>mm.issõzs r --:unidas, q':I.Q reoo
nhec:m no discurso que 30abcu de proferir a n~oessi • 
daàe inJeclin:;.vel qt~e ha de so r <Jmcttet o prJjeoto á 
com::&iasão : {lorém S. Ex. anenae discor.iou :;a questão 

exemp o e prudenci.a e r cs;;eito a tod.as as norm~>.e 
eauócleciàs,, en-ri.'l.o.dc, ee precisa fôr, o projectc d~a!l., 
tres ou quatro -vezes ns commÍE!Õ.:-s. 

As corc.n::s~õ2s organisem um nc.-vo p:cj e to, eprovci
t~z;ào as i:é;s accítf.>·d s, e ~:obre elle l'C institr.ir~ 
então o de'!,ate. Se ee a.presc!lt~rcm novl's i 1éas, pede;~ 
o P!Oj cc~o ~cltr.r a~ I:.OVO á.s con:mi:eõcf', c. ~m no-,c 
prv]e:tc ser" c.:Jc:::ccdo por e:t.1. Isto con~n:nrra t :.m pc, 
é verdaC.e, :n:1.s C!:l to~o o caso est a ca:t!sn não uss::S. 
de prac1 pitaç5:o; c:n t cd.o o c~so :quelles ::nes::::cs d.c • 
pa::aa.os qt;e ~e 'i::; ~re~ c~c<lpsr com 1\ ::m:tcria terá.; 
uoa b~ sc r::.sis cer!s. para i:1sti~uir o debate. o~a.nàc 
2g?ra está t::ib :::::.-=.~ c~:nphta ccn!-:.eão, :l·~:::. \·e:-C.~
de:ro c~ó;3 . 
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?:·~ :~.::~e~quenois, eu vo~o pela emenc11. do mcnil:u&
~:J.à.o :.::=.igo deputado por S. Paulo. Ent~ndo que como 
~sü o projccto, cercado dessa qnantids.à.a ex.traordi~ 
::.:;.::<~. d.e er-;endas, contrarias umss ás o-ct~·a9, o ccbate 
!:.!t do . ::-es~ntir-se dif.to; e se porve::.tur:;. a ci,ct:~Eo 
cas;;c.:: ca r·~pe:nte, terinmos de instituir !\ vc,tação eobre 
-::::::.<- ::sE~ "~C o~erit4 dar lc ~r a absu ... a.os e or-nt:·s.· 
~!~C:~s. 

P~rta::!tc, & n:ioha o;bi?io é que túio ze p~rda c~u:a 
:::!~c:Lr.u,a em que a coromissiio o•·ganife DC. vo t:rab:Jh:>, 
e !Cjll t:s!;e EUj•.lito no deb:;te instituindc-so :ncvr.me::t:e 
~ '"lêCt:ssso. 

O Sr. Gah·.ão: -Sr. presi:!rmte, ei'c.:.;:.~;;..u ~0 c.:g-;.;.:. 
f::.::!th.:::eut ~ s Das palavras do ho:mdo deput~do pelo 
Cea::!, i••lf;uei do meu õ.ere:: cccresccnt~r-lhe:; mtis d-
g!!n:Es obs~rvs~õ~B: _ 

Qcs::ilo, Sr. president~J, neftõt se~sao :1.ppereccu o pro
j~cto, ~ue ora B'l discute, julgoei q•<Cl ellc era o rcsnl
:u<ic a.~~ .!déae do .nobre winietro etf'e~tim. e t:.nto mais 
jnigcd r.~~im, ~nsn1o ~inda c~te znoo o n'ob::c rriniFtro 
cio imperio havia repellido um raqut>rírnento do nobn 
ceputr.co f\llt> 5• di~tricto do Rio de J eneiro, r:m qua 
peiEa qu,1 o projecto de 1862, com suas eme!:l."i~s, 
Vl SEe , OlSCUSSaO. 

Iafel!:;mente, Sr. prebidente, os debates têm }lr-:.va:lo 
o co:J.trario, t~m. provado que não ha uma ró idéa do 
nobre ~ioistro eftectivo d[l. ju&tiça. Eu vej0 em EC'.! 

"' I I a ' •: · 
re1sç0J~ no I ::J pcrio ; r:ntretr.nt-:1 o pare co~ S.?t~e;;ntado 
pela~ nobr.;s oommi;sõ:;s para a cliect1BPiio não falla 
abaclatamen;e na:':~ cren.çiio. 

:,6. .... ... ) ~ • .. 

:::.co eapi.rit() um dileu· ma.: cu o ministotio, I! O 1:btir r..s 
ca!:latas, tinha io.tcuç::ío do anrsentar nm projeoto C.e 
refo!m& juiicicrir., a já o ticha orgnni•adc, ou níic; 61: 
t:i:::ll:.~ iu~enção dG a.pre~cnta-!o , fe já o tinha org!ln:.
Ea:lo, eu não pc!SO comprehender a l'nzão por q•1o c•te 
•,r:·ci~cto não 11.pparccen, não pesao com"Orabendcr o mo
::7; per que o nobrJ u::i:!!~tro eUeotivo da justiç~ ::~o 
.: c;;.cm. ('.SEÍ~t~ a ests. dieo:Js~ão, c f>im o nobr-1 rr.ir.is'~o 
iz:f,::-:no; ~~~ elb niiJ tinha um r rojecto c;rganiao.dc:, 
e!ltão eu tambem I:ii:o comprobendo u politiC!a, niio 
co.:l::.>rehendo oolllo o gabinete do ! 6 de Jnlb.o tin~e, 
' -;, a!&U.d i o i a eur. b deirn 
:re!ol':lla j 'ldiciaria 1 no-lt~. tivc:.io prcmetlilo o ti"~~EC 
feito asbarnu o nuno paEsado o m.:.smo cate nnDo o 
pr.Ji~cto que ora diecutim::s, pRm no entretanto :!:ão 
a':l~ese::.tar n.Gnhum sobro esto a~::um ~o! , 

P<iroce .n:.c, poi.s, r. prcsi:ltJnte, q:I::l :1 p:czc::ç.:!. <:o 
::10'l:l'l'~ ~ini;tr:> da justiç'l n:> di~c·~~:;ib d~f,ti> proj ~r~' 
t~::::l :;l]l grandP. :::lc!tnco politico; parece-mo que o nob:a 
Ici::li>:ro dr.,c~i <;o da justi~a r.ii~ voltar:i n e!:!:\ pssta, que 
· crá i!.efinitiv.:lmznta oocnpa:ln pelo qn.o interin:>mente 
a ~=~rc~, e antão pretende ·ao illud.i! a questão ds. rc
co:::looúção r::inistorinl por meio dcst~ cli~cqo~ilo, tJ.
::r.e-::.do com que o gnbincto vá a;) suste:ltu'!l.do ató no f::n 
C.a ~c.;síio , part~. no iotervallo, nas férias p•nl'la1c~t:.!.re~, 
C'l:::lO deno:ninou O nO~l:O depuhÜO pelo Çc~;ráJ Se rc
cc:npôr. 

i,~. E:. C•)tnprchendil de que rnsguit,d.c é a :cco::r
str:.:C(:iio d·1 um gabinete oa nus~nci:1. de.s cnmar2.s 
{c:pJ:·,;c;~,), c principalmente jn c:xi&tindo motiv::os p4r!: 
esaa :-ec~mposição Eer feit~ po:&nttl o parlamc::.to. 
{ Â j'':l :c:.~CI ) 
~a o :J.ob.:e ministro c!Tecti vo de. justiça til::::l de vo!t:u.' 

a a:t~:::;: t: o s~u cargn, elle tão _poder i de. modo alg'.l? 
a~e:.ta:t o proJ ·c~~ que ora re ihs.:uto, rroJ~Jr_to que !l!iO 
e~tá. de har::non111 cotn as sn~s 1C.én.s. (A.potnd;s.) Por _..... . . -

A.;:;i;, pois: Sr. presidente, cu julgo que o ;eq~eri
::::: e :.~c 2.c nobr:J deputado relo Cear.i tem hnetnnt~ !t:r.· 
da~e:.to: e per i!so voto por o1le. ( 3fuilo bem. ) 

!-";-:~::em mais pe:ündo s palavra, e ir.ào pl:'o>:càe.::-s.:: 
á ?c:aÇão ~cs r<;queritn• ntos. reconh_cce·&c ::Jão. ha'>er 
::::ce::c le~a1; poto que o Sr. pre~ldcn:o cco!a!':l :-: 
c:.:ac;.U~r;ão otcerrada, o mn.nde. !szel:' :1 chamada, e per 
e::2 '! ~ <eriE~a terem-se r.use;:t ad.o cs Srs. !l!ontciro de 
Castr;:. G~:na Cerquoira, Camillo Barrete, Raposo C. a. 
Cs.w::n'a, Cruz Maohsdo, Vicente de Fig!leireào, Corr·::-', 
C.::tllh.~ Roà>~gues, Fo~reira. à.a V~:~ig(\, Di~go Velho, 
J .;.:!·:: :;.::= '?-:ào, L!.!lZ Carb~; G~:;:;ee a e Ca.:zro 1 

B:~.r:::-os Cobr~, Jer~:ny:::c P~:1.:2~, P~e.~ de Me:l
doz:çt:, Carc!oso de M'!nc z~~. :. BelL:uio, !lr::slo ~Ir.t:o!l, 
L~megll, Co:·JO?s de Oliw.:~::., Dlon\';io Martins, Fer
rou~ Lng~, Sobr<l Pin~o, L.i:::;s: e Sllvn, Fsuato d~ 
A~·.mw, A.ugn~to Chnve~, Siq,~e::a M<>!lde•, BitteJ.1CCurt1 
C!CNO D-,utas, Sa!!es, Pe~eir'' F.r:l.r:co, A~to::.io P. d:>, 

";.+n • • , • • • , 

S,n : !1 ::, T:,úi~~ Silva, Pinto B:a;;::~, Anoirr.!lc Fign~ire, 
.L ~:~u~o:·.; ~:.! ;:,:,\'A, Uc\.:ôa Cav?.lC>ll:lti B~;nhm;i;:), Tei
xeira Junio~, E.euriqU()3, Vici1:1 õ.s. Silva, A-;.aujo Lima, 
P>~ula To!ci:o, B;:r;pa Mont~i:o e Silva ~unes. 

Achiio BJ s~bre .a me.ss, a v:i·~ a ÍlllT':i::r:.!r p:ml ~ere!';l 
vo!cde;; na !_)roxir:.n bc:são, ~s seg· .. :ntes redecções: 

< A r.os~:r.bléa gerul resoh~: 
< Art. L• E' o governo ~mtc-rhe.d.o p~.ra j-c.bllnr o 

· , dr R.,n':l a ~co. -
dado ce diráto de S. Paulo, co::nelheiro ~innc~l Dias 
da Toledo com tdoa os , ·enoim nt.J~. 

< A.rt 2 • Revogão-sa l\3 dispo~içõe s eo OC!!trnric. . - ' 
~ _ .... J -4 ..._ ,e,v .... 

-C. )[ffiát: d( .4.lmtiátJ..-Jo~é Ca!r.:~ ; 1, • 
< A n~sc::cbl~a geral rcsol·;e: 
< Al t 1. • E' o g.)\l.':tr.o !l::t.::~s:.~o ~ 

1r & ::z: r ao ·:J o A:l!:J !l .. ..;cu!d;. c : -l:eilo ~o 
Rce:ilc ao ulumuo o:..vir~t·.! d.; ::::~::r:.~ ~:!::.c !·:~~b~e1 Folip .. 
pa dil Scu.:z; ".. Lo':o Jun.ior, dcpdJ ac e:r:::::::~~co ~ S?· 
prov&J.o em r h. tarics e pce~i~~, '2=~ ::-~=~:o: I·~ c;:~ c lh.~ 
!alta, e do p.; :; !'-õ tt::os }c~;:cs. • 

c ,Art 2.• R!:vcg:ro se :.s di1p~->~.0:s C::l cc::l· 
trano. 

< Snh 2n9 co~.Il'}i s0.!z, 17 de Az~s~') ~·3 1E70.-h;d 
Ca.'mon -C, !Jendcs d; J!;:: tiJ". > 

« A !?.$aemblt\a gerol r's· h·~: 
a: .Art. 1.• E' o govor:2o r.u~oria~clo l!. =~o.2ur r.dmit-

tirs rx<J.mea .• ~"f '"''· .~,·.· . 
ci((l ao d ~:r. :no ouvi:Jtc •lo !!lC~~ J s:o:1o, Fr:..:::cisco 
X t7ier Pscs Bn:reto, dcp: ~ de s.pp::onC.o :!l':l p-rep<!!.'f.~ 
tono qu~ lJ.o ftl~:!, e a~ p::g::s na t ; ~?,/1 !~gaen. 

(( Art. 2 .• R~vc nO-l;e 9.~ C.isp~:o.i ·: v :s ·~:n C'Jnt:nti·::-. 
< S~ l t C:1.s o:.ann:is:úJ:!J, 17 c.~ A;;.,: t .~ ê.~~ ls:o -):1: 

C :llmo,:.-C. Ntn1.t: d• Alrruiàa • 
< A agscmb~éJ gcr~:l re:;cl ve: 
< Art. l. • E' o ~)l'e;:::o :.:.:~, ,.;,;~c.? p~<:-a =:a:::,:~> r q::.~ 

S<•jib vájilo! na Íllcu.lds.da de oecb:J~ êa c (,ta ::ii 
CJte.mce re:tos p~lo ! lu::n::lO !1-Ll::lCd Pcd:.J A!ves 2~ 
Barros, na esc 1la d~ meriab3.. 

< Art . :e.• Rcvogão to a.s c1ispc~!çC . .:; e:= C.'J:J.!::.rio. 
< S&la das Qommis&õ .s, 1':' ee Ag:-~~c Õ:l1S'7~•.-C . 

Mendt.t dt Almeida -Jcsé Caim ~n . > 

DJcls s orle-m ào die1 le'"/ ti::!tZ · 3'J !! ~:~s1;; !ia ci=-~o 
horr.z c :=eiu da t~r2c 

a .J '-'•~ - ;,_• :,.. 

dor :'a d•> l!C•etar-!J da '!' :í~ç:c df r~ ~ 'la:r.buc::; D. A. 
Ftrrtir-:;. .t,,·prorat;G.?. - j iJ~U:-.'c:dC' i c: do .ucrtlc.··í:J 
do fF t'l!r'T'O d~ !-(a.to Gr::;:: J,J.F. a~ J. L~·:;:dc: . .A;,;or; . 
t:a; ü? - Est adJ C? ft~'ro d~ D Pt d:-o: li . D:': :ur:o d;; 
Sr Jur. ,, : .. •irc.. - r.~{or-::-.c.. ; u.a:·c:ao:- i·: . Di:~~;r.r:: do: 
S r·: . !t~:-r.~::"oc I'mdo ~Fé~ .. , :··.;:. l'ia:-:-:.:. 

... ~.:s :::ze b.u;s.:; e t:~r; c~:.:~':ta C.::. =:.t:i.~J.~, !~i:.~ :~. cl:..a
ms.~ ::. . 3 aob.sni:>-::.e "Drei~::..tea J9 ~:.; . c;;:ace .:1:: Baepe:~,. 
ày, Pél'!zlb, Pi.:::tc Pêsscs , Gr;i.::1s;:~r;s, Cl::.e.C.c, AleaCii.t 
A: .. ü oe . F10::e:rs. da Veiga_, G,;zna C:::q-::.e!:s., Cam.illo 
B~:::<.:::: . ~:!la ':!s. Rccb.s., A:ngs:; .:.: -\.=::.::L.) S;.;:1u Rei», 
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Jo "o ''.:Loncl<es, Luiz Carlos, Raroso da Camnr.a, Cruz 
!l.2chE<lo, Gumes d,, Silva, Cneado, Jo1 é Cd.:uon, Dio · 
nysio M&rtine, Vicente Figueiredo, Jveqmm J?~~ro, 
l\Latfliro ela CHrJtro, Pinto Mor6ira, FerJ•andcs Vr~;ra, 
Con ê1, S::clleo, Gomes ele C •!~ tJ o, Coelho Rod.riguea, 
Alfonso rle CarHlho, Duarte de AzevBdo, Flor;sro de 
Godoy Bõr>03 C<:b:a, P::"e c'e Men'!onç••, Fontes, La
mago:., DiGgo Velho, Siqncin t<lfn·Jes, Pinto B aga, 
Pereira oia Silv.:, Perdig~0 Mr. lhP.iro, Dordngurs, Ben· 
j e.mirn , Gari!<:ao do Mencz~a, .Antonio Prado, Tngnca, 
Co 1ê1 <le Oliveir: ~í Feneira Vianna: Petdrn F.ranoo, 
F erreir:. Lage, CúEt.! P.int•>, MenezES P1·ado, F. R l!a!l· 
rio, Bmif,wio àe .'\breu, Augusto Cho.v"a, Junqueir3, 
Dn:ue-l!:ütrada T<lix ir•, BH<ro' Banetc, .cill õ :s Lopes, 
F auto de Ar,nbr, bar1\o de AraçHgy, J eronymo Pe
nid' e Eraugelist•' LobF,\0, r.bre-au a seEEão. 

Cvmparecoro depoín de aberta a ass~ão os S.rn. Ca
ncilb Fígu<drüi!o, Fiel da Cannl!Jc, .Aurelirmo deCar
v<lita, Forroírn de Aguia;, Candi.lo Menileu, RodrigJ 
Si! v a, P«vlino de SouM, Arau jo Lima, Bittenoourt, 
Teixeira Junior,. Ctmdide M~1rta, M~r&es Silva, JGneeu 
ilo Paço, Galvão, Silva Nun<a, PilihGÍl'O, Pinto Liwa, 
L~r.n ,,! de Alenonr, And1•ad~ Fíg:;eira, Araujo Góes, 
Henriques, P,;uh Toledo, Mello Mattos, C9psnema, 
Vieira da. Silva, Fernandes da Cunh·>, Gonçolves da 
Silva, Tl!eod-Jro dg Silva, Cicoro Dant;; s, Augusto de 
O:irdra, Lima e Silva, MJlo Moraes e Uohôa Ca
valcan:i. 

Falt.ão oom pr.rtioipaçlio ce Sra. Nubiss, Bahia, 
Ha~"clito Gro1m, M~noel Clementino, P~il.ermirns, 
Ros<J, Mello R •go, CandidJ T orres Filho, .Azambuja, 
P11ranhoa Junior e J. a, Almcar; e aem e lia os 
Srs. Ah\eid>t P~roira, Asds l:<ooh", hP.ri'ío de Anaja
tuba, Ca9tello-Bmnco, L~andro Maciel, Pinto de Cam
TJOS, BorgBs Monteiro, Carneiro ila Cunha, Sob~al 
P ,uto e Leal de Menezes . 

Lê-se o approva-oe a aot > d~ ~ntecedont~. 

O ~n l' SEcnETAmo d~ conta do eeguintil 

EXPEDIENTE. 

Um officio do micbtbrio do imperio, enviar. do acópia 
do decreto pelo qu9] S. M. o Imperndor houve por hem 
ocucedJJr pem1ío a D. Marinhtl Antonin de Oliveira e 
Souza, viuva do ou pitfl.o do 6' ontelhão de infantaria 
,Jo~qui2l Roà.rigu0s de Sonz~, 0 b~m l!P.Sim o rcqueri
mevto dncnmeutaclo d!l conoes&iona;-ia, que BGrvio de 
O'·BB ao referido decreto .-A''commisaão de pensões e 
ordmar1c~. 

Outro do meamo ministorio, onviand;J a cópiit do 
decr"to [elo quál hou·1o per bem S !11 . o Impera1or 
declarar '1 ug r. pemüo ditni.~. ile 400 rs. concc:lida ao 
ao1ilac1o do 8' batr, !hão de infaut~. rie. F:·enc iscJ Alfxan· 
dro Coi,ubm, dsve enwm1er-~e oonlerid·• ao c'bo de~ 
esquud,g de volont~tdcs da p•trh; r.ddido RO oitado bu
talhão, Fr;wciwo Aléxnm1re Coimbra de Macedo, e bem 
a>bÍ1.<:l que, co;:r;o t~ l , é e.levnd,\ a 500 ra. diarios - A' 
mtsm~ oonunisdío. 

Um requelimonto do Domingos àe Souza Leite & C, 
negçc\9.ntes em S. Jc.:é do Rio-Fre~o, à;.; provinda do 
Rio rld .J~nelro, pedindo n subrJtitu'ç'ão do pc.pel aol.
l•.do c Jctra1 elo a.JJlo antigo qne possuem no valor (l.e 
l:GlôS8~0.-A' crmm;seão d~ fszenda. 

Or:tro d~ lv!ignel F0neira Dína dos Santcs & O., re
clumanclo coatm o impoõto ost~belcciio na lei do orça
mento d.n aro~embléa proviucial da Babia, contra as casas . 
'!"'O vencleru bilhete:o do lot·.\T.in que não forem da mes
mu proviuoia.- A' oommiss!ío do nsBembléas proviu
ciaee. 

J(BIL!. (!ÃO DJ LE!~TE OOI!SELllEJI\0 lU D . DE TOLEDO,
O[aTlUCUL.I. DE ESTUDANTES. 

Entrão sucoee~iv.~mente em discu6são, e são approva· 
das sem deb~te as redacções que forão a imprimir na 
soo'iio antecedente, sobre n jubilação do lente da faonl
clade de direito de S. Paulo Manoel Dias de Toledo e 
~obre matricula de l'arios o~t11dante~1 ' 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

APtSENTADGR!A DO SEC!IETAR!O DA Rl!LAQÃO . DE PERNAM• 

BUCO D. A. FERRElRA. 

Entra em 1' di; cuseão, que a requerimento do Sr. Por
te li ~ ae comidera uniea, e é apprc,vado, e rem.ettido á 
coll'mi,sii.o de 1·a<larção, o projecto que concede apo
sent i doria ao sooretarill da relação a,, Pernambuco 
Don!ingoa Aii'omo Ferreim, aom o ordenado por inteiro. 

.~POSEiiTADOnTA JlO SECRETAillO DO GOVERNO DE ni:ATO

GnOSSO J J F, D.E A. LOUZADA .. 

E otra em seguida em l' discussão, que a requel'i
>aento do Sr. Carnillo Barretn se considera uoioa, e é 
i <J;ualmente approvíldo, e remettido á commissão de re
dacção, o p·ojecto que conce·'le aposentadoria ao s~cre
turio do governo da provincia de Mato Grosso Joaquim 
Fdioisdmo de Almeida Lauulda, com o ordenado que 
lhe competir. 

ESTRAD.~ DE FERRO DE D , PEDRO li 

Continúa a 3" diecuF.são da proposta do poder execn· 
tivo que autorisa o governo a contrahir um emprestimc 
de 35,000:000S, dEstinado a oompletnr as linhas da 
estr9.da de ferro de D. Pedro JI,com as emendas apoiacias; 

® &r . .l'nmtuelra (atlinção;:-Sr. pre2idente, tendo 
eu sido nm doa signatarioa do substit.utivo que h ontem 
foi ofTereoido á oonsidernção de, ts. augusta. camara, e 
tendo, elém disto, de contrapôr algumas considerações 
á idéa capital do dis;urBo proferido pelo il!ustre depu
tado pela província do Minae-Gerass, venho a esta 
tribuna cumprir um duplo dever, porquanto entendo· 
que o projecto, como eatá concabi:io, não antiafaz áe 
aspirações da nosoa viação ferrea, ,e ainda menos ás 
legitimas aaph·ações de algtmuls P'OVinoias que contri
buem grandemente para as rmdas publions. 

Como a camarn via, o s>:bstituti vo apreeentado .por 
mim o por outros honrados deputados pela pr.ovincia 
<lu Bahia tem por fim c1eterminar que dcs 35,000:000$ 
tomados por emprestimo para o fim esp9cial decretado 
no mesrao projeoto, ~eja metade desta. quant~a desti
nad~ a oompletHr as ~· e 4' secções da estrada de f~rro 
d a D . P adro li até a pachoeirr. e até o Porto-Novo do 
Cunha, e a prolongar a mesma estrada ua direcção do 
R'o das V olhas; i!eterlnb.ando mais es&e sHbstitutivo que 
a OUtm ll16tRd9 daqullJla quantia sej~ destinada.!! prO
longar a estrada ele fl~rro da Bahia ao J oazeito, e a de 
Porm.mbuM, em prOf/Orções iguaes, com termo final no 
Rio S. F ranoi.Bco. A1é.n disto, detorroinámos que o 
g•woroo fig_ue autotil.ado a effeetuar o 1·e~gr. te destas 
du•' s eatr9.das por tÚulos ela dlvida publica t xterna, 
cemtanto que o juro que venha a pagar n'io exceda 
á gúrsntia qn·~ o governo oonoeden em virtude dg, dis
P?"Í \ ão da, lei de 185~, r.mplhda pelr. ~ resolr!çõas pro-
vwotaes. . 

A camnm comprehende com facilidade qual o pen
samento quo presirlio á conf~cção dcsto substitutivo, 
Nóo entenderr:os qu9 nãa era possível que o theaouro 
publico Bzease um aacrificio tão gr•lnde para aprovei
tnr sómante á a provincias do Rio de Jnneir.o e Minas
Ge1·aes; provinciãs qb.e certamente muito devem me
reoer doa poderes publicoa, mas gue não devem aer 
agora e:Ic'uaivamente attendidas. Entendemo~ que o 
eEGrHioio deveria tRmbem aproveitar ás provincias de 
Pernambuco e Babi11 em relação ás suas linhas fGrreas. 
Não tratamos c1a proyiuoia de S. Pavio, porquanto com 
a estrada de ferro até Jun'!iahy, com os ramae,1 quo ~e 
estão fazendo, e com! a conclu,ão da seoção de D . Pe
dro li até Cachoeira~ fiou ella por ora attendida. 

O illustre deputad~ pela província de Minas, tratando 
hontero largamente desta materia, quer estabelecer o 
principio de que a estrada de f srro de D . P edro li é 
aquella que deve ter o auxilio e a preferencia para ae 
e$tender pelo valle do RiJ S. Francisco, e nnir n veloz 
locomotiva, qite conduz cs wagons ·desde esta côrte até 
os oer\ õ~s, com a na~egação finvi QI que tenh!l de ae es
tabelecer no Aio das Velhae, confluente do C!iudaloso 
S, F~anoisoo. 1 
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O honrado deputa.do fez a desoripção brilhante do quo 
é o Rio S. Francisco, e do que são as suas marg-3ns. A 
cnmnra conhece porfeitamente a importanoía deste 
magnífico rio; a oamara sabe que elle para nóJ cu'ros 
represenb o papal de uma especie de modit9r<~n~o 
fadado pam o desenvolvimento fP.turo do interior do 
paiz; maR pela desaripção do honrado depatado que 
quiz estabelecer a dia puta em que estão vnrias pro viu
aias do Imporia, para c~ama!em a r.i a n.av.,flnçiio 
dsquella importante arteua, vem a C0nhec8r·se quantfl 
injustiça s.ssiste á atgumentaçã•) d o.quellea qne não 
querem que u~ aguas do Rio S. Frnucls<Jo aproveitem á9 
provinciu do norte, e prinoipalm~n te fÍ Bahir, quo 
pola sua posição geographica e~tá col!oo<:~da om condí
ÇÕ Q~ de abrir a Nthida pRra aquella mediterr~noo, de 
aproveitar aquelle Mis:·i ~aipi brazilairo, e uti!isar-e\l da 
ana frauoa navJgaj l!o nnquella z-Jna, e estabeleo~r a 
aommunio»yão. oom o oceano. 

DeBde muita que RS prc,vínoias da B:< hia o Pernr.m
buoo e moemo a província dasAl~gô:~s preteno.8m oh9mar 
a si a exploração das aguas do Rio S. Francisco, ost ·tbe
leoend.o uma navegação regular e e brindo uma <ahHa 
para o litoral E st au tre5 provinoi:·ls tBtão <le f •lcto es
tabelecendo entre si esse disput ' , dispnt~,: porém, que 
hoje vai ser reaolvid>t po;• p c.t~ndas mais a\tmJ, que qne
rem fazer volver ahís as ag<1as rlRquelle m~ goitico do. 
Ellas represeutã1 o papel das Haspsrides , qu~ estão 
guardando nquella magnif.ico jardim de p1mes ile onro, 
que tem na sua frente o dragão repreaentndo p~la im
menos catarata de Paulo 'Affonso. E~tfl d'sputa. quer 
agora se r escl ver pela espada de BrcniJ, 

A decisão contida na proposta do po lar all:ecutivo, 
assim dada po~ potencias e2trsnhas ,\ myth;logiaantiga, 
será conforme aos altos intereEses naaionaas, será oon
formeaos mom~ntosos interesaes das provinoiae da Rlhia, 
Alagôss e Pernambuco? 

Sr. preEidoute, ou entendo que a à.ecisão da disputa 
não foi ju;.h. Ha muito t'lmpo que existe o pensamento 
de loVJlNO de preferenoia a estrarla de D. Peilro II ao 
Rio S. Franciwo. Deolafo qua com c meu voto estou 
prompto a r.u:s:iliar as duas provincies de Minas e do 
Rio de Janeiro, dignas sem duvida da maior consida· 
raçiio do corpo legislativo, com todos os meios para que 
possiío prolongar easa estrada, e oon~eguir · outros me
lhorl\montoa que deseuvolvão 'Suas riquezas naturnes; 
mns o que quero é que hsja igualdaie·uíl distribuiçí\o 
destes meios : o que desejo é que não vamos forçar o 
curso natural das oousss fRzendo com quo volvão para 
trás as aguaa des5e g~ande rio, porque procedendo-se 
desta maneira, isto necesBari!lmenté ha de trazer o 
desanimo ás importauteo provinoiaa da B3hia e de Fer
nambnco, e a todas as outras do Imperio, que hão de v e r 
nesse empenho o acoroyoamento para uma oentralisação 
extrema. 

O Sa. Cnuz 'MAaJJ.tno :- Não é oantralisação, e sim 
união de intertJsses . 

O Sn. JuNQUEmA..: -Não é a primeira vez que r.eme· 
lhante que;tão tem &ido debatida nesta oaea. 

(H a diversos apartu.) 
O pensamento dos nobres deputados j•l está bom e:t· 

ternado, agora permittão que o humilde orador reate os 
:ll.oe de suas conaiderações eem Eal' interrompido, 

O SR. Cauz MAC!IADO:--' Desejamos filzer deaappa
cer do espirito de V. Ell:. essa de~oonfiança em que 
está. 

O Sa. JuNQUEIRA: -Eu quero apenas tirar argum~n· 
tos do projecto; ee não estiverem de harmonia, se a 
minha. desconfiança não tiver assento espeoielmente no 
projeoto que se'discute, a missão dos nobres deputados 
será facilima, e o verdic't da camàra ou do paiz deci
dirá em ultima instancia. 

Sr. presidente, não é esta a primeil'a ·'l'ez que se apre
eentn á oamara esta questão. 

. Em 1864 foi apresentado aqui um projeoto elaborado 
cuidadoeamenta, e ~obre o qu~J tres commissões reu· 
nidaa derão o seu parecer; mas n&quelle projeoto não 
se ouwou apresentar o pensamel!.to tiio nú e descarnado 
como ·vejo no que ee aoha llotualmente em disouesão. 
Ü 'projeoto apresentado pelas eommissões reunidas em 
1864 determinon só mente o seguinte.no ~;~rt. 2': « Logo 

que pelo progresso deseo> ostnilos <e houver rec:,r,h ·c Ido 
qual seja o maia util prolo!:gameuto parr; o inte! ior do 
tronco prin.cipal da Eostl·ada de feno de D. Pedro II, nté 
o curso nr;veg5vel de; Rio S. Frauciaco, a~dm com >\\ qmll 
feja O IDÚS V<lUtGjüSO troÇO d·o,; OUti'!lB estrn(l2S a e ferl'O, 
fiou antoriaado o f<:OVerno p~ra inc.1mbir ''· ex:~ c"\ ãJ de 
cada ume desm;; iinhas át COü!pilnhias ef,trr.l.: gcil',;s on 
:;\3 exi~tenta t: p,,_ h ns ;;egnint('{l ccnài~~ õeo >> 

Nos§~ l", 2', 3', 4'" õ' ea.tubolc:ciiio-se uB •.iificren
teB condíçõos . 

Eíe-aqni; o ;n·ojocto c1e 1864 n:io 6otabrl•Jda rr<fo
reucia a] f;um r. ; dis,,.mha qun o gJv.;rno rrlundaeae 
proceder fl l'Btndoa sobre o probng~mo: : to iL; •Ja-t-rn.dfl 
de fsrro d~ D Pcl<l.xo II o das cu 11·as linhas (•r
reas; c detel1ill iD.!! VR quo o goveJ.·no cuntfr~tr. s~e C(: ::Jl r.s 
a::tcmes ou outt·r.s corr,panhüts o prolm'g~me '1tJ i!.e;ssa 
eBtrg,claa. Pul' con:;8gninte est!"J. ·1a b ~.:.m oxpresao o pel!l· 
sarnento de qn~ eu ta coaara n ilo emit'dda sna opiaião 
a obre oomclhe,uto n.H;teria, não vot 01rhl msoinção !iilguma, 
B~,m que ao :roefJtilO tomfo acoroyoaesa R? h~s e~ t ~: r, daa, 
que entãJ ti nhií.o chsgac.o qur si RO ter n:. o do sen oc-n
trnto, e ignaluH:nte a do S. P tmlo. 

O En. F. BBLI~ARIO:- O r ouanmento ern euti'cgar 
tudo ao govemo. 

O Sn. Jur>QUEHt.~:-0 art. 2' ilotenniuuvcqua ao mr.n
dasse prooGo.er ~ estudos e continuar ns cbra8. Não 
quero dizer que isto zoja muito claro, e tanto que eu 
mesmo, tendo el:!tão ~ssento nosta uumur?., oppnz-me a 
eata art.ig) põlr, soa falta de chm z .~; mas, p0io D\cncs, 
não estnbeloob logo a de ,;gnah1&ds . 

O Sa. Cauz ~hcnno:-0 projeoto aotual <lá os m:eioa 
preciso~ prm; o prdong<,monto dQ todas ~a tre:; o&trndas. 

O SR. JuNQUEIRA:-0 nobre il.ep,,tado está malhando 
em ferro frio, p$rmitt~-me usRr ·é!uste termo Vll1gar. 
Já se di5ae isso mesmo-que o p;:ojecto om discnssiio 
d~ mQios para prol:ngarom-se ccse.e trea estrados; ·mas 
se o nobre deput-1do tomar em oonsidsm9ão o que sttou 
dizendo, -rsoonhooeHÍ quo o motivo de lllinha dive;gon
da é pol'que <lá-se para o prolongam&nto a~ eatradíl de 
ferro do D. Pedro.II uma aomma qno não está em l"0la
ção algmna com squella qu~ ae dá para oe prolonga
mentos das estradas de ferro da Bahia e Pel'llambnoo. 

O Sa Cnuz MAcaAno: -A base do projeoto é n renda 
respectiva de cada uma cls3saõ estrad3s. 

O Sn. Ju.NQUEinA :-En hei de mcstrar que semdhan
te historie de r end:i liquicla re3p~atüa é uma ernbaç.a
della, é um calonlo fallaz. 

(H a varios apartei.) 
Os nobres deputado~ têm por Bi as potestades do dia; 

mas o nosso protesto ficará lavrado. O ouro doa trium
phndores não parurJ.; mas nlío ha de sz.lpioar-nos de 
lnma. (Apoiados.) 

Oppuz-me, Sr. presidente, em 1864, ao projecto en-· 
tão apxeaenta•Jo por entender que olle uão eatava con
·cebido ·em térmos cl~rcs; mas para demonstrar nos 
nobres deputados por Minr.a que não tenho em m~n 
espírito a me~or idéJ, que possa ser nociva á sua nobre 
província, direi qae clesàe aquella época en pGnsava 
que a estrads. de ferro <1e D. Pedro II devia merecer 
todos os cuidados doa poderes publicas, mesmo em atten
ção a lig11r ella duas importantes províncias, e a &or vir 
a uma população de q unsi deus· milhões de habitantes. 
Eu dizia mais, que sendo a oidade do Rio <la Janeiro a· 
capital do Imperio, e mesmo a New-Yo•·k dn America 
<lo Sol, pela sua grande e:tportação de café,, devi~. ezsa 
estrada merecer a maior conoideração dos poderes do 
Estado. Bem; eu ainda quero isto, ainda !•enso do 
mesmo modo; m ~B com o qne não posw concordar é 
que se vá dar 35·,000:0008 á estrada de ferro de D. Pe-. 
dro II, e se estabeleça para a da Bahia apenas 
1,000:000fl, e tambem l,OOO:OOON para n de Pernam
buco. 

O Sn. PEnEIRA DA SILVA: -Note que é por anuo . 
O Sn. JuNQUlliRA :-Vejão os nobres deputaà.os que 

se eate projeoto fô~ convertido em lei oomo está, o go
verno fará immedh\tamente, se quizer, algum!! operação 
de credito pela quul possa realizar 35,000:000tp, que 
ahi fioari\õ todos depoaitndos no thsaonro, e a dirootol'ia 
da estrada d~ ferro a~ D. Pedro II não terá maia do 
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que fazsr 1'€Clamaçõe3 au:l-J.fd:,, r_:o c1u6 fsier saques, 
para que s·,jão r1u<ln'J qaanl(>.B e mais i:[uantias pam as 
obras des1a estra(la; enkotr,ntJ que os 1,000:0008 
para a estr~da d1.. B .1hü~ co:no ts.r:~,beta :ltn•s, ~de Per.
llarcbu•;o, preci.sã;:) s:;r _ r0nova.doi1 toUo3 os annoa em 
J.bpoilÍÇÕ0G n-~~ l'l\~:uuento, e enlãCJ EtHá lisso ,Ieohlido 
conf,~Ime Go eut,;,uder cvnvar.ti:Ju:a nF., D:Jca.eir1o. Dar
so-ba, ou. nã0, é duvidoso. 

O Sn ANDUADE FrGGBIJ'l,-\. :--Tamb(I?_L L. Yerbe para o 
juro dos 35. UGU .. O .'0fl oeni annual. 

O Sn JnNQUEmA :-O:J nobres deputados observem a 
differcnyfl.. O p2gam·::1;to à o juro 2.o c rnpr~stimo é 
ums q~_uJr;tt.b ::lo ho:tra a gu8 o E-:t~~J:1 :12-J pó.le f~1Har; 
l13:!.11.'U J1 d.qn.trJ!.o roderJ ll'J.fi;:\~ :8.COr1sdlus fi.O gover .... 

~~ t;i~~r~~,~ ,f~~~-f~~~~!~~ ~~~~~~1;~~~:-~s ;c~~i1T[~;~~.~~d~ 3s~~ 
thes~r:.1i:'J, í'Ó~e ncc.ns;lh1:' <{U:~ nib i6 VOt0t:.J 03 mil 
conto9 anllU!ÜiUcnt~ p~ra. ÁS :_'.E:tn:vl~,::; Jq B:ihL~ o de Pú:t:
numbu'jo, isto é, qu9 fitl ob;:no c}e:.s~lS est:il·lz:e fiquem 
paralysai!aa por dous ou trc& a ·mol, e mesmo mais, em
qnQnto as flnauças do paiz vão melhorando, ao pn1so 
que não Be dá a mesma oouar. a respeito da estrada de 
ferro de D. Pedro II, pois Gele c; 315,QOO:IJ00S estarão 
ahi á sua disposição. -

O Sn. Cauz MAciiAt>o :- Enü9mpad.as as duaG com· 
panhias, votaremos grandes n:eios. 

O ~·n Ju"<QUEIRA. :- Diz\!l Bil, a concsssã0 dos mil 
contos para oada uma dn.quel!aa du~z ostmi!as pó de ser 
illudida, e mesmo adinda em ~ista dEs i!iffiouldades 
futuras do thosouro. 

Qt1er a oamura saber agora qual o destino que 
teve o projeoto de 1864 que li ha pcan? Esto projeoto 
foi finalmentD approv&do nestP, oem depois do uma 
disousslio mnito luciau 0 minuciosa, discussão em que 
as deput?.ÇÕlB da Bahia e de Pernambuco tom:hiío uma 
nttítude ta.l, que Bzeriío com que muitas das suas idéas 
fossem consideradas razoaveis por aquelles me•mos que 
desejnvão o prolongamento qussi que unicumente para 
a estrada de ferro de D. Pedro II. 

Não se trnta de uma questão de oampsn•rio, nem de 
mesquinhas questões de bairrismo. Truta-se de não 
deixar que a grmde província da Bahia fique aspby~ 
xiada por f,Jta de vir.ção cmveniente. 

Essa nobre provinda, celebre na DijZ e nR guerra, 
notavel por Eeu patriotismo, não póâe ver com bons 
olhos a desigualdade desta medida qu9 se discute. 
(Apolado: de qua:i tod> a dtputaç11o bahiana.} 
Ma~, sendo remettido para o semado equelle projeoto 

<le 1864, e~teve nas pastas da com missão dous ou treu 
:mezes; finalmente, ella ilcu Eeu parecer, üpinando 
quanto ao prolongamento não contratRdo das estradas 
existentes, sómente por certos estudos, determinando 
que em cad_a anno financeiro fosse oor.cedirlo 210 go
vel'llo o oredr;o de 150: 1"00/1 para os e<tudos technioos 
e outros que foosem necessarios; determinando rrais que 
feitos elleR fos<em os pl~nos apressnt!ldos ao corpo le
gislativo, afim de que elle pudesse deliberar. 

Este parecer é zslignado por illustrações do partido 
conservador; ta e a são o falleciao Sr. conselheb:o Manoel 
Felizardo e os Sra IJonselheiro Paranhos. barão de 
Muritiba, visconde de Ita'Joraby e barão de.Itaúna. 

Eia a ultima ?alavm da commlssílo üo senado a esta 
respeito. Deix:ou-s<J rassar ~orlo este tampo, e agora 
appr.reoe de ré•pante c'te proJeoto que estabelece a pro
llOrção arithmetica de 1:35. 
- Mas, Sr. presidente, em favor desta i.iléa tem-se 
argumentaà.o nesta O~!!\ que a estrad~. à e te.rro da Bahia 
não dá renda, e que a de D. Pedro I1 ó uma em preza 
rioa de magnificoa resultados. --

0 Sa. BENJAnn~>:: -Ir,so não se p6de contestar. 
O Sn. Jui(QUEIRA: -Quanto á estr.n2a i!e ferro da 

B~hia, vou dízsr nu.oc!uta~ente_ o qu~ ha. O traçado 
d .• quell_n oatra.d~ fo1 mfehz, n_ao dev1a ter eomeçalo 
da cap1tal (apowdos); nós dev1smos tel' aoroveitado a 
navegaçã.) da bella bahi~ de To doa os Santos"na extensão 
de lO ou 12l:guas. ~estrada devia ter partido da villa 
d~ S. Frano1soo, ~e:\'1~ atravessar eata l'Í(l~ município, 
o _Hnport~nt;e mumo1lno de Santc-Amuro, séde de mag
:nfioos engenhos ds assuoar, procurar s. Villa da Fei~a 
.J.e Sant' Anna, e depois interna:-st Jl!IJ'C c ~e!t~o. -

Se 3B'im se tivesse determinado, esta estrada, 1:-nge 
de ~:_1· de{icit, j~ terio, hoje apreseutadJ um mRgnJ.f:bo 
re&U!•R~;lo: appelto para oe nobres doput~,aos q'Je e~:so 
preselhes ... 

O Sa PINT·J LmA:-Apaiado. 

O !:'lil. JYNQUEmA:- ... c como bem sal:,e o h~nraclo 
ileputsdJ que me honra com. o seu aparte. (Apoiai!ot da 
deputaçC:o bahiana ) 

Or;· 1 esta Sf.tr!!flli qne t~vo um trnçaao infeliz; ~-lém 
d~ psrcorrer Uln terreno muito gcoidenta<lo ao B?.hÜ iÍi~ 
onpital, S·8ndo mistGr fnzer tunMis; tendo de atmves
sar um br~.ço de mar em gmliCO ponte, nad~ mJroní
ta nas primeiras leguna om que bordg a bahia de To
dos os s~.t:tos, Ahi ( xi:::to r:. hat'nta e arttiga, nz:veguyão 
do• barcos. 

Porém, che~ámcs já a Alngoinhaa; fl estradll. 8$!.á 
c_onst:PH_<;>, l~"-j1 de um·~, r.r.wnoira qn;; off'erece as garan ... 
t!P./3 n::o-a. 8arh:,~. Chcp:ando s esta ponto, o que nos 
c um pro fazer~ Das Alagoinhas ao J oazoire h a: um~t 
dietanoia menor de 70 leguas, e os nobres deputados 
uela n;inha província sabem. tão bem como eu. oue o 
terreno alli é inteiramente U:nido, Eão gt·andes 'c·!~apa
i!~s, néo ha me.is que r..ssentar os trilhos' a questão da 
serra i!a Itiub~ e:,tá e5tuilada e resolvicla Ha trEs lugares 
por cnde a estrnd& róae passar sem ser mister faz;e
rom-se obras de arte; ha dill'erenteB g~.rgantas ou 
do pressões c ajas nom<.s aqui teuho (mostt·ando um Jlapel). 
Chamão-se uma Tapera e outra Ewon1e. Além disto, 
passando pelo Bebedctvo e Estreito, a sahir na fazenda 
Boa-Vista, evita-se inteiramente a Berra, que é .um 
pygmeu comparadu com ns gruniles serras de Minas. 

A sahir d.e Serrinha, a estracla de ferro entra na fre
gue2ia das Q11eímade.F, freguezia muito rica, de grauie 
cde.ção, por onde podem vir facilmente os genero~ e 
o commercio de Monte-Santo e outros pontos; . d'ahi 
interna·5e no rico e populoso município da Villa-Nova 
da Rainha, de um bello clima, em que ,;,té o trigo é 
proi.l.nzido fF.ci!mente, e Yaí até o J oazeiro, na margem 
d>J R o S. Francisco. E' uma villa muito florescente, é 
um municipio muito importante; é o em podo do com-
me!Cio de todQB aquel1es sertões. -

Ora, pergunto aos ncbres deputados se uma estrada 
que v~i seguir uma directriz desta ordem não dá valio
sas arrha~ de grau.i!e l,ndhoramento; e principalmente 
se ella, como é do no,1so desejo, e do pensamento que 
presirlio á sua organia•ição, chega1· ao J oazeiro, porque 
então chamará para si' o oommercio da irnmeusa exten
s'1ío navegavel d.aquell~ grande rio, oommercio este que 
EónaB~hia é alimentado por mnnioipios povcadisainw&e 
villus irnportantiEsimml, como aejão Carinhanha, Urubü, 
SenhorJBom-Je;sus da Lapa, Barra do Rio-Grande, Santa
Rita, Chiqu~-Chique, Pilão-Arcado e muitos outros 
lug~ren ? 

Ora, a naveg~ção que se pó:le estabelecer u0cta ex
tMsão não ofibece H: menor difficuldade: são qtqasi 
300 le.guHs s<·m obstneulo, H a mais ele· 500 b&rcçs, e 
grandeE, que já fazem eltD. naveg'lçi'io; a provinda de 
Minas é pdncipslme:!ite abastwida de sd por eetea 
barcos que vão da provinci<l da Bnhia navegando o rio 
S. Francisco. (Apaiaáot.) 

A ca!lôm:a vê, port~hto, que a estrada do Jo<zeiro é 
aquella qwJ póJ.e imn1cd;at«mente tirsr <'e uma nave
grtção já trama do Rio S. Fr~nd:co todcs as grartiles 
vantagens que Be querem auferir da navegaçiio d.s!te 
grande tic·; e vê t;~mbem quo o pr<•longamento des~P. 
estruda de ,\lBgoinhps até o Joazdro é o qua lm de 
offereoe>! um &ispenqio menor, porque digo e repito, 
até a suciedade,. que o prolcngumento do Alagoinl:ras 11té 
o ,J oszeiro h a de cuôta'' muüo menos, a terçe par. ta 
tglvez ilo que esse vrplüngamento proj~otado desde as 
T1:es-BarrF.s r.té o R10 dos Veihus. (A.poia:los, neto ~;nir;.
r!o: e diverw: aparte•.) 

Sr. presidente, aos 1,1obres deputados parece q'lle t~n
quei-lhes no oalaanha~ de Aohilles; levant:!não tão gra:~.
cte ~ele uma ! Mas é q ponto vulneravel; nós d.a Bahii» 
temos f1·, nJa grande parte do RiojS. Francis~') r e<poia
do•); o prolongament~ de .Alagoinhns até o Joàzeíro é 
por terrenos inteÍr$mente unidos {apMad,s), POl' um!! 
chapada em que os t,rilhos fão facilmente as!entadoE; 
ha já estudes feitos d.EI longa data; nós temos Ema 111!
vegação, chegando llCi J cazeirc, d~ quaei 31. O leguoo 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11:07 - PÃjgina 5 de 25 

S:~S.SAO Ell i8 .DE AGOSTO DE 1870. 241 

sem cbst&culo, que já e~tá exercitada ;>or gra':lde~ :,~r
cos Eemelhantes em c~pacidade aos • patachos e su
!!lacas. 
~as os nobres deput.~.::os que tê"ll até qae::iil.o fszer 

I:!:lcl:Jr o curso do rio, abstendo 3 que as :eguas cor:ã:: 
-par::. a foz, querem pro:ongar a su:-. es~ac.e. de~de !:R 

Tr<::>-Barras até o Rio das Velhas : qu.orcm esti!beleoer 
!les~e rio um!: na?egaç!\o qu·J terá de cu.-so m•i~ de cem , . . . . -

Portanto, feitB. &!i;i:n e. exposição, qus.lquer co:npre
hc.c.de fa~ilmente qt:.e a balança eet:í. tods. em favor da 
estrada de ferro da Sahia : nós estamos mr.is perto 
(Aleg:linhas e Janeiro) do Rio S. Francisco do que a 
estrada de ferro de D. Pedro II dvs Tres-Ba:-ras :;o Rio 
das VelhaP. . Quem nos diz é o engenheiro o Sr. Dr. 
Passos, que d~clarn que ha 70 legaas a percorrer ou 
452 ~ilometr?s d.e Entre-Rios até r. baoia na,egt.vel do 

.eg:t:" . . ~- . • 
cisC'l ; qu!lre':'l V:!t:Cer todas ::iS ciffi.cnldades, e querem Por CO::tsequencia da9 Alagoinhss ao Joazeiro ha um 
hzer p0-:-tnnt )1 que o cure' do gr:m~~ rio desde a ca.- cgps.ço menor s per~orrer, h a terrencs unidos, h a grandes 
ohO:)lrl\ do ~obre.dinho na B~hia volva para trás, ve:Jha chap!Ldas, n:io ha msis do que assfnta: os t:-ilhos; en-
4té o Rio C!lll Velhas, e àshi f~~l'-l~'fr-1este---I----W~·:àncta--(l-tl6--!.ift'!H.~---6-ei:m1::0:.?..ri·to-;----lm---a--psmtr1lté'' -a---
cô:te o nom:ncrcio daqnella11 regiõ3s; re;:ctindo a im~- grsnde ~erra da Mantiqueira ! 
gem do Rhc:.o que cu h& pouco~; di<ts d~re affi:maTem E eu, ouvindo h:rotem o hcnrn~.o depnt~é!.0 P''h prc-
os Allem:ie2 qu~ eU:! d~~>embMava na. al~ibcirsdos Hei- vincia de Minas trat!l.r deeta m~teria, (L-~c!'OVtr o ter-
landezes. Qt1crem que o Brs:til inteiro desemboque nas rena por onde se quer fazer o p:olong~mento d~ es-
slgib~iras das ::rcvinoias ce Minas e do Rio dll J sneiro. trad:-: de D. Pedro!!, SU?PUZ-m9 de repente transportado 
Deve::nos arredar esta ens!'eita, e é por isso qu~ m!! op· á monta::hcea Snissa f Só ou ri deecripções de curva. 
ponho a este projcoto ce;igual. tnrss iwmensss, descidss e subidas; .o nobre de:>nts.do 

E' contra i~to que levl1nto a micha voz, protest~mdo; subia aos cum:;~s das montanhas e 2.esoi5 logo aôs pro-
quero qne se prolongue a estra.d!l de ferro de D. Pe- fttndos valles. Pzrecia a descripção do :Mo:11te-Branco, 
dro II dando-lhe sté o duplo dos recursos quo dou parll. do Jungfrlin e dos tomeroeos abysmos que os ciroumdão. 
a da Bahis: o que ahi es~ consignado no subs'óitut~vo C-:lm<J não hei de acreditar que eattl prolongamento vai 
aprasentsdo cem oe menso honradcs com snhe' custar t:-es o u t s · -

epu çao. mente da eRtrada de ferro d!l Bahia~ 
Mllso que não desejo é que "famoa ttirnr 35,000:000fl Ma•, senhores. se ainia não vale o testemunho do 

unicstmente para prolongar uma estrada por caminhos honrado dep;1tado nesta sua deEcripção de montanhas e 
q'.le t:ão .-:stüo bei:l estaa.sdos ainda. lnttrru õ11• valles refundas e ortaoto da re · -

0 s opu os em a p avra, podem depois x::ento, npp:lllo dnda para er;ee illustre Mineiro, que já 
contradizer-me: eu já disse que estou faUando nqui foi ministro da agrioulturs, o Sr. conselheiro Domi-
oomo protesto, não tenho esperança de q-ce :1s minhas oiano. S. Ex., referindo-se mesmo a este prolong:tmento 
pals,:ras sejão attendidas; existem muit."'.S infiullncisr. das Tre~-B11n:as até o Rio das Velhas disse em 1864: 

r ; ~ o; mas ll o p11.ra a lS· < Uma das razõe~ qne deu o nobre dep:1tado p:ua se 
toria, c em nenhum tempo sa ha de dizer que & da;_:>U- dete:rmit:ar o ?Onto de partida do prolong~mento e o 
tação da Be.hia não er8:~cn a sua voz contra. semelhau- ponto terminal, foi que por est& :::::?.::.eira se podia fazer 
te de~ignaldade; eu portanto devo merecer a attenção um cale-alo app7cximado da despeza q::e se tinha de 
dcs h~Jnrados deputados, fazer; d:~qd ao Rio das V olhas, disse o nob!e dept~.tado~ 

O ~R. BEN.a~IM: - Eatamos 01!'\'~~-:~.j-;; ~;;.;:, ~~C: a : ha a dist!~ncia de 50 legae.s pouco mais ou menos, e 
stte!lção. a5sim fac i lé de o;loular-se o sncri.ficio pecuniario que 

temos de fazer. 
O &t. Ju:.QUEru:- Eu digo que o prolongam'3nto < Eeta. proposição do nobre deputaao pa'l:'ece menos 

projectado da estrada de ft!:TO de D. Pedro II pasfla exncta, porque D:io basta saber-se que ba 50 leguas de 
por lugRres onde não ha grande população, e onde não di&taooia àe um a outro ponto para conhecer-ee que 
ba la•onra. suffioiente; não soa cu só; é o honrado de- aespeza se terá de !azcr, orquanto o re o de um nu-
pnts.:io pela protinoia do Rio cle--Ja!leil' '9.-,--milli' ~-i·'!ltl~-.--jf-~m~cr§;o~~~o--ioi-ie~g;;;u;.,as~~e~e;..s5t~ra~a~o.r.;e~;;err;;;,o~n~ü~o~el>e ~c~atlc~n~ll;a;---
reuado na quostiio, e que me honra com a aua attonçiio, tanto pela extensão, como principal monte pelu maiores 
que diz o seguinte no eeu discurso: ou menores cifficnlde.des do terreno. (Apoiados.) 

c E'tnva _eu a.izendo, Sr. presidente, que, pqFeada a < Estas 60 le61Jas do estrada podem custar t:l.lvez 
s, ts nro que .. eguas em ou o.» 

nós iamos dar ()Om o me~mo deserto, psra servir-me da Eti-aqui 0 que dizia o Sr. coruelheiro Domiciano, 
:::ce5ma qualificação do nobre deputado, nós íamos dar entã:> ministro âs agriculturs, e Mineiro distincto. 
com e fRita de agrio01ltura, com esta ~rande differcnça, 
poréo, de qce as estradas indicadas pe1o nobre depute do O Sa. CAPANE:~t.\: - Elle argamentava o não appli-
chegarião a um ponto, onde no presente nada torião e cava. 
o futuro po!!CO prometteria; emquanto que com 1•ste O Sn. JUNQUEili.A.: - Perdão; en& o nobro deputa-
prolongamcnt~ para o Rio S. Franci~co~ embora t~nha do não me prc"to:.:. attençiio. E' um discurso do Sr. con-
de atTave~snr uma zona, que realmente não é d'l!l :cais selhciro Dooicia.no ex&ctamente sobro um projecto 
prodo.ctivas, a estrada vai desencravar uma navegação semelhante a este. • 
de qun.ai 600 leguas, já de todo livre. ,. 0 SJt. CAPA:u.:~~.r..: _ Elle 3 rgwnentav.l e nl!:o appli-

E' o bonr11.do deputado o S:. Dr. Francisco Bclisnrio, cava. 
conhece:lor da materin, quem disse isto ha. poucos m~> 0 Sn An.r..ttJo G6Es: _ Agora :::6s applicamoso ar-
:::lesta oaaa. g-..tcento delle. 

O Sa. F. BaLISA.RlO dá um aparte. 0 Sn Jt':IQt:EtRA:-0 !lebre deput\lào veja: aqui estão 
O Sn JmiQUEtllA:- Querem os nobres deputadcs <'B .Ann'lu (mo,lrando). O Sr. con~elheiro Domiciano 

outra aut0ri:hde' Poi& então eppt>l!cm p:ra o ncb;e J.izi&, :e?.pondendo a urn membro desta casa, qae o 
ministro da agricultora na su'l. exposição de n:.oti.voe : illustrc preopinante :não tinha razão em cizer que as 

c E' certo quo o prolonga.:ne::.to do tro:.:o pri:lcipal 50 l~guaõ havião ,:o custar um certo preço, porque elle 
alé:::J. d& zon~ nãa prcdozirli. lega os me!mos àizia liae est~i 60 leguas havi~o de custar tahez mais 
tesultadc.s pr::ticos.» caro do que lOJ em outro qualquer ponto. E no:c a 

Da mes:na maneira pensa 0 actual fuector dl ~straU.a ca::::ua qne ·e~: tão sa dizia que erão 50 lcguss, e hoje 
de ferro de D . Peô.To II, nosso collega, quanto aos ter- ~e reconhece que são 'iO. Hão de cnstar umso somma 
rcnos qne vão do En1ire-Rios a Sabará, og extensão de fs.hlllcs~. 
70 legua.a. O SR. Csuz. 'MACH.\DO:- Contra factos não ha argu-

Sãu, portanto, Feseoas compet?ntes quo r:eclarão qne mt:nt~" : ahi estão os orçamentos. 
:c.esta zona onde se c:tuer estabelecer o prolongamento 0 ~a. Jt:'!'iQOEJIL\: -Ora, cs :c.:lbres deputados c;,rtiio-
::lão ba a luoura do oafé. A es~rada atú por muit':ls me 06 argn::nentos. 
&!ln.os não dará nec para o custeio. E' uma emprez-J. 
de luzo; quando seria melhor fazer algane peqnenoa (CnAz~o-u aparte~.) 
~·· ~-. presid.ent~ peço ~ a~ o do to~e:nt:~ : a Ph&: 

l'OMO IV 31 
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lange mineir& é muito grande, é muito numerces. : 
peç.? o :.n:dE" àe v. Ex. para pcd.er prcsegcir nestas 
hnmlldes obs:rvaçõee, sem ser inte:-ro:::~pid.o tio fre-
q ue~ t~m~.~nte. . 

O SR. CRcz MACH.'-DO :-Não osreoe Cl() s.-.:,xilio : 
desd~ que d:.Sser -me que não dê '"P'"I'tes, nã:> d:m:i. 

.... • • • .- ... J J -

bre ~e?u:sco bo:::::l vê q ·.;.o deêt:i m:meira não posso pro
:;egtur. 

O ~P •. CR-cz ~hc1uno : - En n:5o porus 
e.: qc.e c::::. ~s. .te oa nao .us. llrgu:ientos: a 1 es.<-o 

011 n:-ç&:r.entos. 
O Sn. JcNQt;EIRA.:- P~rà.iio, ::.ão a~tão s.hi os or~a

:me:ltc~: n!io nos queirii::> l:;nçf>r poeü·a r.os olhos. C 
nobre dep:lt4ào ~elo Rio de Jan~;iro ::.caba C.e dizer que 
apenas co::tém shrp1fs rxplorsçõc9. 

O Sn. ~DB.A.DE Fu;cetn.\:- ~ã.? hE! orçau::ent:>; e 
se ha, fi~Jao a::'resentrdos. Eu amf!a nü:> "Yi nada. 

O Sa. PEREnu. DA SILVA:- Um~ perte dos estudos 
está aã.ii:.ntaia, c::a~ ::.ão completa ; até Maca'6.bas. 

O Sn. CR-cz M.Aclu.no (ao ordor): -V. E::t. n1io ó 
pesscg s q".lem ss lanet~ poeira nos olhos . o sopro d~ 
sna intelligencis. varre toda. a poeira. 

O SR. PusiDE:STB: :- Attenção l Peço e.ca nobre.s de
putados qne não interrompão ao oraior. 

O SR. Czu::z ~úcnA.uo ; - Ea. aproveitei ~ folga que 
elle deu-me. 
• O Sa. J.uNQU~Iu :-A; estrad9: de fer~o da Bnhia.! que 

para usar d.osta expressão. ( Prote1to1 da deputação de 
Minai). Oução os nobrea deputados como nós otnimoa 
pacientemente o no'bre deputado por Minas. 

O ~R. Cauz MACHADO:- Nós seremos sempre a pa
ciente Laood.emo:lia. 

O Sa. JuJIQUEIRA. :-Não. seDhor, nãc- são ; nisto b.a 
nma gn.ve injllStiça. Se ha provinoia que de-vesse 
queú::s:-se, seria a província da Bahia (c.poiadot); é a 
pro'rincia que tGm dado soldados, que tem dado dinhei
ro, :!1114 é a província mais mal aquinhoada. quando se 
trata do or.ya:neli~o. Quanão se traton da guerra do 

1 

da bs.t~lha., contribuímos para o orçamento tanto quanto 
se quiz ; mas agora que se trata. de dotar o pai:r.: com o 
prolon .amento c8s estradas de fer~o, os nobres depn-

damos á Bahia. simplesmente aquantiade l,Ôoo:Õoosoôo. 
O Sa. CAPA.NEllA :-Oh, senhores! S6l,OOO:OOOIOOO~! 
O Sa. J ONQO~IB.A. :- Se estamos sempre promptos a 

concorrer para a desaf?'ron;a da honra. nacional; se a 
grande alma da Bllhla, na expressão eloquentissima do 
nobre deputado pelo l" distrioto daquella pro'rinoia, se 
a grande alme. da Blilii:l. está. sem pro disposta a vir em 
aunlio da patria dHiota, tambem ella cieTe ser attendida. 
no momento em qne se trata de repartir o suor do po"To. 
( J.poíadas.) Sim, não deTemos estabelecer esta desigual
à.a.de que eetá inserta nesto projeoto, projeoto que dá 
35,000:00CS para o prolongamento da estrada de ferro 
de D. Pedro II, e que nos dá a nós l,OOO:OOOS annual
mente, mas que ficão dependentes do exame, do debate, 
da !pprofação do corpo legialativo todos os annoa, e 
póde haTer c.ircnmstanoias em que o estado financeiro 
acoll.Selhe a demorar-lle por tlill ponco a concesslo destes 
m~mos l,OOO:O~S; e~tretanto que os 35,000:0008 
ficao logo no erano publico, e todoa os annos o director 
di estradi de ferro d:e D. Pe<lro II -vai tirando ss 
quantias neoessarias para o prolongamento da mesma 
estrada; e n.iio haverá Brazileiro que não aoonselhe ao 
se::t paiz que pague promptamente dahi em diante os 
j :ll'OI correspondentes a esses 35,000:0001. Veja o nobre 
:ieputaõ.o a e.iirerença : não é um vallado, é um abysmo 
<i~e sepv.r~ as duas conc~ssões. 

O SP .. Ca--r::z !lúcRADo :-36,000:0008 para a encam
p~r;1i.c, a renda. toda, e o auxilio de 1,000:0001 ainda á 
caCa. uma sim.u.s.lr::J.ente. 

O Sn. JnQCEtP..A. :-Hei de responder a isso. 
J:l. que o nobre deputa'io me falla em eo.campacão, 

c ç_o~o e-.. o.ão po::~o guardar iâ agora ba~tante we:: 

thodo no n:.ea iilieu:tE-o, porque tenho sido interrompido, 
eu. vou dizer e.a illustre à.cpu~s.dc que elle cst9. bilando a 
ums. came.rs que te::n ~.:Jiencia dcs negocies publico~;. A 
e~tr.;t2a d~ ferro de D. Pedro II Ji foi tnos.m;_>ada 
(ap~iadot); nós já p.q::S::::os um juro c )rrcspondente a:> 
capitAl g&Sto de 33,444:0003- Ainda neste ponto "Yeia 
o Dobr" de utado ce e~t{l f::llllin~o s ume C\õmus. ~a 
t'!m scie:o.cia dette ne~tlcio; e G_ue qu!'.Il o se queira 
d~or qu~ a ren~a. Uq:.:ida ca estrs.da. ut.ting~ a um al~
nsmo de cercs c:e :?,600:t;~·og, Fendo de 4,700:0001 a 
renda bruto;., a cam::>ra e o r-si::~ b.ão ~e responder: c:Ni:o, 
a cstra a e erro e . e ro az t::!!::.. en)eza 
an~u~l de mais de 2,100:0008 1apoia;!o1~; o que.tioa 
como saldo, ou os 2,600:COOS estão quÁsi abscnidcs 
pelo pa~!lm€nto co j aro de 6 % . e:n rela<;,ão ao capitil 
Immohi!Itiado; ports.nto & verda~(1U'S rcna.'l liquidu ds. 
estrada de ferro dtl D. Pll:lr~ II não ch('ga a 500:0006, 
tal.-ez s 400:000SOOJ. l> 

Eis-s.r..i, :::r. preside!lte, dcscemado as~;im esse espan
talho da es~rada de ferro de D. Pedro II. A cn:or.ra 
veja que a sn:. rende. niio cb.ej2;n ttlvez a 400:00CSOOO. 

O Sa. PEREIRA. DA. ~I!.U à.á um apa;te. 
O Stt J c:oioullmA. : Eo. compõehcnclo perfeitam~nte 

a objecção do nobre deru~do: S. Ex:. quer dizer que a 
renda liqoida neste caso cntende-!'e tambem equella que 
está sujeita no p.aglimento do juro do capital; todos com-

rehendem isto. M"s o ue eu oero dizer é ne sa têm 
entoado tantos bymnos 6 estrada de ferro de . e!lro 1 
á sua prodigiosa renO..a, que eu neste asr.umpto devo des
carnar n questão e mostrar que a estrada póde render, 
re:nda bruta, oerca de 4, 700:0008; que deve-se tirar 
para :> sua espcza , O :00 , gansmos re on os ; e 
que fica, portanto, nme. renda que oha.xnaril1mos liquida 
de 2,600:ooos. Mas se o nobre deputado comparar estes 
2,600:0008 c~m as cut:::!s vexbas do orçamento da des· 
peza geral, em que ha o jur:> das apolioes de 36,000 e 
tantoa contos da enasmpa~o, verá que realmente, 
como eu disse, a renda liqwda, propriamente liquida, 
o lucro do thesouro vem a ser peqaeno. 

O Sa. PEsEIBA DA. SILVA.: -tsOO:OOOSOOO. 
O Sa. Ju!'\QUEIRA:- Foi o que Ot1 disse. 
O Sa. PtaEillA l•A. SILVA: -Logo, a. renda liquid~ cU 

(H a outros apa.rtu.} 
O Sa. Ju:sQuEIIU.:- O que en qaero mostrar é que 

não é esse Potosi esse El-Dorado; quero mostrar que 
não está nas maos os no res eputa cs, assun como 
na.a da antig!l. fada, transformar em perolas e pedras 
preciosas oe seixos btutos e:n que too&-va.. 

Eu quero entender que a estrada de ferro de D. Pedro U 
é uma grande empreza, que deve ser prolongsda, que 
se lhe deve dar auxilio; ma• qne não deve tomar para 
si o privilegio exclusivo da protecção nRcional. 

Ma.a, S:. presideDte, a. estrada de ferro da Bahia não 
tem dado esse de{icit tio grande, como se suppõe. No 
anno pennltimo o dlficit apenas chegou á cerca de 
20:0001, e se eleTou .1m pouco mais pela dül"erença do 
cambio ; no anno prox:imo passado ti Temos de lutar com 
a grande secca, maa é de presumir qne a renda daqnella 
estrada vá melhorando. E mesmo porque nós temos 
aq_nelle capital empenhado, e está o theeouro publico 
obrigado a pagar a quantia. de 1,200:0008 de garantia. 
de jnrcs, é que devemos envidar todos oa e!forços para 
prolongar-se a eatra.is. de ferro da Bahia, porque é desse 
sou prolongamento que põde 'rir 8 salTação dos capitaes 
empenhados. (Ápoiador.) A estrada de ferro d.e D. Pe. 
dro li teve a gyande fertana de atravo~;s&r diitriotcs 
cafezeiros ; 8 estrada de ferro da Bahia não at:aTesaa. 
districtos ai!Bncareiros; mas por isso não devemos entre
gar ao abandono aquella estrada; elln de"Ye chegar ao 
seu J>Oilto objectivo, que é o Rio S. Francisco. 

E , chegando a!:ri, pa183ndo pelos municipios rioos 
que ec.eonttatá população, não poptllação tão lensa 
como nas ru& desta capital, nem os nobres deputados 
podem e~igir isto, mas tão densa como póde ser uma 
popula~iio rural no noBBo paiz. Chegandc ao grande rio, 
eu afianço que a estrada ha de aer altamente remnne
rs.dora. (Á1Joíadot.) Mesmo o seu prolongamento por 
quinze ou 1'inte leguas ha de aproveitar muito, poía in
terçepts.r4 ti wa:u-.ri o. ei 06 p~gei.tos ç ~i.rge.! que 
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àescem do sertão em demanda da Feira de Sant'Anna 
a da cidade da Cachoeira. 

Ma.s, Sr. presidente, em lugar de nos darem os meios 
;neceMarios para que a estra.da de ferro da Bahia ca
minhe par e passo com a de D. Pedro II, de modo i!!Ue 
todos vão pr( B'Jguindo nil senda deseja da, me pa1·eoe 
1!Ue se no a dá ~penas aquillo com· que mntnr a sed~ 
àiaria., sem que poB.'lRmos tão cedo cheg!l.r ao grande 
ponto objectivo, ao Rio S. J:ir&1loiaco. 

O Sa. Cnuz MAcHADo dá um· aparto. 
O Sa. JuNQUEIRA :-Bem : o Rio S. Francisco ha de 

pertencer a ai mesmo ; mas h a de pertencer mais na
turalmente áqudla estrada de fen·o que chegar ao ponto 
de mais fra.n~:s nevegação. 

Oa nobres deputados sabem que o prolongamento 
para o Rio elas Velh1a traz 11 neceasiclnde de obras ele 
grande valor; eu vejo no relatorio do nobra minibtro 
da llgr.ioultura que S. Ex. opina. que se póde fazer este 
prolongamento até ao R:o das Velhas, mas com tanto que 
ze venção as gl'and.es dif!iculdades que ulli existem. 

Ora, já vêm os nobres deputados as grandes diflicul· 
dadas que ha aili a vencer ·; tem-2e desde as Tl·ea·Bar
:ras até ao R :o das Velhas, n'uma extensão da 462 ki
lometroa, de faze:<_ obras monumentaes; e neste rio, 
para quo elle pcssa offerecer navegação, que ainda lll!aim 
3erá problematioa (11ãa opaiados), tem-se de fazer obrM 
llmportantes, quebramen_to de .oaohoeiras, orçadas em 
3,000:000H, e até nas margens do rio nm tra11-..road ... 

O Sn. Cnuz MACIIADO ··dá outro aparte. 
'O Sa. JuNQUEIRA :-Se eu me engeno, estoa me en:

ganando com o relatado do honrado ministro da agri
(lnltura. 

Portanto, são despezas enorllieB que não e::dstem na 
Bahia, onde a estrada vai .l)aturalmente, onde os tri
lhos aorão assoutadós sobre chapadas, oo.de não ha obras 
not~tveis, onde não ha essas montanh11s desoriptas pelo 
:nobre deputado por Minas, onde níi~ ha uma serra oomo 
li da Mantiqueira, que se levantaO como um· gigante de 
pedra, exigindo obrss oomo aqnellas que eEpantãci hoje 
s Europa na estrada dos Alpes; poi8 0;3 europêos vão 
3empre venoendo grandes difliculdades e gastando di
nheiro, que nós não poderemos comportar. 

O nobre deputado por Minas disse que· a estrada de 
JerrodeD. Pedro li era umaestnlda naoionalqne ligava 
duas provimias impol'ta'ntes. · 

O Sn. CAPANEMA:-Du&s~ 
O Sa. J oNQUEIRA: - Principalmente duas pxovincias 

}mportantea. 
0 Sa. PEREIRA DA EILY.l: - Fallou tambem na de 

S. Paulo, mas bastão a,oOO:OOOSOOO. 
O Sn. JuNQliEIRA:-Eu só trato elo prolongamento; 

:mesmo não me opponho ao .ramal da C~ohoeira; pelo 
contrario, o sub~titutivu que en e alguns honrildos col
lega~ o,a minha província oli'ereaemos, decret" que a 
metade !la quantia dos_35,000:000H sejaapplioada á con
t inuação da 3' e da 4' ~eoção, e o resto desta metade é 
applicR.do ao prolongamento. 

O Sn. CRuz M.tcaAno:~Esse reato é muita oousa I 
O Sn. JuNQUEIRA: -Eis·a.qui o nobre deputado por 

Minas j~ om oppooição' OJm o que diz o nobre deputado 
pelo' Rio de Janeiro: este diz qne apenas são neoeasarios 
8,000:0008 para o l'!lmal da Cachoeira, por oonseguio.te 
de 35,000:000S menos 8,000:0008 fioão 27,000:000SOOO. 

O Sa. I'EaEIR.l DA. SILVA dá outro aparte. 
O Sa Cauz 't<L~cuao:- A estrada de D. Pedro II 

Iiqne tributada d.as outras. 
O Sa. B!knaos BARRETO:- O Imperio todo é que tem 

Bido tributaria da estrada de D. Pedro IL 
(Ha outros apartes.) 
O Sa . JoNQUEIÚ :-Sr. presideote, exprimindo-me 

dsata maneir11-, tenho por fim juatifioar o substitutivo 
que ofi'ereoemos ao projeoto que oe discute. 

Eu disse e repito : não tenho esperança de que as 
nossas idéas sejão adopta1.as; oomprehenclo que se ha de 
1ealizar o Bacrificio, e. o esqueoimento das duas estradas 
do norte, a•slm está de3retado; mas estou fallando para 
11 hiutoria e para o futuro. 

Tempo viráem .qu~ ae .ha de perguntaromotivo por 

que, estando o R :o S. Francisco mais perto do magni~ 
fiao porto da província da Bahia, emoaminhando-sé 
suas aguas naturalmente para. lá, nós fomos violentar a 
natureza e estab~leoer o prolongamento de uma estrada 
do Rio de Jal)9iro pára lugares que não tinhão ainda a 
ngrioultura remunerll.dora, guiados p~lo fim objeotivo 
de chegar ao grande rio e conqmsta-lo para o ~ui. 

Nesse tempo se encontrat·á resposta no• .innae1 degta 
CI!IDBl'll; nelles se verá que houve algumaa vozes balaia~ 
nr.s que vugnárão pelo intdresse dliquella '(>rovinoia, 
que é o intereese do justo, e do r&zoavel. A)li aa veri 
que f;e padia chegar ao R 'o S. Francisco, realizando 
I!S ·obras precisas, com um dispendio t l'~s ou quatro ve~ 
zes menor, e que no entretanto se empenhou o futuro e 
o credito do ' psiz, unicamente p~la ve'l eidade de cha
marmos pata um centro commum toda 21 força vital 
do interior do paiz ! 

Eu entendo que é um grande erro em economi11 e em 
política esaa centralisação; e o exemplo citado pelo nobre 
deputRdo p :r Minas, em relP.ção ao que se passa em 
França, não tem procedenoia. 

E' verdade que Pariz é uma grande cidade, alli pulsa 
por assim di•er o coração da França; mas a França 
não restringe :!qnel!a zona do departa~Uento do Sena 
toda a aotividade o distribuição dos melhoramentos pu
blicas. Vê-se longe de Pariz os grandes oanaes de Lali.· 
gnedoo, Montsrgis, Orles na; as grandes estradu de ferro 
que se estendem ao meio dia da França; P.ssim cóm:o 
no norte, á léate e a oéste; vejo que aquelle Pariz, 
par11 que seja um11 grande capital, para que olfereça aos 
olhos deslumbrados do estrangeiro as maravilhas da 
oivilisação e da arte, e as msgnificenoias de todo o ge
n.ero, neces.sita que todo ? resto do paiz esteja forte, 
VIgoroso e noo; é necesaano que toda a acção benefica. 
se estenda . 11. todos os pontos do Imperio. Alli ha uma 
centralisação, mas urna centralisação que s~ ooonpa em 
fazer ohegar a luz e a viela a todos os' pontos extremos. 
( Apaiado1.) 

Ma$ aqui, pelo contrario, quer-se concentrar sómente 
nesta capital o grande fóoo de luz, e que o resto do 
paiz fique sepultado nas tre:vas! ( lpoiados .e nêlo az1oia· 
dos. ) E' contra isto que ergo minha humilde voz, por 
que entendo que estas idéaa são perigosas, são anti-po· 
liticas e anti -economioaa, 

Demoa ás gt'andes pro"lincias o desenvolvimento que 
ellaa podem ter; se níio póde caber-lhes a l'ülação de 
35,000, demo-la em proporção 1:~z'lavel, mas demo-la 
á Bahia, a Pernambuco, ao mo-Grande do Sul e a 
outrna (apoiado:).; mas não façamos n'uma lei esta 
de~igna!dlide tão grande, e .não deixemos que qualquer 
individuo, que apenas saiba ler, pegando em Um pro
jacto semelhantJ, faça a relação arithmetica que !linda 
ha pouco referi, isto é, que as gramlea províncias do 
Imperio eBtão para o Rio de Janeiro oomo 1:36. 

Eu quero que a oôrte do Brazil ~eja grande e digu11, 
porque el!a tem de prasidir ao vasto Imperio do Çru
.zeiro; mas tambom quero que a côrte do Rio de Ja
neiro procure dr.r vid!! a todas as outras províncias .... 

O Sn. CAPANEMA:- E' o que nóa queremos. 
O Sa. JuNQUEIRA : - ... não quero que a capital Eaja 

exclusivista. Para que o Rio de Janeiro seja g t·ande, é 
mister que o Brazil seja rico e proapero: não quero que 
o Rio de Janeiro ssj a Pckin, seja a grande C~):lital de 
um paiz sem estradas ; nós não queremos ver os B.ossos 
oomp~triotas habitando em manaardas . e privados ele 
communicaçãn e de commeroio, pam que os grandes 
capitalistas aqui poasão erguer lindos palaoios doura
doa, não; nós queremos que a capital do Imperio seja. 
digna desta nome, mas tambem queremos que este paiz 
não possa ser exposto ao esoarneo do estrangeiro, que 
diga ao visitar as noaaas províncias :-pois esta é o.ma 
provinoia notnvel do Imperio, . e entretanto tem apellas 
40 ou 50 kilometros de eatrada de ferro, quanào hcje 
qualquer departamento ou ooudaào oontn-os por cen
tena! 't 

O Sa. C!luz MACHA-Do : - A minha província, que 
não é p~quena, não tem um metro de estrada de ferro. 

O Sa. JoNQUEIIU: -Eu não quero semelhante i!e9-
igualdade. 

Mes ouça (!, camara a injustiça elo nobre dept:ta<lo, 
meu amigo, espirituoso sempre: eu. estou demDDst:an· 
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do cu.e a estrada de ferro de D. Pedro I! serve prln
cip~:nente á provincia de Mí:las; que est:J. provi::lcia 
tem de auferir grandes -vantagens der.ta es!ril..:a, prinoi
palo:ente do prolongamento projeotsdo, prolt.:ngsmeuto 
para o qu&1 vamos vat&r ar::a grsnde q::ra!l~is. 

O nobrJ à.ejlnta.d:; sabe que sou ~migo C.o:> Mineiros; 
m:ts, p~r s:r 1~migo delle_s, nã:o pos~o 6er bimigo da 

.. ·- # .. ; e 
que a ?r~vinciR de )linas cami:lhe. não a cond.eono ~ 
mii.S não quero qu.e a :ni:lh:> proviocia. fiqo.e ape~as com 
ans po:zc.1s de kilo:r:e!ros dt> estrs.d& de terra • 

.., eseJa o con-
trario. 

O Sa .. Ju:s-QUEIB.A. :-Não duvido; fa.ço justiça ~s 
intençõ~s ;l!)s nob::e~ deputados; mas o que digo é que 
o prJjeoto, como está reiígi.do. ll" pratica :!:la de te;.
este res:J.l~a:io ; e é CJlltra. esta d';lsigualdsd.e qt:.e e:1 
clamo. 

Am<ia vejo uma ontra questão: · determilla-sa que se 
façs.c,ts prolongament:J da estrada de fc:n:ro de D.Pedro II, 
mas po:q<1e t<yste:na ~ Hcj ~, est ~ questiio de e: trac!:ls 
du fer:o ofi.Jrece larga :n:s.rgcm p~ra discussão. 

O ~R. CAP.LNE:tu. clá um s. arte. 

O Sa. J tr:'iQUEIRA : - Pai.d n. ca:nara já. n ão resolveu 
em 1 ~S2 o ~ystema a seguir entiio? 

O Sa.. MINISTRO DA AGarctrt.TUtu.: -A csn::.sr!'l n::io 

O Sa. ANDlU.D!'; FtGU&IBA. :-E o mini!tro da sgrícul· 
tura é qae é t 

(H ta outro1 oparte~. 

O S.a. J O!'Qt'EIU.: - E a não quero dizer que a aa
mara -vá i!l'ltituir um exame para que s~j'\ adaptado 
o mo<io teohni:co da construcção; o que qneto dizor é 
que ha differentes sya~e:nas para a coustrucção de es
tradas de fc '3:0 ; ha o ayatema de construi-Ias por conta 
do Estado, hs. o syitema d.e gara:J.tia de j aros. e h'l o de 
JSubsid.io ou subvenção. 

O Sn. Munnso l>A AGBJCDLTPBA. :-Bem, pensei quo 
se referia ao modo teob.nioo. 

O Sa Ju:-<QtíEnu. :-Não; refiro.~e aos systomas que 
presi:dez::. a ess:as conoesaues, on ():mstrucções. 

' · .. u a qu 
porta.nte se de~ida por um destes sy6temns. 

O systema de garantia de juro ~ que nós temos er:I
pr~gado deu máos resultadoa, &egundo todo~ est~o 

, ~ 

têm b:::stante incentivo par :. sugmentarec 11 sua renda, 
e ctiminuirem as de3pCZ!lB d.o c-o.stdo ; e DÓS temc.s na 
Bab.i"' já um exemplo cloqucmte ditso. 

A co:npsnb.ia da c6t~da de ferro da Bab.ia fer. ils 
sua~ obra s por empreitada; ellas não fc.irão co~pletas 
nem perfei tas. Depois da Oltrnd!t ser entregue t o gôvor :no 
e à cx:plcn;ção publics, com~ç?.rão a :!.pp:u ecer o;; g .. an
des dct~rlo:::amcntoa, e ent:i() a compnDh1a, coutanio co !::I 
a garaotia ia~egral d3 7% , COll:lrçou a •tC07Utrucçi!o da 
estrr:d~, qac !!?C:J.as tinbfl poucos s::mcs a,, exú.ten c:ía. 

k si:n, por e::t ::m[Jlo, V. Ex., Sr. preúiente, se nà.
n:.ir:trá de quo a O:Jropa:1hia mr .. ndasse bmcu.r D.a Iogla
t t1r.r:! p11:a o.:; dorm.entos ou :lttper.s pi'"l!o à.a Succis., e 
e i:ltrod:.~Ú!t:\! I:ess:.:5 k:·ras qu~ siio m uit;J h:1::::i r: lis; ~~ 
~odo que C:!l poa co tempo os dcr:oc:1 tt:s dll ectr.:.!é:a 
cstavão pc-dre>, c houve por con~~qucn~i;: nt:Césõi~adtJ de 
os :-~:f ) ;:-c::: r pc:: ::naéi.dras do p11i:z.. Eis z qui u:::a dee
prz:. cxtrandin:Jri:~. q :lc foi feit:l ro•q~o 1: <:~::::p:.:uh::a 
cc ::tav,~ c::::J. cs i%. Da :noclo q ;1c, e::::. lug;,1· de h& ver 
u::1a rci:.-:n notavcl cl!a f vi no l' · ' -· ., 
n s:lbt!!tuiç:ío do~ clor:n~nt~s.. :'~ora o cc,mp!:?~ento· dos 
tcnn~is , e pa ra outra c rdc:!l de ::: br<:s. 

P.nta::.to, ficã.~ ss eet:::n2.ss m:.ito c :<t' f>S1 c F.eu cu~te i o 
h:;. cc se.- O:l~r oõisdmo, porque ::s reccit!s ~fi? npo!ica-
das !\ re;>arcs de construcçõç,s . • 

.::cr:i conex:.icn ta que o g ;vcr "•O L:çJ. C:lt-l ob :J. o'ó::.r.. 
se p:.::jc;; :n, será con-rcnL.r.. ta q'tlc o ,'J;C \'2r:::. J , us~nC:o 
desta r.-a~orísação, í:tca e.,s;;s oôr;;s por r.ubaídío c- u 
sub, etç-:co co:::::o ::.c .~ E~t::.dos-Unido5 foi f:.:it :; o ; :r~uc >! 
ca=inho e:::.t:c oq C.ons <'cca:los, que tem ~r::.ncL :...:.
mero de leg'ls.2, e q'::lc u::.o o Ccea:no 1'-t!::.·itiC J !: O o c~:.:.
" " P~c:i :i ::o ~ S:!o u~:.::s o c; utrc.t• que;s~u ... s q !!o :.~\'.::::::l 
:::::er:: :.:e: :. attenç>!o do corpo legislativo, porq-:lo da co-

lnçíi? deUas é que b.tt de provir a prosperidaàe das nos· 
us estradas. M~s o projecto oomo está reaigido não nos 
dá a menor solução. Diz que o governo nca üutorisado 
a contrahir nm em?::-estimo para. concluir 85 duas sec
çJ~s às eser:1de. da D. Pe:lro II, e a pro!o!lgsr a clitlt 
eBtra.da. 

O Sa. PenEtnll. D4 ~ 
eté aqu.i. 

O Sa. Ju:sQcEm.l :- O nobre il.epntaio diz q•:r.e é 
~or;no até aqni: Nii::~ obj~cto, mss isto nã<:: está bem de-

mais azadi.> para. es:ar conetruiud.o estas e<tradaa, a ser 
permanentemente o administrador dellas. 

Pergunto e;t : Como c:>noiliar este pensamento com o 
ad.ditivo qnc m-.nda prolongar r.s estradas de ferro da 
Per!l&mbuco e Bahia 't E' um absurdo. 

O ~R. PsaEII\A DA. SILVA dá um nparte. 
O Sa. JuNQllEnu. : -Eutão o nobre d.e;)lltado me au

xilis e:n demo!l~trar que um dos p:sragrsphcs do :~ddi· 
tivo nã~ pó de hzr~oaisar-se co:n o p2n•amento geral~ 
que é squelle que du qTJe mesmo não se efl'eccuando o 
resgate, o go~erno contrat&rá, coll:Jo juig<>r coovenien-

' . . 
Agora devo dizer ~ minha opinião a res'»eito elo res-

gate das estradas d~ ferro, opinião que não é de hoje. 
mas de hs. muit" Eu cn~endo que a administração dss 

,. .. .. - . - - . 
resse em desenvoher o trafico, cQa::o nos mc.ve todos 
cs dias questões. E' preciso acabar com isto. Se n6s 
eatamos respon~s. veie pela gar&Dtia _à e 7% em relação 

em trCCil d~to~ tituros, apolices ou bonds de 5 ou 6% '1 
Semp'te ganharemos :llguma causa. 
Qu!llldo, na min!:u~ provincia, passo p~la estação 

central ds Jeq':litaia, e vejo prepgrativot5 d11. adminis
tração ingleza, t t!nho sompre esto pensamento. 

O Sa. C.~PA~E3fA :-Mas não póde o Estado sdmi
nistrar't 

o Sa.. ,JuNQlJEIRA.: -E a t9D.ào auvidas; e sinds sgora 
já perguntei se o Estado àe'ria Eal:' permaner.tem enta o 
u.dministrad.or, ou se devia rosgat~r ns estrs.dss e 
procurar organ ísar companhias para a s admilliatrarcm. 

n APANE!l1A:- es~JO onvu ~ optmao o V. x:. ; 
o assumpto é muito digno. 

O SR. JuNQUEIRA: -A miDha opinião nesta x::s teria 
não ser da ~ais d ' · de s r . ~ " 
qne o g e;vernc não póde ser permanentemente o a cm.i
nistraaor dHsll~ emprezas. 

O Sa. P.ERErRA DA StLVJ..: -Só por uma neoc56idudc. 
O ~n. J UNQC'ElnÃ : - Ex::rctameo.te; m as t oda v.:z qo.a 

procu-rar o1gani:;a.r compaDhias nacionseo, cuj n.3 ques
tões scjão r esolvii::s aqui, sorá multo me!hor ~y;tema. 
:r.la3 os additivos sintla mu offerecem alg umas duvidas. 

.A. e~t:r.;da ela ferro do Paragu1.s~ú é c~::ta::r.e~te uma 
e&tr~da quo tem g:-and,, futuro, c se ~ e~trada do 
Jo"zei::o th·.:ss~ C<ltlleçado no pont o em que cq c.d1a 
começou, teti.:. si;:o :::auito mais p::v\·eitosn. Entretanto, 
a <:ifficu!dr.de q~1a eu Tejo em ::claçã:~ a -:st·. estra à.u. 
é mai s c~ f6l':U~ à.o q: ·.: de fnnà.o, porque c:::.~~nac-se 
que se a?pik::·:l. a renà::. liq~;i ch .ps~a ~ ~na co::.st ruc
ção_, :1-rio sei co~ o S<l ha de r::llizs.:- _!st?, .viz:o 5~c clla 
es'a o::o. c::>:r.cç) J~.: coubtrucçao e u ao da rdl~10. 

Qnr.nto :i fúrn:.a, 1:ós nã.o po i ( :.nca conco::-d::.r. 
T..J:::::b ·~zr. se deter:ni r.a que ec cffectne o r.: ~g: "~e c3.5 

~~;;~ c7_t:a:Us, que z;c l_:pFliq~;l H :en :iai:cl':l:; ;l. ~ ~:. c;;u-
•· n~~ • ,.., . .. • .. , ... -.v- ~. ,") 

!l::ÍJ b . Ver res;::ata, tc!ll:â,_• lu;;a: ::!S IlJ~~IL!l!: r..:~p ;dçv~:; 
p:1r" o s~u prdo!:lgaruento. 

O • !'.., se n ão !:a r e3ga t c, cor:: o é qt:e ::e p6.:e npi.)Ec;;r 
a rc~ca Jiquiàa para o seu ;::ob: .;~:::e :1tc ~ l'•: is & :c:::.
da liquida Dão e~t:í. &bsor\'icia pt'L s i % cio p,ar:, :::.ti~ ~ 
O mocio uor aac e~; t;i. r ed:g ido o a:tig:> -.í. b;;~r ;;. c.st as 
C.nvicias . • • 

E 13tc. aucz!::•J ..E n:u:í~o Y:J:· iz.d~~ =rc~itl ~: ser eDc:t:-t:tis 
p ;.,r tc.cic~~ o~: l~O:o;; . E u k:Ü: o d itÓ ~os l.:cDr!iccs ê.~~u
t :.tclos a u:: ~-~ E E x . e.ão r::.u it o bj~~~,:;s, pcrC.o~::l ::r: ·~ 
.:iizer- l::.~s, Ci~.;.uê.o bC re!cnlll ia. , :;t•·:..:.a ela :;.;l:.l: :l 
}'rovü.:cl... 

Hão (~ dc~c ;;.:;'l!::.:.o a i ::.sLt ~:;dc: ; esta quee~;;:c ~pp:1-
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r~cau no parlamento em 1864; appareoe agora depois 
da um grandeintenallo, e é preciso que as idéas fiqmm 
bem fix~das. 

A eatra 111 de ferro da B~hia j á atraveEsou a sua 
pa<:te mais diffioil. Ao sahir de. capital é gne ellr. teve 
da percorrer oa peiores ter~enos, t eve -ao q_ue f~zGr ua:a 
grande ponte sobre o mar e alguns tunr:_e1s; mas hoje 
a estra·la entra em u m fi zona em quq nao ha a menor 
difficuldade · trata-ao Fómante de a!sentar os trilhos. 

Ae eahir 'aa villa de Alagoinbaa ella entra r~;o r ico 
mnnici oi o da Purificação.; percorre a freguaz1g das 
Q-,eimâdRa .e depois e~t;a, uo rico município d~ Villa
Nova da Ramha, mnmcrp10 r epresentado pelo ncn-a 1Q 
deputado que sa senta a meu lado, mnnicipiJ q .. ,o j ; 
t em um grande commerci9 c.om a os pito}, ,munJcipio 
que já teve uma cultura mmto fl.oresoen,e ae tngo, e 
que deodo que 11 estrada de ferro lhe aproreit2r, en,, 
tirará grandes vantagens_ para a sua agácultura e co:n
mercio. Então os nob res deputados podem estar trsn
quillos de quo os capitncs que o govarno alli ernpr0gw 
não hiio dJ ficar a descoberto ; a rep.da da estr,da 
l:ia de dar nata a despeza. Da Villn-Nova de, Rf.itlha s 
estra<la va( entrar em um município muito popn!o&o 
e muito rico, o do Jonzeiro. 

E5to entt·epostJ do Jonzoiro já é muito importante, 
e faz agora o seu oomm,roio ás costas de auimaoa, e 
no rb em grandes bnrcaa. R ·t da florescer muito q o:s n lo 
a elt~aia de feno lhe aprcvaitsr. 

O Sa. CuANEMA :-Ra de morrer em conseg_nmda 
da uwagação. 

O Sa. juNQUEIIU. :-Então dei><:e o nobre depJtalo 
qn9 R navegação o mato, não "ej aruos nós os assassinos. 

Se nos azarem ost~ concessão, nó> não teremcs de nos 
queixa'' se .o munlcipio se não .de~envolver. mais; mas, 
do -contruno, nós teremo3 o d1re1to de d:z3r que ''Ós 
vencestes n9ste parao dn cioilis11ção o do progresso, por
que •ól tialwil em vosso f ?.vor a eEtradu de ferro de 
D. Pedro li. Maa então não será mn duGllo, será um 
IBSa'Si<.ato. Se os illustre• depnta<los consentirem que 
se ?rolonguem eotae estradas, se nóJ virraos que as pro
Vi;l•Ji~; não tirão o§ resultados q tle calculamos devem 
tirar, nÓJ lu taremJ.i ao menos com >umu igu1cs; mas 
do contrario não he.verá igualdad> em luta. 

O pareo dos tros oilvallos dynamicos não será, en o 
s.ffirmo, p~rdHo pela província da Bahi<!., se os poderes 
do Estado não tirarem á eetr~ds do Janeiro cn meioa 
de -orolougar ae. 

o' R io S. Francisco, rnagniSco e ca.udaloao, h~ de 
levar stus sguna para o Ju~- Z 3 Ü· t."t , o depoia ont2o fi:-lXfl. o 
Panedo; rnas o~ nobre; cleputf\doa sabem com <rmnta 
difficnUllde so hn de lutar para conseguir-se "ato ulti · 
mo r.nult:;l'l.o, por'J.nO levan~.a-~e u'l C!lmiuho o cr,los>al 
obstiwulo, a grande cachoei~o. de P3.ulo-Affo!lSO, aquel!e 
dragão, que CJmo eu dis,;e rstr,v~. gunrdrnB.o os j nrclins 
do.s pcmos donra_doa dag_u~\laa r~giõ.Ja, Os \lobrcs. depu
tados não poélerao t>ans;or essa gr~néle oachoena. Se 
alguem rudasae fs.zer ido sel'ifi.? os. Ba;: ~ir:.notJ e Al11go:-nu.s. 

E sinda asnim qu an.lo n qu1z~s~em roàoar, a cauraàa 
do Jo:t~'!;~.i .-? ~ãv ~e_rderia a sntt. x:r:z=iil ,~l,e. aer, ?Otquo 
OB ::r:v.m•o!pl OS uo Pllao -Arclldo, Ch1que I.All·lus, Santa· 
R't~, U rubú, Villa da Barra, C1u inheuha1 e outros, 
bãc> à.> mamlsr os seu~ pl'odnotoa pela vh fenea para 
oh~gst·em á capit•l da Bah:a, ooj·J porto rrwgnific) é 
capa.z da abrigar tocl&s as csqua-ln.a rto mun.clo. 

En.tretauto, mesmo qrraudo fosse pc,sJivel coromet.tor· 
se o crime de l~ZW 1ilature~· a de tl ~l'J.'OO ?.l'·S3 e d·.-struü·-se 
a cv.ohoeira de Paulo-Aüunso, ou d·31 como o;>inou o 
Sr. Ro,irig,.leS dn.Brito em 180'1, ,f,ngrrs-ge o rio acima 
da oaoho~ira, tl e1,tabelt car um braço, quA toll1Ebs~ 
outra direJcão 1 o a fnz~ndo ao uma cstrudr, de feuo tO·· 
d~ando a dÚ& caGhoeil'31 aindtt nsdm sada muito mais 
con venien ta p:U'a quem viesBe <1o interior, tomar o 
wagon no Jr;azeiro e descer r.té á capital da B'hia, 
qus c:ff::J!<=•?-a um mP..gnifico port) p?.ra a anhi::1a do.:; :::eus 
pr~d,wtos, do que fazer aquell ll volta e ir ao Penedo, 
ouj a barra é de diffici\ aocGss~. 

Já \ê:n oa nobres deputadva que, m esmo quani!o se 
mrdesa=m faze r ss grl!.ndos obros qne so projcctão, Qinda 
mesmo <pe a estrada que tem de volt~ar a ca3hoeira 
da Paulo-Affomo sej<> Eómente de l õ legnns, quando 
c·11t::~q IJntendem que é de 8), é obi'io que nqnello Gõm· 

mareio ha de procurar a Bahia ,:re To.'!cs o.; Santos pelas 
razões qne tenho expendido. 

Já conhecem oa nob1•ea dõp11tadcs que, naB observações 
quo tenho feito, não trato de defeader int@resses pueris, 
e sim um momentoso interoese d~q1:e\la pxcvinoi• Qua 
estn fado.da pela natureza a eshbelecer para o R: ,J 
S. Franoi>oo uma sabida facil. Os nobres ce.)utados, 
pelo contrario querem fvz~r o q_ue n~nham paiz do 
mundo le n f <i to, isto é, converter em foz o que é nas. 
cente <!e um rio, querem ql!e em lugr; r de tl.esoer-se o 
oarso do S Francisco. te 1ha-se ile subi -lo até a con
fluen i il do Rio das Velhas; abrindo !I tahida elo com
meroio de,le o Joazeiro e s~bradinhl para a Estrada de 
D. r o<L:o II. 

o Sn. c ... P.I.NEMA: - Não apoindo. 

O Sa. JONQUEIRA:-0 nobre deputado não me poderá 
negar que para a foz dos rios é p~rR onde mais natu· 
ralme nte o commercio vai-Ee encaminhnsdo; e •o todo 
o trafego e commeroio daquelle imir.enso torrão banha
do por esse Mississipi brazileiro tiv<r da vir procurar 
as Tres-Bnrras, noontaoera que o entrepn~to será · o 
sul, e então alguem julgaria que a fez d o rio seri2 
oonvertid1 aslim em nascente, por força dessnt pote"• 
tadas, qu·:si t~o miraculo3as como a da mytho!ogia 
greg~. 

O ta, eu qne vejo que cs nobres .dapuhl'lcs têm a; ta 
força tão grand~ de converterem a nasotnte i!.e um rio 
em fe z, co.:no não me h~i d~ asausi,,r Võnio qud cs 
cofres do Estudo abre:n-se unicamen!e para esaas em
prelns privilegiadas, •o p•sso q'1e ae trancão, oomo cs 
thesouros de um granie usuraúo, para certas provín
cias do Im per i o 'i 

A provinoia de Minas, Sr. pra>idonte, pela sua po
siçíb geographica, pela sua gran'le população, pela. 
industria dos seus filhos está fadada ll um grande fa· 
turo. Cem os seu~ proprioa recursos ella pó:ta ser, e já 
o ó, Uffi 'l importante provin i' do I mpel io; não pre· 
oisa, pois, querer forçar o curso ds um rio, não precis~ 
qn~rer que as gastem em obras desta ordem qnBntias 
que oonaidero colossaes. Ers muito m&lhor que em lugv.1· 
do pro\.)ngan,ento da estrad'l do ferro ele D. P~üro II 
até o RiJ dns Velha•, Ee fiz~?.~em dona ou tns ramaes 
p~roorrendo lugnra3 onde h ouve3$e mais aaltnr!l. En
tendo qu J assim a província de Minas tirariR mol!.tor 
provúb. 

O Sa. CAP.1.NEnu,:- Apreoio e:;ta O?iniãJ do nobN 
deputado,' 

O Sn Ju~QTJEIRA:- Po~·tan toJ S:. pl'õJ.identtJ, 'cto 
ooutra a proposh do hor:xadoSr . minis tro da agdodtnr:l 
por j a1g-t-la designnl em rehçli:o ~s cutrus estradas do 
ferro; votJ contra ella, além disto , porqee enten do quo 
est t\ conoobida em termos nmito ;•agos: vc,to contra 
elln1 porqno ahl se diz C[UG o goYerno pó:lc co~trahir 
de uma vez este emprostir:ao, quanclo ne,o <ejo nec€s;i .. 
<lado s~não de que e1!e scjQ contr~hiio g •·si!u&ln:entc, 
parn. q tte 11?io fique tão evu·· t a.àa quantia jszeuclo no3 
cofxea '-'ublicon, o pngando·SJ por ella: um jurn snnual, 
ao p~ssu que o seu emprego sed po~ parcell&s; voto 
einda a"n tra, porq•w ent'mdo q·:e nií.o f e att ~nda devi· 
ilamente á' proviucics a, Behia 9 Pernambuco, pro
vinch$ estas q ~9 já têm e'tu·ics fei tcs paro. o prolon· 
gamento de SlH\~ estradas, ccmo o !:cnra'l•J Sr. miuistrG 
da agri::mltlJra s&be; e que _, pcrrta.nto> er;l cr~ nYeni€-nte 
que no dwr€ta&se ur:aa qur.rüia t , l qc:~ ni'o ;1 õe prdon· 
gas"e a oEtrl!.ila da fel7ro do D. Pedro li, ocnu tam· 
bem aqnellas or. tl'a~. 

Sei bern . St·. uresidente1 qu(~ 13!1tou s.nenE.a 1r~v.·::ndo um 
f):l'OÍ~S t.O, Óo q~âl SOU• aa?~·panh. D.d.O r.~io.3 ho:1:·ad03 001-
lcg~s qno r)Cmigo nssJga!lrao o s·.:b::b.~ut:YJ~ 

O ~1\ , PEREIRA. Fn.uwo : -Ap~~iaà,:;. 

O Sa . Ju~QUEIRA: -Nó3 queremos ::.ua o uo.;s) V(;tC 

fique con~ignndo pr.rn a b~stcria:· ~r.:::; c ~~osL~u.~ Dão B~ 
ptJesa dlz·Jr n~ fnturo que am t:. ::n .a c.ccr!sHl? .. no solemn1 
oomo est'•, em q•.:e se tra~a de nBphyJo~:· s-. H.trada ~5 
ferro da \lro~incía da Rah;a, ·!l. de p•~te~n J b~!:nan:.t n~:: 
lavnnto n \1 vez a não fez o e: nB!!Í~nt9 en~~gico ~· ro · 
t cHto I (Apci1<!o:. Mwto b1m ; Mui~o bem .) 

A di;cm•l:o fie~ t.d'ada pela hJ ~·:1 . 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REPOl\l\!h. JU))lC!Al\U, 

Proocdc-Ea wcceosiv~mente á vots.ção tcos uqueri
n:.entos de l'cdi~ manto offer ecidos peks :3rs. J. G.e Alen
car o Duarte de Azevedo ao projf cto re forma~>do di
vers~ s dispol>ições da loi de 3 iio D czr;mbro de 1841, e 
são ;:ej~itados . 

Continúa, portanto, a 3' discu: são· do projecto1 oorn 
as emsna.as a poindas. 

o fi!r. ,Je!·ouywo (j> enldo r-A fs g ueira esperança 
que err.bahva lll~nha or~nçn, .de . q_ue. De;~~ ~nno ~eria 
convertida em ]GJ n ref~rrr:a JudJoianP, J ' nao existe I 
E' szu suocessor, iaoxo;-:•.•el desengano do quere passar 
nor;tl o&s~., não h"verá tempo puHI ser discutida e 
adaptada p@1o illu~trado r:reopi!r;o brazileiro I 

O q'le sinto, sinto i&to na verdade, porque a reforma 
jll·liciaria é rec1Emada, e com u :zão, pelas illmtrações 
do pil.iz, que se ach.ão na mds elevada cupola social, 
e descendo dahi a'm1ng3 c;s cidadãos mai~ illuetrados, 
e chega a té nos ilns ultimas onmedas da sccied;,de, a 
eesea meõmos quo habitão em pequencs ~lb~?gues, to
ibs . .. todos a .• ,., voe• clamão pela reforma jtidiciaria 
como uni.Jo meio poderoso da faz~ l' parar oa maleficçs 
efi'ditos originadoa pelo despeito, odio, rivalidade, vin-
gança, injti~tiça e violencia . · 

E é, s~nhorea , tempo de s&t'afazermos o P"dido na
oional, não é deste ou daquelle partido, é do todos; 
quer"se a l'oforma judioiaria, quer-se garantias iudi
viduno.,, pua que oa cidadãos sofTrão o menos que é 
possiv6l em Eua liberdade. 

Qae.ndo, pds, olamnmos por estn reforma, não faze
mo3 um oort9jo ao partido liberal, que, quando se acha 
em opposição, clama com todas as suas forças pala refor
ma judíc!aria; mos quando está no poder, ou entende 
que não é occesião Rdaptada para E e tratar ctGlla, ou não 
se julga o maia hõbilitkdo para iaeo, e parece querer que 
seja feita pelo par tido que confeccionou e lei n . 261 de 
3 de Delembro de 1841. 

Se é eota o pon~r.r do partido liberal, nós devemos 
concorrer pura que elle se leve a efl'eito (apoiados), e eu 
tenho o p1·azer rio dizer que o gabinete, que considero 
solidario, quer sinceramente !I reforme. . · .. 

.Sei bem que uma das qaahdadea que torna o pohlloo 
mais eminente é ssber servir-se da palRvi'll, não para 
cxprezsar sempre o seu pensamento, mas algumas vezes 
pare oooulta-lo; o govarno quando diz que quer a refor
ma, nã~ tem o p:msnmento occulto da não a querer, ao 
oontr•rio pos~o aaeeverar que a quer com võrdado; assim 
como nól desta oasa, tal como o pnrti:lo liberal quer a 
reforma; emfim, oomo ao&bei de dizer, é 11 nação h•·a
zileira qu~ e.xi.ge a reforma como um mdo nocessario 
pura acabar~rn-2e ~ta injustiças que têm npp?. recido em 
todos os pontoo do Imperio. . 

Que o governo a quer, e quer com sinceridade, eu o 
confirmo, porqu~nto o nobre ministro interino da jns
tiça, >.üio se negaui!o ao cumprimento do muito que 
sob~e elle pesa, pelos multipli.oadoa all'nzeres das duas 
pasta;, que drsem penhn satisfaotoriamente, ilel:l-Se ao 
t ratalho de combinar aq <1iflereutes reformas judicia
ria•, fez o seu tr:.bnlho do modo que enter.deu moia 
conveniente, apre~entuu - o á cox;:~mi~são, o por mais ile 
uma V<~Z reunia-se com clla, <1iscuti r.- ne e conveio se 
nas emendas que forão apresentadas á casa. 

Se, pais, o nobre ministro éln justiça não quizease 
sincer .. ,mcnte que se fiz9aae a reforma, não se daria ao 
trabP.lLu de combinar na tlifferente> reformaa, que em 
diveraa5 épooas f r;riio apreoentadr.a nesta oas,., e tambam 
não se caru;ari~. do oombin11r oom a oommissão, e esta 
com elle, para ap!'esentar o r c5ultal! o do trabalho que 
fsz agora objocto da discaocão. 

o nobre de putarlo pelo l' dibtáoto do c~ará, que me 
pror.edou, disse qne o governo nií.o queria a reforma, 
)lOr ieso rrosmo que não ouvio a oppoaiyão, ao3 seus 
chefes. 

E' precieo, senhores, meditar-se nlglima oousa sobre 
a proposição quo o nobre deputado submetteu á con
sideração desta oaea. 

Pergunto: como é qne a commissão ou o gabinete ha 
de ir oon3ultar aos nobres chefes do partido liberal 'f 
O nobre deputado pelo Ceará não se encarrr gou do de
monstrar a proposição que avançou nesta casa. 

Devia o n c. bre ministro da juetiçr. ou a oommis~iío 
dirigir car tas de oonv1te aos membros da oppcsiçiío 'l 

Com q u0 direito, e fundado em q•te p rincípios poderia 
o miüiatro da juzt'ç!l, ou I!B commistõds reunidas consi
derar com o ohefe do pnrtido liber~l a estes e não 
aquell: s ~ Em qu o b~se se assenhri!l a preferenoia para 
all c ~rtus ile cw vite r,em oil'em11 do m uliadre, e defo
renoia 11 qu~ c:<da um se julga com direito? 

Convidai· c. t ·;dos que se dizem libemfs para tratar de 
queLtõls que ró em commiseão de poucos membros é 
qne podem ser cl;vidamtnte ilosenYolvidas, é absurdo 
rüivel. 

Se o nob re depatado pelo Ceará se releria aoe luzeiros 
que tem r. ssento no ssnado, e que ;.>crtenoem ao p~rtido 
liberal, eu direi que a sua propobiçiío então não tem 
absolutamente lugar, porque o que fôr adoptndo nesta 
c ~ sa ha dG ser enviado ao senado, e então os chefes do 
pnrtido lib~ral que clli têm assento terão oaca!ião de 
upreoiar e discutir a reforma. apresentando ns emendas, 
que lhe parecerem, p!Fa a tornnr maia perfeita que fôr 
possivel, empregando a eaae fim Beus esforços na illus
trada disaus;ão em que sà devem empmhar. 

Portanto, o nobre deputado pelo Cetwá me perdoará 
que lhe dig~ que não tem razão e justiça, quando OOIJl.· 
bate a reforma porque não forão consultados os chefes 
do partido l iberd, ~isto que serão consultados quando 
a reforma fôr remettida para o senado. 

Se, porém, o nobre deputado a ·quem respondo ·se 
refere a homens· muito distinotos, muito illuatrados e 
re~identes nesta cidade, mas que não t êm assento no 
senado, porgnnto, quo! a regra R seguir-se para a pre
ferenoia do convite, qual o lugnr onde se reunir~õ os 
convidados, e qual o regimento que ha de dar direcç1ío 
á diõcossão, que desde já prevejo qae seria sem elfeíto 
e reaultado benelioo 'l 

Senhores, se foase a discorrer sobra o que emittio o 
nobre deputado pelo 1" distrioto do Ceará, eeria um 
nunca acabar, indicando sempre inconvenientes para 
que se leve a · eft'eito a reforma pela maneira por que 
entende esse nobre deputado que s.e deve discutir as 
emendas da reforma judioiiuia, limito-m·e, poi97 a dizer 
que no senado' se discutirá -eata questão oonYeniente~ 
mente, e sendo ouvidos os chefes do partido liberal. 

O que lamen~o, senhores, é· que não possa passar a 
reforma por falta de tempo ; mas poileremoa ·nós incul
par ao governJ esta falta, por isso que não fez dhcatir 
<sta reforma lpf:~o no prinoipio d.e ncsaos trabalhos 'f 
Respondo que uao: a casa toda sabe petfoitamente que 
no3to anno noi1 cansámos logo no principio oom R dis
cus5ão dupla db leis annuas ; que eGtas niio consumi
Ião, e~ mau v!ar, o tempo que era preciso, porque em 
mater1a de tau,te megnitude, quando se trata de diEpôr 
do suor do poYo, toda a dis~ussão é pouoa, e entretanto 
a p&lr.vra earvio para mord&IJU R palavra, pedindo-se a 
palavra p~la ol'dem para mordaça r a palavr~)sto é, par11 
que se encerrasse a discussão que tinha de trazer talVfZ 
muita lnz que devia de guiar-nos na votação que tinha 
de se dar na casa. 

P ois bem : se quando se tra tou da disouasão destas 
leia, se pedio ~ encerramento, não se póde censurar o. 
governo <le quç o temi1o fmse gaõto inutilmente. · 

Para outras qurstões de · po!te ·não foi demasiado o 
tempo empregRdo em suas di!ousEões. Uma dollas 1\té 
tem por b~se uma das primaras ob1·as de miserioordia, 
que é a de dar' de bober R quem torn <êde. O credito ell! 
que aa pedia l,OOO:OOOS para o abastecimento d'agua 
neata cidade JtiíO podia deix:ar da discutir-se, é mat<Jria 
muito importa~te ; e por iHso não se póila oensurar o 
governo per n ao se tratar logo da reforma judioí1uia.' 

Qual outra mataria em qne t llmbem se tem oonsu_; 
mido ~uita t llmpo? E' sem duvida 2. que diz reepeito 
ao credito de 35,000:000S, e só a importanoia da som
ma desta oonoessão é bastante para que se conceba · a 
oonveniencia ~e que não venha a palaua com o doce 
nome da ordem encerrar a palavra ; é nm11 questão que 
SÓ depois de nlnito dil!outida é que deve ser VOhda, 

E, senhores, prevaleço-me deste ensejo pÍ:rn dizer aos 
nob1·ea deput~dos d!l muito heroioa e respeit11vel pro-:; 
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'incia da Bahi!l, que sLto sinceramente que ellos se 
desligassem doa sem collegas da provin•Jia de Mio.as. 

Ah I Mina• nãJ quer supplantsr a Bahia; Minas, irmã 
da prv,inoia ila Bíthi~, quer ele'l'~-!r,, elr:v~ h até por 
utilidade propr:a (apoiadJIJ: Minas será grande quando 
a Bahia sa engrandecer; quanto mais b~ilhante se apre
sentar o estado da Babia, tambem. grà.nde será o est~do 
da provio.cia lirnitrophe sua inr:ã. Portr.uto, peço aos 
no brea d"putao.os pala Bahiil que se un1íc ao0 mineiros, 
e que dG mãos dadas trs.balhemos toios para que a prc
vinoia de Minr.a e a tJXOVinoi~ da Bahii! marchem de 
a0cordo, procurem d:,senvolver oa g~rmcns ele pxcsp~ri
dad0, esses germena qne a nnto.re:m e:.pdhnn com mão 
p1·odig!l em um:. e outra prnvinoia (Apoictdos) 

A quBntia. de 35,000:000fl que ao 'lão ccncoder ap~o
vaita á p!·ovincia do Rí0 de Jnneiro: é o nosco r.entl'o, 
é !laq1.1i que devBm. pa1tit oB :raios vara to,Jas 1;s mais 
proyinciaa. Nó3, pois. d0vemoa trabnJ.k1r com.e~forço 
para a provinoia do Rio de ,Janei~o, e Glla tílmbem deve 
tri>balh-.~ com eu esforço p~r,1 tod~.é! as maia províncias 
do Impe.rio. Esta qmmtiE,portanto,como eu. dizla,que é 
distribuid~ a bem ~esta provlncia., q 11e é dietril.mirh e 
favor da provincia d.o Mina;, tamh•1m é a f"vor da Bfihia, 
do S. P!!nlo} Perüum,bn:Jo e A.lagô.:rJ. 

(O Sr. DuMi~ de Azevedo diz ao orado1· algumas pala
vras em vo.z baixa ) 

O meu nobre amigo diz que eu nfio estou trattmdo 
da refoxma, mas eu par;sJ que é EÓ ilelh q•1o agora 
trato. O ap1wte me foi dailo amigg.yelmO!!te e em voz 
baixa, e eu não r,ei se abuso da bondaL'le tlo amigo 
:Publio~ndo-o ... 

O Sa. DuARTE DE AzEvEno:-Não apoiado. 
,O, !iia. JERONYBIO PENino:-".; mas en que amo a pu

bhCidade, eu que s6mente quero a franqueza, aquillo 
mesmo q11e se me diz a meia voz, não havendo inconve
nienoia, e até comindo a m~nifaatação, imm0diata
mente o apresento no publico. (flilaríd~de) 

Nilo é sem ligação, como pen8a o nobre deputado, é 
sim, e com tod;1 a razão que tenho ref0rii!o o tempo 
que se tem consumido na discussiio dr.s lois snnuaa, da 
concessão de l,OOO:OOOH par~: o abastecimento de aguas 
nesta cidade, e do emprestimo de o5,000:000S para o 
prolongamento da estrada de ferro de Pedro I!, meu 
fim é mostrar que a importanoia e a gravirlade destes 
objectoa é que tem atrazado a discussão d!l reformr, 
judioiuia, e que por isso nãJ se p6cb com razão, com 
fundRmento, dize1• que o govemo não qual' a reforma, 
que o governo s6 faz um cortejo ao partido liberal, e 
zomba até desta camam quando a enoarreg!l de uma 
reforma que elle não quer qua passe. 

Senhores, son muito pequenino, pouco ou nenhum 
valor tenho (n~to apoiaàos), mas, so eu me colrveneenae 
de. que o govGrno queria embair-nos, eng,~nar-nos, 
illuclir-nos, dizendo-nos: « Q11eremos a reforma» s~m 
a querer, eu, pequenino corao sou, seria o primeiro a 
combater o governo, a oh2ma-lo ao cumprimento dos 
seus de'ferEs. 

Assim, se nesta questão fallei nas discussõas ele outros 
!lssumptos, não foi sem razão, como pensou o meu nobre 
amigo, porém sim para provar a causa por que não se 
tem discutido ha mais tempo a reforma. 
, l'rlaa, para que o meu amigo veja como sou doei!, 
conheça a força, que em ,mim tem o seu aparte (ain.da 
dado a meia voz), vou deixar já de mão esta questão · 
e supponéio que tenho feito já o quanto é bast!l.nte par~ 
que se reconheça que o governo quer, e quer realmente a 
reforma judioiaria. Vou tratar já da sua discussão e peço 
:á camara, embora eu não tenha a qualidade de att~ahir 
:a~attenç~ (n<lo apoiados), embora _os meus argumentos 
nao passao convencer como eu qU:IZera, ao menos por 
cona1iletação !\O seu collega deem-lhe a mão, animem-o, 
enooragem-o, para que elle possa desenvolver os !lrgu
mentos que tem de apresentar relativamente á reforma 
!ndioiaria. 

O SR. DuARTE DE AzEVEDo:- V. Ex. é digno de ser·· 
ouvido com a maior attenção. 
c~ OSa.~ERONYMO PENIDO :-En measaignei com restria· 
çoa~; 0 Jnsto, pois, que apresente as razões por que o fiz, 
e é JUSto tambem que eu desenvolva aquelles artigos que 
~ustento, e que me dizem ~êm sido combatidos, Tetei 

tambem il.e fallar, e sobra isto peço muito a attenção 
da casll, sobre a creação de re!uçõeB, e ainto muito qua 
não eetej~ presante o nobre ministro ela juGtiça. 

Uma das minhas,.eatricçõa3 é quanto E o art. l" § 8' 
da re.formn, que diz que os chefes de policie, serão no
meados d'entro oa magbtrados, os doutm·er> e os ba
chareis formados. Não concordo em Qn8 os cheios da 
policia. F-ej co t.i.cndos d'ontro os magist!á·l.os, e c~t·Ju em 
desc1ccordo a aste re~poito com os mou8 nobr;'.s ücllegas 
da oommiftf'ão; mr:;:; não poEao dehn:r .~;e pen_:;u' o con .. 
tr~do <lo qua Gile,, pemão, e do qu8 'lemn t.mbom o 
nobre ministro da jur~tiça, em vibC? .... ·l::;.s l~·zõ.s que 
pas'Jo a expô:·. 

A oone-Gitaição elo Imporio, no m-t. 151, dit. que o 
va.rlG~ J~-~~diu.hl.~ h~~'JfHJndent3, e 1~0 a~t. }f;3 rliz q"ue OB 
JU1Z6~ eLe dz.rmw sao porpstuvs. E' ntstab {:i:;~JDsiçõeg 
quf) c a m::; b::seio p2•.·r~ Bi~<:r que os ohe.ten i!.J pdlci~~. não 
devem r~er Hr~d(H=J da cl.!-wao dos m~Jghtradr,s." 

Se o m:nprJgq é r-e;rpr t }.0 e ~ co:a~tituiç5:_; é til o t:x 4 

pli~it;~ v. ~e~te _ ro;~PGit'J q1~0 eutorr~~u dGVd:Z" c1echn•sr .a 
un1ca l'6~tl'lCÇfV) rmpor~tfl. a pcrp,:tuxdade1 o é qtu.D·.lo d1z 
qna ,, ?,m'pctnidwla uiio impr.dh quo ellef< pudê,,sem aer 
removnos da um lngn<· p1u1 outro. mr.o n:'io diz de 
nru ew_Prog--;; p1:r::. orô.::t'G; é a uni. c;~ e:xo~.op~·ff·) q'te a 
coneLituiçãJ oôz, ia to é : P&ulo é hoj o juiz· do aireito 
í1a comarca A, por C)nnrriencit~ publica ou· r; requeri
mento seu1 pódo ser rewovido para a com l'·l!l C. Se· 
gunclo a constitúição esta remoção não fere a perpe
tv.id;;.de; porque v2i sim p!U'3 ontra comarca, ruas no 
mesmo o.a<acter da juiõ de direito, de juiz parpetuo; 
porém, trra ·lo ilv. olll.oBe dos m~gistrados pr.;•n a classe 
dos chefes dB policL'., fere sem duvüla u pm:petuid.ade, 
p~\·qne emqu"nto elle exirafl o cargo de chefe de policia 
n~o é de certo mngistrn<lo. A nome~ção para. oarp;o tão 
'hverso fere, iutol',~ompe a perpotuiclnde estabelecida 
pelo\ .constitt1ição, não pói!e portanto o chefe do policia 
ser tuado d"' cl>tsS<l dos roagi1tc·,;doa. 

Aind~. mds: o juiz de direito que fô1· nom:,Qdo ohefe 
do P.olioia deixará vaga a, sua comaroe.; far· se hr; pois 
preciSo que o governo nomeie urn outro juiz de direito 
para a praencher. Qa;ndo o chefe da polioit; fôr dispen
sado do seu ca.rgo, estamlo proonohidas todas ae comarcas 
d? I.mperio, o que teremos nóz ~ Que elle ikará juiz de 
dueito av11l.so, qne elle percehota o ordena:lo que lhe dá 
a lei sem nenhuma utiliclnde dos cofres puhlicos. 

E o que terumos ml\ia, senllorGJ 9 E' q1w llllA par11 
obter uma comarca h a de som dnvida procurr<.r uma e 
muitas vezes o go1erno, hv, do procurar r.gceihr, snb
mettsr ~e á sua vontade para pod.c•.' conseguir aquillo que 
deseja; h!>. de dei:mr de ser independente. Assim o 
artigo 151 dm constituieão não terá a vali~ e execuylío, 
que é para desejar· se.' 

Entendo, pois, que não posso convir oom a disposi
ção que manda nome~.r os chefes de pr.lioia d' entre O!l 
magistrados. Entremos em outra qneatão que ta.mbem 
me obrigou a assigMl' com rostricções o pnreoer daa 
commissõ~s reunidas, e é a que no art. ~, § \" dá aos 
juizes de paz o dir(dto de j ulv;e.r os processos dos crimes 
em quo os réos se livrão soHos e das infrnccões d!!s 
posturas municipaes. · 

Não posso d.ar meu assentimento a esta disposição, e 
se procedo assim não é pelo simple~ querer, é ·porque a 
constituição m'o Te da, é porq a e razões de alto s.lcance 
prohibem que os juizes de paz sejão juizes cdÍninaes. 

Senhores, a constitui<jl'io no art 161 diz que, sem 
se tentar a reconciliação , não se dará começe a pro
cesso algum ; e no art. 162 il.iz que para e~te fim haverá 
juizes. de paz que serão eleitos pelo mesmo tempo e 
manerra por que se elegem os vereadores i!as camaras 
municipaes; loge, em vista do que dispõe a <Jonsti
tuição , é claro que os juizes de paz forão areados só
mente para tratar da reconciliação ; é portanto inad
missível que elles sejão julgadores de processos eximes. 

E demais, senlloros, é clara a inoonvoniell.oía que 
resulta deata attribuição. Os juiz;s de paz pera poderem 
preencher o fim da constituição devem ser os homens 
maia respeitados do districto, pa1•a que pela bondade, 
estima, respeito e consideração de que gc•zão no lugar; 
possão que,ndo a animosidade, a odiosiclade e a :v in
gança. promover pleitos, fazer com qne ellee desappa
reção logo no primeiro passo que marca a constituição, 
isto é1 logo qrte se trate di\ reconciliação; mR~ se oi! 
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juizes de plz tive7e':.1 ts:nbem attribnições oriminaes, 
longe de poderem elles manter essa e•tima, essa oon
sidereçü J e re1-p ei~o Ccs individues que morão no mesmo 
i!iatricto em q'w clles Eão jolgp.dorês, adqniriráõ indis
poEições, deoaff~i .; õ<;s, e não p·~darão conseguir mais as 
rec~nciJZnçõ:;s. 
Aiu~a m.âs, senhores, os juizes de pa;:, negando e 

hgislaçã1 em vigor, são os que preoidem ás juntRB de 
.qunli'icação, que pre;i.d3.rt :ls mesua pncchi«es; e nóa 
sabe:ncs (e eu lamento m~ito este procedimento, que 
i!irei des:egrado) que todos os que pertancem ás juntas, 
>~a me;r.s parc: chiaes, trabalhYo com esforço pura fazer 
trimrp'Jr.r o credo po!it'co 11 qlle pertencem. Nem 
tolcs, Eülvae sempre aa honrotas ercep,õ,s, nem todcs 
eropreog'i·J a violencls , mu~ grr.nde parte trata de vencer 
Eem clher os ro.; io.l1 ; em eleições qua•i Eempre õO segne 
P. regra i!e que o de~<Iouro , o crime, é não vencer. 

SJ o jui;: de paz é, pois, o pre,ident~ des mEsas clci
tora"s, se clle tem o dir;ito de fazer os proooJsos crimes, 
deve-se eg pGrar que aquelles que não aceitarem ao chs.
pao qae lh3 forem impostas, dahi a bem pouco tempo 
terão el!es meamcs, asus íilhos, genros cu peEsoas de 
sua fa :nilia de serem recrutados para preencher os claros 
do exercito ; e se isto não acontecer, dir··se-ha que é 
preciso processar-se a fulano, que se dirá commetteu 
est9 ou ag_uclle crime, e nuncn faltaráõ testemunhas 
para provar o g_ue quizer a autoridade violenta; e assim 
será inj uat~mente pers~g:.1ido aquello que -não recebeu 
a liota do juiz de paz, Eendo o resultado de tu<1o o trium
pho da vingança, e de~virtuamento das eleições. 

Portanto, de qualquer modo qne considere a dispo
oição citad~, não posso admittir que o juiz de paz pro
cesse e julgue os crimes de que <e trati. 

Ain<1a mais, as commiesõas entondê1·ão qne os delega· 
doi e subdelegados não devião processor e julgar seme
lhantes crimes, ·a por isso querem passar ns attribuições 
gue lhes perterc:ão para oa juizes de paz Que vanta
gem ha nist-o, Eenhores 'f Dir-õe-ha que os subdelegados 
são nomeados pilo governo, e g_ue, se lhes tirando o poder 
de proc,saar e julgar taeJ crimes, tira-se assim ao go· 
verno o poder de influir contra os cidadãos que não o 
sustentãJ. 

Mas agora, e ha muito tempo, que Eão qua~i sempre 
eleitos juizes de pe(a·:rudles que sustentão os principias 
do governo que se acha regc::dc o paiz qaando se pro· 
cede ás eleições; teremos que éllea hão de fazer o 
mesmo que terião de fazer os subdelegados nomeados 
pelo governo. · 

Emfim, por qualquer fórma qua eu oonsidera esta 
questão, entendo que oa juizos de pn nã'l devem pro· 
cessar e julgnr crimes de qualquer natureza que aejão. 

Passemcs agora a considerar a di,po~içãJ do art. 6' 
quo diz que cs crimes dd abuso de liberdade de im
prensa serão julgados 10elo jury, ainda que o crime 
tenha pena a euor que a ds s~is mezes de prisão. 

Não ouvi a discussão a estey respeito, mas sou infor
mado que apparecêrão na casa nrg\i:nentos oppondo-se 
u q ~e taes crimes fossem julgados p ;lo j ury. 

Eu tusteuto o pensamento c1r.s commissõas reunidas; 
julgo que, qu~ndo a imprensa publioa uma injuria 
contra um cidadão qualque;·, expondo-o ao adio on 
desprezo pubHco, o meio mnis apropriado para que 
esse cidadão so clebnda e mantenha intacta a estima 
e conceito publico que quizerão marear é tambem buscar 
a maior pub!LBaie, na defeea da sua honra ultrajada, 
e a maior publicidade não se alcançará certamente Ee o 
processo e julgamento de taea crimes fôr da attribuição 
ii.o julz de paz ou municipal com recurso po.m o juiz da 
direito. 

E' manifesta e convenienoia que ha de serem os cri
mes de inj ,nia julgados pelo jury; ~hi o aut0r e o réo 
têm largo esp~ço, um para tratar da accnsação, outro 
para tratar da dHe6a; ahi se explicão oa meioa de ca
nhecer-;;e se h · uve ou não injuria; ahi sa faoilitão as 
provas para ae fazer justiça a quem a tiver; e se os jura· 
dos derem uma deoiiã 1 injusta, poderá a parte recorrer 
pnrn um tribunal ao perior, que quasi sempre, façamos 
justiç~ aos nosaos trihunaes de :I' imtancia, soam fazer 
justiça áquelle que a tem. J." 

Entret!lnto, sendo, como ainY•éão, processados e julga- · 
dos taes crimes pelos delegados, subdelegados e juizes 
munioipaea com recurso para o juiz de direito que jnlga 

definitivamente e aem maia recur;;o senão p!lra o pu d.~l' 
moderador, fieão oonsúlidadas muitas injnstiças, e ssm 
espenmça do Nparr.ção. Por isso entende que t1E!i5$ 
crillléB <lovam ser j nlgados _p<lo jury; Ronde E e tem !I!IÜ5 
amplcs recurscs . 

O t>ab'l.lho, . po1ém, das co:nmiseõ !6 ~e uuiilas W?'e 
s6111eute era viut~ os orime3 de abuso à.e liberilaci.s oile 
imprenõa : pn!eCJ·mo que houve aqui uma hcnn!l, 
pois entendo que devia tratar-se tambem dos crimes 
de abu~o de oommunicação de pen;;amentu por mais i'.<J 
quinze pessoas, por meio de fS3riptoa não impresBos, 
pois quo t~mbem por este modo se injuria, e eu paço 
acs nohres de pn tndos que 1·eflictão ~ohre esta mltte!ia, 
porque a respeito divideJr.-se as opiniões dos jnrisco::.
sultos. 

Tonho euvido a alguns entendido~ em direito c:zer 
qne c manuscripto, uma carta niío impress& dirigida il 
u:ns. pe::;:;c,a l.l quc:n o autor muito injuria, erab::a:a Gs.éa 
oarta seja fechadr> e não seja communicada uõrn mes
mo a 15 pessoae, que cssn carta contém um rrim G, e 
q11e por esse orime o autor póde ser chan:a;ilo a jui~ o. 

E com Gfi'oito, tem-se ~ntentado prooes.los nest-e sen
tido, e teiQ.-se condemundo autores de cartas dirigiê!aa 
a pessoas a quem offenclem, sem terem :ià.o comm:t
nic adas a 15 pessoas. 

Eu entendo que não ha orime neese facto; não louvo 
c acto, re?l'avo o, mas crime não ha, porque falte.-lhe 
a circumstancia da publicidade, e tenh01·azão pna a33im 
pensar , porque segundo o art. 236 do corligo oriminsl 
existe o crime de injuria qnando se expõõ a reputaçll,o 
ou o conceito de uma pessoa qualquer ao adio ou des
prezo publico; ora, se a carta foi dirigida a uma pes, 
so!l msno~caband.o a 3U!I reputação e aonceito, se 1! 
carta n1o foi divulgada, é manifesto que ess:~ peaso:~ 
não póle íioar exposta ao oàio e ao deapTezo publico ; 
por conseguic.t0 não ha crime. A publicidade é que 
oonatitue o delicto, tanto assim que sendo e. injuúa 
por meio de papeis impressos é preciso para h~vôr cr!
me prov~r-aa que elles farão diatribui~os por mais de 
15 pesw!s, as;im se aoha diapoato nos a rt~ . 230 e 2&7 
do codigo criminal. 

Entretanto ha quem pense o contrario, mas par" ter 
valor o seu p~noamento deve-se, ou riscar do nosso c~· 
digo criminal a cliaFOJição do art. 7' § 6', ou. mvstr&r 
então a que caoo é ella flpplicavei, pois nãQ deve o j·:::.
riaperito c1ei ldlr um m·tigo de lei sem npplicação. 

A divenila1de de opiniões nesta mataria, e a oonve~ 
nienoia de ae\:em julgados pelo jury todos os cdm~s de 
injuria, me leva a offereoer uma emenda, pedindo . q11e 
se inclua nesfe artigo uma disposição que nàranjn o 
orime de injqria por meio a~ esariptos não impressos. 

T umbem di"cordo dos meus nobres collegas qna.nto 
á disposição gonsagrada no art. 8' § lO, isto é, o juiz 
de direito não deve tsr o arbitrio de muuà.ar p~ma{r 
o réo a!iança~o. 

Neste paragrapho se estabelece que se um ré o aflaz::
çado fôr coniemnado pelo jury, e o juiz de direito tiVEl' 
suA peita <h q'ue elle pretenda evaãir-se, poderá ::J~!l ~•:r 
p1·enr:ê lo. 

Entendo g_ne esta disposição é arbitr~l iR, não ccmsm 
que seja a1optada, porque a fiança é pw.tana até $ 
ultima decisão dos tr.ibunaes ; ora, 83 o jury condem
nou o réo, p6da bem ser que elle, recorrendo para o 
ogregio tribup.al dã relação, este mande snbmette:r o 
proceaso a novo jury, o entrando o réo em novo julga
mo.nto pódo ser ab:olvido ; porque, pois, hr;, de quebrar
se a fiança o' mundar &e o réo pdm a pri&ão pa~a e€::" 
tRlvez absolvido depoin? 

Não convem este arbítrio, porque pela prestação i!!l 
fiança se oon,eiderão preYenidos todos os males 91:€ :; o· 
dGra resultar cl~; fuga do réo . De certo que não hn ;a
zão par2 qne o ju;z de direito o mancle prender. I&to 
é aperrear o eidadiío, é desfazer a conveniencia que ti
nhamos em viotP. com a r eforma, ampliando ns garan, 
tias individn111es do cidadão. Por isso não poEso col.loordS.!' 
cem a disposição consagrada no referido paragrapho. 

Agora, sen'hores, vou tratar de uma questão, que me 
parece muito o muito gr11ve, e peço n attençiio dos no· 
bras deputados. 

E' sobre o \ut. 340 do co digo do processo que trata da 
expediçfio de oriem de habea:-carpu• E' esse um do• 
w.eiçs que !ll~i fllculton pa.~ rem.orer-se ~ injus~ça do. 
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~prisão qualquer, para remoTe!'-se a viol~ncia, para. 
fltZer-se cem que o cid.ãdão goze daa garantias que deTe 
ter todo e.qt~.elle que ptorte::ce a uma sociedade eaolare· 
dda e justa. 

Mas da maneira por que o governo (não o actual, mas 
DB miuisterios transactcs) en:ende a dieposição do cod.igo 
~o proJes~, relativarnez:t!! á ord~m de h~b1ru- corpu_•, 

' ?O~O, não devo liei:z:arpas~a.r desapercebido. 
O governo entende que r.os presos em virtud.e de 

o:rde~ emanadas das a~toridades fis(}&EIB ou militues. 

respeito se ex:ped.ir~o ordens e avisos. Isto é irriiorio, 
-porq!!e as leis, e ainda mais lei tão important9 como é 
2 de ordem de habea•·corpu•, r.ão pod4itn ser revogadas 
!tellão pelo poder competente, e nunoa por meio de or
<lsns e avisos. 

Quando é preso nm indinduo por causa. de dindas 
~es, por·exemplo1 qutJo:~do o inepectt'r da. fazenda pu
blica. suppõe qne um ex:actor fisarJ. ocmmetteu o crime 
de peculato, de que tratão os arts. 170 a 172 do oodigo 
c:riminal, p~uiSa ordem para elle ser preso ; e se e11sa 
prisão pód~:~ ser considerada injnBta e violenta, está o 

i e· m di b c d -
corpw. 

Na Bahia se prenà.eu a um ex&otor fiacal, a relação 
::lOnaedeu-ihe ordem de habea~ corpus, e o govsrno. pela 
ordem de 29 de Dez!:nibro e 1 Sl d clarou u 
~cto e decisão da relaçã:~ erão manifestamente inj'J.Ii• 
dioos, irregulares e -pratic11dos com ofrensa da indepen
:ienoia das autoridades nclministrr.tivas, e couoluio 
determinando ao ins ector da fazenda ue 6e o exactor 
.Esc não satis "zelse o seu debito no prazo que lhe 
lesse determinado, Qrdenasse de noTo a sria prieão. 
nato cc;mo a relação não podia conceder ordem de 
:\abea.-corpús em hes c<:sos; e se do nov;, a relação, ou 
Qualquor outra aatoridade, conoedesae ordem de ha.becu
.:orpus, tratasse do confiioto de jnrisdicção, como dis
poem os arts. 24 a 26 do regulamento de 5 de Fe-.e
niro de 1842. 

Esta decfs:-LO é arbitraria e contraria ao que dü!põe 
.:> codigo criminal no art. 187, é uma verdadeir& inva· 
Jiio que o poder exe:~utiTo faz d11s attrib:1içõ~s do poder 
judicial. e mesmo do poder legid&tivo. E' um arbítrio 
mqua cave azer uma s çao na aoc1e a e, es1gnar 
~dndãos a quem EC não póie applicar o grande bene
.Soio d11o ordem de hab1a~-corpus! E como, senhores~ 
:Pela CXf?cd.içíh de uma ordem! • 

c 
-'juand.o · que todo o cidadão que entender qua olle 
:)U outrem eoffre uma. pl"isão, ou oonatrnngimento ille
;;~1 e.m sua liborliadd , tl3t:l ~iroit3 de pedir ord0tn de 
iHlbea:-corptu t:m seu favor, mas concedamos que o 
!lodigo do processo criminal nãJ é claro, se o gc,erno 
!!ntr•~va om duvida, ::.e ess3 artigo :.brangia ou não os 
~X!ictores fisc.:.eil, de1ie trazer para est& oasa a q-o.os~ã.o, 
porq·~e é Cbta ca:.a a '.l:o.iJa comp~tente sGguuio o art. 15 
~ s• Q!l. CoJn&titui.yiio para fazer leif', io.terpreta·l!l.!', S:lS• 
~n~ê·la.s c 1 evoga-la~,e nunca.o govarno. (Apoi~do1.) 
Eutr~taato, -uma simp!c3 ordem faz com q_uG se ~uto

;im>e~ n prisã J dil um inà.iTiduo a quom í~m concedida 
~ soltnrn por mei;) de ordem C.o habt~-corpus. 

Nã-J conheço os cesembarg11dores que Antão tinbão 
sese.uto na r.,lação C.a Bahia, m&s ea lhes direi d~ste 
lugar qt;.e nii~ eou~.;;r:io oomprir se:l.B devores, m:mter
.~ e :111. :ll(urn. om quJ c:o coilo;:ou allli ; que despr;::zárão 
~ quo disFÜ! 11 &rt . 151 da constituição, porque d'3vúio 
~sz~r v~::r ao go,.erno qu_, o tribunal da relaçiio j ul ga 

. .... ~ ' .. - . -
~ovcrno. Se o s c\ç:n ~ julg&va quo <;. relação tinh~ pre
-rarica.do, devia fazer re,;ponsa i>ilisa-la. p~los meios com
:x:tcnte :~ , pelo suíJr~.::::o trib u:2al de j ustiça, oomo dispüe 
::: :-.rt. 161 § '2" da co:Ittitui6 o, e nunca. como procedeu 
:J g n era.o por m0io d.·~ u:n aviso, <iarermina.:::tdo a nulli
::oaçãJ do d ?tlito da orà.e~~ ·ie hc.beas· corpt.u. 

O ~n . PI:'<TO LnrA c;,; n=: a~a:;te. 

O :?a. J&RO~YliO PE:'<IDO : - Agraã.eçJ o npattc a::li
.::Jador que me dá o ~-:>bre ~epJ.ta.do. 

Tucos outra parte re:a~vc.=.e::.tc á orde::::. de i.aiiea: 
:-orpu,, é quanto ao rcoru!:l:::lêu=.:>; é abi qll~ na maior 
:.:!l:Jala so ccm:nett3m iL'j~1e~iç~~ e injuntiças rcTolta:::es. 

Tenho visto prenderem-se pais ds família "homens ca
udos, muore.s de 40 aunoa ·e oheios de filhos, para o 
recrutamento ; e diz o aviso n. 83 de 20 de Outubro cie 
1843 que o poder jlldicial não ee pód.e ingerir no conhe
cimento dessas prie~c, porque as pritões para o recru
mento têm s~>m-pre por si a pre1umpção de legaes, 'Visto 
que a ap::eois.ção das qualid~des que faze-a:; o ~udividu.o 

oarias, e sim ás autoridades :a.:iministr&tivas, pelo que 
a autoridade jtidiciaria não tem que entender-:.e a este 
respeito. 

e aviso proeurou encapotar o a.ospotismo com a 
ms.ntilha da interpretação, mas siB.d& assim usurpou 
nossas attribuições, porque a nós é que cabe interpre
trar as leis, porém o go1'erno que eo.tre nól é tudo, 
julgou que podia fazê-lo, e foi btlBOar o art. 69 § 7• da 
lei n. 261 de 3 de Dezembro de 1841, e art. 43S §a· do 
regulamentou. 120 de 31 de J2.Ileiro de 1842. 

.EBSas disposições dizem que o juiz que póde expedir 
a ord.em de habea.·corpus é o juiz 15uperior ao que de. 
creta a prisã:>; argumentou, pois, o governo que a or
dem de prhão para o recrutsmento foi ez::p~dida por 
autoridade :Jdministrativa, e não por jtiiz inferior ao 
•· · · ã o ·o mes 
nem aquelle podia expedir a ordem de hab1a1-corptU 
em favor do J!reao para o recrutamento. 

E' sem du"tlda um sopbiema, oomo TOil mostrar; mas 
d ã lis uma in r etra. - e com 

interpretação não competia ao go'Ve:uo a-la, o governo 
devi~~o consultar a esta casa para obtê-la. 

Eu disse que é nm eopbiema; porque no art. 3(4 do 
re ulamento u. 120 *á citado se Jiz ue inde endente-
mente da petição qualquer juiz põde fazer passar uma 
ordem de habeas-corpw ex-offi.aío toil.as as -vezes que 
no curso de um processo chegue ao seu conhecimento. 
por pro-.a de documento, ou ao menos pel" deposição 
de uma testemu:ilia ju:tada, que algum cidadão, offi.
oial de justiça ou autoridade publica, tem illegalmente 
alguem eob sua guarda ou detenção. Ora, •e. como se 
acaba de ver, o juiz póie expedir officiali:nente a ordem 
da habeas-corpus, á manifesto q;1e o argumento a que 
recorreu o governo não procede, porque então ba:~tará 
que o paciente, o seu a~-vogado, on a pEssoa que por 
elle ao intereesar apresente uma petição oom um 

ocumen , ou uma us a o com uma ou m 
teat~munhu juradaa, pt:>ttndo que a prisão é illegal, 
para o juiz dever tz::pedir a ordem de habc:ll-cOrJJt.u • 

Por oon&eguintc~ usou o governo de um sophiama, es-

eó pódo ser ez::pedida po.t Juiz superior ao qoe àcareton 
a prisão, quando entretanto q·o1e M pócle e::.:pedir ot!i
cialmente ordem de htlbetU-corpur se:n haTer juiz infe
rior que det~rt:lina~sa a prisão. 

Eu peço aos uohrcs neputadoa c;ue meditem n este 
respeit.o para que 11lgnm:. causa &e f .i.Çil. a b~m dos B:a
zil~;ircs. o, certo do dcfú:iroen to des~e pedido, conto 
quo a roiorma jndidaria será aperftliços.d:. o mr.iD q-:1e 
fôr po~sivel. 

Eu louvo ~os mombros àests. casa que ::lil se têm 
conservado silencioscs, ~ranJa parti> dolles t<!r:. CBtõludo 
a reforma, tem mandlldo emendes á t:J.esa, :cdos q'.le
rom aperfeiçoa-la o mais quo fôr pos&ivel, o por :S&o ss 
~ornão dignos de elogi?s pelo bem que C.esajiio !&zer 
11.0 Estado. 
~:ío ~c !oi possi•el ~seistira toàaa as ài•c~&S:ÍtJ3, ~r.s 

;;j m~ di~;:c qu~.: um illustro àcputaào, tr:.tudc de. di&
;?Oai ·;·Zio do sn.l2 o l!ecs pa::.egrapb.,s, argume:c.ton CO::l· 

~ra s. di:ni:mkão é!.?.. pt-nrlids.ae de 2 a f.i mezeP, q_ ':l&::ldo 
o va o;: o o Jecto .o.r .o nao cxce es'e e , e CiUC 
pu.iessc haver c c .:usaçã •) por parte às jmti9a; t:.csndo 
em vip::)r o codigo pena.!, relathame::lt.e &os c&Sct> em 
a-:::.c o e;bjecto furtado v1111hS m1..is de 100$, n&o have:l~O 
::este caso acc-csacão por parte <la. j~tiça, Ee ~ : ..:o ::io 
fGc preso em flagrante delicto 

::~fo:;:::nuu-t.c ·-me =.a;s o toe o illustrc de-::~:.>2..:> di!!~e:;a 
q.:e s dis ?cei.;íro citaca é•J:::prova o prinê!r;io 2·~ q:c.e é 
l::..:hãJ z.q-:J.elle que furta pouco, pc:qu9, cc.nt r!l. elle, nso 
!J.sYer!dc nart~ &ccu~adorn, se pl'ocede o5C:al::!::n1P., e 
qnc entretanto qne aq_nelle c;.-ue furta :.ci!:o, =Lo Ee::.~o 
p:;eso em B.sgrant3 delict~, :::~.S.o tinha &ec~u;~~ :>o::
?a:;te C.a just~ya, e que a.Ü::ll ee ve:ificav& se;~~;;_~ ri!~ 
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popular, que diz: «Quem {t~rl!l pouco é ladrllo, e quem 
furta muito é barão. • 

Peço ao nobre deputado que não me leve a mal dizer
lhe que não tem razão em sua argumentação, porque a 
penaliaai!e dos arts. 267, 258, 260 e 266 do coi!igo cri
ruins! não õujeita os delinquentee á aocusaoão por par,te 
ela justiça senão quando são presos em flagrante.A!e
lioto. O orim~ de que tr&ta o art. 264 é que tinha á'ccu
aação por parte da justiça, ainda que o réo não fosse 
preso em flagrante delicto. 

Assim só mente quanto a eGta é que ha alteração pala 
diapo<ição consignala no art. 12 e seus paragrapho~, 
portanto fioa manifesto que só se innovou a penalida
de , subsistindo a disposiçoão vigente quanto á aocu· 
sação. 

Demai•, a alteração feita pelas commis~ÕJS reunidas 
é juata porque aquelle que furta h'je lOOH, se não iôr 
punido, se animará em outro dia a fazer furtos em 
maior escala. 

Aquelle que soli're o furto até o valer de 100$, atten
den1o ás despezaa do proce5so, nlío o intentará, e o récr 
ficará impune , e continuará ern tão desgraçada vida a 
ser pesado á sociedade. 

Esta a razão por que as oommissões reunides enten
dêrão que devião estabelecer para taes crimes a acção 
da j uetiça publica. 

Quanto, porém, aos furtos de valores maiores de 
lO OH, deixou de parte o direito de intentl'lr o respectivo 
proceoso, por entenderem as cornmissões que as partes 
ofiendidaa não ddixarião de procurar· sua indemni&ação 
procedendo coutra os deliuq uentea, eximinilo assim a 
socied;:da de carregar com as despozas de todos esses 
processos. Tratemos agor.'l. de outro aesumpt0. 

Um illustre deputado pala município neutro e outro 
pela p~o~incia da Bahia nfferecêrão emendas á reforma 
judioiaria. As emendas offerecidas mo parecem atteu
diveis, desejo pois quo as oommiscõ·a reunidas as to
mem n~ devida comídersção. 

J algo, porém, que não poderão Eer adaptadas taes 
como farão offereoidas, porque me parcou que se não 
forem alteradas diffbultaráõ muito o preenchimento 
das vagas que ae derem, porque será preciso angrnen
tar-se o dito pr&zo pa;•a que os juizes pca.ão declarar 
ao snprerno tribunal de justiça se aceitão ou não os 
lugrnes vagcs; portanto, entendo que devem ~ar acei
tas tão salutares emôndas, porém modificr.das como 
oonv~m •.. ~;;i~l 

Loavo ~os nobres deputgdos que as;im concorrem 
para tarnar a reforma judicisria maia prolicua, offore
oendo emendas que gardlltem melhor a independenoia 
dos magistrados. 

Ih juizes de direito, quo ha muitos snnoB occupão 
os prirndros numeroa na lista dos lõ propostos, e que 
entntmto nun011 são escolhidos pelo governo. E' neces
sario a<Jabar com este arbítrio a bem a~, ID''gi•tratura. 

Com r.a emendas propost<a se obterá e~te drsideratum. 
.4gmt pP.soo a tratar de uma emenda que julgo de 

gt·anda utilidade p<~ra oliveruas províncias, e é a emenda 
quo diz xcsreito á erest~~ão àe relações Sinto, e ~:.into 
mu.ito que o nobre miníetro inteduo da juctiça se ache 
tão ntc.rafildo com os af,zerGs de soas ropartiçõ,o, que 
per Í'SO não fOlSP. vir já assistir a esta diacus.oãOdJor
que eu queria de viva vez o em pro;.erqa dellc mostrar
lhe a" ;.azões qus tenho para peoir que não c e recuse á 
oreaçiío de relr!çõsa p<,ra as diveraaa provJncias. 

Senhorss, é preJiso que ~e onmp'a a constituição, e 
com mnlhor vontade elo que até aqui se il tem cum
prido. Eu sinto dízôr u um illustre deputad.o que se 
sou&. aG mm lado, e a quem muitG respeito, que as 
duao rc~õe> qne &pr•JEOnto·a par>~ não co orearemrcla
ções nb são procedentes 

DiGSJ o JJObro depu+.ado que as commis;:ões bem dese
jatíão a creação de relações como in<l.ica a proposta, e 
sssiw conviria par;; a boa o1·ganisação d,. noeaa judi
catura e <X9Cução da constituição, mas q QG nãü se as 
póile crenr em vista dos recursos do thesouro,e "em pro
ceiler"se antes a um acurado exam~ de sua orgr.nisação. 
São G5G8.5 as razõ;s de que ss servem todos aquellea 
que não quer.em conceder uma medida, mas quando a 
querem, concedem 30, 100 e 1,000:000$ e muito 
mais, e o thswuro pre~ta todas na verbas oonsigna(las, 
pecqu.~ pód.e o tem muitos recursos. 

A fazão de defioienoin do thesouro, perdôa-me o nobl:'! 
deputado que lha dig11, é mais que b•nal, niio está n!l' 
convicção senão dos que se neg!ío a cumprir pontual> 
mente a constituiçãa e a promover melh0r o interem 
das provinoias, dando-lhes tribunaes que fação justiga; 
em prompto. 

A outra razão que den o nobre depntaac de falt11 
de tempo para o necessario e acurado exame ds. ar· 
ganieação dos tribunaes de 2' instsncía, improcede. 

O SR. ALENCAR ARARIP.B:- Que não temos oa da.d~~ 
estatistioos necefsarios para ver onde mais convem 
crear as relações. 

O SR. J.BnoNYMO PBNIDO:- Isto pertence ao governo; 
decretemos n6s a~ relações, e o governe fará o mais. 

Se fo3~e outro qus désse como razão a falta de hmpc> 
para o devido exame, eu ma callaria; mn11 o nobre d~
putado, de quem eu admiro a faoi!idsdJ com que em 
pouco tempo vence trabalhos. extraordinnrios, trabalhoe 
insancs, trabelhos de intelligencia, não pôd~ ainda ex~
minar a organisação dag relações, de uma das quaes éi 
elle um i!istincto ministro ! Ah! aqui o nobre dapntad!} 
afastou-· se -am pouco d~ uma das qualH!ldes que tornã~ 
o politioo mais eminente, e é valer-se da palavra, ni•:; 
para expressar, mas a!gtur.ma vezes para oocultar o pen
samento. O nobre deputado deixou o seu pens21meutu 
bem descoberto, e é, sejamos franco~, não quer rtla
çõos, e o governo tambem não as quer. 

Existem quatro relações no Imperio ào Brazil, no Rio: 
de Janeiro, Bahia, Pclrnambuco e Matanhão. Ditosas 
provinoias a quem não Be negou este reotlrso que z. 
constituição outorga a todaB as províncias. 

Exietem e1tas quatro relaç1hs já ha muitos anncs 
prestando muitos beneficios; como, pois, se diz que não; 
se p61e examinar a orgauisação desses tribunaes 'I Meu. 
nobre collega, concordai comigo; nlío tendes rsziio 
no que dissestes a este Nspeito. (Hilarldade; mu;to bem.l 
Senhores, a c0nstituíção é terminante, no art. 158 diz: 
ella: c que ee crearáõ tribnnaes de reiações para julgll.! 
as causas em 2• e ultima instanoia para commodidade 
dos povos. >> 

Quando foi promulgada a conetituiçiío e abraçaà.~~: 
com tanto ~nthuaiaamo pelos Brazileiros, uma das rezõe11 
dadas sem duvide era esse beneficio que se promettiw. 
ás provino!t,1s; e entrdgnto até hoje temos sómente as 
quatro relayõas areadas no tempo da metropole. A re
lação da Bahia que foi creada pela lei de 7 de MarçG 
de 1609, e htincta pelo ah'ará de 6 de Abril de 1626, <o 
de novo ordada pela !ti de 12 de Setembro de 1652, a 
dahi a 99 ~nnos foi cread~ a relação deota üidade, pele 
alvará de 13 de Outubro ile 1751, e pelo alvará de ll:i 
de Maio da 1808 foi esta relnção considerada como su. • 
premo trib10nal de jmtiç,, 6ln.unos depcis da oreaçã<> 
da relação flesta cidarle foi creai!a a do :Marunh!b pelo 
alvará de 1ll de Maio de 18i2, e dahi a uove annoa fci 
oreada ~ da' Parnambu·"o pelo alvará de 6 de F.;yereirt> 
de 1821, e já Já se vão 49 annos, e não s8 tem cre!ldo 
mais uma ~9 relação. Em 25 de Março de 1824 jurou .. ;;e 
a constituição, já tem docorrido 46 anaos, e ainda não 
se julíill o:mvenieute cumprir o que ella determina Df1 
art. !58. E' .muito! 

Quero orer que so aiu·"a estive6s0moz debaixo do: 
jugo da mili-patxia, se ainda vigorasse o doroinio par
tuguez sobr'e o Brfizil, ~ttento o noiso desenvolvimento, 
já teria mos relsçõ sem muitas maia ptovincins elo quo 
~em~s actu~lm.n~e . no doruinio de um governo que e 
mteuamente braz1le!ro. 

Em 18ü, senhora,, paaEc_u nesta oatm um projocto 
croando duas relaçi;íaa, nma em Miúr:~ e outra e:11 
S. Paulo; os depuhclcs daquella legiehturR entendê1ã<J 
que ara tampo de se dar execrtção ao art. 1iíil d>J. cona
tituição, a~ menos para essas duas provitwias. Esa·J 
projecto fci remetti lo 20 senado, e já dahi dat~ a roS, 
v Jntade sobre este assumpto, poia que tendo paEsado o 
pl.'iijeot0 mstrl o~sa e seudo rernettido pa'a o sanad.: 
em 19 de 4-gosto éla 1841, s6 <;m 1845 foi c1 sentido, e. 
approv~·do oom oru{;udas. 

Não sei ]>orque ha de sempre ser adver<a a oort!l 
quando fe trata d6 beneficiar as provinoí&a; mas tec 
forte era n razão de ;:;ar do p.rojeo~o, que o sen~do} lor.r.~ 
voras lhe se1jão feitos, o adaptou, embora tardiamente; 
offareom, porém, emend<JS J:elativaa ás disposições j11di.-
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é1riaa. Então havia uma opposição desabrida entre os 
liberaes e cs conservadores- O partido que entã() domi
n&va na camara f·ra c; liberal, ~o qual fazia paTte o dis
tincto brazileiro Theo~hilo Benetlioto Ottoni, que oppoz
se ás emenda& do seaado, e se pedio fusão da:J oamaras 
nara discuasão e v Jtação das emendas, e o resultado foi 
3ue não hcuve a I:uão pedida, e até hoje as provinoias 

e Minas e S. Paulo lic - • -
das pelo proje oto de 18\11. 

Ors, senho·es, a clm&ra temperaria em 1841, e o 
senado em 184.5 .<:ntendião qc.e as p;ovincisa de M!na~ e 

. . 
não têm retrogradado, a 'J contrario têm progredido, quer 
nas luzes, quer nas rendas publioas, e ainda hoje não 
têm relações! Qual a tazão disto'l Di;r:a·s~ a verdade, 
senhora!', a r&zfio é qus o g:)verno não quer dar este 
b~neticio ás proviDcias. 

Em 184.5, qua:~.io era ministro da j!lstiça o digno 
mineiro o Sr. José Joaquim Fernandes Torres, propoz 
oomo ministro a creação de seis releções para Goyaz, 
Minas, S. Paulo, Rio-Grande do Sol, Pará e Ceará. 
Est~ proposta foi ás commiesõos reunidas de jt.Lttiça 
ciril e orimin11l desta camara. Em 1846 sustentava a 
ca.mara de então o qu~tQ a camara d , 
conv.?io na creação dessas sei11 relações ; entretanto a 
má sorte levon e~se projeoto para ser coberto de pó na 
secretaria, e o beneficio a essas província& n'ão se fez, . . .. - . .. ,.· 

Em 18<18 o Sr. P.imen~a Bueno, hoje vieconde de 
S- Vicente, tambem propôz, !!endo ministro da justiça, 
a creação de relações para as se ninte! provincias : 
M"nn . · ' A 

Esta proposta tambem foi aceita e defendida pelas 
respectivas commissões; maalonge vai o anno de 1848, 
e até hoje ~om-se entendido que essllS provinoisa não 
::nerocem ter uma relação. 

Deste lugar rogo ao nobre visconde de S. Vicente 
para que, no !!~n~do brazilei:ro, aonde tio dignamente 
oocnpa uma oadeirã, sustent:J as id«ta tme emittio em 
18-18, mostre que os principio : elo te~ c ~e justiça 
não devem ser esqueciào& P'o'lu ~...!!lt êc.• &.e,o. i:e. 
:->ero que elle,com a mesma cHgnfaa~tf & ~~ oom q!!e 
sustont 1u em 1848 a :ma proposta, sustentará as mesmas 
idéas e:n !8701 e na a desPeito do ne sustentou o meu 
1 uatre co ega, e-puta o pe o ara, o r. vil!conde 
de S. Vicente~ ha de fezer apparecer a luz da verdade, 
da justiça, da. oonveniencia publica; emfim, a execu
ção da la! constitucional. 

m o no ro epu a o, que am em O) e epu-
t~do pelo 3" districto da provincia do Rio de Janeiro, 
o illustrado Sr. Dr. Ptlreira. àa Silva, prop6z a oreação 
de tres relaçõ:,s para Ouro -Preto, Rio-Grande do Sul e 
Ceará. Louvores sejão feitos a eete illnstro tiepugado; e 
tanto mais devo me 6dtnirar dei!B& sua proposta quanto 
é certo que de ordinnrio ha., o que muito sinto, u::na 
:-endencia nos deputados de eó se lembrarem dos lugares 
onde virão pt'la. primeira vez a luz do dia, ou daquelles 
pelos qnaes são eleitos. Porém o nobre deputado não 
pcnPou aseim, eetendeu suas ~istas em 1861. para as 
provincins do Rio-Gran-ie do Sul, Minas \l Ceará, e 
ouiz benlj:icia-las com a crcnção de relações. 
~ Peço a este illustre deputado que er,.;:a de novo Stla 
TOZ poderosa neste recinto, que mostre que não é con
tradictorio, qne faça •er qt:.e o principio que adoptou 
em 1861 é o daconstitui~ão, e que ainda h?je é o mesmo 
principio p:lr que c!le se rt'gc, e assim sustentará que 
sejã? crendas as rda~-ü~s que propoz. 

O ~xm. Sr .. Sin.imbú, um dos m·.is illu&trs.dos 

preciso crearem se sete r~laçi1~s, pnra Goyaz, Mato
Groeso, Pará, Ceará, S. Paulo, Rio-Grs.nde do S11l c 
Minas. 

Senhores, parece-me quo estou massando aos meus 
!lh:stres c =ll ,gas (nã1 apoiado1), :nas nã;) tenho reme
àio scDão Ciz-~r estas cousas. Por isso mcuno G.ne encar· 
reguei-me d!l uma cansa que parece não terá bom exito, 
por ::.ão te: o apeio do men illusttc ~ollega deputado 
pelo Ceará n 'Jm do g(;,.erno, é, pois, n r,ceeeario que eu 
traga pt ra squi todos esses home:1s illustr1 s, que em 
on!rcs temj:Jos sostentárão o que eu hoje sastento, a ver 
se assim póde vingar o triu:m?ho da co::etituiç!o, e 
W · se ás provinciss &quillo ~que ellas têm direito. 

O Sr. conselheiro Sin1mb6: entendeu que !:so C.evia 
negar a estas sete provincias a creação de relsções quo 
tenho mencionado. Elle as propôz, e este seu -projecto 
é aqu'i!lle mesmo ao qual as illuttres commis~ões, rea
nidaa têm offerecido a8 e!nend:ts que aisc!lti::nos. O q-::to 
mais maravilha é que as com iseões atte:.t~m2.o scbro 
os aTtigcs relativos a crea ões de rel:: õ ~~ como cuo 
a n1 as e esps.n a 1111 com 011 ene c1os qae elles es
pargirão p~las provincias, não lhes tooárão, e c!ei:!:an
do-as em olvido seguirão para diente. (Ililarida-le . ) 

Isto, l!enhores, não p6d.e sgrad.a:- áquelles que são 
188 que :11n a nao vuao re !l a a 

constituição a eat'3 respeito. 
Pois bom, oomquanto os principies politioos separem 

o humilde orador aesse illustrad.o senador o Exm. Sr. 
Sinimbú, eu lhe peço que ero;s sul! vez poderosa. no 
senado em Íllvor da creação destas r claçõas. Assim o 
admirarei sempre, sentindo dnplamente não oçê -lo per
tencer ao partido a que eu pertenço, porq!le então com 
maia força sustentaria o principio que acabo de Ruaten· 
tar. (Hilaridad•.) 

Tambem o Sr. A.Honso AlveR, <ligno dep-::ttado na 
sessão de 1864., propôz em 4 de Junho desse anno a 

ção de sete rel~ões, para G ~rá, Mato
Grosso, Minas, S. Paulo e Rio-Grande do Sul. Essa 
illustre cidadão, que infelizmente não é hoje represen
tante da nação, quando s.presentou nesta casa o projecto 

creMa as relsçezs referiàas, nãe íei ~iaào por 
princípios baaaes, mas eim pola c'nvicção filha do es
tudo e conhecimento da conveniencia publica. De 
certo quanco elle apresentou o seu projecto foi porque 

: tififaüa um preceito eonsti 
tucional, attendia ás necessidades dessas províncias. 

Tambem o Sr. conselheiro Na.buco, quando :minietro 
da justiça, propôz a creação dA sete relações: P~rá, 
Ceará, Goyaz, Mato-Gro~so1 Minas, S. P&nlo e Rio· 
Grande do Snl. 

O Sr. conselheiro Nabuco é aquelle a quem o Sr. con
selheiro Zacarias, nms d~s illustrações cio paztido libe
ral, um dos chefe, desse partido, em pleno parlamento 
o ckamc'C de mea~:-e. O Sr. conselheiro Nabuco é um 
cldaclão à.istineto por seus altos oonhecimentcs jaridi
cos, magistrado intelligentissimo (apoiados), que p6do 

restar e tem restado muit-: s servi Ôs ao bta 
cidadão enjoa t&abalhos não podem ser acoimados do 
irrefleotidos. 

Quando elle propcz a creação dostns relações foi por 
ue entendia como "urisconsulto como ndo esta-
· ta, oomo mestre, que não ee po-:ia c'ln"inuP.r a negar 

ás pro~incias tribnn!!es de 2' instanoia, que F.ão de reco
nhecida convenil!neia publica, e que lhes são prometti
doa pela constituição. Portanto, de!te lngnr em que mo 
acho dirijo a minha fraca "tOZ a eese iUustrsdo chefe do 
partido liberal, c entre parenthesi!!, seja-me perm!tti o 
Clizer qne sinto muito quo elle não pertença so me'!l 
credo político, porque se pertencesse daria muito maia 
eaergia ás rs zõ~~> que expendo; dirigindo · me, F ois, a c !lo 
peço que no senado br~zilciro, co::n o bril!:Jn:ltP td ento 
que todos lhe rcconhccom, convença ao nobre m!ni&tro 
da justiÇR. da neotssidade da cre~ção destas relações. 
Igual podido tambam faço ao nobre ministro da justiça; 
a qncm muito rP.speito, e oonsid!lro con:.c um do~ mais 
dietinctos e dignos chefes do partido conserva der; peço
lhe que não se opponha ao beneficio que a coostitnição 
outorga ás prcvinoiae. Opposições desta ordem contra
não as conveuiencias publicas, e até me rarcce qulf 
fogem da razão c da justiça as que rumiDã o e~cueaa 
contra cNação de rela?ões. Peço maia que não se me 

an-
do. o sabio Ho:merc algumas vezes tambcm dormia. 

Sanhores, minha desfallccida crença v .li vigo:-ando, e 
agora me 13stá parecendo quo ha de passar o principio 
que eu. sustento, em viata do argumento que vou apre
sentar ; estou agora animado, penso mesmo que o meu 
nobre oollega deputado pelo 3" dütricto do Cear:í. 1:10-
cumbirá, será eemag'ldo -pela razão que vo-::t prodozir. 

Em 28 de Maio de lSl\8, h11. -pouco msh; de dous 
ann.os, cidadãos illustrca propuzerão a creação de rela
çõ'ils para diTet808 lugares ...• Adio por algu.ng momen· 
tos o que ia exp6r. porque aaab:=. de chegar, já ~~jG 
em frente de mim, o digno ministro interino da jaatiça, 
e, pois, nem sempre a BOrte é advena. Lamen~,... ha 
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poneo, e já desalentado, que não esti1'esse presente o 
nobre minil!tro interino da justiça, m&.S já sopra mais 
branda viração, qne me s.lenta, e f2z-n:e crer que o 
nobri> rumstro cuvirá a f:::aca voz de um seu correii
gionario, de am represents.nte ds provizlcia àe Mmas, 
que queria de face a faoe dirigir lhe um Fed.ido firmado 
!la constituição e naa conveniencias publicas. 

S. Ex. não eavio o que eu disse, e não posso r e 
agora a argn.mentnção com. que fund.flmentei o meu 
p3di.do, para. não abu;;sr a~-. be:lc•chncia d.r. casa ; mas 
onvi~á o q~e ~enho_ de c:1:iz:er ,a:J?-is _a c~te .respeito. f>~2o 

em que se ncha de a:::r:.ôrdo cem o meu nobre collcga 
deput..do pel.'l Ceatá, qce não quE:ir& que por mait> 
tempo dormite 11 CÜS:'ofiç:io do art 158 d.l constituici:o, 
desea constituição que fci abraçada cem tfinto erot!lu
siasco pele;, Brszih·iros na e~per.anç~ de que as van~a . 
gt:n~; e pTosperid.ades n•·lla prornP.ttidss não S!'rião men
tiC.r.s, e dm nma rc:l.lida.dtJ ~xecub.-:!a em. tempo oppor
tnno. 

E' !?reciso, senhora~, que se cree::n rdações n:.tS pro-
1'inci.as, como determina a coost[tuição, é es;a s opidão 
do psrtiilo conservador, a qua pertenc~ o nob!'6 millistro 
da · usti a. ue )ara ranti:o: t:ss:\ ' : iã 

e-.:l, não ha tr~ b:clbo q~~ o E(;~ bn:mhe, não ha com
promettiment<> que o desgoste, sa..~e até fazor-se forte 
e '\"Sioroso (ri1CJ4a.r) parP. d~fe::!.der qur.cdo é preciso c 
partido da ordem, da · usti n da on~; • · -:-
monarc 1:1; peço-. ~, pois, e muito i;..st&ntemente, que 
faça "om qne o priDcipjo C'Olll!titnc.ioDsl stojs uma ?Or
dade; que a minha prcvinoi~ e as d emais p:ovincins do 
Imperio ten.l:.ão nma relação. 

lZUI. eu,'iuan o c egara o no :e mi.nistr:> da jut.tiçn, 
queia apresents.r agora um argumer..to mtis pcderoso 
para pro-var a ocn;-eniqncia. a~~, crt.açii.o d!la rel::..ções, e é 
que em 2il de Maio de 1868, ar. Sro. 'Vuconde dt> Jccuiti
nhonha, DilUI Vi~ira, Car.1eiro de Campos, Chicliorro, 
barão do R~o·G:ande, T!s:~on.de de Snpuca.hy c ba;-~o de 
Cotegipe propuzerão a crcaç!;o àe trea rdl\çõos, para o 
Rio-Grande do Sul, Minao-Ger:.es e Grão-Pcá. 

O nobre miniatro da justiçil, digno compan.àeiro do 
Sr. Cotegipe> sabe qne ot~te ~ea illu:Jtrr.do companheiro 
e oe outros dignar. senadora<~ quo t!·~•h > referido, ni'io 
proporião r. cretção à.e r~leç\:i:s pa;:;;. est!u! tres proTi.nciss 

----ii&~ • • ui con oc1da; 
poço, port!illto, at.s honrados sr:llhdores, qne acs.bo de 
metlciox;t&r, que no senado elevem Bll::. vez suste:!ltan.do o 
quo hs pm:c;, mais de i.ioos an:Jos propnzor~o no FU312.sdo, 

.~ · · meu 
poder. 

O Fxm. Sr. Carl~s Carneiro da Csmpos, que prosidio 
a minha provincin por J.uns vezes, em :lifi"érentes tempcs, 
que a co:iliece rnu1to, se t:.ão htJ<,:i.tou em ~>ssignbr Este 
projecto, é certamente porque conhec., a necessidade e 
oonvoniei!cia de se crear nella ~.relação pxoposta. 

9 nobre deputado pelo 1• distrioto do Cear:i (ás ~e:zea 
é oom senimo-nos :::.té da auto:.idndo dos princil)ios 
daquelles de quom muitas vezes, a co~ razão, some& 
ad'feraarics), quanio ara llli~ist:-o da justiça, difse em 
seu relatorio a p:~g. 91, rrlatorio qt.e li 111uitu.; vezes, 
:pars. habilitru:-me a dar rCJepoatas em pro:x:rptc, quando 
se fizesao preciso, porque a toda a hora e inetanta jul
gava que tinha de encontrar-me com o o:1tã.o nc.bre 
ministro da justiçs, esta a ra.z~o por quo estou :n:Uto ac 
f&cto de t~do quanto eüe ahi dü;re, ao ponto de citnr 
até as pagmSM em que BO ~.tcàa consR(Çsdt: s materia 
de que trato: dizia eaqo.o o ex-:nbistro da justiça, em. 
o relataria citado, fazi?. ver qna era preciso crear relc· 

ões em M:nas S. Paulo 
ou adversario desse nobre dllputado, mas a justQ 

ra::.ic que delle me separa, não vai ao ponto de negnr 
que prooed.eu bem (apoiado•} qu.anào reooclleceu. e 
expoz em seu relatorio a neoesailiaàc se crear rc1sçüet: 
em l'lolina~, S. Paulo c Ce&rá. 

Foi em 15 de Maio de 186S que o nob; e deputado s 
c;,~e ::e rof!.ro expcz a conTe::lie.ocia de se crear as 
relsç3es indica.da.s; ora, daque!Ia da~ para oá em nada 
tctr::l. rctrogn.dado as provinoias de llli.nas, S. Pa.clo n 
<Ãa.r:l., a~ deve -.igorar ainda a opi::lião do nobre 
~epu.t&do para '!t'eu-se as relações propostas. A c.at.c .fi:n 
aeTe-~ oon~ar co:n o seu apoio para :úio contrariar c 
q~-; !J.• :;:-::-:.co &us~nta,.a. 

Agora tenho de lolver·me a um nobre oollega, e fallc 
ni'to cheio de prt.zer, co!le~ esclarecido, que to:noe; 
um ver~adeiro interesse pelo Ctl:llprimento da coX!Bti
tuição e das leis. Refi.ro·me ao nobre deputado pelo 
l" districto do ltiaraDhbo, o Exm. Sr. Vieira da Silva. 
que no seu projfcto (que &ttesta. o seu alto saber) de 
30 de Junho de 1869, no art. 3•, p~op5z, o entio foi 

,,: , ue c · s p::onnctas o m-
perio se creasse um.a relação: o illustre de:>utado en
tendia qne a CO::l&tit"O.ição nã~, -lever:a s~r letra morh, e 

uc dispondo cl!a qu~ de creasse:r:::1 rels.çõ3s era tempc 
rir-se A: r:~a d:i5po$içiio. 

Peço, pois, tsmbem ~o nobra deputado, que sen: 
du.vià.a ainda não abjurou ('S!ICS ~-.s prl.:lcit>i.O!! fir!nes, 
filhos do rem:tr.do de 1!0.2. illnsti':!ç~o c de seu patrio
tismo, qno se intera.;sc o m&.ill que lüt p·JSsh·~I para que 
pabSe v. idéa pro~ost>\. 

S~uhoree, tenh·) cuviil.l' C:lq>Ôr UlO. srgatnento que t;e 

diz pcdero:;o cont~:'! ll cres\ii:o de relsçã:-> na provincia 
de Mit:~..ii, e é que tres ou qnatro deputa.dcs pvr aqt:.c~ 
pro~incis são O t>PO&tiJ~ a esta. cresção. 

Admiro-me quo st>jão cs eleito.:; pela minha provinci~ 
contr:;.rios a ests iàés. 

- • ' o uma po:ovoea~e, eu lilct 
pad.iri.;. para cx,jorom ~s :a:a2.ões em. qu3 se firmão par~ 
op~ô:em-se á CN~ç~c do reiaç:io om a C&fit!\1 de Min~r 
potque discutindo em publioc e com franqueza, ou e~:. . . . 

Co:x:o quer quu sE·ja, potém, não tenho de que admi. 
rJI.l'·me d!J oppofiçiío que se ~iz qne elles f:uem, porqaf; 
eabe-so q··:.ão nriado é o joizo dos homens. 

re rese te a. ro · • d · nàem 
que não se deve crcar re!uçü~s alli, segundo tenhc 
oundo dizer, bSDcão-!le DO seguinte: que OS diVerS<Jr. 
pontos da provincia de Minas se oorrespondem mais pare 
a côrte do quo para Onrc•Preto, e que por isso não lut 
nenhullla noeeS&idade da sua crer:ção ne.qnolla ciilndc,. 
?isto que todos ellQs se entc:J.dem aomalmente para estl. 
cidade. 

Ebta razii.o :c.ãa p"ooede, e na:t:n é verd2deira. Poii; 
Octrc-Prato é a seda da capital da provillcia de Min.az, 
pat& cujo centro ocn'fergem de todos os EeUB pontos o& 
quo t ê:n neocsid.adc de ::.e ent~nder com o p.overno e de 
lb.e pedir as precisas meiiiclas relativa.; :4 olioia á, • 
ç~ o a gn11r a nno1ona 1 Rtl61m man1 csto que os IÜ1'or

sos pontes dn provincia e!tão sem_t)re em oontacto coe. 
a aua cspit&l. 

O ugzur;ento àe care.ncis de rsla õa.s E6mente sorü: 
m16!!1Vt: c cnve se se & e esb e eocr a séde 

do trib:mal em um ontro pente que niío fosse o da. 
capital, mas ainda assim podiíio cn.ta.bolar-se todas at 
oom.manio~.;ções qua fos~e:n precisas, portanto ain~ 
neste osso não prooe:ler.a os argu:mentos a.pre~;entados. 

JS. c~mtoei muito a casa (niio apoullot), por isso limi· 
to~mo a pedir aos nobres dcpntad.cs que proolU'em me
lhorar com as snaa luzes a reforma judioiaria, e quq 
neste uab!Uho 'não nos ca'Q.Semos. Trablilb.~mo11 com r. 
maior aoti\'idad.e, com a maior brevià.ade qu.c íôr possi .. 
vel, para que a reforma de qu(:l trato sajll adoptada G 
reml:lttiia ao sen .. a.Q, para alli ser devida.m.eute disco.
tiéia: c então a opposição, como quer o nabro deputadc 
pelo Cea.rú, poderá ser o-:l1'ida1 np!esentar as suas idéas, 
.nolhorar o qu.e dAqui sa.hir, aperfeiçoar mesmo, se pos
~i1'el é apcdei.;oar obras humanas. 

Sanhorcs, trabalhemos, façamo3 com ·quo se r~alizc 
aqaillo qae pcd~ o oaiz, a reforma ja.àiciaria, para me
lhor garantia dos atreitos indiYidtUlea àos oidad.iit3. E' 
t qtoc peço. (lf•ilt b•m; muito btm.) 

o r. erre ra anna pro.o:mczs am diso~:rso 
que se acha ne> Appmdic•. 

A c!ieouasão fica. adiad.s. pela ~c:a . 

Achlío""' sobre a mea,, e v.iio 2 imprimir parssere:r 
TOtll.d.as na. proxi.m.a l Jílllãc, az 5eg-.:in~es :-edacçõe$: 

< A asaembléa geral rcsol Te : 
• Art 1 • E' o go,.eroo azztcruado para manda.· coD·· 

siderar com.c valides para " matrianla à.a escola oontra.l 
oe exe.mes <ie prepara.~crios !eitcs ::.<> !a.cnlda.de de direik 
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·ae S. Paulo, pelo estudante José Maria Maxwell 
~udge. 

c Ar. 2." São revogadas as disposições em contrario. 
"Sala das commissões, em 18 d':J·Agosto del870.-J. 

Evang•lilla de fo{. S. Lobato.- C. MMdes de Alm1ida. 
c- José Calmon . » 

« A assembléa ger~l re~oive: 
< Art 1. • E' o governo o.utoriaarlo para manilar que 

eejão validos na faculilad.e de medicina da cô:te os 
ex&!l!e3 pr~pnro.to:-ios fdtoa na esool>t central pelo 
pharmaclutico J c sé Eorges Ribeiro da Co~, ta, afim de 
que o mesmo pos·Ja matricu.lar --so no curs<J medico, se 
llão lha faltarem outro3 prap~tatmioa a1üm daque1lo9 
em que já foi appruvado na escola eent c•a l. 

< Art . . 2.' Revcgão -~o as dh1osições em contrario. 
« Sala das oommissões, 18 de Agofto do 1810.-G. 

Mendes de Âlmtida.-Josá Calmon > 

Dnda 9. ordem do diR, levanta-se a sessão ás saia ho· 
raa de, tarde. · 

Sessão em 1 'O tle Agosto. 

PftESIDENOIA DO Sft. CONDE DE BAEPF.NDY, 

:llJMniARIO.- Eo:Jp<die>,te .·-Matadouro publ!'ca da Bahia 
-Pmsõ1sa div,r:o4.-Matncul~de e;tudantes.-Ordem 
do dia.-Con ·trucçãa de docas . Obser·vaçõe: das Sr1. 
Conéa, Araujo Góes, Biltencourt e ministra da ag,.icul · 
tura. Approvação.~Rc(ot·ma jwJiciaria . Diacw·so do 
Sr. Perdigflo M alheiro. .. 

A's sete horas ds noite, feita a chamada, o achando· 
se presentes os Sr~. conde de Baepencly, Portella, Pinto 
l'eseoa, Guimarães, Candido Mendes, Rodrigo Silvs, 
J"oaq1!im P edro, .êngelo do Amaral, Luiz Carlos, Gomes 
.da Silva, Raposo da Camara, Cruz Mschado, Gama 
Cerqueira, José Calmon, Araujo Góes, Perdigão Ma
lheiro, Coelho Ro!l.rignes, Pinto Brsga, FArn•ndes Viei
ra, Paula Toledo, Aureliano de Carvalho, Corrih de 
Oliveira, A ffonao do Carvalho, Diaa ela Rooha, F . Ba· 
lisario, Corrêa, Alencar Ara1·ipe, Dionysio Martins, 
Evangelista Lobr.to, Paes de Mendonça, Gomes de 
Castro, Monteiro de C~stro, barão de Araçagy, Silva 
Nunes, Simões Lapas, Fontos, Araujo Lima, Barros 
Cobra, Pereir11 da Si! va, Floriano de Godoy, Ferreira 
Lago, Diogo Velho, Carneiro da Cunha, Teixeira Junior, 
'Bonifaoio de Abreu, Cami!lo Figueiredo, Canado,Leal de 
11-!en~zes, Antonio Prado, Costa Pinto, Candido Murta, 
,Theodoro da Silva, Ferreira ele Aguiur, F•mato de Aguiar, 
Bittenoourt, Meuezes Prado, Duque-Estrada Teix~ira, 
.Cioero Dantas, Moraes Silva, Augusto Chaves, Canedo, 
S&lles, Ferreira da Veiga: e Pau!ino de Souza, abre-se 
:a sessão. 
' Comparecem depois de aberta a aesaão os Srs. Fiel 
·ae Cs:rvRlho, Siqneira Mande~, Uchôa Cavalcanti, João 
Mendes, Ferreira Vianna, Gonçalves da Silva, Fer
l!.andea da Cunha, Galvão, Leonel de Alencar, Ben
jamim, Pinto Moreira, Jeronymo Penido, Barros Bar
:reto, CapRUema, Augusto de OliveirR e Borge11 Mon· 
teiro. 

Faltão com participação, os Srs. Nebias, Bahia, He
·raolito Graça, Manoel Clemen.tino, Pederneiras, Rosa, 
Mello Rego, CRndidoTorres Filho, Azambuja, Paranhoa 
'Junior,J. de Aloncar, Vicente de Figueire<l.o, Lamego 
il Souza Reis; e sem ella os Sra. Almeida Pereira, 
\Assis Rocha, Andrade Figueira, barão de AnajRtuba, 
tCamillo Barret{), Castello-BrRnco, Cardoso de Menezes, 
Domingnes, Henriq:ues, Junqueira, Jansen do Paço, 
Leandro Maciel, L1ma e Silva, Mello Muttos, Mello 
Moraes, Pinheiro, Pereira Franco, Pinto de Campos, 
Pinto Lima, Duarte de Azevedo, Taques, Vieira dR 
Silva e Sobral Pinto. 

Lê-se e approva-so a aota da antecedente. 
.O SR. 1° SEORETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIEI:!Til. 

Um offioio do ministerio do imperio, aocnsando o 
recebimento dos desta oamara, em que communioa 

hav~rem tomado assento no senado os Srs. Joaquim 
.Antao Fernandes· Leão e Jo2.quim Delfim, Ribeiro dR 
Luz,deputaclos pelo l' e 5' districtos eleitura~s da pro
vi~cill de Mi~as-G'r~es, e clecl~raniio quo sa expedira 
&.VISO RO pres1deute aa nwoma p.rovincia. par.a msndnr 
proceder a nova eleição noz refdddo3 diatdotos para 
preenchimento d9.B vagas deixadas por llquelles se-
nhoro&. -Inteirads. -

Outro do 1' seoretn:o t1o sons,do, partioip!lolldo ter 
constado ><O seuado havzr S. M. o !moera dor consen
tido ne regoluçiío da. Ass•;mblé" gerai qun aubrisa o 
governo pi:!ra m:tbveuc:cnar a :mnegny5.v a vapor no Ri'J 
Aragunya. --Int~h:a (~~. 

Q,ltíO do m·,~"lc' seorctatio, comrnunioawk que O 
sen~do a-loptou, e vai dirigi;· ú s~·,l.c ção impGr:a1. a raso
luç"o qu,, approva ~s p$ '1.~õ ,;~; oonodia~J P.ç d f0r0H do 
lO' oo<po <h eav41Lcli>; da grrarda nnoiond do Rio
Gmndo do Sul, M·m.ocl J c•6 los Santoa o v. o>:.troD.-
Int0inú!a. · 

Um requerim~nto da Elísía.rio Jo;;é Ribeiro, alferes 
hon~rario do ~xercito , pedindo que 8·3 lhe couoGda as 
gr11hfiouçõ s marcgdes uo dearoto n. 3.37 : de 7 d.o 
Jane~~o de 1835,-A' corurnis;i:\o ie mr:rit<hr, ~guerra. 

Oo.tro de Fran0iBoo Borgeõ Mo>rqtEs, l'e ,Ji.ndo para 
se m~tri-Jul!lr no l" a:mo ele direito do R .: ·,if .J, p;·es
tundo lllltBs do ao to o exr,·én e do pxepal'll kdo que lhe 
fl\ltQ..-A' oommisDilo do instrncçã0 pu.b;ic ,: . 
Ou~ro do baoharel Autonio José Fausto G;,rriga, ma

jor refo.:m>do :lo eltercito, pcilimb aeis meze..,;de J.loençn 
:~om todos os eens vencimentos paru tmtnde sua 51\ude. 
-A' oommi<são de pemõ3s e urden~dos. -

lllolTADOURO PUDLTCO DA RAlHA. , 

Lê so, e é ap?i'OVi'.do ssro debate, o seguint~ parecer : 
a A' C.lmml:;cão elo cousi.ituição e pcde:res foi preEent~ 

o aviso do miuhterio d.o üupe1·io de 17 de Agosto de 
1869, 1·emettendo a cs1;9, car.nam o officio em que a pre
sidenoh d;1 província. da Br.hin in.forma qu,, pela reso
lução n .. I , 055 da 23 de Abri! do mesmo B.nuo, foi revo
gada a lei provincü\l n. 910 de 21 de Main de 1866, 
relativa á ad.miuistrayiio e iuspccção do m"t&douro pu
blico da C<,pitv.l dP. mesma província. 

< A' viBt~> i.!estu infol·mação, a commisoã0,de aecordo 
oom o parece1· que den em 22 de Julho do anno passa
do sobre a repxestmtução da caroam mrrnioip~ l da oida· 
de d?, Bohif,, podiudo a revogai:ão da oiti:da !oi pro
vinda!, é de pareoer qne n&d.a ha a de ferir, fendo &r· 
ohivados todas os papeis relativos á metorie. 

« Snht d.•'S commiscõss, om 19 de Ago:;to de 1870.
Mano!l r<ranciwo Ccrrêa.-1. J. Teio:Jeira Junzor.- L. 
A.. da Silva fo{urm. > 

PENSÕES ,t DIVJli\SOS. 

Lêm·ae, julgão-se obíeoto de de!iberaçã.o, e vão 
a imprimir para entr:lr na ordem doa trabalhos .• os 
projecton c~zn que conoluem os Geguintes pareceres : 

« A comcn.iasão ele pensõe• e ordenados, tendo exR
minado a cópia. do deore;o de lO da A~oato de 1870, 
qne zectiíiaa o engano havido na pensão concedida ao 
soH~tdo do 8' batalh:ío de infant ,nia Francisuo Ale
xnndre Coimbra, é de parecer q a e se adapta o segui11.te 
projeoto: 

« A assembléa g~ml resolve : 
< Art . 1.' A peneão de 400 ra. diarios ooncedids 

por decreto de 27 de Fevereiro de 18671 e approvad:o 
pelo decreto legislativo n: 1,407 de lO de Agosto d~ 
mesmo anuo, ao soldado do 8' bRtnlhão do iufant~l'iR 
Francisco Alexandre CoimbrR, fiou elevada a 1500 rs. 
tambem diarioa, em virtude de ser elle cabo de es
QuRdra de volnntarios da patria, P.ddido ao citado ba
talhão, e ser o seu verdadeiro nomi Francisco Ale
xandre Coimbra de Macedo . 

< Art. 2.' Eat!t pensiío será paga da data do decrete 
de 27 de Fevoreiro de 1867. 

a Art. 3.' Revogão-ae as disp osiçõus em contrario . 
< Sala das commisaõas, em 19 de Agosto de 1870.

A. O. Gomes cl1 Gl!>tro. ~A. S. Carneiro ela Cunha . • 
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SESSÃO E:U 19 DE AGOSTO DE 1870. 

< A COn!':!liss;:o de Pe:::.sõe~ e ordenadO!, tendo exa- '' A:t, 2.· Re-vogão-se ss cllspoe.ições et:: ~:::.:.::-s.::::. 
::ci:ls.à.o S. cóoia co a~:::e::o de 10 de Agosto de 1870, • Sah cas C1,1~r-;is:;õ "s, C!D 18 de Ago~to -=-~ lE": J.-
\i:l6 co:c.c"'de· &~S jjE:.SSo a D. Marinha Antcnia de c.!:! cY.d~s de :!lmtida.-Joré c~!mon. ~ 
Oliveira c :-=ot:.z,;., ·.-!:m• co capit::io do 6" bs.tnlhão de c. A 2:;se::nol~a geNl resclve : 
i::.fs.:1taria Jozqu:~ R~2::-!;ues ie Souza, é de parecer 
q:;e E0 aàopte o s~~;u~!l:e proj2cto: < A::-t. 1. • E' o g overno ll ut~risad.o p:::~ ::::s.:..:s: .:":~E-

c:n jú n:;~:-icnlar no 1" ~n:~o medi::o· da ff;:::;::.í.i<. C:o 
« A as~em1l!!a genJ. neohe: !r ê j •ia :e~no1ro o ah:n:mo d:) 1" a::.:::o p~t.::-oa~e:J.~:::::; 
c Ar~ 1." E' spprovsd.a a pensão ii.e 308 mensaes, Jo!.'9~:m Ro,~ri;t: ns Pereira Milegres, 0 :""J.i-..! z:;;c :•o-

~.::m prejcizo do m~io soldo qua possa competir, con• der:• ser ed::n1~tldo a e~ume do ~nno leo~~vo ~~= :::.:-~-
c:~3.iC.a po:: C.l!::::e:c d.e 10 C.e Agosto de 1870 a D. Mari- tr:::-s? habilit;;.co no e:s::t:ne à;; gec:j:!raphis.. . 
""h,. o!::Ito .áa de Oli~<,ira ~'i-·~í!i-fte--~~-r!.ái-Hle-----L---~-Jnt--9.". ""--'fm,.,....,1m=-.,....._,...,'*ffi~;.:v~~e"'m...--"""o=..,...._:-"'!! .. :-:'-:•.----
6' bat:tlbão de infa::J.taria Joaquim Rodrige.es de Souza, « Sala C.as commissões em 19 de Agosto C: e 1-S':" :·.-
r.::;orto em combate. C. Mendes d1 .J.lmeiàa.-Jo1é Calmcn. lo 

< .A::t. 2. • Es:o. pen.Eão smí psga ds. data do rospe-
(.:tivo ciec:cto. • A lisac.::::~bléa geral resolve : 

c. Art. 3.' P.:;vog~o-se as disposições 6m contrario. <C .<\rt. 1.0 E' o governo autorisado para ::::&::::s= 0 
c. s.illl das CO!llmi.ssües, em 19 de Agosto de 1870.- alumno do s· anno phs.rmaoe1'tico, Frederioc Jos;; ?s-

L. O Gcme;r Je C;o1tro.-J.raujo Lima. ,. :rs::::~hos d:3 MorJte:s, fazer e:z:::1me >'r,go das ::na:er:iss c~e 
lhe f.::.~ão d•J l" e 2' nnno m11diao, depois C.e :ncs::-s::· se 
hsbiiics.do DO prep9.r.!itorio de histeria, e conc!u:.::- c c:::~c 
de pharma~ia. 

~ATILIC"C"L., DE ESTUDA!'iTES. 

xima sessão, as ~:eguintes redacçües : 
< A essembléa geral resolve: 

<1 Art. 1.: ~' o governo auto.ri~ado pa:_a 

de C&rvalho Tei:t.eira Penna, seja adu;ittido a exame 
vago das ma.terias do 6' ar.no, independente de fre· 
qucnoia. . 

<Sala C.as oom.:::tissõ2s, em 19 de Agosto do 1870.-C. 
Mendes da J..lmcida.-José Calmon, , 

«A assembl~a g~ral resolve: 

< Art. 1 . • E' o governo autorisado para mandar ma· 
~ricular no 3" anno pharmaoeutioo da côrte o ~lumno 
c.ulos Pereira Rego, aceitando-se-lhe os exames feitos 
D!l. escjla central, e não podendo ser admittido a exame 
do anno lectivo sem mostrar-3e habilitado em chimica 
org~nica. 

c Art. 2. • Revogão·se as disposições em contrario. 
< Sala das oommis>Õ3s, em 19 de Agosto de 1870.-C. 
tn es ! mel a.- o1e a mon. » 

<e A asscmbléa geral resolve: 
< Art. 1.• E' o governo autorisado pn.ra mn:1dar desde 

j·im · • -~ ;• 
Manoel Octavis.no Guedes Nogueira, o qo.al não poder:í. 
fazllr exame do f!nno lectivo sem mostrar-se habilit!do 
no prepars.torio que lhe !alta. 

< Art. 2.· Revogão-se as disposições em contrario. 
c Sala das co:nmissões, em 19 de Agosto de 18i0.-C. 

M1ndes d.e .A.Zmcida.-Jc.si Calmon. > 

« A as~cmbléa gercl resolTe: 
« Art. 1.• E' o go~c"lrno autorisad.o parn rr..a::J.dsr 

aC.mittir a exeme do 1" ::mno dn. ~scola ce::J.tral ao 
alu:nno o~vinte Cio r.:: rsmo nn:1o Herculano Delfino 
L~sa!lncc, d~pois de approvad.o em 11rithmetica, p;epa· 
ratorio q uo lhe falta, e pagas ss taxas legacs. 

< Art. 2." R~vogão · se ns dispc&iç:õ~s em contrario. 
< StJe. das commissõ es, 19 d!l Ag osto do l SiO.-C. 

.l!tndez d• Almeida -Jo:i Calmon. > 
« A a.s~embléa. g eral resohe : 

<Art . l.' E' o ~overno nutorisado para ma::.d&r r.'.tlsde 
j :i. !!'n~ricnl:u :10 1" ll.!m ) :x:cclico dn facnld·!do d o Rio àl! 
J r.n~iro o ::lu::.. no Cl!.rlos Dias Dd e. do de CtU"vs lllo o 
q".lu.l :::,v ?Oàer:'L ~cr a.:lmittido n 0 :11-:ne das m~ tcri:1s ào 
an~o lccti"o s~m mostrar-se habilitado no exame de 
pÍlllosophia . 

< Art. 2 • Rcvogii·J 11e '1B Cis?osições em contr~:rio. 
« Sala <~ n.~; commbücs, c::n 19 do Ago~to d e l 8iO.-

c. J!endn· lit Almeid:i.-Jcs,: Calmon. • 
c. A :;.ssem.blé• gera! ::esolve : 

, < A~~ - l. · _E' . c ~c ·.- e ::~o ::utorisad o porn m ~ndar 
HC!dc FI. ~atrJC:;.Ja:- :10 ":l::-lmc~ro anno medico da !a
c:.l:ls.dc c<> (:Ú~~c c ~lt:.rr.:C. o A:ltcnio Saturnino Gomes 
à o Frcita", o c;c&l :::o ~od~rá ser admittido a exame 
<1:18 :nateri&a do a::.~(' !etJtivc ecm mostrar-se habilita
do no e-xame de h:s~c:-i10. 

< Art. 2.• Revogão-se as dispoaições en: CO!!.t::"s~:::. 
< a c s .. - ... , o•1" _ 

C. Mendes de Almtida.-Joré Calmon. lo 

< A sssscmbléa gllral re solve : 

<Art. l. • E' o "'OVerno sutorisado 
::Llttlr a exr.ms as materus que e f tão o ~· ;: ~· 
anDoR mcdicos s.o alumno do 3" llnno phsl ::::JS~e~~:oo 
Cs.ndid.o Job de Carvalho, depcis de mostrar-se :=E":Ji
Etado no exrmc dos prc?&ratorios que lhe fal!so . 

< r . . .. ao rH ·gs se as 1&pos1çoes em CJ:l: rs.r;·J. 
< Ssh das commissõas, em 19 de Ag~Jsto de l Si 0. -

C. M1nde: de .4!meida.-Jo:é Calmon ,. 

c: A asscmbléa geral resolve: 

c: Art. 1. • E' o governo autori~ado para ma!lC.s.r r .. ~rci~~r 
a e:t&me das materias do l" anno da faculdade de a:.:e:~o 
do Rcci!e o alumno ouvinte do mosTo anno, José D~
':!lingu• s Porto N otto, depois de exs;minsào c a~o:-ova2o 
em philosophia, unico preparatorio que lho :âl:&, e êc 
pegas as taxa" legaes. 

<Art. 2 . • R(!vogão· se as dispodiçõcs om co::~rnr:c. . ':. - . ~ , -. 
C, Mer.des dej lmtida.-Jc3é Calmon. lo 

c. A u~sembléa geral resolve: 
e: Art 1. • E' o overno auto::isado :!r<. .::ta::..:!::- : '!1 ;:: 

scjão ; éliC.os M . Lculà1l a A mcd.icina da cur:e 03 e:::~
::lcs pre;::.:::!ltorios d<"' franccz e i::ij.':;l<:z feitos pelo sl:::=:.o 
J c :i o Baptisia :G::::bosa Gaimar~es na !ac-:;} C:a C:.: 2:: 
S. Paulo. 

c. Art. 2.' R cvogiio-ae as di8pC'-rciçu(lS em c o::J:::-.-::io 
(l Eab. dlls co:n:r. iRsões, em 19 d·! Agcst;; .::~ : s;::.

c. !:' r~;ies de Almtlàa.-loré Calmon. l> 

c A a~scmbléw. geral resolve: 

c: Art. 1. g E' c governo au torisado p::.r :-.. =!::::.r.: _ ... .. 
sc~ 2i ::l >:'1liC.cs !1::!. f lic nldadc d e mt'J icia :! ~s ~:- ~:~· c~ 
c::.o::arnrs p~crar2torios feitos p elo alumno ~1::-r:::::t::: .::. 
S!!va Costa Jnnior na faculdade do R ecife. 

c. Art. 2.' R cvcgiio-so as dispcsi9ü~s em co:::::-r.-:-::-. 
< ~r.l:: das ocmmis~ües, om J 9 de A g cs:o 2~ l ~; · ; -

C. lte;dn de L lmei da .-Jo1éCalmon ~ 

ex A SF.~e::.::b:éa g eral re~olve : 

« Art. 1." E' () ~ovcrno a1:tolisado par a ::.:.:.:.:::..:.- v 
d;;. ~::Jo C-::~;,.;-io N:izianzeno de /,zevc i v J.lrlot:a:·.~ac-al.::..;; ~s 
· ~ 3":1rcvf.~O no 1" ~>rmo :!har:::llaccut ico, ~u::e:: "'~::.&!:!~ · 
de :lr::.at :rniR. qnc rc-1ue :Jta no corr(!:l~C ~=::J:: :;c::-o 
cuvin te, d cp:;is de mostrar-se h~lilits. d;; !lOE :-:-c~c.:t.-
tori\ s cxi~i:!os parn o curso medico. · · 

(l Art. 2." RcvC;lÜO·S~ as dispoPiçücs c:n co::J:.~n:.-:, o 
c ~a.~a à.as c c:nlLi~sõce, em 19 de Ag~s:~ êt ;n:.. 

C. Mmàts é.1 Almlida..- }Oll: Calmr,:~ . » 

« A ssscmblé a geral :::oeohe: 
< Art l.' E' o governo autorisado ~ a;-s: ::;:.:;.:::.ér.:: 

C.ebà.O já .nat::-!cnt: r no l" a::.Ilo da !ac nl lt. ·~ ' r;c n,, .. 
cif., o hl~m:Jo ~1enocl F erreira du Silvn, o =unl :.i:J 
:_Jo dc:-~ :;~r aC.mittido a ~ ::.o:: a::Je das materiar ~c- a:::·o 
lectivo :; <;:m =~~~rar-se hz.~ :: ::"ldQ no exame C:c ~~·c:.:>
rica. 
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111 A.;:t. 2.' Revogiío·se as disposições em c~ntrario. 
< Sala das commissões, em 19 de Ago~to de 1870.

C. ?tT6~de.f de i1imeida.-Jo1é Calmon. > 

< A a>sambléa gnral resolve: 
« Art. 1·' E' o governo autoriuado para mandar que 

sejão váll'los .na faculdade de medicina da. côl'te os exa
mes prepa~atorios f dto j na escola central pelo alumno 
Olymolo da P11ula Candido. 

-.: Art. 2.' Revogão se as disposições em contrario. 
< Sala das commissões, em 19 de Agosto de 1870. 

- C.JY/mdes de Almeiâa.-Joté Cairr.on. • 
« A asaembléa geral resolve: 

< Art. 1.' E' n governo antoriaaélo para mandardes
de .iá matricular no 1' anno medico ~a facnldade ~a 
Bahie. ·;) aluumo Paulo José de Querroz, o qual nao 
poderá sal admittiilo a exame do anno leotí vo sem 
mostrar-se habilitado no preparatorio que falt3. 

c: Ar;, 2." Revog1io-sa as disposições em contrario, 
c Sala das commhsões, em 19 da Agosto d0 1870.

C. MendlJ de Almeida -Jo•é Calmon> 

~ A assembléa geral rGsJlve: 
< Art. 1. • E' o go'l'erno antorisado para mandar des'!e 

já matri·'lnl&r n;; l' ~nno do curso medico da côrte o 
alumno do l' anno pharmaceutico Fruncisoo dos Santos 
Corrêa, o qual não poderá ser admittido a ex&me do 
anuo lectivo sem moatrar-Je habílit•.ldo em algebra. 

« Art 2.' Revogãc-Je as disposições em contrario. 
< Sala das commisoõ<s, em 19 de Agosto de 1870. 

-c. Mmdes de Almeida.-Jo•ti Calmcn • 

. <t. A assambléa geral resolvo: 
« Art. L' E' o gJverno antori>aclo para mana.,r ma· 

triculm: no l' anno da faculdade ela oôrte cs alumnoa 
Joaquim Teixeira da Aesumpção e Thomaz Teixeira da 
Assn;npç:io, sceitando-se-lhe.; os exames prep!lratorios 
f€itos na houlélade de S. Paulo. 

« Art 2.' Revogiío·se as diopooi\'õea em oontrario. 
" Soia das commissões, em 19 de Ag0sto de 1870-

C, }f mdes de .J lmeida -Jo1é Calmon. > 

< A luaemh-léa geral resolve: 

< Art. l. • E' o governo autorisc.do para m~n~ar 
admittir a faz8r noto d) l' anno da faculdade de élrrerto 
do Recifê o al\lmne ouvinte do mesmo anno José Gomes 
Coimbrs. Filho, depois ele examinado o npprovado em 
mathematioas, unico preparatorio qne lhe falta e de 
pagaa as ta:<:as lEgBes. 

< Art, 2: Ficão :revogAclas ~;s dispo.siçõGs em cJn
trario. 

< S;llR daa oor:mnia~õas, 19 de Agosto de 1870.-C. 
MmdiS de Almt<da.-Jo:é Caim:n. > 

Entriio successivarr;entc em discussão, e são approva
das sem debate, as reclncçõea que farão a imprimir ns, 
aess~o nntecedeute sobre matricula de estudantBs. 

O Sa. DuQUE -EsTRADA TEIXEnu requer pre~erendr. 
para q~xe sejão 0iscutid8s n:manhtl ?...3 emondaJdo senado 
6ob1·e a propoBta i!gs fJrps de tcrr;, e ss propc;stc.s 
do g'lY8rn? qt'e se achãJ na ordem do dia. 

Conmltud.;, li cam;:rrr, rcJolve pel& affirmativd. 

PRIMEir.A PARTE-DA ORDE'1~ DO DIA. 

CONSTRUCÇlo DE DOCAS. 

Entra w:n 2" discuEsão o proj,3cto qne e.utoi:i.r:a o~;.:
verno a cJnaGder a Antonio Fm·teira Ramos e Bernar
dino Joaá Coalho privilegio exoluzivo por 30 anuoa para 
a app!h>;ii'o" comtrucçãJ rlo di'lH'JB fla.ctmultes, Clo~as 
e pl!ln :.s inclilwlm na provinoia de S. PeJ.ro do Rro
Gta:ttie do Sul, sob as condições que forem est21bele~ 
oida;3 IHiJ govel',D.O. 

o ~r. C-tn·rcêa :-'3r. presidente, não posw confor
mar-me com o proj~oto tr.l q 11al se a oh a redigido. 

Eets, [)ném, mui longe elo meu pensamento o. pr?· 
posito de obstar po.r quslqaer fórma a que a provmmg 
oia do Rio-Grande elo Sul goze doa melhoramentos que 
o projeGt·J fH'OCtus r-:.Ssegurro>1he. 

0.1 .':.c!lr!l.dos representantes dessa provincia têm õ@ 

queixado de que os podares garaes não att,ondem solici
t~mente ás necessidades que ella .Jante. 

Creio, Sr. pre&idente, podor ass •gurar que por parte 
desta augu'ta oamãra não ha pre?enção alguma oontra 
a briosa província do Rio Grani!e do Sul, que ainda 
reo~ntemcnte deu exnberant€s orvna de Eeu patrio-
tismo ... {Apoiados.) • 

O Sa. AnAUJJ GóEs:-Nem p6de haver a respeito de 
nenhuma. 

O Sa. CosnÊ.>,. :-E' o qno eu is dher. Não p6de haver 
prevenção alguma contra .a provinda do Rio·Grande do 
Sul, ne·n coutm q'1nlquer outra. (Jpoiado1.) 

A nn\o~ politica propria para rr:snter, com geral 
applauso, a integridade do Impnlo é a de promover 
quanto pos-'ivel os melhorl'!mentcs de todas as urovinoias. 
(Apoiados.) • 

Os poderes geraes devem estender sua acção vivifica
dera sobro toàa a superfioie do Impsdo. Nem, trstan
do-w do noEaaa provioci~:s, posso comprebender como, 
para engrandecer Roma, seja n€orssnrio aniquilar 
Carthogo. ( Ap"ia:los) 

Não é, pois, de modo algum o desejo da contrariar a 
ooncessí'\o de um melhoramento á provinoia do Rio" 
Grande do Sul que levon·me n tomar a palavra. Levanto· 
me para demonstrar á oamara que o projeoto em élis· 
cussão não pó:ie ser aceito tal oo:tio a oommi;eão de 
oommercio, industria e artes o sujeitou á ncsss elelibe
rs.ção. 

O projecto sutorisa o governo para c · nced€1' a doua 
ci 1sdãn, Antooio Ferreira Ramos e Bernardino José 
Coelho, pri vile1~io exclusivo por triuta anncs para npplica
ção e oonstruoção de diqnea fluctuantaa, docas e plnnos 
inolinados na provinci" d•J Hto-Granàe do Sul. 

Entendo, Sr. pneidente, que o pcder legislativo não 
deve pie,orevf:r, t·Jlbendo n liberdade da adruiui•tração, 
que ecta só oontr· t" com Ant nio Ferreira Rumos e 
Bernardino Joeé Codho. O projecto deva habilitar o 
governo para levar a efieito o melhoramento)_ do que 
neces&ita a prov:noia do Rio-Grande do Sul, fazendo 
a concessão, não a detarmin.11da pcesoa, maa a quem 
mais var.tdp.;eJ<s offo10oer. (ApoiadoJ,) 

Sa porventum o melhon.me::Jt) pud.;r ser cbtido 
com eacriAcio menor,por que razão ha de ficar o go· 
verno inhibido de celebrar o contruto on fazer a con
cessão n qu' m melhorescondiçõesapreeentat? (Apviado1.) 
• ~elv::z: mesmo se devesse supprimir no projeoto a 
mdwa;:ao d;s p~scoua com quem o goTerno poderá con
tratar. 

Se app~1·a- arem só e o qus E}]B !TI3lÁCicna, ou 
se nhguem se propu2er a realizar oa melhorarm·ntos 
de que ao trattl co1n. conài~õra mRÜl van.t:c:jo&aa, oom 
essas oontratará o gcver7>01 qne não ileva em caso 
r:enbun1 estar impoasit,Jlitr.ào de fazer o que msis 
convier. 

O Su F. BELISARIO :-Isso é que é :n,zc:nel. 
O E'n, ConntA.: -Outro .r::;:,nto h2. !!O prej~cto que 

me psrece elevar sr:r modificado . .E: o quo diBpõe po!-i
tivnm{nte que u governo conceder[. p.:-lvf('gb por 30 
~nnoa. 

O podGr Jeg;;r, ti v'' deve éieeh>n~ c tempo slém do 
quul nVo in~ o pl'ivilegio, rr:;;s não B:r~:: d:c modo im
perativo que e.'.se privilegio dnr•J 30 1\r,;:os. Se houver 
qu€m 1 reuuinG.o o.o requisitos tY~ec:t:üs, to encurregue 
di!l retlíz~:r os me.lhoren1cntvs n q1.10 o prcjecto se 
ref19re} sdm t'x:igh• privilegio ~~:1tJ tel:'~ü) pc;-quo 
ha ele a lei embntaçar que B~ Lp? 'Apoiados) 

Portanto J bu:r.:tbtzn nesb partç c~cv..; f:er \ F:..:t€JJ.'!1,do Ó 
prDj· etc. 

Von air~c1a pedil.' e t.ttenç:i'o Ca c&.~ra:rt;, r·ara outra 
dieposir;:Go do projecto-n. que cc:we~1~ 10 g~vC:no ante .. 
:dsaçãa fi'11·a contrntar cem .A:oV)n:0 FsrH'Ü?.. Ramc.s e 
Be~·n&.rdin?. J o;é Cçe~ho a constrnoç~a .. à. v dc·ct~s .. 

br. pusuieu;,o, VQtamos o RTIZJ.C pa:::s:Htr_, :1:ra !01 anto~ 
rissn{o o governo para contrs.ta: :1 Q;_;~:shn.cção da 
docas no 1 .div~~·.',c~yottoz d? lr:Jp~l·ic:. _P:.t~.~.q_"le rentvar 
un1a autonançao Ja co;nc;:;d:di>~? (Af1 1J!a.dcs.; 

O decr.3to n. 1746 da 13 de Outrrh~o ultlr::c, conce
dend.J -.a) e;;tabelC?GJ:Jj entre ,~\:t:~s~ a11 s~glT~nt{;S b~ses: 

c: Os cmrr-2Z9.nos dev.e.rz.v SliJ~1t3~ á approvzrçao do 
gJverno a~ r~a~tafl e c::; _projeo:;:::; d;}í3 (f:;.·ras que preten .. 
derem ex~o-"J.tl.l\ 
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< O prazo da conceseíío será fixado conforrr e as dif
íieuladea da em preza, nã~ podendo eer em oaso nenhum 
maior d·J 90 nnno3. Findo o pn:zo, fícnráõ pettanoendo 
ao governo todas n~ obras e o material fixo e rodante 
da em pr,za. • 

Protenrlcrá n camara, approvando o pro,ieoto como 
se ac hij, nw'Ji'ioar e•t•tB dispoei1õ:s sdotare•'l 

Tratr.-s~ d 1; uma limit"ção, de uma derogação do de
cre.to d e> 1069'1 Eetsrá i~to no pen ,amenta da camara'l 
Não o creio . ( ~ poiados.) 

Sr, não te pretende modificar aquelle decreto, deve 
se: elim!n;: d:~ <lo p;·oj~.cto I' -palavra docas. 
Par~ q"a a provinda i! o Rio- Grande do Sul colha o 

bandido quJ r emlta da comtruoçiio de docaa n'iio é 
necessalio o presente projecto. A legis!P ção em -.igor 
as9egura-lile de modo sAtisfactorio o gozo deEae bene
lioio . 

.b.prf.8entarei uma emenda de accorilo com as idó•s 
que tenho cmtentado, e propondo tnmbem a supprea<ão 
da~ pu)avraa finaea do projecto. 

Ean13 palwvras são desnecesssrias. 
O proj•oto autorisa o governo para conceder o pri"vi

leg;o fi que me tenho referido . 
Usando da autorisaçã~, elle estipulará as condiç15es 

que ju1gar l'Csrtadas. 
Então p~!rn, que incluir no projecto a de~laração de 

qne a con~ea~ão será feita sob as condições que o go• 
verno eatabdeoar ~ 

(O S1·, Ferreir(~ La ge diz a.lgumas Jlalctvms ao 
oro dor.) 

O fn. Connlh:- Desejnndo, sempre que me fôr 
poe3ivel, coneordaz ao•n o m bte deputado pelo 3• diE
toioto de prc >inoia de Minat-Geraes, que julga a meteria 
di~outid.a, ponho termo ás minhas obEerva~ões, e vou 
já enviar á mesa a emenda que me comprometti a apre
sent.!lr. 

Vêm á mesa, são liJag, t!poiadas, e entrão conjun
tamente· em di, cuaEão, as seguintes emendas : 

< Ante> dao ptilavmo-privilegio exelunívo-diga-se 
-ou a quem mais vantPgeoa oftereoer. 

a Em vez de-por 30 annoe-diga-se-até 30 annos. 
< Suppirr.a-se a pelEIVl'!l-dooi\6. 
< Supprimão-sa tambem ns palavras-sob as condi

ções que forem estubeleoidas pelo govemo.-M. r. 
Corrêa > • 

o @11'. lll'lmjo tlóe~o~•- Sr. presidente, poderia es
cusar-mo da vir á tribuna depo!o -das luminosas consi
derE çõee q u.e fez o nobre deputado pelo Paraná. Entre
tanto, h!tveudo perlido a palrovra., direi qne acompanho 
a S. Ex nas obse~vaçõea a respeito do projeo!o S. Ex. 
o comiderou sob outras rdações, cond~mnanda-o por
que t inhil. t•or ílm conceder privilegiao, ~ a pessotl cet·ta 
e de tenl' iuadn. 

Ac1hm ir>.do ro que dis3e o nobre ileput~ do, accree
oentr. rei tumbem quo o proj 90tc é inutil. 

Na b~Jaíi.o pa•Múla vntou -se a. l á n l, 74.6 de 13 de 
Outubro do 1869, autorisandJ o governo n contratar 
n co nGtrncção de doo 's, mediante as condições por ella 
estabe!e~idaP. 

Se, pois, •J gc•VOi'nO e~tá ~ utorisr.do, não !Ó em virtude 
c1a lei dt<1da, eomo em virtude da lei de Agosto de 
1830, a. crnttatHr eatgs e outras obraR concem.enteP. ao 
melho!:'%2ntu m~tsriel elo paiz, oom que f"ndamento 
Tem e>:t r, projeoto investi,· o governo de uma houlaade 
que já ter:>? Dase,pparece :: razão d~ ser em que po· 
deri a fuudar· Re, 

O !';O<erno enoontm nss leif; vigentes a faculdade 
il,t60ÍSII p~tfl O f.m que O projeoto viJ;a, O temos disto 
~eis do t.:rü c-x =3.mplo. 

Hu l'ouoo tempo vi que o governo tinha coatratado 
com um:; companhia a oomtrncçiio da dccrts na provin
oia do Marnnhão. S. Ex. o Sr. ministro da agricultura, 
na seu rulatoJ'Ío, trata cJ.e l'lilla pt·~tençiio a resp"-ÍtO da 
oonatruução do docas na jll'ovinda ~u3 en tenho a honra 
de represem•~. Seuclo icto 1\B!>im, amdv. pergunto: a que 
vem ee;te projeoto ~ 

Contratar oom um individuo certo e determinado é 
excluir fi icléa de oonourrenoia, e em pre ~:ecesimria e 
prov&itnua em taes circumstanoias. Por sua parte o cor
po logiel!lti'lO não dove fazer semelhantes imposiçõea ao 

governo, e nem este s c~ita-las; fóra da lei de Outubro 
do anno prox:imo pasBado nada se deve fazer. · O goTerno 
que a execute oom leddade e justiça. (Apoiaios.) · 

Prevalecendo-me da opportunidade, quero remontar' 
me ligeiramente ao que deu-ae na seesão passada 
quando discutia-.e o projeoto que é a lei n . 7<16 a res• 
peito da oonstruo~ão de docas nos diTersos portos do 
Imperio. 

Nessa ocJ>'Isião chamei a E ttençã~ do governo a res.; 
peito da oomtrucçao de docas na província d~"> Bt· hia,o 
disse que a oonstruoçíí.o alli deveria ser .de f61·ma tal 
que não puzessa em r!soo de absorpçõ:o ou nullilioação 
os vastos e numerosos predios que existem e represeu
t~o avultada soturna de valorea, intere•ses muito im-\ 
portantes. Despertei os inter~ssados, e previ a luta que 
testomunhamoo na imprensa d<ste. c6rte. Hoje ooniirmo 
tudo quando expandi nesta tríb~nP, e o que disse ha 
pouco pela imprensa, . por ter sido imprudentemente 
provcc.'!do a um semelhante terreno. Agora, Sr. presi· 
dente, einila feço um appallo ao gnTeruo, chamando a 
sua attenção áceroa de semalhant3 Gasampto, que !38". 
peita e. g1·andos e valiosos inttlreseea oolleotiToa, oon• 
fiando que a decisão serl\ de tal ordem que a ella presi· 
dão sómente a aRbedoria e a ju~tiça . (Ap oiado:.) 

Tenho conoluido. 

o .Sr. Bltteneourt esperava que a honrada com• 
missão que deu parecer sobre est~ prcjectoo defendEsse 
das impugnações que lhe forão feitr.s peles nobres d_e
putados do Paraná e B"hia ; o seu silencio, porém, 
5ignilion acquiesoencia .ás observações apresentadas. 

Como deputado pela p1·ovincia do Rio-Grande do Sul 
e interessado sm tudo que se n fere ao seu engrandeci
mento, o orador não pó de deixar do cantcst&r essas 
observações. · 

Em pdmdro lugar, o parecer d!l honrada commissão 
basêa·se em informaçõe» do Sr. ministao da agricnl-: 
tura, a quem o projeoto foi nffeoto, e que lhe forão 
favouveis. 

Em segundo lugar, sorprende que se contrarie a oon· 
cessão de privilegio a peBsoa déterminana1 quando con· 
ltantemente se !lpresentão projectoo nesse sentido o 
ainda ultimamente foi coucsdiclo um privilegio a pessoa 
certa para cimstrucção de dooaa na provinoia do Ma· 
ranhão. ' • 

Q!!anto á oxistenoia de uma lei geral nutDrisando o 
goYerno a oo~\trata1• a oonst1·uoção de éoJas para os dif· 
ferentes porto!! do Impo!io, essa lei não EÓ não prohibe 
a oonoessão especial, como o projeoto que ae discute 
não ttata esp~cialmente de docas, rnas tambem de di· 
que2 fluotmmves e de plauos inclinados, serviços que não 
podem ser feitos por (mprezario díverao daquelle que ti· 
ver de construir as docas; aocresoendo ainda a passagem 
do proj ~cto ~efersnte ú. província do Me.rRnhão, que 
trata tambem de àooaa. 

Sobre a neC:essidade dessas oonstrucções, qusm conhe· 
oa a naturezi1 do porto do Rio Grande do Sul, e as dif
fiouldades co'm qua lu tão oa nav.ios de longo curso e de 
oubotogem para o embarqua e deaemba1~que das mer
cadorias que 'tranaportão, sabe as avarias a que essas 
embarcaçõss estão sujeitas e qu~o urgente se torna uma 
medida, desta ord<m. 

Não couhecen·~ o os cidadãos que solicHão esse privi
legio, nem mesmo tendo noticia desse pedido, o orador 
defende c pr', jecto porque t•·ata de um melhoramento 
que muito 1\PfC·'Iaitará á província que representa, a 
porque é uma questão de justiça qua o Rio-GrandB 
do Snl não fique menos favo1·eoido do que as outras 
provinoiaa q llle têm c btido iguaes recursos, mórmente 
quando aqt1ella provincia se acha collocada pela nB· 
tnreze. em oi:rcumstanoias espeoi&es, oii'erecsndo peri
gos e diffiaur'dades á navegação e ao commeroio. 

A respeito do aonourso prévio para concessão de 
pri~ilegios, ha casos em que não pó:le ter lugar, pot-. 
que nem sempre o que olr~reoe maia vantegem é o que 
a e achn maia ' ha~ilitado, 1.0 contre.do, muitas vezes s(i 
tem em vista prejudica~: direitos da terceiro. 

Conc.luindp, o orador pediria, se lhe fosse permittido," 
que o projee;to se ooneidorllllse ,em 3' dilloussão, vist; 
que trata de n6g0cio inilhidu~I; e deolar11 votlir contra 
as emendas. 

O .S11, FIR!lS!DENl'E observ11 que, achnndo-se o pro-: 
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jecto em segunda àisousaão, não se pód.e dispC!lSar a 
terceira. 

o Sr. corrêa : - Sr. presidente, Tou responder 
ligeirr.mente ás observações que acabe. ele faze:r o nobre 
deputado pel& provincia do Sic-Grande do Sul. 

S. Ex. estranuou que eu tivesse vindo 3 tribun~ occu
ploN~le com a materia de que trab Õ prcjecto, sem 

nesse psrecer a ho:1rada commissão àe comm~rc·o, 
il:ldustria e artes declara ter sido ouvido o nobre mini.;tro 
da a~icultura. 

' eu me :?.venturssse a fallar sobre e~te projecto sem 
attendido ás C:)nsi:lerações feitas p~ln home.da com
missão, 

:!l!:ls ::.ssi:: ; li v parecer co:n s. precian s.ttenção, 
e CJ.e-ço dize:. ..) nobre ceputado nelle erz:ergou o 
que cu não p~d.e descobrir. 

A ccmmi&.são exr-õe Eimplcsmente que o ministro ãa 
l:lgricultt:ra informou sobre n pretenção. O que disse o 
nobre mini&tro '! S6meute que julgava de primeira in
tuição a utilidade e convenienci& do melhoramento que 
os pretendentes desoja;vão reali;ar. 

Ccntest • e · ·s.o ee · · • 
melhoramento 't Não. Mns busta isto para que o projeoto 
seja aceito tal qual o redigia a co1lll:ll.i51!ão 't 

Não poeso op:t>ôr-me 11 que se concedão á pro"incia 
do Río-Gra!ld o ul as vanta uo o ·e -
cura nssegu.rar-lhe. Quando pela primeira Tez fallei, 
disse que estava longe de meu pensamento obstar a que 
ella go%88se del38as VIUltagens. 

O SR. CoRah:-Vejamos agora como o nobre de
putado, que accueon-me de menos reflectido, de ter 
"Vindo discutir o projecto sem ha.ver lido o parecer da 
honrada commissão •••• 

O Sa. BlTTE~couaT :-Me parecia. 
O Sa. Coui.:A : - .... deixou r' ~ prestar attençio ás 

observações que tive a honra. da fazer e á emenda que 
apresentei. . 

Se assim não fosse, o nobre deputado nito suppona 
que e_u julgo que o p::ojeoto trata. unicamente da ~ons· 
+ . 

não contém s6mente autorisação ao governo para con
tta.tr.r a coneb:ucçiio de docas, mas refere·::e tnmbcm a 
diques fiuctuantes e -pls.nos inclins.doe, que não o com-
bati ··a A 

são da parte em que se concede ao poaer executivo uma 
faouldade quo já tem pela. lei de 13 do Outu.bro 
de 1869. 

Se eu não att':lnàcsse a que ha no prcjecto idJas nov:?.S, 
se julgasse oue toda a sua materia. estava pre,.enida em 
lei ar.terior,~n-ão proporia q~e elle fosse ementla~o, mce 
rejeitado. 

Para q_?-e o commercio do Rio-Gr&n~e iio Sul go;e 
dcs benchcios result&ntes du const~ucç~o da doca3 nao 
t! !!eces!!s.ria dis?csição novs, basta a da ciEnds lQi, em 
que se encontrão clausuhe er.lutarcs que nao devem ser 
esquaciC!as, como podGrião ser se: ~e conferisse uma. au
tnisação ~special, appli:.~svcl Eó.:r.ente n um~ dns pro
vincias do Imperio. 

O nob:e d~putad.o achou cxtracràinario qce cu cn.
tendease quo o projecto n:i') deve conte::-'~ designa
ção daa p:!ssoes co:::::t quem o governo hs. d!l ccntrs.tar. 
Quando e2perava que S. E:>: ar:r csontassc slgoma razão 
justificativa de &ua ndmiraç:io, ouvi dize: sómc!ltc que 
.o.a. leis aeoe!hantes, citando S. E x o t:x~mplo cls con-

ã e ormma ~s p üso~s pa:a a ' ... çao o 
C.ocs.s no Maranhão. 

Ha engano da parte do 1:obrc dcputatio. Niio fci um~ 
lei quo antorison o contr:1to com essas pe2soas. A 1':!1 

concedeu faculdade ao govern:> pr.r::. f~zcr esse ~J cntros 
contratos iguacs; m!!s ni!o in~i.cou cr.o quem C.cvião 
ser cclcb:-ados. Foi o g:)veruo q ue, cx~~i:lU:cdo as pro· 
poEt ::p_ q14o t .,; c lJ!'CE !l!::os, p: c:fcr io & q·<•J c ;:,m ii c.-ou 
!:lais 'Vat:.tnjos~, co::t~2 .. !an<~o c: m 'iucm a r.;-xc::· ... nt~~~ 

E' o quo deõe;o q "le se f ap com rci.avão á p:-o~incia 
ào Rio-Grande do ~ul. Apresent~::< p:ropostzr., c pr efira 
o goTerno quem, of!e::acendo melhores condições, dG 
garantias de exeoução da& obra11 •. 

TO~O IV 

Nlo pretendo que o gove!no deixe de oontratat: com u 
pe!soas designadas no proJeeto. Entendo que, s.mda. em 
1gu&ldads de circumstanoias, eet.ão ellaa no caso de 
ser prof~riiUul. 

O que não desejo é at&r ~mão! do governo, como 
:aeont~cer:i se elltl não puder contratar senão com os 
Sra. Antonio Ferreira Ramos e Btrnardino JoeéCoelho. 
.A.ttenda o overno s. todas as raz.ões que oe favoreceram 
aos pnnc1ptos e eqm. a e ; mas r.: que com a btrdade, 
da qual !eguran::ente não abussrá, de contratar com 
entrem. 

Póde mcsr:1o acontecer, Sr. presidente, que, aceitando 
._ t' oj wO CB ~:;:mcs e:r. q_ue es , 

em vez de a:lvogar a cauiSa de ~:>na provinoia, como de
seja, n ccntr:.rie; rorquanto se os Srs . Antonio Fer
reira Ramos c B~rn:;rdW.o Jo~é Coelho não a;:resentarem 
propoat!! ·s. que o governo possa assf'ntir, fic11rá o Rio
Gra!ide do Sul privado elo melhoramento que pretende, 
não estando o governo autorissdo para contrstar com 
outros que offereção ccn:liçües sat:ef<:ctorias. 

Ni:o desejo prolons:;s.r a mscussão; creio ter suffi.c;en
temc~te justWca~o a emenda queanimei-me ar.ujeitar 
á approvação da camara (Muito btm.) 

O Sr. Dltteneourt desenvolve de novo cs seus 
argumentos em avor o proJecto, para mostrar ao 
nobre deputado pelo Paraná que não teve intenção de 
attríbuir-lhe leviandade em sua impugnação, e que 
não respond<>-.:. ::é e. S. Ex., mlls tambem ao nobre d.e-
pn n o pe a a 1a. 

Não julga que r. suppressão das palavras proposta 
pelo nobre deputado do Paraná teTeo fim de prejn~car 
o Rio Grande do Sul, masoqueé ve.rdadeéque oproJeoto 

_, e o governo 
entender que as condições do contrato não são favora
"Veis ao melhoramento prcjootado (o que já cc:clarou 
ser de intuitiva neoessidide) não eflectuará BEte con
trato : é, pois, desnece88aria a emenda. 

Concluindo, observa que é :preciao tomar-se em con
sideração aa habilitações do mdividuo que ae propõe 
contratar, os estudos profiuionaes a que tenha proce
dido, as despezaa que já tenha feito; são estas aa VIUl· 
tagens essenciacos a preferir em contratos desta ordem. 
(.t!poiaclo1.) 

o Sr. &raujo Góes: - Devo dizer á oasa, Sr. pre-
st an , que vo to au1 a a. es a !I um o cons
trangido, por não estar nas minhas illtenções roubar-lhe 
o tampo pre~ioso, e nem. mesmo abusar da attençiio dos 
nobres deputados. . . 

~ . -
Sr. m:ini~tro d:l agricultura tinha termi~antemo:cte in
formado a r.::epei:o da p:o:-etenção de qne se t:ata. 

Confer:ne vejo do reJatorio em justifiosç::io do pro
jecto, a opinif.o do hour:~do Sr. ministro da agricultur& 
é esta (U.} O que diSBe oS::. ministro't Que o mclho
tamento (l C.o importanciu. o d.G vantagens para o porto de 
que s~ trata. O Sr. ministro não poderia. dizer o con
trario. S. Ex., poré::n, :t:i:o di•se oousa alguma a res
peito ?o privilegio c da ?oncesião a pes~os certa e deter· 
minao.a.~ como está c;:;nslgnado no proJccto. • 

Eu desejo ouvir 2 opinião do Sr. ministro ca. sgn
cnltura; S. F.x:., em q~em. muit:J confio, fará. o favor ~e 
dizer~rue se acha conTe::..1ente q~e õe concedo. u::n pn
vil~gio para a coostrncção de docss ~os dous indi•iC.noa 
de que trat!l o projecto. 

O Sn. Mt:-tiSTRO DA. A<>RIC'CLTt:n~ dá um aparte. 
O ~n . .An.A.UJD GóEs :-0 mi:li6t erio nso IZJcrre : sabe 

o in&:ividuo, mas fica. o minist:-o. (Ha. outro apart1.) 
Então não continuarei, es er~:c.do, cntret~nto ue 

S. x . tonha a. on a e o.e 1zcr-mc eoJu ga li:l ... lspeneave 
este projecto, quando por lei do Outnb:::o do a:J.!l~ pss
s.,.io e pela de A gesto de 1830 está o gove::-n.o s:1tons~do 
para ta.t>s concese.ões. 

O Sn. BtTTENCOt"RT:- Não apoia.do; de docas 
eú:nente. 

O ~n . .àRA I:J o GóEs :-:Bt:n : cEtimo que o nobre de
~ute. ·>:J r:e!o Ri:;· G::-sn ~c rccc·Dhcça iet:>, e neste caao 
ps.rto de "flt'Ojecto i á não tc!:l funda~ento. E q~anto _á 
coustrucção de ~quee fiuct.u~ntes, parece-me q~e ~o 
devo ser permittida, porque ua provavelmentepreJ't•dicar 
a das dccas1 sem duvida mais ímportantes e provei~ 

33 
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asa: a precedencia de uma concmão r.fastará. & pcasibi- l 
lidsde cia outra. 

O illustre deputado ha õ.e cou,-ir que as doe:.& ~ão pre
feriTei~ ias di.quea !bctusntes. 

O Sa. BtTTE!'iCO"Cli.T di u:::n 2pa!t(?. 

O Sa. ARAt:Jo Góu : - .As doc:u; c:-c!o q::e são p-:a-
• , , ... ~ .. es uc ua::: es no 1C->.l·r4n c 

do Sul, fie:!. feob.c.iia P. por:::: F~ra t. CC:lbtrncç!i.o de 
ao~. Portanto, entendo qae ~!:.dU p~r este b!o :::i:c 
te (i.:;vc a;_)provs:: o proje;:to. 

O nebre de?nti:lo, pnu jcs~~~c!.r s conc-:!ss:ic de 
?rivile~o ::. i::!C..i>id.ui:'s ce~tos a C.otero.i::J.adcs, en.c~::.-ou. 
co~o ir.ve:J.!o qo.r..!q-.:e:: trab:llào prcli.::li::tar c c~~mas 
ql! ~ c~~es i::JC.iv~duC's to::;..b?lo fcitc. 

O 5a . .BtTfE:;conn:- Nib nnoi.ado; ccmo bventc~ 
nãc. · • 

O ~n. Ltut'Jo Gó.&s:- O nobre deputado Ci6SC que 
e!les tinhão di:.-túto a ser i.:lde::nni;s.dos- pele seu cspitú 
empregd.o ncs estudos. 

O ~R. BITTENcomtT : - Per~ú~-me: cu di.se qt:.:J o;; 
~s.bclh.;s, q~-3 cs crçam~nt::s, qu.-:J os e;tuci.os, qua tudo, 
emfr:n, co~:l:tuiA ~m cs~it!!! 2mo.;;.·~te -::.c era recis 
ser tc::m;,Qo ~Q con.>1ae::r.ç:!c. 

O Sa. Aa.uYJo G<í~s: -Mas, se isto não constitcc 
aquillo que E. lei ohr.ma mvc:::J.to ••• 

c;: . . 
e:n ge:a:el, :foi um& espacie. 

O SR. Â.RAUJo GóEs :-Be::n ; e.c.tiio concorda comigo 
em q:lo 11So h~ in'ento. Se não ha inTente, Bi não h& 

. , - me oramen 1 como 
quer a lei de ~o~;to àe de 1830, estes in~viduos não 
têm direito de peQir ao corpo legislativo a prit>riàad.e 
da emprezu, c deve passar 3 emenda sptcsentada pelo 
honraà.o deputndo pelo Paraná, c;.ue provoca a concur
renda, isto é, o goTerno contratará com estes indivi· 
dnos da quem. trata. o projecto, ou com quem melhores 
condições otrert:cer. O corpo le~tivo, determinando 
especial e p.:soio:..me::.te nm indiTiduo, t:ahe f6ra ds O!
hits. em que deve gyrs:, e procede inconYemontemente ••• 

O S&. B~TTE:o;couaT:- Eu digo que não vejo inoo:c
.•enlente zmso. 

. O Mr. Dlo;;;o Tclho (mini:tro da. agricultura), acr.;
dindo ao reclamo do nobre deputado pela provillcia dJ; 
B~, _que deseja a sua opi:rião sobre o projecto e~:: 
discussao . ... 

O 5a. Aa.&.tlo GóEs: -E ,.otarei Clcnforme me disse:-. 
(Rüa.dcu .) 

O Sa. Mr:o;r.sTBo DA AGRICULTURA:- •••• vem á tri
buna declarar que nada mais tem a dizer alé::: do que 
cc:u;ta ea informação prestada pelo seu digno Alltc
cessor, a qual está. na. mesa com os papeis sobre que a 
cci!l.nli.61lão formalou o projecto que so discute. 

Acha qae oeria conveniente aceitar-se a emenda oUe
recià.a pelo nobre deputado pela provincia do Paraná, 
autoria~nd.~ o governo a_ contrata~ com os indiTid':lo!l 

::::.clhores condições oirerecer. 
0 1 ou com que:: 

O SR. AIL\.'IJ'JO GóEs : - Apoiacio. 
O Sn. M1~ISTRO DA. A~tiCt;LTt;RÃ :-A q'lestão é mcito 

s~:nples. e a camara está habilitada a resolvê )a e~ Tista 
C.c parecer õ.a. c:>mmissão e dn discnssão, <;iua vdo tr&ze:
~~1d.a mal> ltu. 

Cabe.:l.he àUer que o go"VCtllo ar.tá autcrisado .•• 
O ~R. AaA:~:Jo G6Es : - Eo.tão é inutil. 
O S1L BITTE:scouaT: - Perdão ; or.ça o reste. 
O ~a. MnuaTn o DA. AGRICt:L'I'tn A. : - -•• par& fazer c 

c~::.t.'"f-to :::elativa:r.cnte ~:! ~OC?.s c ás obras qt<e forç:::::. 

de sua depend.en;;ia. M211 a pretençl::'l dos supplicante~ 
versa t&mb~m soà:e diqiics iucCltantes, planos incli
nM.oe, e!c. Porlil:tJ.to, ~ alj,.to:risliçãc C.o poda: legir.latito 
deve eer limitada e. es:es objectos. 

E' o que tel:l a dizer. 
O ~a. Auno Góu: -Estou sa:lsfeito. 

.. a ;:.::us:t'IS., e po:::1 C-i!': "' ,.o os 
o proj~cto, é app::ov;::~o, be!a cc:::.:.o o.s ;.;!::le!lÜ>.s, e pos:;~ 
á 3• d.izc:.us~o. 

t.icio1 e:ltrc i~adiatamen~o o p;:oj-; czo 13.CJ 3• Cls:u~s!io. 
Ccru:ulta.is. s. camr-.rr., n:~chc pela o.ffu:mati'i's.. 
Entra, por ccn~cq<!:>D.c.i2, e!i: 3' ~c::ssso o referido 

pro1<-cto; e L::ic h:=.'l"er.tl:; quem peçs s pslans, é po~to 
s vÕ~:cs o apprcv&à.o; e &e:o.do a:!opt:.do :J.~ fó:I:l:l cr.::te:::J.
ds~a, vaf ~ COIIlmlS~O de Ied!lCÇi!0. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEll DO DIA. 

REFOIQ!..\. JUD~CI..UUA. 

u::. a .., scusseo o proJ.::cto ::efcr:nando di-
veress dis?os:çõ~s d?. lei do 3 d~ Dezembro de 184.1, 
com as emendas apoiadas. 

Vêm -~ 

mente em diso~íio, as s<:g ~intes : 
< Â.O art. 1" ~ a• St:.pprims·Ee :i. palavra - msgi3• 

trados. 
Í -E 6 

« A.o art. 3" ~ 4• suppril:r:ã'J-se as palavras - co· 
mulati"Vamente com os juiz< a de paz. 

< O artigo 6• seja reà.igido do seguinte modo : 
« Todo• os crimes de t.buso do liberdade de im

prensa. e de oommtlllÍoar o pensamento por mais de 
quinze pessoas por meio de esoriptos não impressos ~;orão 
julg&dos pelo jury, ainda que o c:ime tenha menor 
pena que a de seis mezes d3 prisão, salvo os classifi
cados nos &tts- 31)3 e sega.intes Elo ooàigo criminal. 
~ A._o srt. 8" § 1" aoorescente-ae no tim - além da!! 

c Ao art. a·~ s·, "onde diz- Otl por mslfeitore!-, 
diga-se :-ou quaesquer <Jelinquentes. 

c Ao art. ~· § 10.-Supprim.a-se este paragrapbo. 
• • a se a palavra ~ de 

paz.-Jeronymo Maximo Nogueira Peniào. » 

c OJrereço oomo omenw substitutivas so projeoto 
de reforma judioiaria os projc:c~os que apresentei o &nno 
passado soore reforma pclicial, reforma judioiaria, 
htJb1tu-corpu: e alterações no processo oi Til e oriminn.l • 
-J. dt .. Vmc~:~r. » 

c A.rtigo.-Fioa extincto o contencioso adminstrati· 
vo. Todas as questõe!l que verssrc:n sobre os direito~ 
individuaes eão ,•.a privativs. competenoia do poder ju· 
diciario.-1. de Almcar. » 

o Sr. Perdl;iiiO Malhelro (Atte~ção) : -Sr. 
preaidcnte,rompo o propositoem que estnade não tomar 
parto em d~bates lUl presente seasão por justos motiTos, 
e prillcipslmente em ra;;ão do meu máo estado desande, 
mas o gumpto ele que se trata é do tal magnitude e 
de especialidade tal, qae eeri& faltar ao meu dever se 
não oonoorressll qna.nto em mim ocubesse para que eõta 
augusta. cam&ra po118P. envi~ ao senado u'nl projeoto à.e 
retor::na 'uiliciaria como n ~ 
p c ser re~rettido, afim da q11e, revisto c corrigido, 
e concordanio a c&marr. com essa corrocçíio, te::ilia a 
ter lei p:oveito5a, e digo.:. não aó do corpo legislativo e 
da camara acta:.l, mas do p~tid.o CiU':: :J.ós rapresex:.
tamos. 

A espacic.licisdo da ma~eri.s. ainà.:; m.sis exigia. de mim 
&te cumprimento de dever; form.sdo em scio::tcias ju
ridicas e sociaes, exercen<io a 10Õ.vocaci~ ne;;ts. côr..e b.a 
vinte annos, com tal on q<1:ü leitura e p:atic~ de11tes 
negooios-.• 

VozEs : - E' ':41::. doõ or:&a=c:ltcs C.2. ms.gistrs.tu:a. 
(Muilot apoiadot.) 

O SR. Piii.DI'-ÃO !ll.u.m:lll.o:-... :;~o d.eli&1 por motivo 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 08- PÃjgina 7 de 20 

SESSAO EM 19 DE AGOSTO DE !870. 259 

!oEseelle qual fosse,deixar tambemdecontribuir oom o 
meu contingente; seria faltar ao c::u:nprimento de um 
dos mais imperioeos deTeres que peaão eobxe quem oc
cupa uma cadeira n~ta casa. 

Não é discur11o que vou pronunciar ; vou apenas 
cx::.ôr aos mecs collegss o re5ultado do e!itudo c;,ue fiz 
sobre o projecto d~s nobres oommiEsõei, procurando ao 
J:~esmo empo sne n r em gers ss vere~ ez.en e 
~dilitivcs que tive a l:onra de ;;ubn:ett3:.- ao !!eu oriterio 
e :o.praciação, bem como de alguns octrcs c:>llegas que 
conconêrão par~ o mesmo L.~. _ 

- "" ... ~ .. 
bem clarême~te desenhac!o desde a. t.e~reão do anno 
pssaaco. 

Po!' convite de n::::t nosso collcga c?pntado por Per
~s:nbuco, alguns, poucos, oompanhe"ros estudavamcs 
psrticu!nrmente e:n minha casa a refcrma ju-liciaria, 
no proposito, sem côr !?.lguma de hostilidtde ao governo, 
de ame~entllrmos c:::n tempo o resultado desses no&os 
estudos. 

Adiantados iá se scha"Yão, c pnm e!!es concor:~rão 
alguns dos membros das commissões de justiça civil e 
orimin.s.J., um dos quaes o."-:::"p!i hoje uma. cadeira no 

' 4" disto-ioto do Rio de Janeiro (que sinro não se aohe 
presente) lembrou-se de requerer a nomceçio de uma 
ocnnmissão espe:lisl, á qual fosse remottido um projeoto . .. . . . -
ns emendas Gonvenientes. 

Todos temoa prc~:ente a que deu isto lnEiar (apoiado$) ; 
fez-se d.easte req nerimento , que era inteuamcnte inof-

• - CO!\.. o - • 

deixar de procede: como proacdeu, desd.e qa.c acompa
nhava. o ~o-verno : o requerimento cahio ; mas ou, que 
tinha arstgnado esse requerime11to, sustentei-o com. o 
meu voto ; outros igualme::1te o fizcrão ; não me arre
pendo do que fiz (apoiad,:); era. ooherente. (.Apoics
dol.) 

Ai nas. na. presente sessão o nobre deputado -pelo 3" dis
tricto do Rio de Janeiro, sob su'!l responeabilidade indi
vidual, apresentou identico requerimento, que tambem 
cs.hio. (Apoiado1. ) 

Até que afinal o governo rell'clv~u· se a fdzor este 
allilo o ue tinhamos uerido fazer o an o w:stdo e 
que m;;dia ter dado O TaDtlljOSO resultado ce ee adiantar 
um anno na discns&ão. 

O Sa . FERREIRJ. VrA~NJ. : - Apoiedo. 

' este mea procedimento, ~u ·reconhcç:> de intims e pro-
funde oonvioçlio ::&necsssideê!e da.refórma em diecu!si"J, 
n:ss de uma rafónna que satisfaça as ntpira.~õ~s :lotuaes 
da nossa sooied&de, 'as ~s?irsções do pr.iz·c da opinião, 
as aEpiraçõ~& l:=giti:m.as de amboo os patt.idos. 

O SB. FER.B.EinA. Vu.xxA. : .!- Ap:;ind.o. 

O Sn. PE:szoo:- A questão é do paiz. 
O Sa Pza.DrG:\.o llitKErno : - Prescindirei s bsolu

tnmen.te da queatã:~ d.J co:1Sança q-:::e possa merecer on 
deixar de merecer o gabinete, ~eja e.no qnal i õ:. 

O Sn. FERBEIJU Vu.x:sA. :- Apoiado. 
O Sa. PEBJnG:io Mu.HEino : - Eu. n r;o tenhG em 

'"'ista senã:> o bem publico ; o o bem publico, sobre
tudo ~esta matt!ria, exige imperioeamento que nós 
pGn1lr.~cs de perto er;sae que1 tõcs de :~:nor-proprio, d14 
cx:t;-e:na susceptibilid&::o, quo não podem se::1ão pre
juclicsr; t :ate:=of:i de estudar a mn.terir~, compcnztradcs 
de tod~> :1 sur. impo:::tan Ciia e grs.Yidaà.e em ~>i e nas 
''!:RS oomleqaenc1ns. • po1a :>: . 

0 me'J. des rj o, po1"t~nto, j :í. \·ém cs ::.em nob!'es col
li3gas, é o ::::1ai:> sin::ero, o l:l~is puro c clevn.d~ . 
~" ~o que t iv.!r d~ dizer !!!.e. ach.a.r e;n O?posi~ão ao 

!>e::l~arr.G:.to dss n obres conmassões e mezmo do go
verno (o que j :i. cons~a d:::a e!:lcndas e additivos que tive 
~ hcx:.ru de cfferoce ::), ~ão to:nel:!, peço, co:::o espixito 
de hosti lidade, S<J ~ã" co:no umr. m anifestação de 11ue 
desejo concorrer am boa f~ c~ID todos os elementos de 
era e pesca dbpô;:. 

O ~n • .ALE:-o·cu. AauuPS :-De cutro :noilo :::~ib fOde
mo!: CO::lE-iderar. 

O ~R. PEl'.DlGÃo ~I.u:.m:::>o :-E'l digo ;s~o po•;.ue, 

fil'!:to ds. '?rovincia d'3 Minas, ret~into-me da desconfiança 
natural aOl! filhos deata proTinoia e mesmo de outra~~ ; 
tenh3 so.spdtas de que as minh!lB idéas não eão pele go
v~rno aceitas on peio ~en~ de bom grado, talYeZ por 
::ao poder en bem Bttingir o que se tenha em vista. 

E dig:> iEto, porque ainda n!leeasão do anno p&ssade; 
ofl'ereoenC.o aqui um roj ~oto para melhoramento ·do · uizo 

os e1 os a e.zen 1 p:'OJecto que coz:tbinei com o 
Sr. ministro da fazer.1~n, pras!.dento do conselho, foi 
elle remettido por infiuenci~ do gote::no ás com'!!!is~ões 
r eunidas de fazend<:. o justiÇ!l civil. met!mo com prejuizo 

· a •. r <-r, JU gn o cn .,muu l:::.a1gno 
à.a diicUSSão. (Muitos não apciadDt.} 

Foi o qna se passou; igual sorte qu&uto a alga.ns ou
tros que tive a auC.11cia (11cto ap~ialto•) de ofrarecer ao 
estudo da camara. 

De moio qne tenho-me vi.t:to forçado a retrahir-!!le, 
porque sigo a regra de nunca adiantc.r-mQ demasiado, 
e de aoei:ar a ~csição em que me collooão. 

Se og"e:.-eoi squelle projeo;o, foi pcrqne li no relato
rio C.o ministerio da fazendiS idéas com 815 quaes con
cordaTa, c antes de oUerecê-lo pedi licença, por cefa
rencia, para !:pre!enta-lo; de ois que vi a sort9 que 
+ • • • .. 
• , I -

tendo que o não devo faz~r, e nem de combin&r oousa 
alguma; tenho apresentado alguns trahalllos aob mi
nh~ exolnsiva :eeponaa~ilidade, por me parecer que ~6 

preferiria r(; tirar-me 7 e de!xar vaga 'estll cadeira. 
(Muito bem.) 

En cheguei mesmo s oonsaltar a cl gall!' de n::_ellB 

é renunciavel. Di!aerão·me que não; vi-ms1 pois, for-: 
yado a continuar. 

O Sn. Catz MACHADO: -Não é renunoiavel, m!U!l 
tsmbem nlio é impcratiTo. 

O Sa. PsnDIGÃo lt.t..uu:rao : -Senhores, nãc temos 
pres3ntemente entro mãos reforma alguma de msiot: 
impor~ncia do que aquella que diBcntimos; isto é, a 
reforma judioiaria como eu a oomprehendo7 e não a 
r<lforma judioiaria como parece que o governo quer 
ocmnrehen.<ler, em vista do prejeoto aubstitutivo, otre
r~oi~'!_ ~esta. :-n~ustu. oamara pelas oommissões de jll.S-

, • r. muus o 
justiçs. interino. Eu declaro franca, positiva e alar&• 
mente que, se o governo niio convier em alterar ests 
projeoto, não ~OJ? pequenas modilic~ções, mas pro!un-

I I 

sejcs, ter de votur contra ello, porque estou conTencido 
do:~ que não pód.e aati&f,: :z.~r ns nessas actuaes nece::sida
des, se Ex:igencias justas do paiz, além de não corres
ponder a outrar; oondições pret!!:!.didas por todos os par
tidos para. ohegar ao fim qno ao tem almejado. 

A. :.-eforms. jndiciario. é pedi:ia e tentada desde 1845; 
portanto hs um quarto de sceulo. Se clla se apresente 
como uma lei eimpleJ, apenas como uma ou outr.1 
modifioaçã:1, aliás conveniente on inconveniente, se 
ella não cor:eeponde ao titnlo de n[ormr;, co:n tanto 
epparato :tpregoada, ce é quando muito uma ligeira 
emenda, segundo o systc::na denominado outr'ora das 
c arretilh&s, eu preferiria em tal caso este l.'ystema, quíl 
teria sido proveitoso ao ha mais tempo empreg~eío; 
p 3ré:n não a denominemos então rt(orma juàiciaria. 
( .4poiaàc:. ) 

'fc;:x:lo !lssim mcciz: tlln::ent11 dcc~!lrsao o men voto; 
p23~srei a f&zcr algumas considaraçõos goraes. 

Eata pretenç:io de roforma jndiciaria visa -::.m 
de m · 

~!J.oram~nto d11. ndmini~>tração da justiç:~. as liberdades 
pnblicru;, a liberd:~.de civil o politicl, não como ac~J;al
:::neute se s.ch:io; quaGi letra :xorta. na lei . 

Xão é que as leis uctu:~.es deixem de fornecer mtíos 
de gu::.rds.r SB liberdr.des ; m:~.s tem-se abtll!ado por tal 
f6r::na, qu~ parC!ce que a lei tem d esspparecido oto est~ 
!!niquile.da. annnllada. 

O ~ I\. FE"&.B.EIU. VrA!'i:'\A :-E' verdade. 
O Sa. Pnnrc:io MALHr:n\0: - Eu. bem asei que :oiio 

basta a r eforma de um ou outro ponto pa..-a se cl:.egar 
áquelte de:ideratum. Isto d&pcoda não Cl;:~lush·amt''"te 
da lei, m:;s .. e ma.ito, ea ed11cação politica cio ? OVO; 

edt:C:iÇ:Õ.o q_u t7 ::os f&;~a e que h a c e pro'rir da :lllilOr c:it'"n-: 
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eiio da instruoção publica, sobretudo a. primaria., por aer 
aquella que E!cve c~e~ a t~os,e tam~~ da fo~ 
da opinião, do espmto publico, da 'firil.idade politlca, 
os melhorea oorrectivos contra os abusos do poder, oon· 
tra essa degeneração do B!Stema represcn;ativo, que 
cada. dia marcha com maior rapide:r;. (Jpoiados.) De-

am me · · · -
(.&iJo&adOJ.) 

Senhor~s, o meio legal mais effioaz para. a garantia real 
das liberdades é, em minha opinião, a organisação judi
ciaria. .4 oiaào1. 

Tem-se falhdo em reforma àa iei do recrutamento, 
da. lei eleitural e da gc.arda nacional. Quanto a mim, 
faç'io as reformas que fizerem, se nós não tivermos uma 
orgaoi~acão judicis.ris. bem montnda, bem regulada, 
os abuses hão de continc.ar, porque não é possivel o 
correotivo cnde não é possivel a boa administração da 
jus~çs. (Apoia.doi.J 

Se o recrutador fôr eff'ectivamente respanssbilisado, 
elle não ha de ter a mesma facilidade de recrutar. Se 
os factos abusivos praticados nos actcs eleitoraes não 
fere:m punidos, elles oontinuará.i5 sempre. (.Apoiadot. ) 
Aasim tambem, 1e o officia! ou commandante, me~mo 

• I i ' . . l 
fôr re.sponsabilisado, os abusos hão de persistir; che
gado a este ponto, que creio de extrema evidencia, é 
claro e manifesto que a o:ganisação. jucllciar~a bem 

, 
oaz e real garantia contra todos os abusos. 

Debaixo dest9 elevado ponto de vieta, a reforma judi
ciaria é da 1pa.is transoenà.ente imp~rtan.cia. ~ como 

t ' augnsta camara; só como tal a votarei. 
N6a temos duas leis de o~ganieacão judiciaria. São a. 

lei de 1832 (co digo do processo) · e a lei de 3 do De
zembro de 1841. 

Na lei de 1832 prepondera o elemento democratico, 
jui:.es de paz com muitas attribuiçê5es, juntss de paz~ 
jurados, jnrv de accc.sação, jury de julgamento, ha
b•as-corpuz ãpreciado por todas a!! autoridades, etc. 

Na lei de 1841 prepondera o principio d!l autori
dade. (Apo&adot.) 

Estas leis ~verão sua justa. razií? de ser. (lfpoiados.) 

t:ascer naturalmente das circumst:mciaa que a provo
cao, que llie dão orxgem e nascimento. 

A de 1832 nascau nattU"alm.ente das ciroumstancias 
..:.o n rovoc:í.rão· o mo11mo c':lailto á lei de 3 àe Deze -

bro. Eu me explioa. 
Preponders na lei de 1832 o elemento democratico; 

porque'? E' um pontohisterico. 
Depois da independencia, convocada a constituinte 

brRzileira, foi eeta violentament.g dissolvida em 1823. 
Desde logo o elemento àemocratico no Imperio, que 

mal acabava de sahir do jugo do t,:>verno absclutl), do 
do:ninio do oolonia e poc.c::l depois :le r~io.o · unido, que 
!:avia conquistado a liberdade, com!lçou a aterrar-se 
fclr::.inado por aquelle acto emanado do po:ler mo
narchico. 
Desd~ então ficou prevenido contra Pstc po~cr. 
o Sn.. FERREIRA vu~NA: -E' o estado ~os povos 

liv..·es. 
O Sa. PERDI~;Ão 1\l.uHEIRo:-E:n 1828 a guerra à:1 Cis

platina, ter::=inad~ de :maneira hum:lhaut~ para o Brazil, 
ain~ concnreu para q_ue, t en:lo se accumulacio àiversaa 
ca":Is~s. se agg:.-c'l":tsse a prevc::~ção e suspeita ào ele
I::e::to demccrstico contra r.s tenC.ancias ào elemento 
I::onarchico ; por fór:m:. que, exacerbadas Jiela suspeita 

Continuou, portanto, o elemento democratico a pre
ponderar na sociedade, preponderancia que não era 
exclusiva deste ou daquelle partido. Naquella época, 
diz B9rnardo Pereira de Vasconcellos, todos erão libe
raes. Vietorioso impoz condições, exigio arrhu. A lei 
de 1832 (codigo do processo) satisfez a esEss e:tigencias 

· ooratico, do 
partido liberal daqc.ella época, -1ue era o partido de 
todos, dando garantias eolidas a favor da liberdade 
contra o poder, contra o absolntiAmo; o tanto aseim é, 

ue ss 1 • foi refe da · 
neiro L~ão, depois msrquez de Paranli. 

Mss, porque a reforma comtsnte da lei de 3 de De
zembro d(l I 841 't 

Em politica, senhores, ha sempre tende~cia para a 
t>xageração; o elemento vencedor não se satisfaz, q:ner 
ir além das raias justas da sua viotoria, quer tirar della 
todas as extTem~ conseqneneias, e muitas vezes e66Sil 
consequenoias extremas conduzem ás revoluções. Para. 
exemplo ahi está a grande revolução franceza, e entre 
nós ahi estão a:s oonsequencias das prettlnções ex:agoradaa 
do elemento democratico. 

Em 1832 tratou-se de autorisar u!.:la oonstitaiote ue 
re ormll!se a con.! utçao o m~rto em cortes zutigos. 
O que se pretendeu nessa época 't A abolição do poder 
moderador, a monarchia federativa e causas semelhan
tes, constitoindo-se as províncias quasi em Estados, des· 
· o oen o; o qne ser1a sem un 

o desmantelamento do Imperio. Feli•mente já o ele
mento conservador que existia no senado obstou a que 
-viseemos desmoronar-se esta obra ce mais de tree eeou-

, 1 r gu za-a 
união de tcào o Brazil, a unidade do I:nperio. 

O Sa. ARAUJO GóEs :-E aqui na camara, os Srs. Eva
risto Ferreira da Veiga, Antonil) Pereira Rebouças e 
outros. 

O SR. PEB.DIGlo MALHEmo :- A metropole, durante 
o tempo colonial, sUJtentou sempre a conservação do 
Brazil unido ; nem apropria conquista hollandeza pre
"faleceu ; a monarchia federativa, {IOrém, seria bastante 
para retalhar o Imperio em diversas republiquetas. 

Ainda em 1834 o mesmo elemento conservador co 
senado obatou a ue a nossa histeria fosse mcnchada or 
um scto 1n gno e um ?ovo civilisado : a camara os 
deputr.doa havia decretado nessa época. o banimento do 
ex-Imperador; no senado, porém, cabio eEse projecto; 
honra lhe Bf-ja faita • 

as as 1 as o cscentra açao n o morrêrão ; so 
contrario, forão progredindo; a semente lançada. germi
nára. Em 1834 a camara como constituinte, sem o con
curso do eenado, fez :~ reforma da constituiçã:> quo se 
chamou acto addidonal; e nella encontramos novos 
vestigio3 da prepodorancin <lo tllemento demoeratico, em 
parte justos o razor.vcis, mas em parte já ex:sgorados. 

Nessa época o partido, então chamado liberal mo
derado, pois qne o outro era denominado exe~ltado1 
dividia-se, c dello t:asccu o partido consert"cdor. Esta 
icisão que se operou no partido liberal antigo já havia 
cooeç?.do em 1832; porém prcn':lnciou·l!.e mais fran· 
ca:nente em 1834 oor cccasiâo C.a reforme. C.a consti-
tuiç:io. • 

AB revolu~ü;s continue.vã:> no Imperio, por ::odo elle 
laus.Ya o incendio da anarchia, d<!sde o Pará até o Rio· 
Grande do Sul; niio !Ja,·ia eegc.ra=ça individual, nc:n de 
propriedade, nam do honra, nem de vida. A ore!em pu
blica e todos os direitos estavão c::n permano:J::J~e perigo. 

Tal era o estado àesgrnçsdo de nossa patria, t&.Lera 
a abysma para qae ells eaeinhave , quenC:o o p&rtido 
consGrvsdor coneoiido-.-ec em fina de 1835, e mais 
franca c decididamente ea p:.-o::mnciou em 1837. Desta. 
dnta me:nors.vel marco en a existencia à.o part!C.o con~ 
servador. 

U:~tA. Vo:z::-A?ci:.C.o; ~9 de Setc:nbro de 1837. 
O ~R. PERDIGÃO MALHEillO :-Co:lseguin~i!mente, sen

do esse o este do em que se t c'!lava o paiz, poeer-se-h.ia 
acaso à.eix<>r G.e tOt=ólr providencias cffi.cazê.; ~entra se
melha::.te à csorganis::çüo~ contra u:ma t al ana::ch :r. que 
t er:.dia a &niquilsr o I:nperio, a não respci:ar direito:; 
alguns t:em de vida, nec C:c proprieda:e, ne:n de 
honra '! Não ers noseivel. 

J á a lei da intêrpretação do acto ad.àicio::.al, pro-
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:t=ulgad.a em 18401 fô~a um grand.e correetivo peste á todcs ca partidos, per sens hon:ens maia not&veis. 
axc:l>itancia das attribuições conferidas pelo acto aC.~i- Hojey a SEpiração da todos é a elliant;IJ! da liberdade 
cion!U; mas 21 lei de 3 de De:.r;embro õ.e 1841 é sque!h e da. ordem, do elemellto det:ooratioo e do principio da 
que, d:t:td.o melhor fórma e organisaçio á. justiça, con- autoridade. Tal é a verdadeira, real e justa upiraçio 
cor:e:: mais c.ffiaazmente para qlle foasa C(tssan~c esee ào paiz-
desgraçad.o estado em quo se achava então o ncsso t-~:z. A reforma t:ne Parece po:tsnto incüspellS&"Vel, ui!la 
Era i::l.~ispall8avel arma: a s.utoriclad.a, dar-lhe fc::;a. necessidade indec1i::.tvel, e direi mesmo Ul" . ente: no 

- o ra n~o po emca cun!xnuat 
Port:tnto, j4 vem os meus nobres collogas q::e ::~:i:o co:::a o syetc:na oa<; t~m'-•· 

só o c::digo do processo de 1832. mts a lei C.a re!c:::::::. A falia do tb.icno inscreTéu c::>mo programoll- C.o go-
de 3 de Dazembro de 1841, erão e ;;ão perfeitr;::::.::<>;;;e verno-melho~amer.to. da a!ministraç·~o da ;'urtiça.-, ;) 
jus:ifiou:los, por 11erem ' - - om o:.lJll!l o "l me-
fzerão naeoer . didas que so devem tomar; problema €:Xtremaoente 

Vojamos agora so de 1841 para oá as circal!ls~f.:l:!:e.s complc;s:o_ 
ocntb.r:.ário a& mesmas daquella épocs, e ab:is c s~o, O proj~cto , Sr. :msidente, !lÍÍO CC!lté:n se:1ã::> dgnmas 
cu se se têm alterado. ligeir2s moiiEcsçõ:?s do 1ta:u 'J'"O (apoiados); cllo:< não 

Se !s cir.::tmlstanoias eão as mesmas, então a cc!1c::r- sAtisfaz nem aos proprios membros da commieeüo, a. 
eio é evide::1te, nada de reforma; porém se se ab;:á.- maior parte à.cs qn~tes es~ignár~o com testricc;õ~s ; e 
:rio, 'fejamos tambem quaes &s reformas q:1e se 2.0!-ve:::l nquelle3 mPsmcs que o não Eze:ão, declnr::rãc que se 
fsze:, porque a lei é feita para vigorar a re~er :l:::il havico rJaer\·a~o p~rs Ot:\'ir a discussão c acoitar ss 
certo neriodo d.e futuro, o não convém fsze: leis -or.:~ emend2s que lhe~ parece,sem sc~itaveis. A totnlid~de 
aeren}brevçmente reform:das, sobretudo leis d.a o:gr.;::- dos membros de~ts. a"Cgnsta Climara, qt:e hã:> fallado 
saçüo ju-lieiaris, por natureza permaoe.o.tes. sobre a. raatoris, :<1m ài!"igido o conccrrid:> com P.S suas 

---~S~e~n~h~c~r~~~~~e~s~~~~~~i~a~d~~ul~8~3~2~e~d~e~lR~4~lu~~~~s~ec=~le~~~o~~~~e~m~e~~~a~a~s~;~e~a~~~si~m~.me~noo q~ o ~~~e~ji~~ 
politico, não hs duvida ; nem póde dei:ur de ser sssim condemnndc por 61 mesmo. 
em relação á lei que trata de organi10ar um poder p::li- OSn..Au:NCA.n. Aiun!J.>E :-0 voto~a camaradccEirá. 
tioo, como é o jo.dicinL A ref:>rma qu.e so quer tentar 0 Sa. PEnDlGlo !,~.,Le:EIRO : _Eu níio dese · 0 rém 
h!l de neeeeaariamente a · i a '·' 

ptopos1to para s parti arios. Isto seria de!virt::.sr presente eómente, ee h c.je on amunhã, mas para um 
oo::1pletameo.te o fiitl. da lei, prejudicando o serviço jH:- faturo 0 mllii proxic..o que se:r possa. 
blico, que é o qttA de-vemos ter em vista, e nii:o 0 se:vic;o Entendo que tndo q ue não seja orgat:i!ar cooveniBn-
de partidoa. F nem cu oomprehendo, por ma!s q:lc se - - . 
tenha dito, que aquellasleis de 1g32 e lS!il fo.;s!!m p:::-o- temente a JUS~;ça, quanto ao pwoa! e quanto as a.ttri-

d d " • "' - . buif~es (taes eão os .bet:.s do::s grnndes rnmcsJ tl edific;1r mclga as no intuito e 1S.Tonenr 1nteres~es p~>rti~~!Oõ. na arês. . 
Ta.~:o, que a lei de 1841, por cansa da qual o pa::::i:lo 
co~~ario pegou em armas e fez derra:ne.r s angue, ahi O !3n. UcnôA. CA.V.ucA.:sTI:- E ' tempo perdido. 
se ~chs. intacta; eondo que, eubio.do por vezes esse p&r- O SR- PERDIGlo Mu.nEIRO:- A or~anissção judi-
tiC.o ao poder, e em condições da s reformar, ns.i!a ~~z cinrh, J sob::etnco dz. ::::lagistratura, é, nesta caso, 11 
neste eentido; houve apenas tentativas. ped.r& angular da refcr~a pret!.'n'"ida: mas é nccess:-

Nso está na intenção de nenhum de n M, nem ~;) ;z:o- rlo ter :lella c.;:~ vi<tlJ. Q typa ou e padrãe eells~itu-
tarno, fazer a reforma jaêüoieria no interesse pr.::t:d:!- cional (apoiado1i, do qual nos !!C'!la-::los bastr.Dt'l nfss-
ri~: embora, mesmo involtmtariameutr,. 'a impri~s ::::.a tados: é :empo de ir::Jo ncs apprc ~i::r:ando 0 mais bre~e 
refo=ma que se fizer o typo ou feição politic!l. do P~l"- po~sivcl, do q-ce u con~~itt:.:çs.o detcrmi:lou, qul.l sc~o 
tido que estiver no poder, o qoe é couss dil·e;:õu_ S:: perfaiú,nro:ote btm Fla-~ejr.E'o e liStiFfactorio. (ApeiGàal.) 
fore:::1 os oog~ervadores oa que façio a r cforma,ne:Jew:.- 0 quo ftil ts. é C.ar-l.b.c c dese::::.volvi.I:lcr.to comc~ic:J.t;) 
·ria:nente a lei ha de mais ou mano~: n?rese::::.tsr ! y;>o (apGi~do1) : I:''ca ::l'!ais. 
co~servsC.or; se fcr~m os lib3raes, ha de ~pr~ se:1!ar A or9 anisaçi1o ju-:!.1Ciaria cc:npreh~:ode, como iEzis, 
mais ou mencs o typo liberal, m.odificeà.a e!sa r efcr- o prsscal e s;; a::rEuiçõts: é'e!da que o poder j~dicisrio 
ma conformo as cir~umstanoias e esse oaraoter ou :ypcõ 50 ach:lr co:lver.ieute:ne~te ccn!tltoido segundo 0 p;:-
o U:igirem. dr:io a QUtl ac~b:: i ce :::'éferir-:n~, C cis:!ibui:l:IS ta~bei:l 

Ora, se toaos os partidos têm o direito de fa=e:r :. conyc~iê!l!c::!:e~~c :;s; di ·:e:s~s sttribniçGes pc:os sev~ 
refor:na judicinria, o partido OO!leervador me p:a:ece diver.;o.:. agent ·~s, 1,65 t:r~~o~ 0 ele:: . .::::J.to :::::ai!l pcc~rcso 
que está mais no Caso de a f:lzer; porque, se ~Z ~C::U d!3 go;:a.n.t in fl 'lõ c:re~t::.s bdivid:1ncs, d.P. orà.em rublica, 
de mcdi.ficar a lei de 3 de Dezembro que foi e::::-.::aC.tJ. em ~:ns palr.•·:J;, do bo:::::-e~tar .:;~ sr.ci<!daC.e oJ.::J garal; 
do do':l::inio eonsc,rvador, e tt!.mbei:l de voltar C~.r=_ -;,~.:~co tetemcs f-i::.·.:!'. ~,!li 2 gn:.:::.üc v:;.:;.!:sg0:c::. da. e1Tecthü res-
ao system a. da lei de 1832, o:c. a qual ali:ís !n;be::n po~s~bili·iaà,- _ i:e rep::~s~ã·; eles :J.u~~os, o pvr:sat :; ds. 
teve ell9 sua parto, é claro quo ests. re!orr:!~ fe~ts ;::elo prc.-e!lçã,, 2a :::cp~tiçâc üe1:es (apoicdoJ) ; desce quo s<-jão 
par~ido conserndor, mes.I:lo quancio ze ccn:ign~= c~:- re2:r.::ni .ic~, 1?1lcs n :?:o t :: rep:JC.oz:rJü; ;:epe~e;:u-~e por 
:as icé:~ s do 1232, t erá se::n~ml face Oo:lscrva~::::.; o que ::1?:0 h~ :cpre•s~:: : c: c:~"' não :·c 1h , ?c:q-.:e r.. ms-
p cü n:le ha ce:J.Sttra alg~A!lla a faze: a s..:~clb.:;;::.:.:: ::"s- gist:~t~:·s (;::.1 rC' .r.:!c.a-:~ z::re> .;.;:á co::::vc:oi.-nto:=e!!.tl] 
peitt'. mc::::t•F!:J.. (.~p~ic:d: s . ) 

Ainda que por eate lado se pl"~~C!l2cs~ o f~zs -: n.l- A b-:2 ma;:::~tr:>::.:r~ é r:. cç::;.:::::.~ ::::;.i:; ?c;;;;;;nt :: ào 
gc'!::la cen&u;:a, c:1 entendo que, n ão pc.C.e!l.::o ~-- • .:::a e;i::c:o Eoc::ü 
se: est!l.cio!larias, as circun:s::,nci~s d,:~-c;m aco::õ2;!nr 
urnodl5®çõ~; ee~Mmo2ili~~~~od~c~m~~~e~=~=~o~uun~-~--~04~~ft~'~·F~EzrLn~F~IEL\Lt~-~;\~,~-~~·L· ~·~~~~?~o~iaa~a~o~~~~· ~o~~ao~3ee~:~-~-o~r~-~ 

Y r ~::x:cci.lc::.~·ia, -.c.:q-.:.e é c· r: ::C.e: " ::.e d~c;2e • da vida ti:io de i:3.éss muito m:.is adi :'lut~das- • ..- - ., -
d d é b .. ·· · h::ma=. 'l . .A.oaao o parti o conser-va o:- não ta!r.. c..:. ::.a .o:~e:-

G.sd.e e do progre5so 'r Por querer a 0rà.e::::::. lli:O q-::~: ~ 
.i.ibe:daàe 'f Por manter as instituiçõ :s é porvo:; : :.r-'! 
estacio::.ario'r A hi&toria. e s leg!slação :::~s'J:vc.:::l ::.~ga
ti'\'&me:ote. (Apoiado, .) 

O espirito revolucionaria J felli:::.ente, nã;:1 e xis~:> 
hoie, como existio nsq:;.elles t empos, c si::h e!!l l o-H 
e 1848. Ni!lgnem pensa. em tr.l; n em o povo o qu ::c
ris. A pro-v&.; m!Ul.if~sta e de mais C.o 23 sn:JOê-

J á desde 1845 se hs tenUldo modiEc&çücs .z r ei.lr.:::J 1!.S 
á lei C.e 3 de Deze:r. bro, se ten;. suster. ta :lo, o cc:::1 :;:,a:o::: 
i::J~t~c::ia nos ulti:I:os tempce, esss. :~:eceEe~::!sC:~ por · 

9 ~:~. . fERC!G~o .~'1 .... L!n::::o :-0 p:oject ::, pois, pecc:l. 
?C!.B c~~~, e :Ju3 a.e,.~=~· 5 t-S!crçar- r:\::s n~~tn. r efc!"ms 
::!l:;.;. s.~e tc ::.::.~.::.::s 1.:.=a r:..::gt:~"·~~J.~c b::>s. co:=v t%is~e 
e::!. c-;.:.!::~õ p~izE.::. 

O E r:. . t-c:z8,~. CA ,._ ... :::.c .{~:n :-:'rss co:::1 c:.t:a3 b::ses. 
O :3a. l'Er.::nGÃO ~-:., ~!!Ela:> :- N:i:J a poicr~ocs t~r 

c~qus.'!l~;, cc::K:v~ •:::!c~ o c;,:~e c~stc. (Apoi!l.:los.) ~!s~e 
cbjcc~~ :::!J ? C!>:OD f;;.zer a :::i=ioa c.:-ncessão ; é ponto 
ps:& :rzú:: cs.:.:<:s.l : s: c p:-clect;:l r.~o fô:: moili~csdo 
cc:::.;e::!it::::~e=~!lte r.~ eenti:b C.a ::::::.clhcr orga:Jisaçãc 
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judioiaria, terei o desprazer de vo.tnr contra elle, e não 
tenho duvida em deolarur o meu voto. 

(Ha aparte:.) 
A organiBção do po:ler judioir,], como entendo que 

ileve·ser feita, aincla não ex:istu nos t.,rmcs e ~egundo o 
padrãd e pr,:coitos da constituição ; é preciso fazê lo ; 
de~;;mos, nortanto, constitui-la de tal mo 'lo, que possa 
corresponder a esse typo e prooeitos, c melhor aatis
faz~r ss neoe>aidades publb~.1.1. E, se pudennos oons~
g:rir quo o magiatr&do não ooja senão o sacerdote ds. 
lei, k~emos con8egui<'.o o noeso daideratum. (Apoiados, 
mtttto bem.) 

E1t-i questão, porém, é muito complexa, suj eita a 
longo desenvolvimento; eu resumirei o quo tonho a 
dizer; niio quero abusar dn paciuncia doa meuz honra
dog OGI!eg~a (muitos nii; apoiados): limitar ·me-hei quan
to posBivel >lo tempo em que me é licito fallar. 

Vejamos, Sr. presicl.mte, qual ó o estado actual da 
rna~istratura. En r.ão quero censurar, como alguns 
têm feito injust~menta, os noosos wsg'st;·ados, porque 
não Eejão luzeiros, como em outros pRizes, em suas 
decisões; ao cGntr .. rio, tenho ile tacar louvol'eu justos 
á nose"' mag'str&ta~P., que gemendo debaixo da pressão 
em que ho. vívido até ap:orr , ten:-.>e no entanto mos
trado, quanto lho permitte o sau estado, na altura da 
sus. missão; se náo satisfaz aos noascs desejos é porque 
não póde ... 

O Sll. UnnôA Cu.uc~NTI : -A culpa não é dell~J. 
O Sa. PERDIGÃo :M:ALTIEmo:-•.. porque o defeito está 

na lei, aue não oflereco 'Vantagens e garantiaM bastan
tes aoa lr:sgistradoa para quo tenhamos boa magistra
tura. 

Já tive occasião Eqni, o ann•l pnssndo, e m~smo na 
presante sessão, de formular aseim o meu pe:asBmento 
em synthese : - Qu•reis bon1 magistrado:, dai-lhes 
gmnd's vantagens c as mais :o/idas garantiat; e tiXJigi 
delles lambem qw cor responda o a estas vantagens e garan
t ias (apoia~o:); mHS com dn;)aoia, oom habilitações, 
com responsabilidade effcctiva, e não no estado em que 
se aohão. (Apoiados.) 

Actualmente o pmocl (slnto i!izê-lo) não é aatisfaoto· 
riamante habili~do ; mac em pnrto vem de que os ma
gistrados não têm tido meio~ sufficientes de se manterem.: 
não continuão na magistratura senão aquelles que para 
não pe?O.er~m longos anuas de serviço, ou por uma de
dicação extrema, por um heroiamo que admiro, têm 
pm•manecido nclla, ou squc!lea que absolutamente lilÍÍo 
aoh5.o outro modo de VIda que cxerção. Alguns têm 
abandonado inteiramente a magistratura por não po
i\erem manter-se (apoiados), outros por não aohaxem 
ahi aa garantias que sonha vão (opoiados): do sorte que 
a magi5trattlra nao é alimentada com o pessoal mais 
habiliLa,1o n11 mesmi'l formilc1o, ou que poderia tuzer
lho reforço muito provaitooo, para bem dizer, inno
cular-lhe sangue novo. 

O Sn. FERREIRA. VIANNA: - E espirito novo tam
bam. 

O Sn. PERDIGÃo MALUEIRO:-A tl.ecadencia dos estudo: 
iw·idico: ig;uulmente tem concorrido para es~e grave 
defeito que vim de referir, d~o!ldencis. de que por vezes 
já tem fallQdo o no3so illuttrado collegn pelo 4" dis
tricto do Rio de Janeiro ; bem poucos siio aquelles que 
antre nó,: 'e dedic!io a estes estudo a, pois em geral por zua 
preter,did~ aridez rão inspirão prazer; mas aqMelle 
que a elle~ se dedica acha ·~hi prazer muito maior do 
quo na luitura de poe~;iae e r-omances. i Ri.,>da•.) 
· Ontro f!lct.o tem concorrido para esta estado de ha

bilitações pouco sa tiofactorio da nossa magistratura, 
e é qu~ o~. juizes d• direito não ao habilitao senl!o no 
crime: por via de 1·egra os nc~sos juizes de direito no 
Irnperio aão do crime, bem r:-cuoos elo cível, onde varns 
eapecia<:s do oommaroio; hnbilitii:o ·õe no cri'lle bem ou 
mul, conforme na lccnlidadea em que se achP.o, e depois 
''êm para as relaçõeg apen::s oom as suas ha.bilitijÇÕ3S 
crimii'.fl.~a, npresentão-se como il:esembsrg&dores jul
gando no oivel,conhecondo do matarias oommeroiaes, de 
matHitl orphanologic~t, fiscal, das quaes nada enten
dem, )lorque estiveruo no 8eu ex:ercioi.o especisl de juizes 
tio m·imo 20 ou 30 llnnos,e ~em a necessidade de applíoarem 
~>quella5 leis, sem estimulo parn as estudarem, salvo 

uma ou outra rarissima e2>:cepção de amndor; quando 
vam para as relaçõe~ não le achão habilitados para 
serem bons juizes; nnna!l mais a&o bona desembarga
dores, nunca .mais julgão bem. (.i(poia~os) Esta é a 
verdade núa e crúa. 

Ainda maiA, a e&pecialidade das varas privativas d9 
oommercio, como já aqui se fez muito sensatamente 
observar, ~6 poderia Ger admittida quando o Estado se 
acha~:se em oerto gráo de adiantamento e em condições 
para so formarem espocialidades, m'!a não em um pai:.~ 
novo como o nosso, ainda muito atrazado, e onde seme
lhantes especialidades não podem ainda pretender-se sem 
prejuizo das habilitaçõss quasi enoycloped.ioas ou geraes 
do direito que se devem entra nós ex:i~ir do juiz. Entre 
nós é indispensn.val que o juiz ~e habilite oonvenionte
mcnte em todos os ramoll' de direito, pois que de todos 
tem de fazer applioação nos kibunaes superiores, e todos 
se entrelação po1· tal :fórma, que não se podem bem 
resolver frequentes e graves questões sem eJse conhe
cimento, 

E' notavel tambem o defeito da organisação da 
2' instancia a certos respeitos . 
. O o tribunaes do oommer0io, organisados como estão, 

nem são relações, nem sei o que sej?io; relações eviden
temente não; são tribuuaes até inoonatitu_riionaes (apoia
dos) ; porque nelles ha desembargadores q.ue julgão; e 
ao mesmo tempo oommeroiantes que . julgão, eleitos 
pelos seus pares; estes juizes são uma-especie de jura
dos ; mas o jur11do pela· nossa oonstitui~ão ·é um juiz 
de facto, 'não de direito; e ainda mais, .julgando quatro 
juizes, dous commeroie.ntes e dons letrr.dos, a appella
ção, a c!lusa vem a ser effectivamente júlgada 
pelos dona letrados sómente, em vista do prooeeso que 
regula o julgamento ou deciBão dos tribunaes de com· 
meroio. 

Que garantias o!!'~rece 'l Os dous aommeroiantes 
podem pedir vista dos autos, mna de uma cosferencia 
p:>ra outra; de sorte que se exige que um homem não 
habilitado em direito, como é o commeroi~nte, julgue 
lozo e promptíunente todas as ·questões, quando muito 
até a ~eguinte oonfarencia; · m\retanto que o juiz 
letrado t€m todo o tempo. Isto é mystificar completa
mente a organinação dos tribunaes de 2' instancja. 

Além da inconstitucionalidade, ha s bi todos .esses 
inconvenieutijs, e ainda outros j'á demonstrados prati
camente. 

Outro grave •msl é a demo1·a em irem o: juizes de iiireilo 
para as suas coma•·cas. Foi este um ponto que aqui 

. tam.bem se tirou a limpo. Os juizes de direito, no estado 
aotnal, não vãc~ para a sua comarca logo que são nomea
dos ou romovi,ilos, oomo e:dge a boa admiaistração da 
justiça; vão se <~Gmorando, padinrlo prorogs.ção de tempo; 
favor~~, deper,tilencia do governo e p1·ejuizo do serviço 
publico. 

Jntcrrtlt<Çç1lo de eiXJcrcicio por licmça1. E' outro mal 
grave, e com os memmos inconvenientes. 

Em commi:sõe: do govErno; igualmente. 
E até, cousa admirava!, juizes e desembargadores 

mottidca a cor\cessicnarios de em prezas, verbi gratia, de 
rninarsção, deixando por isto o exercioio do seu lugar 
para tratarem de incorporar oomp:mbiP.~, a fim de loltlr 
á elieotivitlade semelh:mte6 em prezas! que aliág parti
oipão da natm'eza de 11cto mercantil, prohibido pela lei 
a magist?adosl 

Oependencia em que o: magistrado; u achão do governo 
p!lra o acceszo ás relações. Isto é altamente inconve-
niente. ' 

O Sn. FER)\ElnA VIANNA:-Apoiade. 
O Sn. PEnnwlo MALHEmo:- O megistrado não 

deve estar n~ dapandencia do go'l'e1no para causa 'al
guma. Faça o govGrno boas nomeaçõe~ e deixe o ma
gistrado entr~gue a si. (Apoiados .) E~ta é a minha 
convicção, e ~ia a razão por. que acompan·ho ··de coração 
aa idéas do nobre dep1J.tado pelo munioipio neutro. 

O Sn. FnnllEIRA VI.un!A:- Honra-me muito o seu 
voto: quere!L~s justiça separada da política. 

O Sn. PEnmclo MALH.Emo:- Favores. A ·razão é a 
·mea1na; quer~ magistratura qne não dependa. de favo
res do govcrnp. 

!J!á claui{i~açiio das comarca& quanto ·ás entranciús. 
Foi outro pou.to que aqui oe tirou ·a lim.pu. C.one.t11 do 
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roiRtorio dinniilistro aotud da justiça (que tenho aqui 
presente) que ·ha 13\l comarcaB de 1' entranoia, 58· de 
2' e a pena• 23 de 3', e mab 17 lugares de 3' e 1 de 1.' 
Pergullto eu: é poasivel, com semelh,nto distribuição, 
que um pobra juiz de direito que vai para Sant' Anna 
do Parnahyba, ou para os confins do Amazonaa ..•. 

Un1 Sa. DEPU'r.mo :-011. Palmas de Goyuz. 
O SR. PEuo:GÃo MALHEmos:-... espore algum dh 

ter uma comarca de 3' entrenc!a ou ainà.s me~mo de 2'? 
E~tá desterrado por· teda a. &u!l. vidu ! 

Semelhante cl;ossi6caçãJ é pnnicioõiGBima e inconve
nientissim;~. Sophisma,se compl~t&mente e lei. O que 
qv.er dizo1• Pétropo!is comucn. de 1' cntrancin ~ poio 
P etropoliG e a côrte não ~ão qu ael a roJsma comg, 'f 
Uma viagem de quatro ho;:as e tuW.s as commodichden; 
é :m~amo um rooreio, e um refugio d:1 verão. 

O :3a. FERJUlil\.~ VIANN.\:-São os bemaventurados do 
governo. 

O SR . . PERDIGÃo MAJ,HE!l\O :-A oo:marcs de Petm
polis o!a~sitiogda. de 1' eutrancia é um eBo<md~:lo. 
E como este, muitc.s outros. 

O SR. Fm11\EIRA. VLI.NN,\ :-Hs muitos e"c~roo.olos 
iguaes: são os mimosos do. govemo. 

O Sa. PERDIGÃo MunEll\O :- E' preciso, pois, que 
saja· modifioad.a a c!asaiiicação das ea:~anoias. Se o 
governo não fizor, n6a . es'tF,IllO~ · no direito dB i'~zê-lo, 
porq11e a lei 6muito expres,J?, (apor:ados): diz qn ~ o go
verno fará a p1·imoira classifi.oaç&o, que não ser>\ alte· 
rs.da senão por lei. Se é por lei, estamos no direito de 
f11zê -la. (Ap otado•) Se o gcverno não qtlizer aoeitsrna 
reforma a autoria• ção pa~a modificar a clasoi licação das 
comurcas de um modo equitativo, nós devamos fazê-lo 
da melhor manéira e o mais promptamente p3ssivel. 

O SR. FERRE!l\A. VTA.NNA. :-E' menos uma arma na~ 
mãos do goveruo: desarmemo-lo, que elle está forte de 
mais; quando não, tard~ virá o arrependimento. 

.O Sa PER!>IGÃO MAI.HEI!IO : ·- .• ~urpens?lo e demissão 
pela• assembléas provinciaes.- Vejão os meus nobres 
oollegas se eu tinha r!!zão de eBtudar, de analysar o 
estado d& nessa magistratura. SmpensãJ e demis3ão dos 
magistrado~ pelas sss~mbléas provinoiaes : iato é do 
ao to addioiona1. E nem a e diga que é letra mo:rtn; 
AS asr,erabléas o têm feito ~em-·. lei geral que regulo · a 
fórma do processo de eonformidR.de com a lei de intêr
pretnçõo de 1840. As assemblêas têm feito leis suas 
regulando o pr<ioeaso para suspender e demittir oa 
j m~6s·de direito e me5mo os j uize3 munioips.ea, porque 
são magistmàos sujeitos a ellas quando convertidas em 
tribunaes de justiça. Segundo a interpretação do acto 
addicional, s6 os desembargadores estão isentoa desta 
noção perniciosissima das !lssembJégs provinoiaes; as 
quaes, como disse, fazem leis sues regulando semelhan
tes suepen!ões· e demilisõea ele empreg~doa geraes! 

(.fia alguril apartes.) 
Ainda mais : algumas têm regulado nos seus regimentos 

o prooe!so para a.euspensão e demissão dos magistrados ! 
·O Sn. FERREIRA. VrANNJ..: -O governo faz isto aqui 

sem regimento; faz a tambou1· battant. 
O ~R. PERDIGÃo llriALnEIRO: -Eu vou lá. 
Ainda outr•? abuso por _parte das am:embléas provio.

ciu~s: não achando, ou nib havendo motivo ju•to e !egsl 
para suspender ou dcmittir- o magistrado> de que meio 
lanção mão~ Supprimem a comarca .... 

O SR. FERREIRA. VIANNA.: -E' verd2ile, como acon
teceu sgora em Mato~ Grosso. 

O · SR. PERDIGÃo MALHEIRO:- .... oomo aconteceu 
ainda não ha muito temp;uJom a comarca da Campa
nha · (Rio-Verde), dond:a·eu ~ou . filho, e que foi euppri
mida' pouco anteB de eu est.ar naque!la p!'O'I'inoin, em 
1865 • par~ 1866. 

O Sa. FERREII\A VrAN!H.:- E em Mate-Grosso a 
comarca. da Parnnbyba. 

Utl SR. DEPUl'A.D~ : -E mencione a este roa)leito as 
comarcas de Lages e da Lag~n~t n!l província !le Santa· 
Catharin!l. 

O SR. P ERD!Glo MuHE!R~ :-E' outro cxpeilionto de 
que têm lançado mão a~ :~~~emblé&s: qu1:ndo D.ão e~tao 

para 11s formalidades do procP.sso, supprimem a comar
ca, }'oem fóra o juiz de direito, que fiao avulso. Ora, 
illtO não tem senso oommum ! 

O Sa. FERI\EIRA. VIANNA: -Apoiado, é insensato. 
O Sa. CRuz MA.cnAno :-V á a quem toca. 
O SR. PERDIGÃO MALHEIRO :-Rimoção {o>'çada e per~ 

da do lugar, ll pretexto de ew~rcicio de che(tJ do policia. 
Isto é abuso do govsrno getaL De 80rto q"B o j11iz c'c 
direito, o pobre juiz de di!aito, o pr;m1!~o degráo ns 
OSl'l'Oira d& mngi~Lr:aturs_, aqnelle que deve sc1~ animado 
pnrt:. eervir bem~ }:~ara progt:edir, par::. ::e tol'li~Y;: um hora 
magistl'ado, é j u:~t;an:1.ente o mnh: op pl'irnido~ ·vexado, 
espezinh~do: 85pezinh:;,,1o por ff.lta de vant<.tl'Gllfl , por 
falta de gar;mtir.s, com ~ ouppr~s~~o du ccmt.'í·ca pelas 
assembléaa, com a suspmJHi1o c de:miEnão p<:!es mcfimga 
sem fórm.a de proces•o dcterminuú. em lú g~r~l; e, 
ainda mais, pelo ptoprio governo ge 1al ! 

O Sn.. CRuz MAcrrAno: -A assembléa de M:lngs sup
primio as comarcas do Rio-V erd& e d.o Rio . Pa1•do ?ll.Ia 
prejudicar os distínctoe Drs. Bslém e Azcveao Mon
t eiro. 

O Sa. PEnDwÃo MALHEmo :-Eu R. penas a;Jresento o 
faoto e o cea~uro. Não f;l!o i!o pes~oas: os individues 
aqui pm~a mim não exUam abHo!utamentc, embvra lte3 
faça j ustiçn. . 

O Sn . Cnuz MACIBDO :-Ex~ct&mcnte; mas os facto~ 
sendo máos, os autores -tome.m p, qualificação. 

O Sn. PERDIGÃO MALHEmo: -Não estou diacntiudo 
qnestõez individnaes, estou dismltiudo questõea de inte
resse publico. 

VozEs :-Fez muito bem. 
O Sa. PEliDIGlo MALliEll\O :-Os mem collegas devem 

t.er notado este meu prooecli msnto : ainda não fallei 
aqui em questão individual algnrna; e peço a Dcoe que 
me proteja baat~nte para não hzê-lo. Acho impropl'io 
da aam9rn, do poder legills.tivo, perder o soa tempo 
em que5tõeaindivii\uaes. (Apoi•dos.) Continuando, direi: 
o governo qu<~ que~ descartar-se de u.m juiz de direito 
per qualquer motivo, ás vezes · para satbfnzer exigencias 
de mandões do lug~r, inventa nma nece~sidade pu
blica de que clle 'l'á servir do chefe de polioia em tal a 
tal lugar. 

O Sn. ALENCAR AuAn.IPE :-0 projeoto agora melhora 
iato . 

O SR. PERDIGÃo MALHEmo: -Eu não eE.tou censu
rando o prc.j •Jcto, estou examinando o estado actnal da 
magistratura. O m~u collaga está talvez preveniJ.o. 

O Sa. ÂLENCA.u ARARIPE :-R\o, de fórma algnma; 
quiz apenas antecipar esta defesa ao projecto. 

O SR. PERDIGÃO MALnzmo : -Mas por ora exponho 
o estado actuul da magistratura. 

O governo r:omêu o magistrailo chefe de policia. O 
lugar, o meu collega sabe, fica vQgci, não é assim 9 
pcxqno.... · 

O SR. AnA.U.!O GóEs : - A aceitação é obrigatoria. 
O Sa. PsnDIGÃo · MALHE.lli.O :-.... elle não tem reme

dia·· senão aceitar ... 
O SR. Au:NcAn ARARIJ.>E : -Mas o lug~r não fica 

vago pela lei. 
O Su. PtnDIGÃo MALHEmo :- Fic1 vago. 
O SR. ALENCA.R AaA.RIPE : - Não ha tul. 
O SR. PERD!Glo MALHEIRO : - Se não é a~sim po.! 

lei, então dá-s~ ouko abuso maior; 'o facto dá-ae e 
tem·se da!l.o .constantameute. Esta é a regra: o ohsme
do é obrigac1o a servir, a sn11 oom.arcc. dá-se a outra, 
el!e .d'a.hi a tempo~ é demittido a fica avulso (Apoiados .) 
Eu não quero · isto; e portanto ncompanho !iG hon!ada:l 
commiEsõas qur.ndo oonsignlio no projecto que o oarg·:• 
de·. chefe de polioill não é para os magi!ltrados c briga
todo . 

Por lim, pr.ra corôar a obra, temos a apo:enta!lori:r. 
(orçada 1em lei. 

O :3n. FERREfRA VrANNA : -Isto é magnifico! 
O SR. PERDIGÃO MALHE!RO : -Isto é para pôr-lhG 

o remate! Contm a-3melhante attentudo já e e tem br~ . 
da(\o po~ dive1·aas -vezes oom todo o fundamento ; e L' 
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proprio Sr. ministro da ju~tíça interino profligou no 
senado os actoa arbitrarias de 1863. Admirou-me muito 
que no projecto nctuel não bB oonsiguas3e uma só pa
lavra a respeito desta materia. 

O SR. FEnREIIU. VuNNA : -Confiemos na generosi
dade do governo. 

O ~R. AL~NCAn AnAIUPE : - Por cada a c to de vio
lenoia não ss h& de fazer uma ld. 
O ~~~ . PERDIGÃo MAtHEII\O :-Eu estou fallandc, em 

these, d~; aposeotndorio. iorçada dos mngistr•dos, sem 
lei, pelo governo : são aotos praticados desde muito ; 
não ,;ão só os de 1863. 

O Sn. FERREIRA VIANNA:- E aohão defensores. 
O SR. PERDIGÃO MALHEIRO : - E achão defensores 

que argumentão com os precedentes : • Porque em 
tal époc" se fez istJ, n63 tambem podemos f~zer. > De 
aorte gne o facto constitue lei. 

Uru: SR. DEPUTADO :- O remedio é responsabilisar o 
ministro quo abusa. 

O Sa. PERDIGÃO MALnEmo : - O reroedio é regular 
por lei as aposentadorias. 

UJt Sa. DEPUTADo : - Se elles violão li constituição, 
qn!!.nto mai~ uma lei ordinaria I 

O Sa . FERREIRA VIANNA:- Mas vão violando; e as 
victimas estão ahi I não ha reparação. 

O Sa. PERDIGÃO MALHEmo : - O remedio não é ess!l 
respnnaahilidado do ministro, a qual entro nós nada é, 
nada val9 ; o r~medio é regularisar em lei a aposenta
doria do magistrado. O militar tem a sua reforma ; o 
professor a jnàilaçíio ; todos os empregados publioos 
têm a oua lei de aposentadoria; Eó os magistrndos não 
a têm I 

O SR. THEODORO DA SILVA:- Esta exoepção não tem 
jus ti fi cação. 

O SR. PERDIGlo MALnBIRO :- Eu não vou para ahi. 
Se o projeoto não consignar idéas neste sentido, vetarei 
contra elle. 

A oonsequeneia de tudo quanto "Venho de dizer ares
peito do estado aotnal da magistratura, é a mjeição do 
magi~trado, a dependencia absoluta em que elle se acha, 
e oomequentemente defeituosa administração da justiça 
para não dizer má administração da justiça. 

Vej •mos agora quaes as condições para o melhou
mento de tão triste e mísero estndo de oottsas, para le
•antar a magistratura e assim melhorar a administração 
da juatir.a. 

Se nós reconhecemos o mal, devamos applicar o re
medio. Qnaea são os remedios a applicar? eu entendo 
que são os de que passo a fazer suoointa exposição. O 
tempo vai-se adiantand.o, e eu tenho ainda muito que 
dizer. 

O Sn. FERREIRA VIANNA:- Nlío fuz mal; nós aqui 
estamos para. ouvi-lo. 

O SR. PERDIGÃO ~,fALHEmo : - Vom s ser: habilitação 
dos magittrado• e illwtração, para que vonhão a ser bons 
juiZb5; bom smso, animo recto, tndependmcia de corac 
i l7' , m omlidade e /;onestidade, dtdico ção ao :el'oiço, abne
gaçlio e outr•s qun1idacl es moraes são indispensa 1eis para 
oonstituir um bom juiz. (Apoiado1.) 

Mas como não basta que o individuo seja assim do
tailo, quo possa mesmo ter um heróe (a nós nÃo temos 
o dh:eito de exigir o heroismo de ninguem), é necessario 
que a lei garanta e ofereça taes vantagens que convidem 
a entrar e permanecer na magistratara todos aquelles 
que se acharem com vocação para esta honrosissiroa 
profissão, direi mesmo sagrada miesão. ( ápoiados.) 

O Sa. CRUZ MACIIADO: -Eu entendo que a prin~ipal 
reforma deve ser a ft~vor do povo, sobre a prisão, sobre 
a fiança, etc. 

Os Sns. FERREI8.A VIANNA E FERNANDES DA CUNHA : 
-E' isso mesmo que se quer. 

O SR. PERDIGÃo MALnEmo :-Eu respondo ~o aparte. 
O Sa. CRGZ MACHADo : - Façamos s retorm!l para 

ganmti1· a liberdade do povo. 

, O Sn. FEnNA!"DES DA C~aA: -Garantida a magis
'tatnra, garantida está 11 liberdade. ( J poiados.) 

O SR. CRT;z MACHADO: - Para isso tratemos de pre
ferenoia da prisão preventiva, fiança e elfeito de appel
l!tção. 

O SR. PllnnrcÃo MALII:EIRO : - . Mas o meu col!ega 
adiantou-se muito ao meu pensamento, tomou o re
cado, como as diz, no topo da escada. (Risadas.) 

O SR. Cnuz MAcHADO : -Eu estou vendo um tcpo 
muito grande. 

O SR. PERDIGÃO MALl!Erao:-Se o meu oollega não me 
quer ouvir, é cousa diversa, posso prescindir do qne 
tinha a dizer e retirar ·me. 

O Sn. Cauz MACHADo: - Ou'Vimos o nobre deputsêo 
com n;nito gosto, mss o que queremos é que 1e garanta 
a liberdade do povo. 

O SR. FERREIRA VIANNA.:-Pobre povo I 
O ~R. FERNANDES DA CuNHA: - A g~rantia da ma-

gistraturr. é um ccrollario da liberdade do povo. 

(TrocâO·Jt outro• apartes.) 

VozEs:-Contínue o nobre deputado, vni muito bem. 
OuTRAS:-Ouç~o I Oução I 
O Sn. PRESIDENTE;- Attenção I 
O SR . PERDIGÃo MALHEmo:-0 meu nobre collega, 

.ieputado pela minha província, adi•ntou-se muito ao 
que eu tinha a dizer. Acabai de declarar que iB abre
viar, porque o tempo vai eorrendo, e eu não quero abu
sar da paoiencia de ninguem. (Muito1 nilo apoiado:.) 

Eu tenho fallado mui pouoas vezes nesta ossa, sobre
tudo este anno; mas não podia deixar de ocoupar por 
alguns mcmeato3 li attenção daquelles que me qnizes

, sem dar o p1azer da companhia. 
UMA. Voz:-A' e:s:oepção do nobre deputado, todos os 

mais o estamos ouvindo com muito prazer. ( Muitog 
apoiadoJ) 

O Sn. Cxtuz MACHADO :-A.' eltcepção, não apoiado ; 
estou onviudo o nobre deputado com muito gosto ; fz 
sómente este protesto. 

O SR . . .ARAUJO GóEs (rindo-se) :-Mas não se aoeíta 
ease protesto,• 

O Sn . PimnrGÃO MALIIEiao :- Maa é protesto mal 
caàido, porque eu hei de destrui-lo. Fallava em eton
lagen: e garai>lias á magistratura. 

Vantagens. As vantagens que eu entendo que lle"Ve 
ter o magistrado são bons t·encimmto•, em primeiro 
lugar (apoia~o:), para nlio acontecer como até agora, 
qoe quasi morrião de fome e sede ; e quando a neces
sidade entra pela porta a virtude sahe pela janella. 
Estes aunexi:as . populares são a expreasiio da verda.de 
pratica. (i p~iado:.) Eu quero magistrados bem remll
nerados, OOJJiC o magistrado in~lez ; quero que tenhKo, 
se f&r pcsdve;l, dez, vinte ou tnnta contos àe réis, m~>a 
que não dev1io o favor de um vintem ou de qualqu~r 
nll.tnrez ~> a fienhnm mandão de aldêa, que não devão 
ig?almenta favor ao governo, nem a quem quer que 
S6Jil. 

O SR . FERBEII\.>1. VIANNA :-Apoiado. 
O Sn . PERDIGÃo M.uHEiao: - E por est11 ocmmao 

quero tomar um desabafo, já. que estou em sessão ds 
desabafos, e ~ contra o ministerio a atual. · 

O Sn. GentES D.a. SILVA: -Muito bem, 
O SR. PEI\DIGÃo MALHEIRO :-Na sessão do anno 

passado, meu:s oollegas hão de ter presente, levantei-me 
para fundsment~r, como fundamentei, e ofl'erecer um 
projecto sobre o melhoramento dos vencimentos dos 
ma~istredoa; e regular as aposentadorias dos me~mos, 
proJeoto sillJples, mas em suas ooasequenoias impor
tantíssimo (apoiados); com ess-a lei e providencias 
garantia-se ~magistratura por tal m odo, que não pr0-
cisariamcs hoje desta reforma. Eu estou intimamente 
convencido de que toda esta reforma, de tantos artigos 
e paragrapli.os, seria inteiramente escusada, porque 
bons venoinrentos e aposentadoria bem regulada eão 
já por si .ics l!!ais pode1·osos el ementos de boa magistrE
ture, de bo&' administração da justiça, de real gar~ntia 
de direitos e de verdadeira liberdade. (Apoic1dos,) 

O ~n. Atl!:){CAR AnAJUl'E;- Boa magistratura e bon 
legi6lação~ ' 
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O SR. PERDIGÃo MALHEmo :-E boa legislação, mas 
tnmbem a boa exeoução das leis, que depende da .boa 
magistratura. A garantia da aposentadoria e os bons 
vencimentos eiio ilos prinoips.es. {Apoiado1.) 

O que aoonteoeu porém ? Por ocassião d~ dbcussiio 
do orçamento alguns oollegas, de acuordo oommigo, ti
vemos a ousadia de mandar um additivo r8lutivo uni· 
aamente ao augmento dos vencimentos, uma das grandes 
idéas daquelle projeoto, unica admissivel no orçamento, 
ficando a nutra relativa ss apoaontadoriae r~servada; e 
lá jaz na poeira das prnteleiras da secretaria da oa
mara. Passou i~so aqui. Mas v3ndo eu que naulrngal'ia 
11 idéa se não fosse no orçamento, porque ee h•.vi11 re
querido a neparação de todos os additivos quo não fossem 
ofrerecid.os pelas commisEÕ:Js, isto é, pelo governo, afim 
de qua só passa, se no orçamento o que o goYerne qui
zesse, como é co~tume~ .. 

O SR. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA : ..;... Ce~tume da es· 
senoia do govnrno oonstituoiomü; não se pó de presumir 
gove1·no constitücional se não assentar na maiorir.; e, 
se assenta na maioria, o que elle quer quel' a maioria. 

O SR . FERREIRA VIANNA: -E isso é de grande van
tagem. 

O SR. PERDIGÃO MALHE IRO: - .... o que aconteceu 
nós sabemos todos : a emenda relativa á não separação 
do additivo sobre os vencimentos doe magistrados pra
'9aleceu , e esse additivo ficou no orçamento por poucos 
votos, porém muito contra o gosto do governo, como 
depois se verificou. Foi o orçamento pa.ra o senado, onde 
encalhou, principalmente per causa do adàitivo sobre 
os bens das ordena religiosas. Foi,. pois, neoessario vir 
pedir-se a. esta oamara um orçamento proviaorio. Con
corri no p arecer da commissão para este fim, porque 
não queria desarmar o governo, negando-lhe os meios 
de governo. 

Ainda este anno foi patente a mli vontada do governo 
em relação a esta assumpto, por entender que tinha sof
frido um cheque da camara, quandG não houve seme
lhante cheque (apoiado1); a oamara votou aqaelle addi
tivo, porque o Julgou jueto e conveniente, e o governo 
não foi franco em dizer que o não q uería ; apenas o Sr. 
presidente do conselho disse algumas palavras, mas não 
se pronunciou abertamente , e bem assil!l o nobre ex
ministro da justiça.,.,. 

O SR. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA : - E o proprió Sr. 
ministro da justiça propoz. 

O SR. G oMES DA SrLu. : - O governo foi derro
tado. 

O SR. PBnDIGÃo MALHEIRO :- .... mas nesta sessão, 
no senado, o Sr. presici.ente do conselho, a quem ali{•s 
respeito muito, interpellado pelo Sr. senador Saraiva, se 
tendo findado a guerra do Paragusy, entendia que as 
finanças oomportavão essa elevação de despeza pore. 
augmentar os vencimentos dos magistrados, S. Ex. ·res
pondeu que era verdade, que as oircumstanoias não 
orão as.mesmas, tinhiio melhorado (e tambem que no 
relataria se apresentava um saldo de JO,OOO:OOO$ pro
vavel no 1• exercioio proximo, e outro igual no 2" exeroi
oio) mas, dizendo isto, não queria dizer que o senado, se 
entendesse em sua sabeclori~, não destacasse do orça
mento eess additivo, reservando a mataria para a re
forma j udiciuria . 

O Sr. Saraiva respondeu que não; que á vista 
daquella daolaração, tendo-se em perspectiva um saldo 
tão brilhante, esta vamos no ·cnso de se·votar essa medida, 
qUG elle entendi!\ de justiça, necessidade e vantagem. 
.>.liás, fio~.ria para as kalcndas gregas. 

Foi nestes termos que a medíila passou no senado e 
vgio p~ra aqui, sendo approvads com o orçamento re· 
ferido. 

Honra seja feita ao nobr~ ministro interino da jus
tiça, que pzopôz logo nas respectivas verbas do despoza 
do seu ministerio as elevações correspondentes pura 
ficar habilitado .& desde já ir satisfazendo oa noves vau
cimentos àoa magistrados: isto é, o me:nr.o que ou tive 
a nudacia de p:o pôr aqui o anno passndo. 

Melhoria, de comarcas. E ' outra vantagem, ile que 
ainda ha pouco fellei : a classificação ao.tual das en· 
tranoias é defeituosissima. Cumpre oorrigi·la, e com 
nrgencia. 

TOMp IV 

Acceuo ás relações'por antiguidade. O meu nobro cal
lega deputado pela oô1·te defendeu h ontem da maneira 
a mais completa e brilhante possível este ponto; nada 
tenho a aooresoentar. E igualmente o fez o nobre de
putado pela Bahiu, mui digno magistrado, que tambem 
assignon o piojecto pelos mesmos apresentado. 

A antiguidade absoluta conheço que tem seus i u
oouvenientes, é verdade ; segundo a leí aotual que per· 
mitte escolher d'entre os lO ou 15 mais antigos, esta.
mos um po11co melhor do que era ao principio; ents.o 
o governo nomeava desembargadores só por mereci
mento, isto é, por arbítrio; proferia ás vezes o mais 
moderno juiz õ.e direito, deixando os antros que esta vão 
acim~ dolle. 

No tempo do ÍP.l!ecido Sr. conselheiro Ensebio, de 
saudosa memoria (muitor apoiados), p;·o ~urou ella pôr 
oorreotivo a este :ubitrio do governo, quando ministro 
da justiça. 

Eis-ahi o exemp1o de nm homem superior que não 
queria Arbítrios no governo, e visando a questão no seu 
ponto mais culminante, resolveu a, como então se jul
gou rcelhor ao iuterefise publico. (Apoiados .) Foi no 
seu tempo que ee promulgou a lei d9 1850 regulando 
as entranoiaa, as remoções dos juizes, e o accesso ás 
relações d'eutre c~ dez ou quiuze mais cntigos juizes 
de direito ; s.ssím pr .. ;caroa elle conciliar n nn tiguidade 
com o merecimento; já não era o mereoirnento exclu
sivamente; o que só dava lugar ao mais ofl'ensivo o es
candaloso arbitl'io do governo. (Apoiados. ) 

Mas de 1850 pam cá, o resultado dessa lei não tem 
sido satisfactorio (apoiados); os juizes de direito que 
entrão successivamente nas listas dos dez ou quinze, e 
não são escolhidos, desmomlisão- se nas respectivas co
marcas pP.ra com seus jurisdiocionados; vão-se desgos
tando ; é um meio de mata.Jos moralmente em lúgar 
de anima-los. Este systema dá quasi o ·mesmo r< sultado 
do anterior, desde que o juiz do merecimento é o 
governo . 

O accesso por a.ntiguido.de, embora tenha seus in
convenientes, pela poasibilidade de entrar no tribunal 
um juiz que se repute menos digno, todavia tem seu 
eorreotivo effioaz no proprio tribunal, onde será menos 
prejudicial do que na comarca, )!Or não sGr ahi juiz 
nnioo ; e offerecs vantagens decid1das que oompensão 
exuberantemente esses defeitos; a snmma perfeição é 
impossível. 

A certeza. da garantia da antiguidade ha de concor
rer para que o magistrado, desde que seja nomeado 
juiz de direito, não queira ser senão magistrado ; fi. 
oará no seu lug~r ; nã~ perderá tempo em licenças; 
não se distro,hirà do exeroicio do seu cargo, porque, 
quanto mais se distrahir, tanto mais atrazaào ficará no 
acoesao. 

E particnlar;nents com relação ao estalo actnal de 
dependenci& em que o maJ!istrado se aoha do g~verno, 
entendo que a antiguidade é um oorreativo muito efficaz, 
embora tenhamos de volt~r mais tarde a,o 1ystema do 
merecimento; como remoi!io ao mal preoent", aceito de 
to<l.o 0 comcão o &cc e~Ao por antiguidade. 

Licenças pul' justo motivo; e tompo razoavel para a 
posse e exerci cio, levados em conta na sntiguHade, são 
vantagens preciosas. Mas é indispen•avel que secohibão 
OS abusos, afim de que a pretexto d~ taeB li~m· y~S OU 

desse tempo se não favoreça a desídia, com prejuízo do ser
viço publico .e dos magistrados nssiduos. Jmas só devem 
ser attendidas para a antiguidade em termos babeis. 

A aposmtadoria por lei é outm gr~nde vantagem. 
E' preciso que o magistra,lo tenhf\ g~rautida a sua 
estabilidade, aasim como o seu futuro, para qugailo se 
dê o caso de impossibilidade physioa on moral. No 
additivo que mandei á mesa oreio que estão prevenides 
todas &a hypotheses q00 BCl poSBão dar. E ' um m~lhora
mento, além de justo, de fecundos resultados; efrtá na 
conscienoia de todos. 

llomuneraçi!o de serviços é tambem um incentivo para. 
que o magist tz.do drvn bem, descia que tenha 11 eertez:~. 
de serem o!; Ee·:;s serviços aprec!ados e remunerados. O 
nobre estimulo é um elemento moral que se não deve 
desj!rezar. N"' bgislação antiga oonsideriio-ae relevantea 
os serviços prestados á magistratura. Isto era na<J.uellas 
leis qne tanto se tem esquecido e oondemnado, e que 
tanta causa sábia e sensata contém. 
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Mas é que nnqtullln época oo.nheoia-ee muito msis a , 
lei e o direito do que aotua.lroente, em que a politioa . 
tudo mata, tudo vicia, e tudo mystifica. · 

O Sn. DuQUE·EsTBADATEIXEillA: - Naquelle tempo 
havia tanta politica, mas era deEpotica 

O Sa. PERIJI&Ão MALBEino : - Era preferível a esta 
myetific~ção. Ain.da hoje na França de :t>"!"apoleão III se 
observão ;;s vantagens do dondnio ab~oluto bem di
rigido. Emqu!lnto reinava Luiz Felippa e. Fmz:ça não 
pôde ter estradas de ferro .. .. 

O Sa. DuQUE ·ESTRA"'A TErxs rM :-Não apdnuo. E' 
umu apreciação faJgu. 

O Sn PERDIGÃo MALHEIRO :-Peidôe o nobre collerea; 
ainda não enunciei todo o m eu pem,amento. Luiz Fe
lippe dotoa a França de muitOJ me!horflmenton, não ha 
duvida; elle foi o Napoleão da paz. Mas a 1·espeito de 
astraà.as de ferro, que é o ponto ;oor min·, indicado, os 
m~us collegas não podem contestú que v. Franç!l i!a hoje 
não é a Fr~.nça da Lt~iz Felippo; m.quelle tampn havia 
o syõtsma pnrlamentar, as pn:t o'lÇÕes dos éiversos 
departameiltos oxiio taes que s~ de.t:mião rrmaa ás . 
outras ... 

O Sn. FERRE!Rh. LAGE :-Apdaitlssima. 
O Sn. PERDIGÃO MALliEmo :-De modo que nunca ::1 

França pôde resolvsr estas queEtões ~Htisfactoriamenta : 
senão no domiuio do govern~ absoluto, <lo regimen 
nzpoleonico. · 

Ella hoje tem o seu territorio todo cortF.clo de estra- · 
daa de ferro o de talegraphilS electricos. 

O. f a. DuQUE-EsTUDA TEJXlliRA:-,E n Belgica~ 

O Sn. PERDIGÃO MALnEIRO :- Eu estou Ll'!m.do il!i. 
França, não fnllu da Belgioe.. 

A Belgioe é uma neção como a Inghten-n.: nem uma 
outra poderá facilmel!te imita-!Hs; <IS ccniliçõs:l são 
diverse.s. Nós estamos mniío longe ile!las. Est~ é ~~ver-· 
àade. (Apa•·tes.) · 

Mas, voltando á minha i!emonotr&ção, não bost~,pe.rm 
qu8 a magist:·aturB sejr. be~l Constitui da, tudo qu~nto 
acab~ do dizer; é preciso q::e olla tenha aa garantia< , 
qae et'. vou rGlotar, e c1 '"'J quaés g mmdma parte 6ótá 
cvnsigna<ra na constituição, sendo porém quasi letra : 
morta. · 

A nossa oon2tituição consagra no &Yt. g• a divi;ão e 
harmonia dos poderet como o prinaz}Jio conservador doa 
dirtitos dot cidad/los, e o mais segw·o meio da (a;;e1· e{f'tc
livas a• garantiat que ella nos o{f'erece. 

E' preciso, portento, que easa di vüão e haxmonia sejãO< 
um r. realidade. 

O art. 981 dando ao Im2e.~sdor o poder moderador, 
oonatituio-o a cha ·e de toda a organisação política, . 
para manter essa harmonia, equilibrio e independencia. 
das maicr poderes politiccs. Não ao I wpe!ador em quali· 
daC.e de entidade neJes,;aria e igual á nuçã.o, como ha 
poucos. diEs ouvi com assombro dize;:.se nesta camara; 
mDa &im ao Imperaà.or!como o seu primewo repre8entantc, 
se~nndo o espil'ito e disposições da mesms constituição, 
e é expresso, entre outros, no r eferido art . 98. 

Eu eapecialiso este ponto, porquo _não desejo que se 
propaguem certas idéas que não roão nossus, nem do 
ncseo secnlo. 

Dizer.-se que o Imperador e a nsção oonBti.tnem duas 
entidades igualmente 11eoessarias, é voltar á theoria ou . 
doutrina do direitu divino. · 

(Troc/lo-se apartM. } 
Não; aqui a fórma é o fundo . Dizer que o Imp<mtdot' 

& u'=!là entid8.de 1~<iiapemav;el, é af!'rontar a nossa c.oDsti .. 
tuiçlio, .é contrariar o system11 representetívo, e repu~ 
diar as grandes comequ<ncias.resultente5 .dos principias . 
C:. .revolução fr!lJlce~a, qne !irinou com eangue a sobe- . 
r~mi!l. dae naçõea. (Apoiado• .} 

:Eu não que;o. que se resteure a clnut:áo.a. do direito : 
i!ivino; o Impersilor,~eg'-lndo a constitui,;ã~j é o primei· 
rc !Spreocnt~nte da nação, ma~ não uma entidade ne- . 
cessa~i~ , igusl á nnçãq. Eõta .é soberana ,; e (l ella,nus- ' 
cr:m ~odos oB po<ieres, delegaç.õea da Jü.a!.ma nação. . 

é. divisão .e harmonia do~ poderes, BM indepemlen
oi2 e eqniiibtio são· fisoalis!J,doa .pelo pode:.: moderado!', : 
aeg:::nélo o art . 98 d!l con:itituição. Mas, que e.ttólmições , 
.t~ll: o pp~er moder~<dot1 e me~mo o oz;;ooutiv~ , em tela~. 

cão ao poder j ndicial, para. exercer ess~ fiacaliee,ção 9 
Reduzem-se á nomeação, suspensão e rei!lOÇã? dos ma
gistrados nos term,os devidos, segando os ·ar.ts. 101 § 7", 
art. 102 ~ 3•, art~ 153, 2· : parte, fi-rt. 154 da consti· 
tuição. · 

Taee são as conferidss pela constituição; sendo que os 
cases de snsp9mão e remoção achão-a.e regulados por 
uma. lei especid cl~ 1850. 

(H'l um aparte.) 
São o;; defeitos inhetentes a qualquer lei, e que de· 

pois pala exp~riencia Ee podem ir remediando ; n63 
estamor. om tempc, de dt<r-lhes remsdio; fa?amoa a re
forma convenientenente. 

l ndepenàenct'a real e lfgal, segundo os arts. 151 e 179 
~ 12. Mas estr; ind~panilencia real e legal é letrs mort11 
na constituição. O mn gistrado está suherdinarlo ao go
verno, ás &ssemJ:.léRs provinoiaes s até aos mandões de 
aldêa l 

Parpet,idade é cutm garantis est~belecioa na consti· 
tuição art. 153 ; é a vitalz'ci:dade, condição iie inde
pendenoia. 

A inamovibilidoào é uwa oonseqmn,~la da perpetuidade . 
Ma& a con9t.i tuiçüo pmvio o caso de neccsEiriade de, re-· 
moçiio elo jniz por bem elo serviço, na segunda .)la.rte 
do art . !53. Eoti\ m!lteriá hojo ~cha se reguladl>. pela l ei 
de 1850, qu·~, se ta111 algnns defdtos, são faceis de 
cor!igir. · 

Aind.a maie,. o magistmdo 12ão d~vs pen'lor o lugar 
senão poi' sentença, como é expresso no mt. 155 da 
oonst.itui0ão. 

A apo~éntadoria convenientemente regul!'lda em lei é 
outra pieciosis;ima ga\'P.ntia da independencia do ma
gistrsdo fl dE. magi•tratn1·a, e COl:segnintemente tamhem 
dos direitos inc1ividnaes. 

Em bem dcss!'l iad.epend~noia. e ilos direitos doa cià.a
dãos, nenhuma autoridade pó de avocar ou. sustar as 
cauaa~, n<:m reviver 06 p:·occssos J:inclos, como diepõe a 
constituição no ert. 179 § 12. Hoje não é po.,dvel o que 
a coustituiç1io a~sím prohibe. No entauto que, !lO 
regimeu sntodor, o executivo, 011 antes o poder aLDo
luto, o fazi.;; e pM a.ctos seua, ir.:.tei:;:amentD €X(Itbi
tantes; até oassou sentençus dos tl·ihnnaes passada• om 
julgado, do que temos notavel exemplo no alvarr• da 
lO de Abril de lB2l, sobre sEsmarias da oamará inuni
cipr. l do Rio de Janeiro. Só o pod0r moderador p6de 
perdoa'r ou r.nuderar as pen~s, rruis depois de, impostas 
p~1' m•tença que tenha pallaclo tm julgq.do (ert. 101 §a· 
d2. co~stituição) ,' ou óohceder amni~tia, evitando-se 
mesnw oa prooessc6. (Art. 1 O 1. ~ 9: j · 

Prose guindo no exame das garantias aos mngistrildos, 
ainda mmcionarei as seguintes: 

DemüsiZo : só voluntaria ou por sentença. 
Fõro prívilegio,do: os meus nobres collegU!l devem 

estar ao facto desta questão-se _ compete ao juiz de di
reito nos crimes oommuns fôro privilegiado. Ha •lgu
mas deci!õss, q ne aindft não fo.rmão jurisprudencis, 
d.ando 1ao juiz de direito o fôro privilegiado nesses 
Cl'Ítnes. Eu t enho opinião contraria, .e comigo muitos 
collegos estão de accordo. · 

Um tribuua~ qu.~ se compuzesse de pessoas qua pen
sassem como nós decidiria, quanto ao direito constitui
do, em sentido diverso ; nã~ dr.ril' fôro privilegiado 
neste> brimes aoa juizes de ilixeito. Convqm resolver 
esta grf.ve questão. 

Entr5 nó> ha · eate máo costume: levanta-se uma 
questã11 importante, uns t;ibuDaes deciç1em 'pró, outros 
contra; traz-se :a qua:;tão ao _conhecimento 0.(l ' fi!ssem
bléa, rtoa relatorios dos ministÃ'os; e as oema1·ua nem em 
ocoasião opportuao,. co:mo é esta, pl:ocuriío rcsQlvê· la. 
Para quando esperiio? Se o juiz de direito tem ,fôro 
privil~giado nQs orimes communs, clig~_. se isto; , ~ oe n.ão 
tem, d~ga-ae t smbem.. Não é indiil:~rente que o juiz 
de dir,eito s~ja julgadn no jury bu no fôro privile-
gi;do. . . •. , 

1 
., . •. . 

1 
d 

As~&!m como o sup1emo .nouna (•.e JUS,lÇ!l JU ga os 
crimes :de t 0da 2·naturez!l., .dos min~tros que o;oorapoem 
e dos membros des .:e!açõezJ eu elltel,Jdo gue , é de or· 
dem Pfblioa reti;nr do jurs o jnlge.ménto do jniz de 
direioo, dcsze ju)z qus pre.side aos J:u·a~cs e que tiio 
immed:iatas rehções prendem aos povos do luga,r. A 
constitjiiçã", 1.1rt. 164, ~ 1', li54, 1791 ~§ 2', 16e 17, 
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autorisa os jni~s· privilegiallos, e irnplic!tamente para o 
caso. 

Estou sempre I(a 6oi!stituição, senh.orail; sou conser
\'ador, m:as conservador constitaoional; não sou con
llervadór de. seita mo'derna, que segue idéas, quanto a. 
mim, inconatituoioitaes, . :Ainda · o anno pa.sr~do apre
sentou-se aqui e féi approvado .um projMto sobre na
turalisaçiio, que me pareciQ anti-constitucional. Não 
pude fallar contra semelhante projecto. 

Foi ella para o senado; e alli o Sr. barão de Cotegipe 
foi o pl.'imeira q ae levnntou·ae para o có\nb!!ter, mos
trando asaa inconstitucionaJida,le. A,o pocler oxeeutivo 
é que compete conceder cartau de naturnlisação; os 
presidentes das provincias não as poàem conceder, como 
alií13 foi consignado uo projeoto. E e.ssim outro~ pro
jactas aqui apresentàdoa, dos qunes em tempo tratarei. 

Regular por lei geml <> processo para su.:ptnlão e de
missao do: magütrados pela: a•:embléas provinciae:, eão 
outras. tantas garantias de que é nGoessario revestir 11 
magistratura. 

Ainda mais-u11%ração ela j-u;tiça e 'policia quanto 
comportem ae circumstancias do paiz. O proj e c to não 
satisfaz. 

Arredar o ma!litlrado de commiuõe: e favores do go
~erno. Ests idéa noha-ee. na lei da creação ~o ffnpremo 
tribunal de justiça1 doiS de Setembro de 1828, art. 1•, 
qne ihoompatibi!isa os memhros:ilease tribanal para os 
cargos q1le n1io sejão de elei_ção popular. Pó de-se gene
ralisar ·isto em termos babeis. 

Arridar da .. politica 01 mag-iltrados. Adapto em thesa 
a idéa do projecto subst\tutívo apresentado pelos meus 
nobt·es · strdgos e collegas ;, divirjo, porém, do meio. 
Oa meus'no!>re~. amigos estabelaoem como meio dü·ecto 
a incompatibilidade absoluta do magistrado para os 
cargos de elei9ão po~ular, t>fiín de oh.egar á indepen
den0ia do magistrado . .. En, pelo syatema que tenho 
exposto, quero chegar á mesma inoompe.tibilidade abso
luta; mas o o mo fim e não o o mo ·meio. 

Desejo que o· magistrado enaontre taes vantggans e 
garantiaa no seu honroso cargo, no Sll.oerdooio que elle 
deve €Xeroer, que não queira ser senão magistrado. 
Desde que lhe dermos essas VRntagens ·e garantias, 
estou conven~ido de que o magiiJtrado ae abaterá vo
luntariamente· dessas pretenções. Não quere, porém, 
que isto seja uma regra inexoravel, Iiã<;~ quero que se 
tranquem as ·portas da politica aos magistrados que se 
achem óom vocação pa1'e os cargos de eleição popnlar 
e para os da alta administração do Estado. 

O Sn. FERREIRA VrA.NNA.: -0 projeoto que oli!'ereoi 
não lhes fecha essas portas, alies podem optar. 

O Sn . . PERDIGÃO MALllEIRO :7 Eata opção importa de 
facto a inoom patibilidai!e completa. Eu não vou tão 
longe ; o magistrado eleito deputado perde na sm~ an
tiguídaile o tempo da ·legislatura; se elle quizer vir 
pat·a a po!itioa, tendo vocação-púa ell~, e nã,o conti
nm;r ·na mngletratilm, faça-o, porém, voluntariamente; 
a lei de l8!i8 é bem penGada a «ste respeito. E• con
veniente aproveitar todas as habilitRções. 

Organi&ar o poder judicial ssgtmdo o typo ou padrão 
da con9tituição, oor!otituiudo-o convenientemente quan
to ao perscal e quanto á distribuição das ~ive::su2 attri
buições. 

Senhores, e ~· te ponto é ~rtc.vis::dmo, é o mnis im;?or .. 
tanta de que aqui me o c cu parei, po.rque trat;:-sa nada 
menos do qua de consti tuir o poder judioial 2cgund.o os 
preceitos da coJJ,stituição, de har.n.onia com ~:s convc
niencias sodaes, aom as . cirmunstanci2s !CICaes, oom 
!lS contlições d2. nosea civilisação, com a 2 maiores on 
menore9 difficuldades da ext~nsão territorial, e de 
outros tantos elementos que . é ind.ispev.zavel ter-ao 
2empre em vista quand.o se legisla sobre uma organi
saçilo do · to; orclem 

.Além do quo diz respeito ao · pmoal i!.o poder judi
ciario, ha o assumpto essencialrn·ente iutegrante, qual 
é o da justa e conveniente distribuição das attnbuiçõe1 
do mesmo pccb;: pelos·aem; diversos agentes. 

São os dous pontos i!.e que me vou· oocupar agora. 
Senhores, eu vejo na constituição que , o poder judi

cial ~e · deve compô r, por um lado, ela juizes de direito, 
magistrados p~rpetuoa; das rela9ões, S€gunda inatancia; 

do supremo tribunal de joatiça, nnioo no b~perio, OU• 
pala d,o edifício indiciaria. Por outro lado O, jury no 
01ime e no oivel conhecendo só do 'facto, o juiz de di
reit.o appliall: a lsi : .e ainda vejo jnizes mbsidiarios, 
qnaes sejão os juizes de paz, e os arbitras. Não se póde 
comprehender, nem desejar combinação mais perfeita, 

O SR. FEm\EinA VIANNA. :-Apoiad.o. 
o Sn. PEllD!IiÃO MALnE!RO :.- EGta. combinação s~

tisfm( cbmpletaineute n uma. boil orga::riimção jndiciàris; 
resta EÓmGDte desGnvolviil-la. 

O projeoto da comminsão, não se oocupando absolu· 
t~mente da orgsniaaçãq judiciaria, quanto eo pessoal, e 
só reto nando-a em algnns pontos ile attribuições, de que 
fallarni1 deiXOU E8lll base S reforma. . , 

O projecto, quanto a juiz e• municipaes, aperiàs se o.o.n
tentou com abolir os das Liéil.es das relaçõàs, qúe sffo a 
côite, a cidade da Bahia, do Rscife e S. Luiz do Mara
nhão; manteve os juizes munioipaes em todo o re~tD do 
Imperi0. 

Entendo que os juizes municipaijs siíQ juizs~ n~o ano. 
torie9.dos pela oonBtituição, como .juizes temporarios; 
não são os juizes de direito de EJ.na falia a oonstit.nição .• 
Não vejo, pois, como possa manter-se ainda eemelhant3 
instituiçãe. 

O En. ALENCAR AnAniPE -Mantem-àe 11 entidade. 
O Sn. PA.RDIGÃo MnHEmo:- Mandei ,;n:ia emencla. 

ao art. 1", que parece-me ' que dá J;Gó:l~dio a este grave 
inconveniente; amplia, generalisa a oxtincção àoa jui
zes ihunioipaen, pcrémde uma maneira gradual, porque 
apenas as conserva em quanto não Tagarem e não houver 
nos termos juiz de <lireito; logo que vague e !l<l dê juiz 
de direito, Ceasa a}Holutnmetite 11 necessidade dos jnizes 
municip!ies. TranBhrindo-ae em t11l oaEo para os juizes 
de direito todas as nttribuições deis juizes mul\ioipaes, 
desapparecem e~tes completamente.. De maneira que 
o termo· cabeça de comnroa, onde embora existão aotual
mente o juiz municipal e de direito, por ora oonti
nu!lr4 com elle até que preencha o seu tempo, 
cu seja promovido a juiz de direito, ou seja re~ 
mo~ido, etc.; mas lügo que vague, por qualquer 
ft~oto, ou pel~, morte, fica extincto o lngar; e ainda . 
neste alvitr., eu tive em cop.sideraçlio a equidade pt'li"~> 
com os juize3 municip!l0a em exercício ao tempo d<t 
exeoução da lei, se esta idéa fôr approvài!a. 

AEsim tambem, ·nos termos que não são cabeça de 
comarca (mts de mais de um termo), e onde nã~ tem 
residencia o juiz de direito, logo que taes termos fos
sem trsnsformados om comarcas, dun<!o-Jhes o go'l'erno 
juiz de direito, se realiz~ria em breve tempo a extino
ção do juiz municipal ; dG sorte que1 s.egundo este 
prooe2so, a reforma se faria sem abalo. Ora, seria faai.l 
obter o governo, por inter medi o dos i!e'ua presidentes e 
d.as esaemblé~s provinoiass, que se transformassem em 
comarcas os termo~ .... 

Uni .Sn. DEP.UTA.no: -As pro7incies estilo lUJ.cicGas 
por isso. 

0 ~011. PERDIGÃO MALIIEIJlO :-E' múito faci!, segm1d0 
o nlano que proponho, transfo~·mamío logo e> J;erm() em comarca, provê-la de juiz de direito, e.xti.ug;úr 
portanto o juiz muaioips l. Em muito pouoo tem po, 
em quatro r.nuos o mnia tsrd!>.r da p:romulgação ila, lei, 
est:,rião extinctoa no I:npezio todos os juizes municip1;ae 
da maneira a mnis suave e mais natural que ae p~ s.sa 
imf-gint~.:l· . 

Agora dir-se ,ha : isto póile trazaJ~ um gra.nce ;:·;l- · 
mero de juizes de direito e wrm grande despeza. 

Th·e o cuii!E.do de fazer o calcnlo, t~nh.o·o F.-::ui 
(moztt'ando um papel); é um trabalho para o qual p~·;o . 
g]guroa ".ttenção. · 

E.utre juizes de direito, municipaes e da o:}i1 &0s 
existam actualmeute no Imperio 624, segl.indo o ~;,lr.;
torio i!o Sr. Iilinistro ila jnatiçu deste anuo; pelo p:~n" 
que proponho ·coDBtante dae em.eridàa e r,di!itivoFJ qne . 
oHm·eci, t'~an8formaà.os em comarcas todos os terrn~5, 
e extincta3 os juizos muni.oipar.s e ele ornhãos, hn.Y~!'!Í 
eómente 394 juiz9s de direito; lvgo, dillerença I·ara· 
menos, no total dos jnizes, 230. 

U:te Sn. DEPUTADO:- Já é uma grande VS.!:i.t,sgêr..;. 

O St~, PllRDIGÃ:O M.I.LJIEIRO :-Em lugar de 62~ juiz:-<·F; , 
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t3~::ncs apenas 39~, preenchidas todas as comarcas, 
tran.sfu:mlidos tolos 08 termos em oomarou ; a saber: 
cs 23R luga.res t.ctuaes do juiz de direito, os 151 termos 
transfo:.:nados em eomsrou e :S lugares de juiz de di
reito, que nma ds.s minhas emendas cx&a. Difrerença 
230. Isto quanto ao n1:1mero de juizes 

Qust:.t.o á des eza a uestã~ economica ou fi "ei 
e essenc1a quando se trata de reform&s. (~poiadoz.} Eis 
com11 sou imprudeate, irrtfteotido nos projectos e idéia 
<:_:te cfré:eço; as iê.éas que ex pendo ... 

i".ls;iç!l, C<l!"!heoe-o e apreois.-o. (Apryiad~z.) 
O SR. DcQcE EsTRADA. TEIXEIB.A :-Isto é uma de~con

fs.:::.ça infunia2a. 
O :3a. PERDIGlo M.uBEmo :- ... tenho-as estudado 

:::::1t:ito; além àa pr~>tica .J:! 20 a::l.Dos, tenho feito outros 
ea:uà.os. 

O SR. ALE!'iCAn AnARIPE:-Eni:cguem cs desconhece. 
O ~a. PERDIGÃo M.um:mo: - Quanto á despeza: 

:!.Ctu.s.l:ne::1tc ent:::e juizes municipfes c de or_phãos ha 
386, segundo oonsta do rdatorio. Celculando, te:::mo 
:::ec!io x.l: 

O Su.. Czn:z MACHADO :-Nunca. 
O Sa. PERDIGÃo :.i"ALnEmo :-Como tern::o medio. 
O ~R . CauzM 

ce::~ 6o.os, alguns sonsooo. 
O SR. PERDI&Ão MALnEmo :-Mas o meu nobre ool-

le não me sca~ou c:e ouvi:.-: 60CS recebem elles de . 
a:mo, e pela mesma. lei recebem mais do tbcsouro utra 
Bratificação, determinada pele. differcnça cn trc a lotação 
~o. t:mprego_ e. a qua~tia ~e 1:8oos ... ; de sorte que os 
p1zea mumc1paes hoJe nao pedem fazer de rend11. pro
T_avai menos de 1:8008; recebem dos cofres publicas a 
ti~?lo de o:d~nsdo 6008 c uma gratificação que eu cal
Ct:.lo no D:l1n1mo, de 400$; de sorte que, vindo 386 jui
zes a rec:=>:r ca:_:. :1m 1:0008, temos 386:0008. Os joi
zes de dtrc1to sao 238 (eegundo o rel!ttorio) a 3:6008, 
te:nos 856:8oog; som ma tudo l ,242:soosoco. 
• Ora, a d_es_peza com~~ 39<1 juizes dc!direito (extinctos 
.. odes os utz~ ;; 
1,418:4008 Differen)a apenas de 17:s,soosoco. 

Po.rt.anto, o meu voto é pela extincc3o dos juizes 
r:m:uclpaes como proponho. E:n breve c·hé'g;;remcs ao 

ra!:.de :nelhorame::1to d · · · 
Oel.ll re:r.unorados, e qu'J offcrer·ão mdorcs gnr:mtias 
:a adminiitração da jnPtiça. ' 

E ' conscquencia. necossaria a c:o~ ção de novas rclà
çi:~s (apoiados)_; não mandei emenda, porque ha j:í. 
sprese_ntad~. Nem. é tão grande r. dcspcze; dcEdc que 
se ext1ng:::ao os tnbunces do com~re: cio e se rcdt:z,; 0 
-::.::x::ero CLcs dcsembargudc~e.:: quo com-;:>oern as actuacs 
:::-eieçC ~3 , c~zo s~rviço bem rcgt:!.-.ào pódo-E<! fazer com 
;;~ peqY-~::o Rn~ .~e~to àc dobp~z 'l . E c.:Jm dTci:o, se 0 
::-:mero •tos da relfil"~o da côrte fG.- rcdr:.z:d J a 14 d·• 
"!:' • • p . . - . ... 
»az•~ c c.::-nrmot:co 2. lO cad:: J:u.:::, ~o 11a1·anhã~, a 7, 
e ae c..;::~m ta::::J.'lCI:õl 7 ás outras rebçüjj,; D<1V!!S !s-:Jp::>c
=h~J.::: cs qt.:o sde;, t !::-omos um totel d , 90 d~scmba:
g:.~~;.;:;; or~, actu~me;:.ta existem 71 : h:lveric tão 
~éu::_e::l~~ o au~m~r:to do 19; o qu&nb á C.csp~za. a c!e-
v.:.ç;,.') _;apcn::;s de ll4:000$DOG. · 

J._g C:nas P.;::ce~as de aup;rne::JtO a .. despcza importão 
e=. so::::~a mfcncr a aoo,ocos. E qua:::do importa~~{; 
e=. ~::o ou 5CO ou m~amo meis, e:::tendo que sc:ia des
pE;::;. OC~ empr_c~acla ::o intui~o do gr11nde mdhora-
-"-· • a JUS.IÇ:l ; m-:.ato IJ:ais do 
~c:~ esses u:baoja:;:entcs do ccotr;::~aa o milh~r ,.5 cie 
cc.::.tcs <!e :éis, qull rep~cs::ntão c sue r do pcvo o im ~csto 
V"· ' ~ "a' -~s 6°C' l• c Cl, OG CIIl p 0 J c 1 

-· _.,. .... v ... • ... ura pcr ... a. 
( Cr -:.~:<1 :~ u a par tez.) 

• J._go::R _pa:;~_o ~s ~u!".:t: dt pa: . Ai::tda. estJu no p5sscal 
c.:> C::",1;R::ll5açao JndiCinna. 
_ ~enh-:ree, eu u;n~o onlido com :od:::Eir::ção, que o juiz 
c.;; pn é .ap.e~as JUIZ de conciliação: isto não se acha 
=.r. ~~::.~':.l~:J.4\a.o, Dll ::::l .em lei algr1:na que so tc::h:t p:-o
f.-::Jg:_-.:.~aesdc qu? !ot cl~J. jurada; oco::1tra:-io con!!a à.c 
-~:s c.c ~;oca_ :r:::u1to }!roxl::r.~ a ella, o nr. qu,J portG.::lto 
:!. :::J.~·~r_?ret?.po é :n::1s gt:l-::ma. A pcoxi:nidacle da l~i 

1 

" l 

interpretatiTS á época ia lei interpretada, é regra 
tambem de hermeneutioa. 

Se a constituição no seu art. 161 diz qne nenhum 
processo seja instaurado ADtes de tentar-se a conciliação, 
isto tem &na razão de ser : é uma disposição de direito 
cinl que a constituição slli. consignou , ccmo consignou 
tantas outrss e até de direito criminfl lle• 
quer ào processo, em diJl'erentes artigcs. A nosea c~n
stituiçi!:o não é apens.s t.m codigo pclitico , ccmo as 
oonstit:1ições de muitos povos, que se reduzem a d.eter
minar a fórmn de ~overno , a oLtrirui ;Jo C.cs 

eres suas attr1 u1çoes, tu o CiUe é politico emfim 
de direito publico interno ; a nossa constituição foi 
muito m~is sdisnt:!, o (Stabelecnx com justa rszão va
ria& disposições que são mais propriamente da alçada do 
direito criminal e do proces'o criminal, do direito civil 
e do prcce~so _civil, e do direito .fi~cal, etc. ; compra. 
hendeu tfldo ISto oomo base, como elementos da legis
lação fatura, dos codigos quo se tivessem de promulgar 
e blgnmts destas dispcsições para serem executada~ 
desde logo. Em muitas dessas novas disposições accres
centou ella s clausula-desde já-por ~xernplo, quanto a 
aç~ute~, tortura, pems crueis ; dis~z tambem quanto a 

~ , ar e e tua.o 1sto 
para ser executado desde logo. Quo neceEsidade havia de 
nella se legislar a tal r.espeito 't A no•& ordem da oou
sas aesim o acon::elhon, Dão ~6 para o futnro, mas tam-

A constituição foi mais longe ; consigncn 21té ern di
versos a:::tigos regrss geraes de direito, mesmo philoso
phico, t:lrbi gratia, a l•i flão tem •!feito relrcactiço · isto . . . .. . . . - ) . 
portanto, escrever-se na ccn~ tituiç5o, tanto mais quant~ 
já. estava. DBB leis vigentes ; entretanto, cs autores da 
conr.tituição ligárão a esta principio tão grande impor
trncia, o com razão, que consignárão expressamente 
aquelle prbcipio que obriga não Eó ao jniz, mss tambem 
ao ~egislador .. Nós não podemos faze: aqui leis com 
efre1to re~r~:motivo ; c se fize;se~os, tal lei poderia achar 
repngcancia em ser executada pelo poder judiciario. 

(Ha u-n aparte.) 

N. sEstados-Unidos, por ex~mplo, o poder judicisrio 
a rcci11 · · - · · • · 
em !órrr.a geral. Quando eu digo que poderia en~ontrar 
oppo~içlio na execução uma tal lei entro nós quero 
dizer, não em fórma geral, m~s por occasião d~ julgar 
em fó:-ma artict:.lat ee u:::1 • • • 

ria. Nos Estados-Unidos, se a lei~ inconstitucional os 
tribt:.naes declariio essa inconstitncionalidade. E qua~to 
a este ponto, refiro coco e::s:emplo que um dca Estados
d_:- l!ni~o. a~olio _ahi a escr::vid!io por u::1n simples deci
sao Jud~ct~na, TI~ to. e_?:cn:lc:.-em oa tribunecs que era 
contr;ma a ocnst1tutç~o a sua manutenção 

Ma~, como ia dizendo, Sr. preaidents, f:.lla:cdo da 
conciliação, o art. 161 C.a constitui,.r.o não é nenhuma 
novidt~~· .s: n:1 ccne~itniç!io s.c lê esa~ art~go! é porqrle 
~ ~onsti.uiçao no arttgo segulDte, tratnnao ae crear o 
JUIZ de paz, t=rctendeu lr t::o <!ar-~hc a attrib~;.ir ão pri-
vativa 13.6 juiz d~ conci!iação. ' 

Ora, os mcu.J collcg:;s ~e·;e:n saber que c!-:ei D. Ma
noel creou uns ju:zcn chur:::a::.os at"inc!ou· e1 ou conctr
tcdoru de d1manàaJ, eleitos peles Hnudos da~ c~maras. 
N as sur.;s oràc::l&çücs í-Ost~::ll'::cs x:ão !allca :nais disto 

• t . • • ' porque rc~w.o~:-se _a ::1:;. ~:1a. a.c 01:!:ro :=oco, que pEssou 
para 111' Orac:::e.çoçs Fllt?pmas. Mas h~Avi~. ::souell03 
tempo os juizes avi::do<:::e~ o::. concc:tnC.orts à :! deÍ:,a:::J.
ds.s: é ex;,ctn~onte o :::J.CSSO juiz de p~z, cr.c~ :::-rc SC·::l 
• , · · -• ; :;_ne e~ e::.o c.c:.os f)l"•l:S :nu-
nicip<>lid:~.dcs, os nca3cs são elc:tcs pe!o _;: ov~; o f;:n 6 
o n::e~mo. 
. ~g9ra v~jamos ? es~aà~ C.a !eg~~lc~11o goa::..Jo a co~:J

ttttnÇ:iO fo1 prom-:.ugaG.B, ~rs cxpren:o na 0.:-ci. do li v. 3· 
tit. 2ú § 1", que o j lliz proc:;:-ass:J conc~Ea:: ~s psrtes 
an~es q~e a de:na=d~ se i:l:;ta-:l::leEz..' mas is~o n:ais ?O: 
u~ mot:vo d: hc!'tst&d_aàe ao que o.e ne<·c:Ji:1adt, p:ro
pna.s e""p:es~ves c.e. Or~e::1zção. O <;,uc fez :i c~ :::J.sti~uiçãc? 
Aqnillo q1:c era àe si:nplcs l:.o:::es~d.aà.:! t-:an~!:::mcu 
c:n n ~ce·- s!d&d'!, e o conE:::na o ccc:c~o à. e 17 C. e N 0 -

ve:::b::-o C.e 4824 ; e con5cn cs:a acto, :m:::.:tc impo:
ts::l~~ "?s.:a C'"itar :;s d~·:nru:à.~s, acs juizes de ?T-Z, juizes 
co:lc:l!~c.c:'2~, c~=~ cs av:~a.ct::~s a:.t:gcs. ~~~a ::::aie; 
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Mas quer isto di~er que o juiz de paz não possa ter 
aenão a attribuição de eonciliar? Lá está o art 162 que 
diz expres.e.mente suas aHribuiç1Ju; wa: não é 1ua ; 
este plural só por Bi indica mais de UJ?I!. ; a interpre
tação litter~l não deixa a ,n~enor duvr~a neste poilto, 
aliá! de aocordo com o espurto dessa ler. 

O Sa. Cauz MACHADO : - Apoiado ; . a1:t<;_risoe< as 
legislaturas ordinarias a darem··lhea attnbmgoes. 

O SR PERDIGÃO MALJIEIRO ; - O que fez: a lei de 
15 d, o'utubro de 1827 que creou os juizes de paz 't 
Deu~lhes apenas as att~ibt1Íç~es _d<;_s juiza~ _avindo~.r~s 
antigos? ;Não: deu lhes a~tn~u:çoes po}wm~s', lh,n
lm.ições oriminaes, attrrbUJçoes mvrs, JQ"gando 
mesmo as Cl\usas de pequeno valor, até 16R, alçada q~e 
foi elevada em 1853 a 508, e consequantemente hoJe 
conhecem elles tambem de camas commerc1v.es desta 
alçada. 

O decwto do 20 de Setembro de 1829 declarou que o 
juiz de paz seria o executor das conciliações ef!~c
tuadas que coubessem na sua alçada, como era e:>:ecu;;or 
das sentenças tambem da sua alçada. . 

O decrew de 26 de Agosto de 1830, que abollo a 
almotaçaria, passou para oa juizes de pa~ as _causas que 
coubessem na sua alçada; as outras ücárao perten
cendo ás jl!lltiça~ ordinarias, e hoje aos juizes muni-
cipaes. . 

O oodigo do processo de 1832, regulando melhor mes 
attdbniçõe~ polioiaes e crim~na~s _da le~ ~e 1827, co~
ferio aos JUIZes de paz attr1burçoes cnmmaes e I:o.h
cises; " a clis posição provisoria regulou as conCllla-
ções. . . 

A lei de 21 de Outubro de 1832 conferia &os J cuzoa 
de paz as justificações para natnralisações: ,. . • 

A lei de 11 de Oatubro de 1837 ooufeno, ao..nbmo
lhea privativamente o conbeo;mento das q aestões deri
ndas da mesma lei fobre locação de serviços. 

O SR. CRUZ MACHADO: -Já antes havia uma de 1831 
sobre locaç,ão de serviços de Brazileiros. 

O f'R. PERDIGÃo MALHEIRO:- A outra é de 1830; o 
íneu oollega está olvidado. 

A lei de l837 deu-lhe tambem o direito i!e condem
:nar á prisã? : p6de fazer e!!'e;;tiva a obrigRção do loca-
dor do servrço ·até oorn" pnsao. . 

Eis diversas attl·ibuiqões conferidas ao jmz il0 paz 
em diversas datss. • 

A proprialei de 3 da Dezembro de 1841 apenas !es:rm
giq, certaa attribuições do juiz de psz quant0 ao cmne; 
mantendo as outras. 

Portanto se o meu nlano é extinguir os jniz·~s muni
QwaeB, tra~sform.ar ~~ comar~a~ todos o~ te~.mos, res:!· 
ttil.r todas as attnbmçoes a<JS JUizes do dJr~L.o~ hfl::'en" 
um grande inconveniente,_ para a boa adm:ms,raçao ~a 
;justiça, que nas fr~gmzr~s, nas paroolnas_,_ n~s dra
r.rictos ile paz emfim, nao houvesse antonc..2~e com 
~artaa nttribnições civis, cáminaes, polidaes, a C:.';'" .os 
lJoVos pudessem recorrer. Logo, adoptnndo 8'il. as 1ileas 
da oommissão, vou um pouco m~is ailiant~.. , 

Completo o meu pensamento} dando ao JUJZ ·:12 paz 2 

bcnlà.ade de pronunciar no crime com ;:ec:uso necesr.:t· 
:rio para o juiz de direito, afim de que haJa a gs7antza 
da pronnn.cia; bem como dependente el~a da sncte~t~
ção do juiz mnnicip~lmos tennos onde nao hm::Yel" JUlZ 

de direito. 
Mas h.1.via nisto inconveniente por causa do ele

manto politico. P,;ra corrigi·l.o, ?u mandei ult~ma
mentB um additive excluindo mterramente o jmz do 
paz em exnoicio da intervenção, qn11lqnex qtw ella 
aej2.:> no processo eleitoral, qu~r pre•idin<lo jcmtss de 
qualinc~ção, que~ mesas p:'lroo~l~es. Serve~ os o_utros, 
menos o que estrver em exerOimo, segum:o esta pro
videnciado na lei aotual. 

O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA: -Essa gamntia é 
illusoria. 

O Sa. PERDIGÃo MALIIEIRo : - Mas é um oorrectivo, 
não vejo outro. Nem é tão illneorio como se pretende. 

O SR. FERRE nu. VIANNA: -Como oorrectivo, V. Ex. 
J?.ll,die. t.i!ar todas as funC)ÕBE políticas dos juizes de 
p!z ; sexis melhor. 

O ::::tt PERDIGÃO MALHEIRO : -Eu não guiz prov.ôr 

ia ta por uma razão; porque, segundo a lei aot~al, ;ter
nos-hihmos em grande embaraço. Quem "[lresrderra a 
mesa parochial' A junta de qualificação'? 

O E:n. FERREIRA V!ANr<A:- Os eleitores. 
O Sn. PERDIGÃo MALnEIRO: -Não está na lei actual; 

por üra é s6 o juiz de p2z. Por esta proTideneia que 
P'"oponho, não preside o juiz de psz que está em exer
oicio, que é nquelle exaotameute de quem os povos de
vem reaeiar n prapotenciss em oooasião de eleições ou 
por motivo dellaa. 

O SR. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA dá um aparte. 
O Sa. PEllDIGlo MALHEmo:- MaB à os males o me

nor; por isso é que eu dizia que deviamoa ir-nos ap
proximgndo do padrão constitucional. O juiz de paz a 
que eu quero chegar não é juiz a que não se possão dar 
certas attribniçõas, como já tiverão pela lei de 1832, 
na qual interveio o partido conservador, que naquelle 
tempo estava embrionario ; portanto, são iJéas suas. 

O Sa. FERREll\A. VIANNA:- hto é logioo: desde que 
comiderarros a lei da 3 de Dezembro uma lei extraor
dinaria e de excep9ão, arredadas as causas, 1"oltnmos a 
lei de 1832. 

(Ha outro: aparlet.) 
O Sn. PERDIGÃo MALHEmo:- Outro ponto ainda na 

organisaçiío judbie.ria quanto ao pe,sonl, ~ o, dos lr!
bunaes do commercio com jurisdwçilo co11!mcwsa. Eu J !Í. 
tive ocoadiio de ilizer quo é uma cre~ção inconatit~
cional e incomaniente, por qualquer face que examr· 
nemos a questão. Juizes commerciantea obrigados li 
applic•1' a lei escripta,_ saro ~s habilitações n~celsarias, 
não olferecem garanti<~ sutJsfactona; morto me.noa 
quando devem julgar de prompto, sort::_ad?a _na oc~a
siiío, eleitos pelos seus pares de quem sao Jtuzes hoJe, 
e por quem podem ser julgados amanhã. _ 

Nem elles têm dado os resultados que se eaperavao. 
Ao contrario; maior confusão em decisões imports:ateg 
de direito pela separação; e igualmente na gravíssima 
questão de oompetancias, frequente quau~o _ha juizes 
especises, como acontece tambem oom es JUlzes espe .. 
ciaes do commeroio. A simplicidade proveniente de 
unidade as evitBrá, cem grande vantagem para a Jus
tiça. 

Organisação apparatosa para julgar, verb, g•·alia, Q 

tribunal do commercio do MarHnhl<o em o anno de 1869 
apenas 13 appe!lRçõog, o da Bahia 41, o de Pernam
buco 82, e o da cõrtG 149, prescindindo dos aggravos. 
Serviço que p6de commod~mente accrescer ao ,d.as re
laçõe•, voltando a estas os desembarg>:dores aoJ untos 
áquelles tribunaes. .. . . . _ 

Sou,portanto,pcla iibOllçlío comple.ta _da JUnsilwçao 
contenciosa dos tribunaer. do commermo; rdéa que const& 
das emendas da commio~âo desta camara em 1864; 
idéu tambam do intwduotor tl8BS!! instituição entre nós, 
que a conde1nnou expre±lf!ame:lte no sea projecto dl3 
1Br;6. 

Retirar do jury o j~lgamenfo de z;equencs delict:t. Em 
alv.uns p8izes ce+e;-> il.cslictos ~ão da slçada da policia. 
oo~reccional. Nús não t·9!:1C3 semelbunte in~tituiçi.'ío, 
mas temos cs nosscs juizes, quo conhecem dcs rrimes 
não afl'ectoq no jury por se~em db immedista repressiio; 
por conseq"encia_, squelles peq';'e.ms delict~s tambem 
podem se.r jnlg;wo3 po~ ~llee, am!'ando ap Jury <;:s de
liotos m~u9 gr:nes, aa!vo quando a!gtma destes devao ser 
j ulgadcs por juizea G~ n .zão do manifesta conveniencia 
publica. . . . . 

Não premsa;r.os da pohcra OOl'recCional, .P~rque nó a 
faremos o mesmo servrço com os nossos Jmzes; e eu 
não quero enohertos estru.I!gBiros, qmmdJ posso servir· 
me do que tenho. 

A cJmm.ihsí'ío p1•opõe e eu aoeito esta modificação 
(divergindo apenas em um ponto); tanto, que pl'Opu:r 
um ar~igo reiluzind~ a aei< '?ezes a pena dna ~rffensas 
leves afim de ser r·etrmao do Jnry o seu conhecrrnento. 
Essas lig~h·a~ o~ensFs pbysicss mereco~ prom~ta re
pressão, e nao d'3'7'aro oocupar a attençao do Jnry ... 

O SR. AiLENOAn .Aa.UHPE :-Acho diffidl. 

O S:t. PEr.NGÃo MAmEmo ; -Desde que não entrar 
a ohicsna do fôro nem das justiças, entendendo-se <l 
art. 201 d.:J coii. crim .. como el!e está definido e de"e 
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ser entendido, não ha duviaa alguma; o corpo de de
licto decide a olaseifioação de prempto, e as provas a 
oompletão. O proces.;o é summario; arepreraão segue de 
perto o dclicto, p o ~e.=sado logo; e o dõlinquente ou 
aoff re a co!ldemna.ç.liO ou é absolvido ; de. sentença ha 
a appe1l<:ç'iio nn fórma ils lei. Immensas vantagens 
daqui ptr>vêm ás partes e á oRUD9, da justiça. 

M~:e> ha um ponto om que não estcn de nccordo, e é 
quu::to ao § 'O" elo al·t. 12 rla projecto. Eu supprimiria 
este par~;;upb.o, porque ihí·S'J ahi nccusação publica 
não huvr:ndo p.~rte accusadora, tinda fór?, do caso de 
fiilg;"ant9 ll<Üi~to. Q•ro i!iteres:~e tem :a justiça pu Uica 
em nouus9.l' um lac1,ã J d0 w.Hinh~s, de bananas ou de 
19~anjttsJ quauflo o oft8ndid.o não ne queix:a1 c eH'9 não 
f o: prew em fi r. g;·aate? 

O Sn. DuQUE· ESTRADA TEIXEIRA :- O ofi'enrlido ás 
vezes não póde g>lstar 2oosooo. 

O SR. PmtDIGÃO MunEmo:- O meu colleg11, tem 
prilsente a theoria dg Bentham. Quo diz Beutham 'f Funda 
olla a sua doutrina no 8hrma que á eooiedade caus11 
o commetü:neuto do delioto. C•mseguintement:; qu~ndo 
não ha :üe.rma, quando o furto, verbi gratia, se passn 
particuhr:ncnto,e o o.a'euilido não vem queixar-so,qr.an.do 
niio na o fhgrante delicto, o clamor publico, para que 
a acausação publioa ? 

O Sn. DuQUE·EsT!lADA TmxEmA:- O queixoso reou· 
aa-aa a gast~r 100 ou 200S por um furto de dez tostões. 

O SR. PERDIGÃO MALmnno :-Não é razão; po1•que 
desde qne retirar-~a il.o jury o julgamento de&tes pe
quenos deliotos, não ha f•1cilídade em roconer o offen
dido á justiça public::~ e immsdíatamanto fazer punir 
o delinquente? 

O Sa. DuQUE·EsTR.A.DA TEIXEIRA : - Ha. 
O Sa. PERDIGÃa MALHEmo : - DemaiB, como disse 

o nobr~ _deputadu po1' Minas, ~Ppliosndo nm rifão muito 
oonhecwo neata caso, o que f ar ta pouco é ladrão e o 
qu!l ~11rt.a muito é _barã~ ; o que farta pouco não só está 
anJelto a !:.counaçao prrn.da, como á sccnsação publica 
quando_ em fl.agran te, o ainda á aoc~sação publica em• 
bora nua h"·l~ o flr,gra!lte, os nao ha queixoso; e 
l!OD ca:o~ mr,ls _gr~vea, 1sto é, o qu~ rouba muito, não 
fioa EUJeito sena'J á aecuaação privada e á accusação 
public~ qmmdn em flagrante. 

Portm1to, pnra harmo·Qia e bellaza da legishção eu 
não p0ae.o nclmittir semelhante irregularidade, q~e é 
um ctefa1to oensuravol· na. lei e contrario á osthetica da 
mesma lei. 

O <lireito dev~ ser um todo hnrmonico, e não um 
desconehavo, uma manta de retalhos cads. um de sua 
cô;·, Eu não comprehendo assim o direito. Esta harmo
~:ia dna élivel'õ&B disposições, o~ta perfeit8. ligação de 
umr,;: cJo·m ?~tms, d·lV~·te ter em consideração na con
facç~o ~a3 Je1s ; ~ proCI•o que todas as partes do corpo 
do dne; to se eutr<l çeoem hnrmonicamente. 

Não mo alongr.rei mais sobre este ponto. 
O Sa. Cauz MACI!Ano:-Ainda fulta ·lha mostrar como 

ha de oub;titllir us jui~es de dirr;ito em ~eus impedi
ment;)s, 
. O Sn. PEnDwÃo MALREmo :-Fallarei sobre isDo dcn
jjt' ~ em ~; o~lcu. Agora pro~ieguh'ei. 
R~~timir ao j ' ll'j' o iulgzmento do to elos os crimes 

grav.~a, m1 ro ;;quelter, qne por motivo de alta ccnve
nie~c!e y u.!llice dcvib continu~.r !I pertencer ás justiças 
~rd:naras . core o os da que tr;:ta n lei de 2 de J tüho de 
12/5 0 e ulgumas o t1tl'P.~. 
. Eu man~ei u::G~ emenda p~L·a ee restituir ao jury o 
JUlgg,:_2onto d.o Ol'lll'lO de banca-rot2, que é a fallencia 
com rmlpa ou fra~ie. Acho que isto é ci.e gl'nnile vants.· 
gem, . porque o J~l'Y p6,1e meihor apraci:w circum
Wl';'ClaB quo escRp~o ~o processo formei, e s~ póae ins
:;rm•· p :cnutroo mew:~ IJ?-~pen.dentes dea provas do pro
cesfo, q<lel' pera abaolvlÇM, quer para a cmilomm:ção. 

No ~ Bt>:~o ~re2onte a experieroía feita mo parece j:\ 
ter d:· do uA SI provas pa1•a '[Ue dev:uer :,band.onado o 
~yatoma v,ctual. · 

O SR. CRuz MACIIADO: - Tsmbem cfl'ereoi uma 
emend'l nent e ~entido. 

O ::in. I'ERDIGio MALHErno: -Estimo muito que noa 
r.chemos i!e uccôr<lo. 

Ainda tem outr~ vantagem esta disposição ; prende; 
·se el!a a uma grande questão, a do processo da 'ihs
;truoção da fRllaucia, a respeito do qual tambem'man-
•dei uma emenda á'mesa. . 
_ O syst~~a actual é def~itt;tosiss~o; é preoiso.silparar 

.,a pal'ta OlVIl da parte crxm!llal; srga ·a fallen01a ·todos 
'OS ~eua termos, a imtruoção, qualilioação para os offei
:tos civis, dandc-se, neste caso,·d!! qualifimi\J1ib o re
·curso de >: ggravo; e dahi · as oonaeq·uencias da concor
data, etc .; .:: parte criminal, porém, seja retirad!!i para 
ficar sujeita á formação da culpa nfl. fórma commum, 
e aubmettido ao jnry o seu julgámento. 

Ha neste Eystema todas as vantagens ; porque hoje 
o grande defeito, o grsnde mal, oonsi5te em que todo o 
.failido fRz o po~sivel e mesmo o impos&ivel para obter 
<uma qualificação casual, e logo qn:e a obtem trata de 
·alcançar s sua concordata; de devedor tran~forma -se 
'em impone,lor das condições dn concordata, e oB credores 
não têm remedio senão con·Jedê-la. (Apoiados.) 

Adaptado o que proponho, já o fallido não fioa em 
c_ondições t ão vantajosns, porque, embora se tenha qua
lificado a fallenaia de um oerto modo, e não seja possi
vel!!.rbitrariemente altera· la paraall'oito dinrso, todavia. 
o f6llido, posto que qualificado casual, poderá ser prooes

. sado e condomnado, desde que hajão provas supervenien

. tes ou ignorad~s a essa tempo, emquanto o delioto não 
:prescr~ver; no em tanto que, pela doutrina vigente, 
fie& o fallído em melhores eoncl.ições do que todos os 
outroe, desde que se tem pretendido dar a tsea sentenças 

:a força de cousa julgada. 
Será até um meio de evit~r que as fallenoias vão em 

·marcha aGcendenta, como é a que demonstra a sua 
·histeria desde o codigo ·do commeroio. 

O Sn. Cnuz MAcHADo :· -Apoiado; psreoe que o 
codigo ensina até a maneira de fallir I (Risada1.) 

O Sn. PEiiDIGio MALrmmo:-Ainda maia: ha uma 
disposição do oodigo do commeroio, que seria inexe
quivel se a6sim se não pratioa.Sse. Diz o oodigo art. 848· · 
qne áquelle que é julgado com: culpa ou fraude nãa se 
póde conceder oonoordata, e quando tiver sido anterior-

. mente concediàa será 'revogada. L'?~o, o oodígo prevenia 
o ca~o de poder ~~ver u~a deoiaao alterando a quali
ficaçao da fallenCl~, que 1m po~te até a revogação da 

· oonoord~ta . 
Ad~ptado o qu~ propm;ho, est~ disposição torna•se 

exeqn1vel; actur<lmente é me:!l:equivel em vista da dou
trina a que ha potfOO me referi. 

O Sn. FERl\EIIIA VIANNA:- Será um grande serviço 
publico fazer uma lei de fallenci~s. 

O SR. DuQUE-E~TnAnA TEIXEIRA:- Apoiado. 
O Sa. PEnDIGÃo MALHEmo :-A Inglaterra o foz 

recentemente. 
O SR. DuQUE-EsTMDA TEIXEIRA :-Mas tirou do jnry 

o julgamento da bancn-rota. 
O S11. PERDIGÃo MALHEmo :-Mas entra nós· son de 

opinião que deve a e~ elle restitaido ao j ury. Passemos 
~g~~~ a ~utro poD;to 1mport~nt~, a. abolição no oil•il das 
Jnnawçoes e"pemaes ou privativas, salvo por manifesta 
utilidade publica. En sou de opinião que ae elevem 
abolir os juizes es11eoiaes do oommercio, e o proponho 
em uma t:-m~~uda. 

~o~ 3<hersari.o.dasjnrisdioções eapeciass; de6eja que 
os J'll~es. So' .h r•!:nl~t~m e~ todoe os l:amos <le direito, ~ne 

· exerçao Junsdwçao U(;) orvel, no cr1me, no commeroml, 
·em tudo; não ha:ja eBpecí.alidade senão por motivo 
particular de evidailte utilid,~de t~nhlica, €]_ue autorias e 
legitime oa jnizos 'privativos. Já demonstrei os incon
veni.entes do que existe, as vantagens do que proponho. 

Eu fiz um calculo, de conformidade •Jom as emendas 
que mandei á mes3., pelo qual se ·;ê que haverá no Im

. perio apcna3 onze juizes privativos: sendo t1·es juizes dos 
· fe~to~, .um juiz ci;;' orphãos, um pro'fedor nf.\ côrte, e 
sers JUl~ee de orphaps. c pro~odores (varas reunidas) um 
na B>:hia, um no Rp01fe, um er..1'S. Luiz, um no Pará, 

, um em S. Paulo e j'lm em Porto-Alegre; apenas onze: : 
, Entretanto qu~ hoj~ existem 21 juizes privativoa e espe-
. ci~es. Eu, po!s, reduz.o de nez este numero e sem pre-
. JUIZO do servrço pu.blico, porque nas outras ccmaro&s o 
, juiz de direito, que será unioo, reunitá tem bem todas 
1l>B espooialida!}es; p.!!sim fica perfeitamente li...,rmoníoa 
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a organisação em todo o Imperio, conservando· se ap~· I 
nas por motivos muito attondiveis de utilidail.e pubh- j 
ca, 'onze juizos espeoifl6s. Não nugmento o numero ~e 

· juizes dos feitos, con.sor'fo os tres que aotuP.lmente_ exts
tem; extingo os cinco juizes espf.ciaeo do commerc10; re
tiro do quadro da msgietratura os .tre$s.u~itorea; cons ;_rvo 
o juiz de orphiíos da côrte; e os ~ovo Jm•.e 1 _de orphaos, 
que níio . são muoicipaes, eu sao subslltmilos ou ex • 
tinctca. 

.O Sn. Cnuz M'ACHADO : - Alguns nté são juizes mu
nicipaea e não de direito. 

O Sn. PenDJGÃo MALHEmo :-E' verdnde, são ont;•cs . 
Quanto no _pessoal da or.gBninru;ão,·a nomwissfio converte 

· de>~. a logo· em ];1garcs de j 'lizea d'J <lireito os lngm·cs 
de j uizes municiptws, C[lle <J<;tiugne uae (éJos das l'ela-
~~- -

Eio a nnics ~lteraçU~ que propõe. ]~ zm extremo aca~ 
nhada, "' de nenhum m ocb natísflltoria. 

Et~ !l.ão pr..sso adopt~r eota ayr;tei:nl! desde que dgo 
ontl:o p.l.><::~o, t!a!ldo-lhe Ot' tro desemolvb:'c.nto. _ 

Nem po~,_so concot d<-;,).• em con;·~:>r tere:.."t\~ sa .{050 em 
!ug:'.res de juizer> dc1 ii.ireito os do j ubcs 1.r..aJúcipacs 
que c proj, ::tc exti!JgM na~ . oédes das relações. 

Prim0il·am,;nt.9, porque. alopta<hs as minh:s Gmen
dat•, o serviço i:ioB perf;;itamente bem deo.eropenhailo 
pel(ls juizes de diraito d:!s r~r.pectiv~A oom&;:oas. JJ:m se
gundo luger , p.orqu0 o ptüj •>u,o, convelteailocos logo 
em lugares tlO jn!zes d$ dird to1 nugmenta desilej t\ d~ 13 
üE~e numero, que tantos siío os juizes muuicip:'cs e or
phãos rospecti•;;;s.Pclns,emem>aaa s.dditivoa, n~n cn~: t em· 
uL•-tios as· tres r,uilitorea per já nco E~Jem j uizes d~ di
~eito, não se ct"eão senão ia·eo'; po1· cons@qnencis., ha ahi 
uma difl'e:rençe. de dez a que <e deve nttender, mçn:mo 
em l:az1lo ·da despeza; :msi-s tarde t erão de ser creailcs, 
um no Pan,í e .outro em S. Paulo, qn:mdo F.e CJ<;tingui
~am c.s rs~pe"tivcs juizes muni<lipae~ e de or phi\os, b.a· 
vendo ar-sim no pt•im~iro caao umr. a;ft>rGnÇ<l d.o dez e 
no seguv.do de oito pa~a o .numero de treze ore<. do;; pela 
commir:s2o" 

Eat;n 'liff01'ença. <'iará Ul< de5p:zo. uma econcmir,, ae
guudo as mi:ah~s .tlmende.s, <lo quantia mais que suffi
ci.er;b pi:l'a prover os lugares do auditor da guerra e de . 
ms.rinha, etc., no entanto que o serviço é r.s.:im melltor 
feito, e maj.s .bem regul2.do. · 

H avendo, nestes t0rro~a, 6xposto muito em gersl as . 
min!J.aa idéaa quanto á organi>ação judioinria em rela
çao · ao pessoul e princi.peos atttibuiçõss, idé~:s syntlteti -
2r.d~s nas emendas e adclittivoH que tiv~ a bonra do 
dfeNo~r, e nas de outros distinctos membros destaca
marc:, a qu:em aoompanho, vej•mos aind!: quaes nn me
dhl~s compl•mmtare$ mais importantes eob;:o o r;ssnmpto 
pf-l'il o melhoramento da administração da j ustiç~, 
objectivo da reformn. 

Der.ãe quo eu traço um plano maislargo,d.c mais futuro 
e aloaMe, como traçou a lr:i de 3 de Dezembro, pl'ocu
r r,u,lo todavia coneerver della tudo quanto O.GllB s~ deva 
conservar, mas introduzindo-lhe todas aquellas modi li-· 
oações que as nossas oircnmatancias aotuaea exi~em, a 
ca.mara vê que não podia deixar de me lei"" b.;:ar a e ma
did?..s complementares, como sej iío a orgsnisação da 
policia, etc. 

O 8n. Cnuz MACHADO dá um ap!llte .. 
O Sn. PERDIGÃo MunErno :- Interro,npendo, para 

aatiafszer . ao illnabe deputado, eu direi que, como a 
mataria da substituição dos juizes é puramente regula
mentsr, eu :nandei á mea.a uma emenda anto1'Ís11ndo o 
governo a regulll.r a ,ordem e modo do substituição oos 
juizos de direito, tenrl.o, pcrém,-~m vista as condições 
da loi. 

Como ia dizendo, tratando d1.1 o•·ganisaç;~o do policia 
á pa•·lt. da justiça, a commis<ão não r.epara efi'ectba
mente a pRJioia d2 ju2tiça , porque dá ainclí> aos dolo
gados a subdelegados a faculdade do formar culpas, 
salva a pronuncia. Pois, senhJrse, o formar culpa c ão 
pertence ao proce9so? pois a formação da culpa niío 
pertence á autoridade judioial 't Colligir as proV<·S d.o 
delicto, embora o poder ju.dicial tembem ~eja cornps
tente para e fazer, porque precise dellus pare. julgr:r, 
pó de J?ertencer tambem ~ poUcis . . . 

O Sa. ClW'l MAcaADO: ·- E' impcssi•tel sepam-los 

:&bsolutam9nto, porque ha cases em que ollr. s ~e con
fuuclem. 

O Sa . PEnDIGÃo Iviunmao :- O illut•tre doputP.do 
attribue-ma propoeiçõcs abaolutus. Eu não adm!tto prin
cípios absolutos sei,ão por eJ<;cepí:lio. Di;!ll GHpars<· a 
policia da justiça, mros em te;:mcs babeis. F.s•a sepa
ração absoluta é mna nto>·i~ ; mns a S•:P'" '!\I:lio como 
eu d6fcndo· é muito realize.vel: e elia jé. se echHva es 
mipta no projooto do Sr. BBrnurdo Peroi:a d·J V?.rccn· 
o0ll.os de 184.5, que d.iz r.ssim: 

<c E' rr.vogad>l a lei de 3 de Dez;,mbro c.•?. UH :c& 
PC!(O em. que CO:lf!>re EU(Orid.r.r~e !!O cb ef~ d~ policia, 
ddega.dc~ o ~ubCel~gs.do:J, pnr::J, prt''~ft ; -in· :xc· S/J1.:t.sLÇSE! 
de(hdH ?:·16 e da prl~nuncin.1 m:~!va i!. l: I::;pcr:iy~ c· c}; ) ~ g:: 
t.rt . 4' d& cLnda lo i. > 

O Sn: Cnuz illlAcn.Ano:- K sc prcjccto d•J 1845 fo i 
nmrt. ir011ia do fS~ . ~/ai..IC.WnCCll':B á éf,iCQB.. 

O Sr .. PmniGlo MAJ:I'lE!llO: - Et< ní':o o ~ '.l~;o co::r:!G 
ironia, teme-o como utnf~ cou.r::e. ~él"i~t ; o ts~üo .. qnG e!le 
foi inoluLto :..<a oollecySo ela pr~~joctos que r.oa fC'i J.i~tri
buida aq·~i na s€Etão pas·s~d.:: . 

O § 9' do art. 4' ê.n lei a.~ 3 da Dez J~bzo, 2 qus so 
referu egre p4:cj ~Jcto. é m:..;!to ~::.p!ici ·:.v qu2n. ~~ o iJlnen.gra 
a ve ::dr-deir~. :.:o:_; r. rr~ r;ãJ dns !ittdb·uiçõe3 1:: H •:: i <t.~:r:; c jc 
diciu:t~ ; ccllig;.r }·TCVf:S r ó~lc s~ ~· scto -de po:.kb., formai.' 
~ c1.1.lpi!. é Gs~~n:;i;J!l1ent:;; 2cto de jue.1ca.tura . 

S~ q uererr· , continui~~~ !!. conf-orh~ a ~t~ to.dC ades pro
p~illxr.~nte polich·es,' in;h: qne P<'t r. berraç:ão, 1.: formação 
d~ culpa e pro'"uudn. M;;a então nndr. ~ltor6m quunto 
ao juiz de puz, oto. O ~ystema do p;:oj ecto é mrds uma 
grg,nde mystiiicaçê:o. 

E' oer to que o juiz do cireito na c;:.b3ça da. comarca 
niío pó:le formar culpa era urn!l frrgnezia"' g1·rnde ois
t o.r.zci.a . E' in 'iiJpensnvel q•:•c: b.r: j 1! »lli t n t.ori<lade qne 
•xlminit.bems:iil Jll'o;:r;.ptr. €1 oor;;;nnilnmol!tcl .iu~t: ça. Pelo 
tneup! ;.ano óo juiz de p<--~z(s~1IDJ?l·c·jnho d (IS ~nbitdegados, 
pu!a o qu•J é p;:olorio.mon t3 pdici?.l) ilcnd<l q~;e tenilo 
a r x~in~çii.o do juiz mueicip~ l. O povo, como diz .-Ben
the.m, de?s tG~ o juiz ao ·pé ib porta, Hs:>;.m como o 
p!>.dre. M3s g,utlro o juiz da !'~' Z j uiz, e não agente de 
eleiç5se. 

Oraanüar o mimslerio publico, deve ser- t&mbom u::n 
doe nessas p:timeixos onidados. Sem so organitar o mi
niste:rio publico, qualquer ~efornm qr.e se p<.olenda sorá 
manca. 

Mas e;sa nrge.:IÍsaçií·J depende rla eatudos; ~-r~zar de 
termoo .eleme'lt <.> B muito pxeoioS<)~; sobre!;n:to em um pro .. 
j ecto offereciào P''ln Sr. ctmselhdro Ntlbuoo d~ Aranj o, 
disti:octo jurhccmulto, proL1uient.~ nestil~ m~tc:Ün3 . 

Poc u m adàitiva eu antoriso o governo a exp~i\ü• · o re
g'lhlmanto respectivo, dependente oomturl'u 11 sut1 exe
cução ria appr.ovs,;:ão da nasembléa ge1·21l. 

Procedi aGsim, porque entendo qu.e nós ~m qnatro 
mezes de eesGão não temos tempo d~ organb:r e discu
tir· semelhaute !oi, bem oo!!lo tuv.tas on!a•us, l:;Üá~ até de 
ur~encia. 

.ARsim, pocleremos n6g tratar da revioão do codigo 
orimiMl em qur.tro meze~ de uessíio 'l E' impcsfhel. E 
o Oil<ligo civil? E o co digo administrati'l'o.? E o elo pro
cesso civil 'l E a revisão do oodigo do oommercio'l Acn~c 
poderemos n6a fazê-lo sem que nos Hejão off.;r eoià.os tra
b~lhos já preparados oonveuientement~ ? 

Retirar ao juiz d• pa::: e municipal a int~nenção no pro
cmo eleitoral; prohibi-Ja desde já no juiz do uireito • 
autoririadeo polioiaeõ. Faz isto objecto ·de um !Ldditivo 
que enviei ultiillamente á mesa. E' o oom r..J"mentJ no · 
cer<sarifl do plano de reforma que p1.oponho da crganisa
ção jadioiiuh. Se eu quero juiz <1e paz verdacldro juiz, 
como hei de manter-lhe semdhante intarvencê.o '1 A8sim 
tambem quanto ao juiz municipal, de 6ir.rit0., oi· o. 

Se eu desejo arredar o juiz das lutRs politica!, C(•m o 
hei i!e comir eltL que elle por lei inte!\'enha no pro· 
ceseo eleitoral, fa~endo qualificações, intervindo nellas, 
prcsidi.o.do >1. eleições, etc.? En quero que o ~ma:r.Jstrad <l 
seja •ó magistrado. Menos ninda· quero a intonençii.o 
d" policia. 

Nem seja i,, to objeoto dB reparo; poxquP.:Ito não h~. 
mt•itos dias fd ·aqui apresent>odo um projecto de rc-· 
formP, eleitoral, conferindo ( con~a no'Ve. I) ao juiz i! r. 
direito int$l'Y~nçüo uo prcces•o ~1~itoral, a ptet~4to c.~ 
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conhecer e julgar elo dir6ito político doa cidndão.s_; P;>r 
fórm& que será ello quem faça real mente a qualificaçao 
e portanto "· eleição; e, oomerve.do o .e;tado aotual, 
mnior senão exclusiva, será a influencia. do governo 
pela dcpscdmcia oro qne do mesmo ee achão taea 
jnizos. O elemento dewooratíco ficará absolutamente 
aníqui111do ; dle, o oorrectivo unico em taes r.esumptos. 

Q·• z.1do zemelhautes idé1:s ee procurão fezer predo
mina;·, e rc tii converter c;mlei, que muito seria preton
der·GO con~~:.:ir ?. policia o processo ~leitora! 'I Pareoe 
qus para H caminhamos .. . . 

O Sa . Cauz 'MACHADO : - Regnlemoa a prisão pre
ventiv&, 11 li•nça e nppelluções, que é o mais rrrg~nte 
para gara.,tir a libcrilado individual. 

O Su. PEnnrGÃO MALnEmo : -Regula,· melhor a p.ri
sllo preventil;a,, a (ia 'lça ; bra'J idu de dos proces1os; garanw 
tia: da d•(csa dos cidadüot e da justiça.-Desde que eu 
niiorr.andei em<lnd"8' rwnã? pouoas, a e st~ respeito, li 
pr;)'que na g~~ncrnli r1 nd\.o\ CJJ.t(;or ti! o oom o projecto em 
di•cussão "· reêpe it~ a., nlgnns destes pontoR. E .se o 
noln:e ileputa iú houv•sso atten~i~o para o que ttve a 
honra dH offocecer 1\ ocnsidera)ão da c;;mara, não me 
farin a inj uEti•;:a q lle mo fez. 

Tratando eu pnuoipalmente da orga.nisação judiciaria 
e de medidas mais dlioazes para u boa administração 
da j nstiçu, nem por isso deixei de attender a outros 
aesumptos tendente• ao mesmo fim ; sobretudo quando 
são do preceito constitucional, que onmpre realiz!1r· Na 
c~nntit:: ição do Imperio art. J 79 §§ 8 a lO estâ rua posto 
que ningt1em será preso antes de cnlp11 formRda, excepto 
nos casos cx preaRoa na lei; sem ordem escripta da auto
ridade competente, salvo o oaso de flagrante de!ioto; 
nem oonà.uzido ou conRervado nu prisão, ainda com 
culpa formada, se puder prestar fí.snça nos casos i!a lei . 
Têm havido abusos e graves. E quant~ ás fianças, é 
exaotamente o seu p rocesso actuul o grande mal ; é o 
q o. e tem da <lo lugRr a essas demora5, contra as quaes 
todos reclamao, e que tanto vexão o cidadão. Eis por
que estou concordo em facilitnr as garantias da liber
dade individual e da !ivranç~ por fiança; mas só nos 
termos da covatituição, convenientes e babeis, porque 
entendo que não de vemos estar fa~endo leia pe.ra pro
teger criminosos, e sim para proteger a sociedade, os 
direitos do• cidadãos, a sua liberdade, a sua proprie
dade, a 6ua vida e a sun honra . Neste intuito são atten
diveis algumas emendas offereoidns no projecto em dia
ous!ão. 

Melhorame11toz n' cível t commercial .-Entre outros, 
o do juizo arbitra! no cível-Mandei •· este respeito um 
additivo. Qu~nto ao commercio, ha a lei n. 1,350 de 
14 de Setembro de 1866, para cuja execução expedia
se o regulamento respectivo. 

Nãc estou s o.ti~feito com asse regn1am~nto , que quasi 
i.autili~on e lei, do mod o qae hoje é r-.ra a pe"soa que 
recorra a &r bitrN;. Por ieso não me referi ao regula
monto, e sim á lei. 

E' •.tin ·h um cam pl3mento do ponaamento co::Gtitu
oiou'ü na orgunis:•çii.o jltdiciaria. Devem ser jnü:es que 
jult:,u err: P S quostõ~a antes ex wqu? et bano do que pelo 
rigor do direito positivo. · 

Fallmoias no commercio .-Ott'~r.aci. um a2,ditivo s-apa
rando a parte civel i\a criminal na sua instrucção. E já 
tive occasião de demonstrar a alta convcnienoifl , e ne
cessidade mesmo urgente d.e t ão salutar provi<l.enoia. 

Correições.- Tombem propôz a sua r.boli1·ão. Não se 
fazem corr.o quer ,.. lei. Us conegr.dores fe têm consti
tuído antros tantos legisladores, e anarohisado ainda 
mais R jurisprudencia e o ilireito oom ns suas ás vezes 
cerebrinas interprüteçõea de leis. Dernaio, adaptado o 
meu plano Ele orgliniEação, ellns são absolutamente cs·· 
ousadas. E quando mesmo E6 não adopte, ha para os 
aotcB abusivos o correctivo da responsabilidade, unico 
efficaz,ccmtnnto que roa!; e quanto áspartes, a nnllii!ade. 
AB cm."· c' ~·ões têm sido ~nter. um mal do que um bem_ 

Prüào por cwtas, i•tde(inidc: .-Is~o, senhores, é uma 
barbal'iilarle (apoiadot) ; eir:da ha poucos di~s li no Dia
r io Ofli oial o C><: t l'9.Cto do um cfficio do Sl·. ~inistro in
terino da justiça uo presidente da província de Cear!L, 
em reeposta á cons•.Jltr. do mesmo presidente a respeito 
do oaso de um pobre homem, cssado, com familia nu-

mercsa, filhos, etc., preso desde muito tempo por fnlts do 
pag~mento de custas; ahidiese S. Ex. que não tinha reme
dio a da~. Nem outra poderia ser a suo resposta em 
v!ata. da lei. Tomando em consideração este fao'!;o, 
mandei t ambem um additivo, em o qual adoptei e !lp
pliquei e rcgre do maximo de. detanção pessoal no 
commercio por dividas, isto é, dou3 mezes. 

QunnC.o c inilividuo preEO por falta. de pagamento àe 
oustna sej a tão miseravel que não tenha meios eeua, 0 :1 
peseoc quo por e!le se iutHressa apresentando o quanti
tativo preciso pare esee pagamento, aoffra ~m bora o 
oons r,rangimento pesEeal dn prisão, m ,;s por dous mezeg 
sómente no maximo, e não indefinido. 

Aggmt'os, •·egular m' lhor esta mat,yia.-'-DesC.e .fp e 
apresentei arti gos additivos extinguindo os juizes mu
nicipaes, era neoessario providencif;r s•,bre os aggr?.vos; 
bem como propuz a abolição doa eggravos no auto <'lo 
proce,so. Qllanto a estes, tenho fl obse1-var: ou ha nul• 
!idade, ou l!ão ha; a. nill!idsde é ínsanavel , ou ::tão é. 
Não h8, meio de sahir destes dilemmna. Se ha nnlliclade 
im~m.vel , c j uiz o d~elsra independente de tal aggra
vo ; se é sup~·rivel, suppre ·a ou manda supprir; se é 
;·evalidavol a arbitdo das portes, estas que o fação; o 

· juiz dac!nrará ou supprirá como fôr de lei. 
Este Hggrnvo no- auto do prooeeso é ·portanto uma 

perfeita inutilidade; e os prsxistas o quali!iolío ames 
llroteslo ào qua recurso propriamente dito. 

No t emp . anterior, pela disposição provisoria a~ 1832, 
r eduzirão-se todos Od aggravos a aggruvoa no auto do 
processo; dabi proveio verdadeira anarchia; os des~m
bargadoros vião-ae atordoados no j!llgarem as cans&s 
que vinhão r hei as de sggrnvoa no auto do processo; e 
não ha muito tempo que ouvi de um mui digno ministro 
do supremo tribunal de justiça, que este tribunal con
cedeu então revistas pelo simple~ facto de não haver a 
rel:l.ção conhecido, por esquecimento, de e!gunsdes~e 
ag;;;ravoa I 

O regulamento commercial abolio taes aggravos, e 
sem inconveniente algum. E' cate um recurso que não 
faz a mini ma falta no fôro, e eó t&m. servido para ali
mentar a chicana. O melhor é regular de novo a mate
ria, mas nos termos consignados naa minhas emencfue, 
qne estão por· si mesmo justificadas. 

Revi:la. -Eu tambem propuz um melhoramento s 
este re2peito, 1 porque o quo se paaHa actnalmente é al
tamente oneroso e incommodo ás partes . Consulte-ss 
tambcm a commodidade dos povos. Vem, por exemplo, 
-em processo d

1
o Maranhão ao supremo tribunal de justiça; 

este trib:lnal exnmina a questão,concede a1·evista; vai o 
processo á relnção da Bahia ou de Pernambuco; é ne
oesasrio que ,e. parte constitua advogados a correspon
dentas. nes~es diversos lugares, quasi stlmpre com grande 
àifficutdade, 'vexame e diependio . O meu pena~.mento 
não é senão o à o art. 83 do <1ec1·ato n. L 59'! é!. e l de 
Maio de 185o, isto é, proponho que a relaÇão b. céMe 
tome conheoi:nento das decisõ•s das r.elações das oatrs' 
prcvincias; e as dEs províncias t0mem conhecimentu 
dG.s cl':cisõea o a relação da côrte, conforme a designaçã.D 
do suprem.:> ;tribunal. - !!.' e regr21 no processo coc
mercinl. 

Finalmente , não basta que se tomem estas provi
dencias oomr,1emantaree; é neçessario olha, -se r·ara o 
estado -le anu rcb.ia e de desmoralisação profunda em 
que se achn o nosso fôro; cumpre organisar a orc!em 
dos advog t dos, solici tadores, ato . 

O propri.o instituto dos advogados da oô!te aindS> ssts 
am:w di"trib nio circulares aos Srs. deputados ped it!ào 
á cEme.ra a. approvação do projecto rlo Sr. viscon<!e ilu 
Jequitinb.onh\l, que o sena.do nos enviou ha muitos sn
noa. E u te.aho algumas duvid Ra sérias relativamente 11 
disponiçõea importantes desse projeoto : teria de prop6r
lhe Gnlenà.aa, que, approvaà.as, farião com que el!e vol
tasse uo ~c:l!.do, e tarde ou nunca semel~nnte melhora
mento ae flz~saa : so passo que o additívo q11e oífz
l'eci, sobre este assumpto, ao proj eoto em diEcasaão, 
facilita e ~,brqvia o rar:nedio a tão gr:we a pe~nic!oso 
cõtt uo de cou~as. · 

Regimmtod~ custas .-E' objeoto de outro additiv·3 qno 
offereoi :!. consideração da camara. O actual regimento 
de custas eshí ntrazai!o de 15 annoa, foi feito em 1855; 
maito ha nelfe de mal regulado, deficiente etc., por 
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modo q~G são já. ~numeras as decisões e n•isJs cxplioi
oanào aiversas e Importantes questõee. E ' urgente a 
nEcessidade de sua revisão. 

Não quero abn&ar por mais tempo da benevolenoia 
com que os meus honrados co!legas se têm dignado ou
l'ir estas toscas considerações. (Nilo apoi~dos.) 

Não tenho expressões bastantes para significar-lhes 
todo o meu reconhecimento, muito mais quando nos 
aohamos em hora tãJ a rançado da noite. 

São estas, Sr. presidente, as observações que por hoje 
julguei dever submetter á apreciação dest!l augusta oa
mara; em outra o ocasião, como a discusEí'ío tem de con
tinuar, e assiste-me o direito de f.llar ainda uma vez, 
entrarei na analyse particular d~ projecto G da~ diversas 
emendas offerecidas nesta caea, e apreciarei as obser
vnções que oejão feitas; aooretcentando as que me te
nhão agora escapado, para Q:Jelhor fundamentsr es 
emendas e additivos que tive a honra de offerecer ao 
elevado oriterio e deoii.ão desta augusta C!lmara, e que 
actualmente não pude melhor desenvvlver. ( l(uito bem; 
muito bem,) 

A discussão fica adiada pela hora. 

o Sn. 1' SECRllTARIO declara que o Sr. ministro in
terino da justira partioipára que por incommodos de 
aaude não po1ra as~i6tir á discussão da refoxma jndi
oiaria. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a se!slío á meia
noite. 

Acta em 20 de Agosto. · 

PRESIDENCIA DO SR. CONDE DE BAEPENDY. 

A'e sete horas da noite, feita a chamada, a<tlão se 
presentes os Srs. conde de Baependy, Portella, Pinta 
Pessoa, Guimarães, Rodrigo Silve, Jo~:quim Pedro , 
Cruz Machado, Rapoao da Uamam, Gal'l'ilo, Barwa Cv· 
bra, Monteiro de CBI!tro, Angelo do Amaral, barão de 
Araçagy, Araujo Lima, Fernandes Vieira, Camillo 
Figueiredo, Paes de Mendonça, Aureliano de Carvalilo, 
Bonilacio de .A.breu, Salles, Coelho Roilr'gues, Can
dido Mendes, Alencar Araripe, Capanema, Ferreira 
Lage, Barros Barreto, Souza Reis, Corrêa, DioDysio 
Martins, Benjamim, Silva Nunes, Affomo de Carvalho, 
Candido Murta, José Calmon, Die.s da Rocha, Duque
E&trada Taixeira, Luiz Carlos, Paulino de Souza, C:med<>, 
Diogo Velho, Carneiro da Cunha, Cicero Dantas, Costa 
Pinto, Ferreira da Veiga, Simões Lopes, Leal de Me
netas e Csrdoso de Menezes. 

Faltãa com pQrtiClipação os Srs. Nebina, Bahia, He
rMlito Graça, Manoel Clementino, Rosn, Mello Rego, 
Candido Torres Filho, Azambuj<t, Pars.nhos Junior, 
J. de Alencar, Vioente Figueiredo , Lamego e Peder
neiras; e eem ella cs Srs. An àrade Figueira, Almeida 
Pereira, Aesii Rocha, Antonio Pr~do, Araujo Góes, 
Augusto Chaves, Augusto de Oliveira, bRrão de Am:ja
tuba, Borges Monteiro, Bittenoourt, Cam.illo Barreto, 
Corrêa de Oliveira, Casado, Castello-Branco, Dominguea, 
Duarte de AzeTedo, EyangeliEta Lobato, Fausto de 
Aguiar, Fiel de Carvalho, Fonton, Florinn0 de Godoy, 
F. Belisario, Fernandes àa Cunh: , Ferreira de Aguiar, 
F~rreira Vianna, Gama Cerqucira, Gonçalves da Silva, 
Gomes de Caetro, Gamos da Silva, Henriques, Jun
queil:a, Jeronymo Penid,), J :~·ão M:onc1c.s, Jameu do 
Ptçr, Lev.r.dro Maciel, LimP, e Si! v~. , Leonel de Alencar, 
Mello Mattos, Mello Mora,s, M • ·., "Z~ ' Prado, Moraes 
Silva, Paula Toledo, Perd1g~o fbihgil·o, Pinheiro, 
Pereira F.tanoo, Perei re. dv, Silva, Pinto Braga, Pinto 
de C>+mpos, Pinto Li!r.a, Pinto Moreira, Siqueira 
Mendes, fibbral Pinto, Taques , TeilCeira Junior, . 
Theodoro da Silva, Uol::ôa Cavalcanti e Vieira da 
Silra. 

O Sa. PaEBIDENTE declara não haver sessão por falta 
de numero legal. · 

TOMO IV 

Sessão em 22 de Agost(l. 

PRESIDBNCU. DO SR, CONDE DE BAEPENDY. 

SUMMARio.-Expediente .- Prtler.ção d1 Thoma::r DuiiG71 
Junior.-Pr•tmç1Io de J. J. Ta•aru. - Pretenç1Io da 
irmandade da1 ...tlmua da matriz da villa do Pilar.
Prete>~çilo do Dr. 1. J . d• C. da C de M. e Albuq-uerque. 
-Loterias.-Matricula ·de e•tudan/18.-0rdem do dia. 
- Fixação da: (orça1 de terra. Observaçõ11 do: 
Srs. Galvão, Rodrigo Silva, Pereira da Silva t Cruz 
Ma hado. Approvaçiio -Estrada d1 ferro de D.Ptdro li. 
Di•cu•·•o do S•·. Luiz Carlo•. - Reforma judiciaria. 
Discurso do Sr. Araujo Lima- Cor11trucç~o ele díqu<: 
fluctu:n te:.-...tposentadoria ao secr<iario da rtlação de 
Pernambuco D. L Ferreita .-Apountadoria ao secrl
tario do go1·er!'lo -te Mato-Grouo J. F. de .J. . Louzada. 

Ao meio-dia, feita a ohnmada, o achando-se pre-
sentes os Sra. conde de Baependy , Portella, Pínto 
Pessoa, Guimarães, Angelo do Amsrnl, Monteiro de 
Castro, Floriano de Godoy, Fernandes Vieira, Canàido 
Mendes, Luiz Carlos, CBmillo Barreto, Duarte de Aze
vedo, Casado, Costa Pinto, Paula Toledo, Joaquim 
Pedro, José Calmon, Souza Reis, Raposo da Camara, 
Barros Cobra, Cruz Machado, Ferreira da Veiga, 
Araujo Lima, Dionysio Martins, Paes de Mendonça, 
Lamego, Salles, Pinheiro, Vicente de Figueiredo, barão 
de Araçagy, Coelho Rodrigues, Pereira Franco, Boni
facio de Abreu, Csne<lo, Ferreir11 de Aguiar, Rodrigo 
Silva, F. Belisario, Auguato Chaves, Menezes Prado, 
Mello Moraes, Corrêa de Oliveira, Moraes Silva, Cícero 
Dantss, Barros B~rreto, Ferrdra Lage, Fausto de 
Aguiar, Antonio Prado, Pinto Braga, Pereira da Silv11, 
Corrêa, fiqueira Mendes, Gonçalves da Silva, Gomes 
de Castro, Carneiro da Cunha, Perdigão Malheiroa 
Lima e ::'ilva, Cnmillo Figueiredo, Paulino de _Souza, 
Ferreira Vianna, Fernandes da Cunha, Fiel íle Car
W~lho o Junqueira, abre-se a sessão. 

Compall'acem depois de aberta a seaeão es Sra. Bitten
court, Cardoso dG Menezes, Benjemim, Teixeira Ju
nior, Gslvão, Leal de Men~aes, Silva Nunes , Jansen do 
Paço, Domingues, Afioneo de Carvalho, Candido Murta, 
Aureiiano de Carvslho, Paranhos Junior, Theodoro da 
SilTa, Capanema, Uchôa Cavalcante, Taques, Andrade 
Figueira, Jeronymo Penido, Henriques, Aranjo Góes, 
Alencar Araripe, Dia5 da Rooha, Vieira da Silva, Au
gusto de Olinira, l!'ontes, Duque-E>trada Teixeira e 
Diogo Velho. 

Faltão oom participação os Srs. Nebi!is, Bahia, He
raclito Graça, Manoel Clementino, Pederneiras, Rnsa, 
Mello Rego, CandidJ Torres Filho, Azambuja e J, de 
Alencar ; e sem ella oe Srs. Alm~âda Pereira, Assis Ro
cha, barão de Annjatuba, Cast9llo-Branao, Leandro 
Maciel, Pinto de Campos, ETangelista Lobato, Borges 
Monteiro, Gama Cerqueira, Gomes da Silva, João Men
des Leonel de Alencar, Mello Mattos, Pinto Lima, 
Pir{to Moreira, Simões Lopes e Sobrei Pinto. 

Lílm-se e approvão-se as actns das antecedentes. 
O Sa. 1" SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, trnmmittindo 
as cópi:ts dos decretos pelos quaea S. M. o Imperador 
houva por bem conceder pemões ao· major honorario do 
exercito Fortunato de Campos Freire e a dhersas 
praças de pret.-A' commissão de pensões e ordenados. 

Outro do mesmo ministerio, enviando as cópias dos 
decretos por um dos quaes S. M. o Imperador houve por 
bem conceder ao l'igario collado da fregue2ia de Mogy
mirim, da diocese e proTincia de S. Paulo, Joeé Maria 
Cnrdoso de Vaeoonc~llos, a peneão de 6001 annuacs; 
e pelo outro eleTar a _60S me~eaee a de ~Ofl, que fOra 
concediàa a D . M~na Franorsca da Silva Gomee.
A' mesma commissão. 

Outro do mesmo ministerio, enviando a cópia da 
consulta das secções dos negocio~ do imperio e da jus
tiça do conselho de eetado sobre s lei da província da 
Bahia que dá competenoia ao juizo ê-os feitos dn ff.-: 
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zen da provinoi~l · ·~iira fu!g~r · :d~ÍinitíV!iÍilaiita' todas as 
queetõ~e macitadas entre o presidente da provinoia e as 
particulereli sobre éxaouÇão de lei, 'ou da''oolltratos de 
obras publicas, ou de qualquer outt·o serviço .administra
ti·PI), oF.ha· os •recursas''Parll · os tribuaaea competentes, 
seguncio rur fórmas ao dentro da legi ;lação geraL- A' 
commí~sãb do !ltsembléa& prov!nciaos. ' · ' 

Um teq ,;erimento de 'F ,.ele.rico Mer,li, como pro
curador do Hugh Wilsó'n, }ÉH1iildo· i:eriç!ío de clireitoD 
pa.~a .o materh\1 que· impntf.r para n conatruoção da 
poi.}k ue ferro no i' ol tJ de Jar,> giJ.â, dn oid!ida de J14::
ctló ; d~.' provinoia d'as Al:~gônn , aosim como a ~csti
tniçaa dos direitos. quo j P. te m psgo~-A' comruisoiío ,de 
fam1d~. · · · 

Ou!ro de Antonio Morei~~ ele Ara~jo NBtto, alforan 
houor~'rio do fXercito, pedindo que se llie torne effootiva 
a pro.no,sa feita aos vúluntarioa da pntda pelo decreto 
de sua cr~~ção.-A' oomrui~~ão de ma~inha ~ guerra. 

Líhl'sa, e eã.u app~ovados sam debate, os seguintes 
parecere• : · 

I'RE.TBNÇÃO )}Jl THO~IAZ DUTT0:-1 JUNI0R, 

< Jí'Cii prJJsente á eomllliaaão ·de f;;ze~da ·o ( fficio do 
minietefio dileg~ionltura ·de li fio conente mez, acom
panhado de outro do presidente da província do Rio de 
Jaii~iro, tran~mittindo çó;)ia ao uma petição de Tho
maz ·Dutton Jup.ior, . rele.tiva á isenção de· direitos do . 
ma~erial que importar para a oonatruoção de.,uma ponte 
de 'f~r;:r> so.bre o - 1·io, !'srahyba, .em f1·en.te á cidade de 
Carppoa; e co-n:io já eot~ carpar1:1 ~otou • e remetteu para 
o ssn2.do um!\ ::asolnçoo a ·respe1to de Eemclh'lnte pre
tenl'ão , e.: pnra il!ustrur-ae· o .senado s~ja conveniente 
remet\er-ae pa~a alli ou dcctirnonto~ que lhe sã~ relati
!os, qfim·~~ attendillos q~~tndo tenha d9 tJ;atllr .~o pr~
JeOt\l, propoe que se envtem p11ra o sGnado oe papelB 
respectivos. . . 

• Sala· i! as· OO!l misf.Çíes, em lO de Art,osto de 181.0.-
Pereira _da Silva. -f:ai·do;o de Mmezes .. ~ · 

l'RETEN~Io DE J, J T;>VARES , 

< A oommisijíio ·de J<~-.enda , taniló examinado o re- · 
quo.rimento de Je1·onymo J vsé Tnv<.rea, pc:díndo o pa
g ,:mento da qu!lintia de 3:6708 que a · 'fazend<>. nacional 
f oi cohdemnnda a . pagsr-lhe por sentença~ proferida : ~m · 
184.8 pelo j'nizo doa' feito H deat& cô1 te, é de parecer que 
seja a reFerida prvteh:Ção remettida· ao gove~no. 

• Sala das oommitsõeu, em l de Agosto de 1870.-· 
Cardoso d1 Mcnezes.--;-Perei•·a da Silva. · ~. 

PR:ETENÇÃO DA IRUANDA!)Jl DAA ALillA~) DA ·MATRIZ DA 

VILLA no P ILJ..Jl, 

<," A oommissão da f.azenda, tendo ~xamiuado o' re
querimento em que a . irmnndade das. '.á]mas da matriz 
da villa·do Pilar, pro~incia das Alagô.ns, pede permis
são psl'!l poder , adquirir b8nB ~6 }'~iz até a qnantia ~e 
10:000H, é da pfireceJ; qu~ seJa elle remettido ao m<
nietario do imperio, · a quem noa t fj rmos do decreto 
n. 1,225 de 20 de A gosto de 1864 'On.be o deferimento 
de tnes pretenções . 

< Sala daa oommial õ~s; ·em: 30·-de Julho de 1870.
Cartfoto de Menezu.-Per._eira da Silva . 11 

I'RÊTÍ:NÇÃO DO DR , J. I, Dll c . .OA c. DE··~L E,J..LBUQUERQÍiE. 

< A: oomrilissão. de ' fazenda i · téndo examinado o re
querimento do Dt. 'Joaquim Josifda Campos dn Costa 
do Medeiró8 e Albúquerque1 p1dindo para fezer por:sua 
conta uma ·ediçiío · d~ 3 e 4;ooo exemplares · de tDdo a 
legiahçí:ío braiileira da 1820 a 187o, em· volumea·do for
m~.to ··dos· dicoibnarios· ·de Bouillet, é do parecer que 
sej 11. o gove11no ouvido a tal respeito. 

< Sala das · oommisaões, em 3P de ·Julho de 1870.
c~rd<uo M Mmezes.-Penira da· S1tva. » 

LOTER!ji.S. 

.Lê~sa, julg~·E& objeot c? d.e dolíb:a~!lção,. ê vrH .a impri
mir par11 entrar ~a. br~em dos trabí\lhoa, o projeoto oom 
que oouolue 9 aeguinte parecer: 

~ A oomm'isaão,'ile. faúnda, · t~;a.do · exalrijiwlo om~: 
attenção o requerimento em CJ.9.á a: itJJ?,a~d!lde do Sari~ 
tieaimo Sacramento da antigá S,~ desta ,ç:ôite pede a 
conoeseão ele maia doze loterias, a6m de :~o.\le1· .concltiir 
as obras da ·edifio~çãe da·respcctiva igreja;: e · , . 

cc Consi.ierândo qne' as loter1as solicitl\daa ~stão nos 
termos e condiçõe:: do r.rt'. 2' ~ 4".didci ri . I,0~9. de Ia 
de Setembro de' 1H60, é de pi!)'eoer qtie . a acliemblé!l . 
geral adapte a sEguínt3 resolução: 

c A aeser:! bléa geral ;:eso!ve :· 
« Art. l. ' E' o govern? autQrieado · a· coMe der mais 

doze lot5riae para ;;.uxlli~1· a" oonolt1são dá~ obras de ·. 
eilitloação d!l igr~j9. do Santissimo ;)aol'amento da an
tiga fé . · . 

c Art. 2.' Ficã l revogadas as <1isp osiçõas em oon'-
trario. · · ., 

• S&!(! dr.s ooJ.na,iesõcs, em· 22 de Agosto ,c1e 1870,-' 
Ccwdoso de Mentzes.-Pereu•a da ~ilva. » 

I!IATR!CULA DE ESTUDh.NTES. 

Entrão Euooe"sivamcn ta GJJ,l . <lizcn~Elío, . e sã.o appro
vadas sem ·debr,te, as redacçõ.<o que farão ·· a imprimir . 
na B6Sf1íO aUt$CCdente sobra mattimi!c. de ·varias Gstu·• 
dantes. · · · · - · · · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXJ..ÇÃ.O DA.S FORÇA.$ DE TERRA , 

Entrão em um.a JlJJica dí~cpssão s.s .s~gui1,1.te:3 emendas 
approvadns púo' ·~~li&,1o a- propr.st!l d<> poder executivo 
fixando ge torçaa CJ.e t erra pat''> o nr.no fiuanceiro de 
1871 a 18'12, Mnve'rtid.n em projeC:to de -lei .por esta 
cnmara, e as umendae a ella feitGa pela mesmr. oa
mara : · 

11! Supprin:.a-ne o· § 4' do art. 1', e oonseqnontemente 
a emend& resreot.iva da cam!lr". ·dos deputr.dos. · 

c O art. 2' addit;v.J s&ja aub:;titniilo pelo ··seguinte : 
c A disposir;,i!o do art . 3' da, lei de'20 de Julh<> do · 

186 ~, que a lei r.le 28 •de J1mho de. lE65·declarou·. par• . 
munente, ' se bbr.e;-vurá de o~nfo;mida~e com . a lei 
u. 1,471 il e 25 d0 Setembro de 1867;.·ar·t 3.' r 

a O art . 3' l,tdditivo seja substitrrido . pelo segu.ints. : .. 
c Serão ooneiilerados desdE já, como se graduados: 

fGSSeLl, OS . Offi~iaes ·do exercito· e praças ·de-pret que . 
.farão commiEsfonadcs pelos p;enernes em chefe dur11nte 
a gue;;<rs, e qu~ sa achão actur.lmente oomervildoil ncst!lll 
commi5sões. 

< Snpprimn-se o art. 4' additivo: 
< O art. 5' 11dd.itivo pas~a· a oer 4 .' 
• P aça do eenado, em 30 de J ulho ·de 1870 •. ~Visconde 

d~ Abaeté, presid.ente . ...:. Frtderico dB Almeida. 1 Albu
quer, uJ, 1' secretario . ~ Josl .llfarti?ll· ·aa Cruz Jobim, 
2• 'secretario. ~ 

o f!i•·· Galyiio :-Sr. presidente, não ee achando 
prenente o nobre miniatro da gaerra, su tenho de man~ 
d!U'· á mesa Um requcrin:.euto de 1.1diam~nto a respeito 
do. assumpto e\n discu!illão. Niio poeso vot~r sobre na 
emendna . dq senado ao projeoto de fixação :de fors:a, 
po1•que tenho 11lgumas duvidas, que s6 o nobre ministro 
da guerra me poderia fszsr dea&ppareoer. · 

As em~ndas do senado substituem o. art. 3' pelo ee. 
guinte: · 

c Serão oomíderados desdo já, oomo se .. graduados 
fossem, cs ·effi:oiaes do exercito e prnças de pret que 
farão oommissionados palos generaes em: chefe dui·ante 
a guerra, e que ·Se achão aotualmente conservados. » 

A gradu~ção dos dlloiaee, ·sr. prer.ic1ente, dá,lhea o 
direito a serel!l pl'omo~id~s nas primeiras p~opoatas 
que se .fizereilf por ·antJgwdade ... , 

O ·SR . [nu. c SitVA :-Ni'ío .d!l. 
O Su. GALvXo :-Não têm 'o direito ele ser promovi

dos ,nos primeiras vagaa que se der.cm 'f 
O Sn. LmA E SILVA :-'·S~ ho.uver ·otitros ·mais 'anti-

gos, não. ' ·. · : 

O Sn. GALvXo :-A gradu!l!jão . .não vai oo!loor.-los na 
condição de m~ia ~;ntigos do que aquelles que se aohiio 
no quadro 't 
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o Sa, LIMA E SILVA. Clã um aparte. 
O Sa. GAL'Vi.o :-Isto é quillldo as promoçõ'ls tiverem 

de ser feitss met:l.iie por antiguidade o meta!le IJOr me
recimento ; qtisniio as prcm<JÇü :s se fizerem por r:~ere
cimento, pode:ã'> cs gr~u:.:dos rcr prefe.-idoa por adros 
qua.-.sq-.:cr; ~113 quanc:> cllus. s~ 1izcre:n n::.o ~6 por 
mer€cimeJ:to C:J.rr:o or a:utl::!UJ.d;;de oa o~tos or 
antiguià.aC.e ~erão c:-ncedidos aos gr:~d.usdos. 

}1arah:id.o ps.<l'l ~ c:omp~nha, S!'. prN:ilznte, a1gu!ls 
C>filcis.es C.o cx:~r6t) co::nmi::siv=.~;:ios em postos muito 
su crioo:es àe ote::J.'·a : :1e t.i::J.ll~o: :.l"unn t~uent~s mar· 
cháriio cot::m:ús.:sicna cs en:. ::!P.JOl'C:> a tecer:.~2s-ccronors1 
e P.l~uns c:. )itã~s t::1.mhcm GI:J. tccentes-ccro::J.ds com· 
:m;· nclantcs C!.o corj)O~- N!io sd 5:! c:x:istc:m :J.iad.a alguns 
cffi<:lr • .::s n2st::s CO:il~ÇÕES e se co:::.servão cssRs cc:nmis· 
sõcs muito ~uperiorcs f.s patentes que tinh:.o ncr ex:er
cito. So conservão tacs comu:is;,ücs, pela e:no::tda do EO· 
nado se lhes dá gra:luação; ost~~ gradu:::ções, como 
disse r.iDdu ha pouco~ ..,·ão conferir-lhes o dheito a serem 
promovidos nas primeiras vagas que se C.ercm per anti
guid~de, 11eguindo-s3 quo Cbtes cfficiaes ser&o promo
vid.o~ aos postos ef.!'ectivos 'de majo.-es e tensntes-:!oro
ne:s sem que tenhão servido nos postos anteriores d!l 
api ã · , · · · · 

que não sei eo ainda existem ofiicil!es neste caso, e a 
razão p·or que faço·- estas· ·considerações é por ter tido 
um exomplo destes. no seio do Iili:'-ha familia. 

, 
nado no posto de major citi'tenente-cor.:>nel, ficasse oom 
direit'J a ser confirmado neste nltimo 'posto, era uma 
inju~iiça, era ' Õ.,!it·se o ~s.oto de serom)lret~ri.dos mt;itos 

e sem que o comt:::is5ionaao tivesse' servido nos poutos 
snteriim~. Isto pela noBia legislação creio que não se 
Fóie dar. 

Assim, po'is, Sr. preside:1te, eu :neoe~sita'fa que o 
nobre mürletro da ·~erra me es~lareceese sobre esto 
pouto, &:em o que nao po51o ·yotc:r sobre a emendn. do 
eenndo, e é esta a razib por que vou mandar á mesa um 
requarimonto de adiacento até que S. Ex. possa pres
tar-mo estas informações. 

Vem á mesa; é lido, apoiado, e imtre em discas2iio, o 
seguinte requerimento : 

< eqn~xro o a 1smen s SCU!Sao s que o 
:ministro competente possa ccmparccer.-GaZt'ão.:. 

o Sr. Bodrlt;o ~lh'a pros.uncia um discurso 

o Sr. Ga~viio :-Sr. presidentfl, o nobre dep:1tedo 
fugio inteiramente da que6ti'io propcsts por mim. Não 
pu:z em dllvidn que aq'lllllles officiaes quo vierão da 
camp~nhB co:nmiseionados em postos supzrior€s ~s pa
t entas quo ti:1hão devão ser con~idorad.os como gradua
dos. O fàcto qu"' estabeleci foi o seguinte : muitos 
offiaiues partirão d~qui cor:::l oommissões à.e postos 
muito supc~io~es áqu!'lles que tinhão no exercito; 
frisai t.té esta minho. propo~içiio dizendo que muitos 
tcn<mtas fDriio oo:nmi3sionados em majore& o tenentes~ 
coroneia, o rr.uitos capitães nos postos do tcnentes
ooroncis. 

Ora, se estes r ffi':liaes, assim c:>mmir-sion:u1os, têm de 
c :msor"'nr a graiua.çi., de2ees posto,, fi~o com direito, 
nfl prín:.eirc. promoç:\o por nntiguidsde, a. sorem p,ro
n:ioviõ."s (lfreetivo!' ncs~('!B pó!tlls,!'egil!nd.o-se que ní!o será. 
ccmervadn e. ~dttnção dos portos estahelocidu pela ll<;SE:l. 

l c.-:isl:.çiio, i!!to é, que os te r~entes não pcs5ão ser ma
jo:-ell s~m t erem sido C:>;:>itã r.a, o 09 capit~es tcne:::tcs
eo:-oneis sem terem sido mcjo!.'OS 

Eu tr nho um irm!i.o qne marchou 'Para o Para
gu:ly como tcncnta-co::-oncl comm~ndant'3 c_,, um 
corpo de volu~Jt:Jrics a.~ patri~, 1•endo tenente do 
exie::-citc; hoj'.l não telZl mais c•!a commi!siio; mas 
como d le ::n.:n·c!:1\':·ão ~utros que · ~in~a t alvez con
s:~rv_,m oe sua'3 cot::'mhsõ"F, e parece-me u:n ~ontra
een~o que ec dê:n srradtlllÇÕe~ :muito mni:;. altt:.s do que 
os postos q-;c os officiaes t~ ::J. no c:x:erc!to. 

Co::cor<l.o qnc f'e lhes àê:n ::s honrae, a. gradneção dos 
po3tcs immediatan:entc su!'erioreb sos seu~ ; o ccntrario 
será uma injustiça revoltan~c, sert\ prcjudicnr direitos 
muito t!lgrados adquiridos por antig~idade de serviços. 

Era a re~p~ito deste ponto que eu desejava uma ex:-

I 

27õ 

p!ic~tção, qu 3 21ão co c!eu o.1rob~ deputs.d.o por_ S. Pau
lo : e é a :aza~ porque declare1 e declaro n:;.o poder 
vcts.: · pel:::. emenda sem que o nobre minietro da g:ler
ra me esclareça sobre este ponto. 

O Sr Pereira da Slll·a :-E' estylo da C~!nara 
do> Srs. C.c;JUt&dos compa:ecer o n:oillistro.qt:.e &pre~ez:.ta 

. ~'&te e :Js~i~tir á au 2" ' t>cnssão ue ~e ro-
cede pol' artigo:>., Ests er.tylo ccnverte-ee àté em iiever 
do t:"l:r:i,t-o. Afóra. porém, a ~· d:scussão, !l:io costuma 
elle vir, sslvo se e ca::oara emende necessario co~vi:la-lo. 
P6Jo i~sl:nente a camara rc uisita.r a sua .-G~e::~ça 
P.fim de obter a. sul'. op1ntao e os esc arec:me!ltOs e 
oue careça para deliberar, sempra que tiver de occu
p:tr-se de nssnmpto da import~ncia, embora se velltile 
separado de pro ;>oatas do governo, e for:ne prcjeetos 
lsol11.dos, e particulares ds iniciativll. dos me::nbroa d:> 
parlamento, 

Esta é n lei da casa, :;.ela qual nos regecos. 
Trat~-&e hoje de emendas ·que o ~enado Í3Z a addi

tivos que a camara dos Sra. deputades annexou á pro
posta do poder executivo, fi:nnao · as fcrças anntias de 
terra. . . 

Essa. proposta e se!lll additivos foriio já aqui, e em 
presença o no · · · · 
gamente .••• 

O Sa. SouzA REIS :.;..Largamente~ 
~ 

dive~ao á ex!lr:ssão, mas ellà ~ · bem c.a.bids n? . ,q~e a. 
applioo. Pensao algnns que só largamente é disont1do 
mn objeoto quaD.do se tem pronunciado lon os ·e oom-
. ., • · · · · • · tiea. 
( Riradcu.) Proceá.endo esta opinião, :Dão· houTa' ·larga 
diScussão a respeito a.a· prophta vei-ten'te. (Ki"i,t~dal.) 
FOdein, porém, oútro9'}ulga_r .~u-e, {)O!I'tO que concita
mente, e re.stricto o debate ás .'}.úe&t?es ,Pãrtié~ll!l ~· 
proposbl, · l!em nltrllpasaar as ralSB d~. seu oamt~O .e .liiiU
tes natilraes, log.) que se 'teilio oontraYertidô tô(las U 
matérias e espe'oies, e se haja·-obtido 011 preciaci11. escla
:raoimentos para a delibc:sração, houve .debate l~rgo, e 
üto se deu aqui com a futaeão ·aaa forçu de terra 
nesta sessão, e tànto que a illMtre cômmiiisão d:e' ma
rinlla e . guerra propc:>z adàitar-lhe emendas qne por 
vezes retirou Toltã'ndo ein s• discassio ·càm onn-u 
mo ca ; e to o es processo preTa que em;"f1S 
da& lli:Z:e!l que o deb!.te foi aem'iriando; 'rnaja illntl'trarut 
tse foi m~nifeatando a commi.ilsão,· apro"feitarido-:se do 
resultatlo das o iniõss eno.D.oiil.das. {Ápoiado.) 

Nem uma idéa suscitou o ho:uado depntado, que já 
ne,ta casa e j:.í. na o:1tra não hou~e~ee sido mscitada e 
esols.recUa ; para q,_e, pois, demorar a a·?pro•ação da 
fi:mção d., forÇ-as de terra, 116 p~lo gosto de ouvir de 
novo o illustrado m'iniatro da ~erra {apoicsilo1), que 110 
senado se achs ocoupaª'o com a importante discussão 
da re!o:ma à a lei do recrut::mento? (Apoia:lcs .) 

As unieas do. vidas aprcscntudas peb illr.stre a::tor do 
Adiamento referem-se· ao artigo que C.á a ~auação 
dos postos superiores aos officiaes do e:z::ei cito e ás pra
ças de pret, ccmmi86icrutaCII pelos generaea· e:n cpera
çõe-s de guerrs, e que ainda 113 a.chem empregados. 

Vio ahi perturbação da disoiplin• militar.; e prejüo 
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de direitos de terceiros quanto ás promoç~ea qaer por continuem a usar doa di&tinoti?Ot doa ditol pottca 
antiguida.de, quer por merecimento. até que aejão promo~dos, sem prejuizo doa offiaiaea 

Exaxninad.o o artigo approT&do pela cwnara doa Sra. maia antigos nos poatoa em que ellea forem deoti'YOI. 
deputadoa, deprehenoe-ae que ae conoeiia o_ dire~to de O artigo additivo desta. camua confere apenas a oonti-
uao de inaigruu do po1to a todos q lllUltoa infonorea o nuação do uso doa diatinoti"t'oa , e o faz a tod.oa oa offi-
tinhão ooollpado por ~ia&ão. ciaea do exercito que farão commiaaionadoa durA!lte a 

Analyaaclo o artigo approftclo pelo senado, se co- guerra do Para a em oa • ..:-'1 au riorea aos claa r~ 
n ece que em "t'ez oa pnn01p1o, pre e o aena o pec vas pa n s. 
consagrar a idéa de que se conaidere:n gradnadoa neaaea Pelo artigo eubstitntivo aão considerados desde já, 
poatos superioras oe officiaea do e:z:.eroito e praças de como se graduados fossem, os officiaea ào exercito e 
pr , que para elles forão nomeados em commissão praças de pret que farão comz:::üaaion.adoa elos eneraea 

o u , e uran e a guerra, e que se achão actua.l-
e mais que eatejão ~d& exercendo eua commissão. "!Xlente conservados nesta.s oomm.isaõea. O artigo aub-

Não ha dn•id& que é grande a <llirerença entre a atutivo do 5enudo confere não simplesmente a continua-
emenda do senado e • artigo da cam&ra dos Srs. depu- ção do uso dos distinctivos, mas um direito importante 
tados. Este só concedia inaignias honorificas, aquella qual o que resulta de ee:rem comiderados d~de já como 
autoria& e 6:z:.a a graduação. E' de certo maia, porque gradõlacios: esao direito não é conferido a todos oa 
comprehende as honra.s todas e o tit:.Uo do posto. E eu oftioiaes do e:z:.eroito commisaion&dcs durante a gnerra 
penso que o senado andou maia avisado do que a oa· do Paragaay em postos anperiorea a.oa das respectivas 
mara do1 Srs. deputadoa. Trata-se de bravos nosaos, patentes, e só e wrioame:nte aos officiaes do e:z:.ercito e 
que nas ooca.siões arri11oadas foriio julgados oapazes do praças de pret que forão commiasionadoa pelosgeneraes 
occupar pcstos superiorea e de mais oompromettimon- em chefe durante a gne:ra ; o substituti'Yo do senado 
tos~ como ~i:~ cs da guerra, e .o premi_o deve ser o reatrin e-se a estes: A; es oie apresentad~ pelo nobre 

.. a OI 
O use as insignias nada era, a graduação 4 alguma comprohendida no artigo eubstituti'Yo. O nQbre deputado 
oousa. 'Apoiadas.) deseja saber &e o tenente do exercito que marchou para 

Mas note o honrado membro que ao passo que a aa· a guerra oc~upando o posto de tenente-coronel com-
mera doa Srs deputados ilau o uso de insignilua.-&-W<;LW- -t-----Dlaadante de um batalhão ele volantarios da patris con-
es comm.issionsdos, o senado Eó deu aos no:neados e tinúa. pelo artigo substitutivo do senado a ser conai-
eacolhiàos pelos generaea eJn chefe na occa.sião dos com- derado tenente-coronel. 
bates, no meio das operaçõea da ~nerra, o uQ é já dii- Entendo que nio. O artigo aubstitnti'fo s6 trata doa 

d · · · ; · · - iaes do exarei to e pnças de pret qne forão com-
guinde serviços de guerra. (Apoi~dot.) Ninguem mais Dliasionados ptlot generae1 em che{• durante a ~~rra. e 
proprio do que o general em chefe para conhecer o n ão con&tsl. que os goneraes em chofe commiwonaaaem 
mais digno, e nós devemos confirmar sua esoolb.a, ra- a offioiaea do c:z:.ercito am postos além doa immediata-
tificand.o-a. (Apoiadot.) mente superiores ao• de suas patentoa, e a estes é quo 

Ha outra dill'~rança ainc!a, qae é que o artigo da se refere o artigo substitutivo do senado. 
oamara tecporaria conoe:lia a todos inliiatinctamento, oS S N A d 
quando a emeoda do senado co:1::agra ainda importante a . ILVJ.. tll'IEs:- poia o. 
disposição, que é que ellea &.inda bojo estejão no o:z:.er- O Sn . PBBEIIU. DA. SrLn:-E diz além disto-e que 
cicio dos postal do commissão, o quo prou oa sa'llS mere- se aohão actualmente oonaenados nest&a oommissões. 
eimentos, vist~ quo não foriio ainda dispensados. O Sa. Cauz MACBA.DO:-E:z:.aotamente. O artigo do se-
(Apoiadot.) nado é reatriotivo, 1i6mente comprohende os commiaeio-

Po&to que a emenda do senado am lie o remio 
010 ra'fos, rest nngil o v1a o numero ctestes aos no- postos imme ·atamente superiores aos de suas patentes; 

meso.cios pelos comman :tantos em chefe do exercito em " as&im não ha.verá saltos, nem um capitão passará a te-
operações de gc.erra, e que estejíio aind&. no ex:•;rcicio nento·coronel se:nh!1-ver sido major, co~o ao nobre de-
da con:nniBSão. (Apoia:los. ) 

Se::.uo, po:t~nto, só eõta a duvida do nob~o deputado, gucrrn, não tem por, tim alte~ar a 1~~ das .promoções. 
par::. quJ adiar a proposta, para que qutr cha~ar o (Ap , iados.) Passando c.o posto cc cap1tao até o do coro-
mi:ü stro 'f ntl, s.s promoçües são em parte por merecimento o em 

Voto co::.tra o adia:::Jento. (Apoiado1. ) parto por antigttidadc 
1 

e o graduado nc;s po.stos de 
o !Sr. Cruz Baebado :-Prestei attenção ás con- major, tenente-coronel ou coronel, ficando coneide-

s~de~aç~t5 aprcsenta:ia.s pelo illustro deputado da pro- rado chefe de classe, tem a 'fantagem de ser promovido 
Vlnc~r. <ltl Santa-Cat.harina , e ent.endo que a leitura por antiguidade, poà.Endo ser tambcm por merecimento 
refl.cc~\àa do artigo additi'{o approndo por esta camara, ao pos~o dTectivo, em que é graduado. 
bec ccmo a. do artigo substitutivo approvado pelo se- Nos postos da gcneraes as promoç:ües são sempre por 
nad?,_ ~ sufficie:1te para se responiler a ella.s. Plllo artigo m creci::nento. 
addittvo, o governo poderá per:nittir aos officiaes do Julgo ter dado ao artigo subatitutivo vindo do senado 
el:ercito com::nisaionaC.os durante a guerra do Paragaay o seu 'f<!rd~deirc sentido de conformidade com aua le~, 
em p::~stos superiores aos das respectivas pateDtes que e port&Dto parece·me que a camara póde app:ova-lo, 
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não lle!ldo neoessario o adiamento p!(>polto pelo nobre 
deputado pela provinoia de Santa.;catlulrina. O artigo 
substitutivo do senado não contere a aimples contis.ua
çio do uao doa diatinctivos dos postas deoommi&fão, con
fere aos oommi.uionadoa pelos generaea em chefa .sla
rante a guerra, e Eómente a essea a gracluação dos pos
t~a ~ qu~ foriio oommisaionadoa, o que im?o:ta -em 

.. e m promov1 011 a esses pos:;os, 
:mai3 um reconhecimento doa eerviçoe prestados por e6l!es 
b~avos defensores da patria, que farão por esse :::::oào 
laureados pelos iJ:6Deraes ~m chefe dar!inte a g'.lerr!'-. 

Ningu'lm mais peclindo a :::alr.Tra, e pende-se a vo:os 
o requerim~:nto de adiamento, é rejeitado. 

Continúa, portanto, a discusEão da primeira iias ei!:en
dss do senado; e ninguem pedindo a palavra, e pro
cedendo-se á votação, é approvada. As mais emendas 
alio succeesivamente approvadns aem debate, tt vãJ todas 
co:::. a proposição á commissão de redacção. 

ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO li. 

natural. Diaae mais, que era uma perfeita embaçadella 
que ae queria fazet na consignação do auxilio n:arcado 
em favor da via ferres ds Bahia. Disse ainda que se 
pretendia enriquecer cu encher as algibeir2s dOB Mi
neiros e dos FlumU:tenses. Disse emfim, qu.e se pretendia 
craar uma conaentracão de novo genero. 

Peço permiSEão r.o nobra de utad.o ara d;zer q,_,.u,._e __ _ 
ne uma estas p:oj?CSlções, que tenho ind.i~11do, eãc 
Juataa. 

Não o é 11. primeira, porque com o p::clongn.mento da 
via. fer;t-a até o porto do Màcaúhas, e o esthbelcci::ncn-

a n vegaçao a vapor no •lO • Lanc1~co coiLe
çando no das Velhas, em caso algum umos perturbar 
os trabalhos enceta c os ou feitos par sq-:1dlas pr.:>vill.ciss, 
ou pela da Bahia, porque elles se referem justamente á 
parte inferior daS- Frauciaco . 

Não o é a eegnncla, pc:-que cioõde que se consigna uma 
quantia applicada. para se prosegt•ir na sencis de~ses 
melhoramentos, o-:x augmcnt&-lo!l meEmo, não FC póde 
tsxar es!!l actc de em ba)adella. Pó :ie ser im~tlioient~ 
esta quaotia, c ness~ caso peça-se maior, n:&a crnbuç.a
della niio o é p::r certo. Não o é a tero~ira, t:t,rqt:c ha 
nella Elous sentiàoa, o em nenhum póde prevah1ccr a 

Centin • _ c r e e cu- . gementação; o primdro se refer c áqnellas riqut zas 
tivo~ que autorisa 0 gcYerno a contrahir um emprestimo que podem provir do augme:::to do commercio que se 
de 35,000:0008 destinado a corrpletar as Jioh::s d a es- estabeleça nos nrre:iores da l'ia ferre::.; o segundo 
tnda de ft:rro de D . Pedro li, aom as emendas áquelhs !iUe se ce2.uzem da11 tarifas da prcpria c~;-

--- -&sp-
V 

Não prr:lvaleoc o r , porque C~30S beneficios hão àc ir 
em á mes!l, é lida, apoiada, e entra c::niunta:::::ente em continuação da linh~ ferren, em co:utinuaç:io da 

em discus~ão, a seguinte emenda: • naveg::ção, e se forem aproveitcndo sqqellns povoa-
----=;c'---;O;.t;í~o;ve~r~n~o~é~a~u~t~o!"jri~s~a~à~o~a~c~o~n~tf;rn~h~i~r.Ju~m~e!t;'n::~n~r~s'"~· ~l__----i---1~-~.ea._ql~..nc:~m-uo---prinoi pio da. Ji aha terres, h~ de 

a , 00:• 00 para o fim de cuxiliu a c~nstrucç:io C.e ir continuar.do até J:í. chegarem :ia provinciss do ucrte. 
u:n caminho de ferro que comoce no moDioipio de Já 'êm os nobres deputados que aq_ui ha uca perfeita 
Batarité e vá terminar n~ cidade do Crnto, da provincia compen!ação. . 
do Ceará.-Araujo Lima.-.Mattotl Fern'lr.des Vieira.- E não }:óde prov.aleccr o 2", porque toaa a :canda. re-
Pinto Braga.-[)ominguu.-T. Altncar Araripc. :. sultaEte des!as teri f&nve:na entrar no tt.e.ou::o fublico, 

O Sr. Luiz C::arlos:-Sr. prcsid.ent'!, dej>utsdopcla o então é eE~o o fim de todas ss noss~ leis qun ret~pci-
c!.;.stiDcta e illustr&da provincia de :M.inru:-Ge:cac,;, á tiio á receita, e o thcsoaro formará o centro, do qual 
qnal devo tantas e tiio repetidos provr.s de ccn;iciera- mais t::ràe t~nhn·sc de tirar os raies quo irão toca: :1. 
ção, muito além do meu merecimento (nao apoiado1 ), to :los os pontes do Imporia. 
desde o anno de 1843, em que pela p~imcira Tez mo Peco liccnçn ao nobro deputado p:lra dize::- que na 
honrou, conferindc-me uma cadoirs. nostn. essa, :cprc- occaeião em que fallr.va por s:'mtlhanto rnodo, eu me 
sent~nte immediato do seu 7• dietrict e· · eatava rcoordnud.il do a o!o · 
erntono em parte é banhado pelas sguas do Rio ros do corpo hm::::ano contra a barriga, ~cg:uar...:Jntc 

S. Fra':leisoo, c em qunsi toda a sul! tots.i!d.adf.: rc::.r:.- porque, como nc:\bo do.J dizer, é de!etl m~emn cc::1t;:c 
tém intereeses para alli, eu não podia, não duvis. ê.ci::::.r quo o :u,bru (!,::p..:taco quiz coo.dcmnnr, q::.o tom de 
da concorrer com a minha fraca alavra em bc::eli -0 artir, e ne '!l.rtem cfrecti va.me::Jte esses ~~l o a-

e nca emprezs. c tant:1 trn:lsocDdencia pnr;! u ;::e.s- tot!ntcs paru te o o palz, n:lo r.ó ]:>ela direcç::i., do ~;o-
ma 'Provincia. verno, como pc!c que se determina no corpo leghbtivn. 

Não espera a camnrR. àas Srs. deput!ldos ouvir C:o E com eUcito, S:. p:esidento, não se póit• d.mit~ir 
mio: u!ll discurso; venho npenlla fazer algam<ls cJ::- obEt:!colo, qu~ndo o p:oj-!eto co. nada se o~põ':! á ini-
sidorações, reparos, p:-otestos m<:smo cont;a. aprecinçi3es cia~ivn das p.-ovincias, visto como a estmda de ferro 
injustaa que se fizerão em opposiçio á matcri~ que se tem s~u po:J.~o obj~ctivo :10 porto de M:aoaúhas, e de-
diBCute. Ter:\ ligr.r-se á nav~gnç:j0 a vapor, n qu11l deve e::co.c.trar 

Deixarei de part~ tod.ss ::quclln:. obsen·açõcs pro- em bai:!;:O co:::1 csõcs .::l~l!.!oramcntos feitos por essas pr.:>-
p:ia.::lente tcchnicas, que se prcn<iem ao ohje~to, po: vinci!l~, 
C.cas razões: 1", porque ou não poderia s~n:~.., r e pc:ir N e::n :c.ó~ (\Uerc~cs <i(j modo l!.lgu:::1 o:i~:s:&::- 3 p;o-
pallidamento tud.o qu;:;.nto com muita prolici•J::!Ci:>. ài•- vincia da Bahia, G,tlC reconhecemos ccmo uma d:.s :r.J:Ü3 

serão cs dons iUUEtrcs cl..,pnUld,.s do :;;· d:st.•·ic~'·' do Rio di~tinctss cstrcllas r! o Irc!Jcrlo, a _toc!os cs re:êcitos e 
C.13 Janeiril e o me::. ilbstre cvllega p~lJ 4• distticto d::. pele grnnd·.• illust\"llçãJ de seus filhos: nã·,, nó> q•:e-
provincia do :Mi::uts ; ~·. porque depcs:::::ndo plena co:1- remo~ m:~rcbnr pda perta superior co rio, nós queremos 
fiança no go-verno, cs:ou oerto de qu~ pro~;;;.rar:i. e:le ir àa::- o amplexo frsternal ás p:-ovinoias Clo :lJrto, en-
cercar·se de todac :<s melhores info.::msçü;s e c~clare- co:c.t:auG.o eESclõ :::clhore::t:entos estabelecidos :-,or ellas 
oimentos para proccdor com acerto o co!l.ve:::i::!ncía. 1 ou prinoipaln::•?ntc nclt!. à.a Bahia. · 

Sr. p::e&ídente, a oppctiçiio a esta rr:e.l.ida tc::n p&r- I O illnstre deputsclo se encarregou de n::.o~tn:r os be:::e-
tido de dous ~entimcntos, ambo:s rcpu:adçs pela r-by- ficios dTect~voE que j{1 c:..:ie~c:n feitos com a nP;cgnção 
siolcgia ccmo cousel!.u:iros perigosos; q~~co failf.:: ~o I cstabelccica n o Rio ~- Franci~co, e quo é IN;.r.tida. por 
eiume e de reeeie. I eerea de §OD barcas :;raondee c ajojcs, e~..:. E' i~~o ams 
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iluzida~ e. reboque pelos vnpr-rea, se fará com muito mais 
seg--nanç~ c pro.: tez?. ; e eu tão o in-Jonthr:,;~alt'~1 com ~-na 
so augcm•n\s a cultna doa me54iOB-g:neroa qu9 siío 
tzport ·dos pr.l'E a .pHto baiz:n do S. Frarwisco, o dfe
rac oráõ um soccoL·o pro:.-cpto e salndor da tontRs 
vlol:i-,:ns d~~ fçrf'e oooasionsdé~ pt lns repetidas scoçs.s nos 
!i2rtões da B:1 hi2, Ed·gipe c ontxnB pro·tinciaej como 
úcq•rmt-~n:octe oe obset v.J. 

h !:;n5 .. bE!<ca.3 L.:.!lKdãO <lu B ?.b i :~ ?B gJnrrvs ~e~ ~o ... 
lh:\uec, i: !: Z :;: lFl ~ . s c h,uçn p :u:;:..ttE!~a r.hv:.rsos UHJ.D!Clpwa1 
n. r.ola c r:cu i·rs oriunf~c;} rco·smo da provinda do--Ceará, 
o q".Jo dl ~J t J·:n1spor_t;:\loJ par:1. cst:t côi't-11 m!H1iants o 
OG:.nm. m~c io tl·~ Gu:jouLy e <~o Cnrvdlo ; toào. e:.se com
m çrr,: •. q·>e !!e r-ódc j:l.c:-mput:;r f'Rr :·: c:mu de 4,000:GGOH, 
e qu~ fi ! g•l?Rlnérlt3 dovcl &el' el~vgdo no t1 uplo ou .:n:uds 
Ae c c ;w JH uvc:r r sm f.;oilidad8-llOD .rr:eias de t;·anspor te, 
e pcrq"'' tmnbem terão de diminuir oH GnJargc:s dos 
prüductores nus dGmorss que svJJrem. (Apoiados.) 

C>:nsurou sinrla o nob;:e d.eputado que se procurem 
fibrh os cofres do Estado em fRvor cl" ~mprcz·l~ pivi
legir,d~~ ; mr.s S Ex. oequeceu-ce qua nós não- trnta

:vnmos da ben0!:ioiar f:lgurila ·compa.nhir. ; se aqui alguem 
-tem o pr[vilegio é o th<souro pablico, porque a eitrada 
,de ferro é hoje do dom in io €o Esl;;,do. J á vê, pois, que 
t-•mbem não póle prev~!ecer esta proposição. 

O mb:u depntedo estrnnhou que s~ dê 35,000:000S 
~\ provinoía de Minas. lia neeta proposição um equivoco. 

O :in. EENJH!IU :-Sem duvida nenhuma. 
O E'n. Lmz CAnros :-Doa 35. OOO :OOC/1 destinados no 

projeoto tüm ile se deduzi.r 9,000:000# que tsriío appli
or.ção na 3' e 4'.<ecção, e maia "' quanti:> pxec:isa para o 
prolongamento da estrada de Entre -H10s ao Paraby
buna, e portanto não 16Je ouber á província ele Minas 
senfio uma qur.ntia inferior a 26,000:000fl000. 

O nobre deputado, cmittindo a proposição qoe ~o 
prekndia, como que aepbyxiar a prorincia da Bahia, 
trouxe pvr r xemplo as eEt:r.d·aa do ferro oonotruidas em 
França, e em todos os s~ntidoa, a léste ou céste ou 
centro. 

Aqni tamh1m não lhe schei nzão. Esta argumen
t9.çlío 6 a tJosteJ•iol'i, o, portao t o, fraca; o que o nobre 
deputado devia provar ora que o governo franoez esta
beleceo · no mesmo dia todos essOIJ tril·hos de ferro-"p;ra 
toa as as ·partes. Se üso não ao deu, elle t6ve ·de oo
meçal' por urna, prosegninco depois: é justamente o 
que u~amos fazendo ; façamos eEEfiS estradaa, depois 
_tratarem os de outras, e tnlvez ele um plano giganterco 
de bvarmcs um trilho de ferro a tocar o Pará. 

Tambem não é exaoto que se prdira a i!itecção da 
estrada por caminhas estereis, como se ~vançou. 

Sei perfeitamente que ha opiniões differentEs 11 res
peito da dirccção que coll\' éUl dar á estrada de ferro ; 
~Jguns querem que se prefira nquelles territcrios que já 
têm umft grc.n:le CIÜtura; outroa, o caminho que fôr 
mP.is curto. Mas Eu ,já disse que não queria entrar nesta 
questiio techuiaa da eõtr flda pelas ra~õoa que cld; GB· 
tou persuadido que o govemo ha de mnrohar com 
pe1feito oonlleciwento da cnma, ouvindo as melhores 
informações, e tomando uma .J.aliberação que seja a 
mds conveniente. 

Os C'ns. FEnNt.NDE! DA CuNa.~ E BENJA111111I] trccão 
apartes. 

O fn Lurz CA.uos: - M:1s nlío está em eoty!o mar
car s9 na lei eota direcçiío, mas sim os pontos de par
tido e tarmiml, o Entã<:> o f.mí o governo. 

Mas dado o não e<n1oeriido que assim fosso, rnroce 
quo se i!esco::he~e a importancia dns estradas de ferro, 
e que J;ós n:-:o vemos· o que ~e tem passado nos Ea
t<ilos-Unidos, que as tem levado por meio de matas 
virg<ans. Desoonhéce se igualmente ma doa imme.diatos 
efi'eitos_ile!tas Estradgs, qual é o cspnntoso desenvolvi· 
meuto dv commcroio e tamhem da induatrie. 

/l.irduetria é seguramente em dos motores do es
pirito humano que n dirige, empr•gnndo sna força no 
t rabalho o nas sciencias; qu~lqner que possa aer a-eua 
urig-ll:n ou azur, ou a , necessidade ou a cspél'ança, como 
no em o actua!, não é menos -certo que póde trazer a 
"P':l?noi~ n um paiz, e faz ~;,vançar r apid•mente a 

· ClVIhsnçao. 
Sua força não se limita aos primeiros de~envolvi

:m~ntos dessa oivilisação, e!la v11i ·mais longe, e póde 

mesmo . fazer 111udar o moral do povo ; toruar, por 
exemplo, o pregtil.çoso activo, o sstupido engen)J.os,o, o 
desordeiro paoi!íco, . .· . · ·. , · · ' · ' 

.. Sabe u oo.mara que a FranÇa. bil!licos!l 4~3' Napole_ito, 
quan do depoz cs &õns .louros .de :v,icto)i~. qu~ tão ~de· 
S3strosc:s forão ~- vencodor~s . e a venóidos1 e oo tr oricu 
pel!W palmna -de o!ÍVeira, !'em dt~Vi<J,II menOS gJ.orÍ.OGF.81 

r-'".HW muit? rurds apr~ ciaveis 'pelo~ poVOs, toinou-se ui.na 
l:.!0\'(1 llNÇitO ; e retomanilo.o eomrueroio G a in(h ,stria 03 
ec, us dhoites, c1u~ l rival Eu iador6 fez .tremer a ~n gta-
tcrrn na lut~ ps.ci!icr. daa Erbs. ,_ . . 

A cmnarn · cunheou _bem qp.e os Estados'Uni<lo;J; apro· 
veitados daeliçõeo qug tinhao recebido do sua · ~.)etro· 
pde, on menos de 30 an:nos entrárí'\6 ll'm competencir. 
com ella neF.sa deMnvolvimmto üas i\rtes. -

Portanto, nós devemos ter muito em oontn ó deaenvd· 
•i-i meu t o da industria,. que n ?ste ogw provirá da eocpe • 

, r ança, e ·o -desenvolvimento do oommer<iio ,. gne sempre 
·ll<:ompanhiío .essas estradWJ .que :,ohamar&l da civi· 
lieação. -

Estre aonsiileraçõ;s que acabo do fazer têm muito 
grancle força se se oons~J.ernr oterritorio. da província 
de Minns, onile fXistem ' tantos mauanciaea de riqueza, 
po_r uasim dizer não estudados; e isto .. pelo .. esqueoimen

- to de se ter alli estt~belecido uma academia l:nontanis-
tica quo ,h~bi!itaese 11 m_ooidade a . e!]lpreheniJ.er es-~&S 
obras. - ,- . . 

Esta medida era t anto mais necessar'ia, porq;· e . . nos 
snbtrahiria nesse ponto da t utells. do esti:angeiro. 

Sabe·se perfeit9mente es grandes vantagens-qrte têm 
tir~clo os Inglezes, onjas ·oompanhias são· cli-tigidas por 
babeis engenheiros, da exploração d·o ourol!a provincia 
de Minas. 

Creada uma. academia· mcntanistica em -Ouro-Pr~to, 
á semelhe.nça · da de Freiberg na Saxonia, e observ_ando 
cs. .,alumnos cs trabalhos pratico~ das ccm,?anhias ingle
zas de mineração, · fiortrião ,habilihdos a ,e-xplorar, as 
riqu< z~s oooultas da provincia, como, além do o.11re, as 
mina6 ae prata ne Abaeté e Sete-Lap,ôas, de .lllerourio 
em Trahirag, de carvão nos arredores .do Fonseca a. do 
In~ccionado, de salitre nos Rics das Velhas e S Lam~cr• 
to, e de enxofre, qne imp'ortámos da Cioilia, asEim.oomo 

• elo ferro nas immediações da. capitr.. L e da Itabira. _ 
·se ca poderea.do Estado levarem avante a n:iedida-_qne 

'indico, seguramente dGv3-se della tirar grana-e pr.oveita 
'para o futuro, mórmerite attendendo -se a· que não 'póde 
ser muitO oneroso o saorificio : não excederá -tah>ez a 
2o:ooos annualmente. 

E' pes~imo em ge~al .o estado das estradss na proviu~ 
oia de Minss ; a mesma estrada chamada _normal; que 
vai do J r iz de Fóra a Ouro-Preto, e .que -custou c3n
tenas de contos de reis, está muito deteri9rada ; as.im 
tamb:m o está aquella que se dirige ao .sul .da .pro,:vin
cia por meiv da serra do Picú ; a estrada dita .da · Po
lioiu, qu~ atravessa o Rio-Preto, e que se vai encontrr.r 
com a es,trada a~ forro. O trnusport~ .da qualquer mer
o!\doria j.IojG ilo Rio de Janeiro para a oapitiil de Minas 
importa em 4fl660 por arroba. . 

Vej1 acamara-qual ha de ser o generó de lavoura quo 
possa re~iatir a ll!illl t al!:a tão fo<te p nra a sua expor-
tação I . 

_ Temos fazendeiros importantes em dive1·soo muni
cipiçs da provi:ucia, em Santa-1-Jzia e Sste,Lag6as, 
por axemplo, que se dão á cultura da cgnna, e u .. expor-
tão para BarbP.cena em trop2s Euas. · 

Tão produotivoe são ag_uelles territorioa, aonde.so pód.e 
dosenvolyer a cultura elo algodão, aonde-o oafczâro 
prodt1z atá 60 annos, que seguramente ea~ lavou~a ha 
de ter ojn incremento extraordinario desde que cotes 
hamens pud~rem contar com um pequeno f reto · e oom 
a fa:oilid~de do transporte de seus generos: elles terão 
talvez de1 mudar a sua lavou,ra e aproveita,la_ para 
aquelies 1generos que lb€s derem maior interesse, o con-
~sguintemente á ncJita .do Estado . - . 

Tom-se argumentado tamheo, e é ó argumento 
que eu iügo provir do reéeio, com a- ·iromob_ilieação de 
muitos .capitaes estabe-leoendo~se a e!trr:da· de . ferro. 
Mas, seqbores, não póile ter toda a fo1·ça .eat_a,,,argu

. m:entaçãp e e acaso attcnder -se _!lo biatorioo d11 estrada 
de hrro de Pedro li, porque nós vemos .que- nas dcE
pezas co;m &· sua oonstrucção, na despeza . do :.ftet~; na 
sua renda bruta, na ~na re11da .liquida1 eto,, ellR sempre 
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ande fignrando ' de m·atade para cillia ~m cóinpRru~ão 
oom a s0mm~;lde toilas ua ontr~s · estra·das. 

Eu noto uma -oiroumstanda, e' é qtie· os proprion. de
put~dos que combatem a inec1idn; um •e.presenta a 1déa· 
de que e. via ferres l iga à direc_ç1ici<lo Rio-Grande p2ra 
a LRgô~·Doumda, e outro qmi sa &proveite a estrada 
de'iodagem União e Irdnstrie; pgrll · se continuar com 
ollf\ 11.té J\!Iacml.br-3. E' iàto ull11L · confhsão ·verd2deirl\ 
da ·iw oortanci~. e da necebsid!\de ela JlllJ did~. quo Eê 
diocutê . ' :. 

Fdl~u-se tambein no obatacnío ú li&vegação do Rb 
rhs Velhn,;; ma~· está domomtrr.do ·pelils explor~çõ•JB 
felt9,a que estes obetaoulo~ Eilo de· fadl remcç<:o. O 
Sr~ Liais nas suna infonr.Fçõea l2iiD nccres~Gntou itléa 
nlguroa :.lqnellne qM tir; hiío d do· oonsigrmd l>B muito 
a.n ~ edoi.'D1e~te pelos Srs. Dr. Otto e aoinmendr·tdor Hd:. 
f1ld, R.mbcs concol·de;; na fucil -pr~ ti .~abilida~e do,se 
t. !abdr.o. · 

N:'\o r·e ·póds tamb ··m rceit2r em abzoluto o art;u
rJento da (Í~sneQeedÜçle ii ns vir.s · fenoas quando rx;~ta 
na·veo> eÇlto' flnvhl. Digo' 1Bto porq11e vemcg nu Europa 
qu~ ;t nevegc çfto fluvL1· pret xbti<•.nos s;u' ,;runilos rio~ 
()der, no Vdgn, no Elb ;; , no W~; z0r; no Dúnnbi<l, n.o 
Rb:eno, eto., nntcs c11J r;e eatabelecer.em ·as vi~s fenens, 
qnc as m11i1Mm até h<. je. . 

UJ.a il!ustre dcputarl<t pelo 4• d!.<trioto da Ria de J&• 
noiro diBse quo fsltll\'ft· 'á proyiücia ele MinaG t·eoursce 
parai manter unia estracl a de ·ferro . En prct%tooontra 
a exuotiàão <lest!\· propo~i1> ão. ·M'B quan do ·mcamo ella 
fvsaa ex~Gt1, p2r<i oG qu0 é ·ae.saonhocer-~e 11· forçn, das 
con.~Een çõ 1a 'que tenho feito en1 relução r.o commerció 
e á incl ust:rin; pu.:r a. não se dé:ver es_p crti t•·que nmà claa pri ~ 
meir2 s com.equenoias g decbzir sa elo cst r.beleoimcnto 
Jar,ta vi::> f•nwa sal'á o gugffi,,nto· em g ráo muito ele
v,.do ela producção é do commerbio ; 

Não posso daixor p1•.ssnr oem rim pNtesto !! prc,posi · 
ção rlo ill ustre deputeC.o, t;;xandQ de r efractr,ri~ a pro
virioia da Mior.a, pelo JlOÚCIJ oom q;:;.o concorreu para 
~~ guerra do Pa; agn r. y. Segumn\c!lt e; ' Sr. proúc1ente , a 
p;ovinoia de Minas; tenil.o conc :·t riclo·oom pouco mais 
cle 6,000 ho;õ.\Cnà para· n ~uor"-'1 patUá fLizê-lJ Illl razão 
b:ij:;lLe ou q'" ddlpla; n:ws é preciso que sJ hça jat'
ti l' ~' .; A ]Jravínoia. ·do Minus. nbdr:/ti ;~h)l volnntarios a 
mandar quando foi a ordêín do goYQl'U(I para suspeade
rem·•8 as remeESlW, o depois, 'quunclo ae t·r2.tou de . de ~ 
sigMl' os wldil.dos · dQ ~u~rd;ã. n :i.~ion&l y~ra s~gdrem 
pn·ra a guon·3, na. prov1uma ' â0 IvliiL;f:.f> eotu meaJda ~or
n cu-au verrleiramcnte uma alt vanca. Jl' Htioa; deixava-se 
o soltdro, . ano se dizia ligudro fm. li.bcrd, para se 
preudBr o dÕ purtldo op"fo3to,·qno e1•o. ousado e que tinha 
11 seu favor isençõ<a. Eu poderia tr.PZer muitos exemplos 
á. cr.mara, maB nlío quero prolong~1· n discussão neste 
terreno, e baatRr·mo-ha cita1•· uni'. · 

O i'lustre e diatincto Sr. ten ente-coronol Antonio 
JoF.é Rodrigueg Burbom, da vilh de ·Piruhy, offeré· 
ceu·âe á predl~ndr. da província para ml!rch~r com .o 
sou batalhão p.Rra a gual'm. A . respos\a que teve o 
S;·. tanente-ooronel B:~rbosa 'foi u r.ua at.;-oz persegui
ção, de maneira que ae vio ollrig!!rlo' a vir ao ~io de 
J ,m0iro apadrinhar-se com o .. governo, o effectiv:,m~nto 
levou oomsigo uma portnia expedida pelo ministro da 
justiça, que era eptão o Sr. conselheiro Ne,buco · de 
Araujo. Mas isto não lhe .. sarvio de nada : teve do faze~ 
se.gundR. ·vhgem ao· Rio ·de Jtuieko, até que .'Jmiim o· 
deixárão. · . · · 
'Eu qLlel'O commembrar este faoto para quq a. cmnara 

julgue das razões pelas. qaaes não veio mais gente, 
como deveria vir; ·era po"qna.aqnelies homens, perse
gttidos aomo erão, não tinhão ·ontra maneira ele pro .. 
t estar cor,tm a prt!pot~ncia e inJustiça senão osoon· 
ilend.c-se nos matos. E' eata a rezão', Por conaequenoie, 
não ncáia sobro a provinaia de Mions esta peohn ; el!a 
deve· aer repartida e deve recahir.e.m quem · de dh•eito. 

A'. provincia de Minas não teri;J." caoido tantos bene
ficios quantos se tem afigurado a ~.lguns doa nobres 
deputados; e eu não :preciso <lemcrar-me muito pera 
dl:!monstl;llr. esta propoalção. ·. Eu oa convido a abrirem 
os orçamentos e· a mo;trarfm qnaes ~ão aa mcilidas qua 
teci. pilssadoo ém benefioio ilo tGirit01•io mineiro : é Esta 
de· 'ijue agorn se t~ata; talvez o' primeiro, se não o anko 
q.te tem cabido on que tem de caber {o, proviúda do 
Minae. 

E!la luta com bastantes difficuldi.d's,..e' nmR·'c1ellas 
não .. é exclasiva da proviiwia de 'Mims, fSt5niJe-setilm
bem ás outras pruviucia~ do Imporio. qu~ro fnllr:r da 
inatruoçã,l interm~dia, guta•:e muito dinheiro inutil
mente, ponj_ tle os :roçoil qtw a !li eatuilão e ·quo se dca
tinão g frequent:u: RS s ca·:1oJ::·ir:.r, v~m -r.~ :ts.- ol)xit~nção 
de vir pnra e<t ' c<'lr tD mett~r te em collegics, pará f.l:i 
se habilítnrem s.0r: .. 0xFnJ e~. · 
. S.,_ria oor.t~meut0 UD'lil mdhçr i <lés q'l0 llã? f Ó l.iC prO· 

v1nc~a de !Ylxna!' '· c,_,mo mosm o na~ r:·ntl'0S, s:: r-.Up!jri...: 
rnis:1;era eas2s c ~1.;· :c.irP_s rr;p~;Jh ·~ :i n s pelo tr::rrHorio ... d!'; s 
r..úostruts) e qun t! :J tJ.'::t~: sE<~ / .e est~b :.: .h~ 0 o.r 1y .16'.!.8

1 
onde 

se (~ é . s e n i u A ii ru0~!f:.o ncctsr:; ~ : r · ~~ F~H\:, qae os ruoço3 
hub.i!ü~d.C"s 110lkJ: pt~deJz;um snh ur o~ fit-UJ cx~1n ~·o pe
rauta a juntH dH iuntrucçfio O.:i an nm~d l3mi c:l A.' pro .. 
vincla do Iv1i1J H!:) po1' cx:~mplCl ~ paJF-i. ·J cnb~i· q1:. Õ t.~~o 
ou oinoo, tix ;m.do -:;e um nr. Dia•r· ntin~, onho e1n 
P~wf:'.odú , nut.t•J) e:-:·1 Caldas cn J.U~· U!ü.npanha, outro em 
S. Jo<ío de E'l -ítGi, e ;octf.ro fiml mcntd n>> capital. A~sim 
estariã•) :;ttc ndidaa todas as convanir:niiias d~ popu
lação d~ t J•i r.s na localida d.,Js . e uaaim se evitaria oa 
gr;;udes diape:d ios a qna estão Sl!j ~itos os Mineiros 
neste r amo de ~.wrviço, nui:it~ pri :rwirz. nece~sidade de 
familia e socüü , 
" O po~ongame;1to ch ostrnd11 r1e fcr2·o f.t<l o :R :o 
o. Franmsco ... 

O Sn • . FEnREinA. LAGE: '- :_!, té o R.o i!ns Vel t- r.s. 

o sn: _tUiz CA!ILOS c-Até o R J da3 Velh::s, diz aqu,i 
o men 1lluatro o•,Jl ,ga ; mau quando d.igc-até o l:P~ 
S. ·Frunc'noo- é poo<q ·.•c uão p : s>o conceber · 11. est .-ada 
de_- ferto taem Hk~O. · ~~ ~l n2.vogn ç~ fio ·a v~p 8r por esiw nOs:;o 
mar interio11: é rluhi. <J:U~ vem re.u e>lt~r to 'as s.s vantu
gBu_s; -todo o fnturo- g ;:oc.D. tlicso Fara o Impcrio, e não 
só em reh1çíio no qn•3 t3l1ho dit-1; m>:G anb o ponto de 
vbt:: po!it.Lo. · Segur,.me:lte oól t r. n.os olhos · 1.1 grr.nr1e 
oonva<üenoi lõ de pod.er estar t\ cô;·t·J em relução cózri o 
no1t 0 ·ao l m;_)~rio. · 

O Sq. . FEIIREIRA LAGE :-Co:u s:;te províncias. 

O fn. Lurz CAnÚ s :--E !JOm t 11 dr.a pot máio da n!lve
gação geral, e er.tiio digo:' oom toclo o norte do Im" 
perio, po;: um oamini?.cJ que ntrnvasGo o centro il.o·paiz, 
e que a~sim não pód.0 c m 0azo dJ um dnistro de guerr!l. 
oz:tern ~, por ~x~niplv, priyH o.gov-;rno dos reour~;::s que 
pó:lo twu•. d0at9,s provmo1nD. 

O. Sn. F .emlEmA LAGE :-Como a~cnéecon, oom Mat e
Grosso . 

O Sn LulzCAntos:-· Eegut'R mente, SG o paiz ti vé ssa 
uma e3tradt\ de f·rro ~str.helocirta de S. Paulo u Mato· 
Groasr, teria poupado rnuit~ d~speza que fez com a 
guerra do Parsguay . . ., 

O Sn. FEnnEIR.l LA.Gll ': - 30G,OOO:OOOfL segura
mente .. 

O Sn .' .Lmz CAnLss : - .... t eriã J-se poupado muitas 
e preciosas vidas, . prlnoipalmente nessa desgraçada ex
pedição que mal·ohou da provinoia de Minas para Mato
Grosso. 

E' iuillepans~vel que tambem ~e attonda á oonve • 
niencia politica que resulta deata e5tn:da. (Apoiado,;) 

·Sr. preaid.ente, en,·vsjo que a hora -vni nv&uçada, a . 
não qnerepdo prejudicar a discusoão da importante m.ate
ria Çi.a segunda pa1·te da ordem do dia, Tou resumir-me 
e conchtir, dizendo á camara que nesta mataria é que 
tem todo o cilbimento o dito vulgar M- que quem não 
arricca não ganha. 

Senhores, unamo-nos todos, e façamos todo o bem que 
pudermoo , ao nosso curo pai:& (muito1 apoiado•); e 
quem vier atrás que faça o resto. . 

VozEs'..:..,;, Muito bem; muito bem. 

A discussão fioa adiada· .Pela hora. 

SEGUNDA PARTE D.\ ORDEM: DO DIA. 

REFORMA. J.UD!CIARIA, 

Contil!ú~ a 3• disov.tsãu do projecto reformando di
'Vers~s dispoEiçõoa da lei de 3 de Dezembro de 1841, 
com as emeudna apoiRdas! 
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o Sr .. .f.raujo Lima (atttpçãa): -Sr. pre~idente, 
farei •Jgamas coneideradões, breres e com pezar, scerca 
do proj•:cto que se disonte. 

Bcev, s e com pezar, di!I!O eu1 porque reput~ este 
projcoto um monumento de má vontade e de imper
feiçãJ; i( a fórma que não tem nem deve ter condi
çõzs dJ vi·ia. 

IJ.Oet·J i!e provar a'luillo 'lue aventuro. A oamsra, 
pois, me permittirá que eu faça o historico do que 
tEm •occonido ~carc~ de semelhante materia. 

Subia ao poder o partido oonserv~dvr com a elevação 
do g"•binete de 16 o!e Julho, cobriodo ite n a1dições a 
legüleção que tinllam<J11 que, ou por vicias que lhe erão 
intrineeJoa, üU por r,buws que de!la se origiuavão, ex
oitava contra si damorea universues. 

Um d.s me>:,broe proeminsuten de8se gabinete ap
pellidou tB !R legísleção d~ leia de CÍrOUD1BtHUCias, cuja 
dercgaçuo era indispensavtl. Com o fi,n de Hltisfazer ao 
que supp•nl1a um compromísw da opinião política a quo 
pertencia, um dcs membras do gubinet<> de 16 de Julho 
apre&' n'otl varias projectos do reformas, judiciaria, po· 
licisl u da guarda nacional. Era um systema completo 
diot&rlo pc•la oonseieneia, com o firo de ~atisfazEr a ne
ces.3id?.des qu~, Eegur;do parecia, se reputavão ur· 
gentr,3. 

Sabe a Ca'l'l~ra o destino que ti verão es5CS projectos't 
monêrão no berço. E ainda é problema, se o nobre 
ex-ministro da justiça, a quem mo refiro, profÔZ eesas 
mec1Has de accordo ou sem aocorJo com seus cJJbgas. 

Isto mostra a má vontade on a falta de idéas do ga• 
binete de 16 de Julho áocrct~. do aBsumpto. Com o fim 
de satisfazer &~ aapil'açõea da camarn, um nobre depn
tado pela provi no ia do Rio de Janeiro requereu em 
Junho dest0 auno que fosse dado para '" ordem dia o 
projccto de reforma judiciaria apresentado em 1861 
pelo el<:-mini<tro da juatiça o Sr. SinimM, o que fôra 
sppromdo, em 2' discussão, em 1864. _ 

Foi aquelle requnimento adiado por podir a palavra 
o Sr. ministro do imperio. Dobi a poucos dias appa
receu na ordelll dos trabalhos o projecto de nf·Hma 
jui!iciRriu a que nlludo. No dia 28 de Julho foi elle en
viado ás cornmistões reunidas dJ justiça civil e criminal, 
que a 29 apresentátão o prcjeoto wbstitutivo qne se 
discute. 

Tem oorrHo a discussão com l~rgtteza, fallando nu
merosos ar~ dores, apr,sentando-sG um diluvio de emen
das, que avultão mais que o proprio tral.alho das com
missões; ao pa~so que o :Sr. millistro <la justiça guarda 
um silencio sepulcral! 

0 fn. FERNANDES DA CUNHA dá um eparte. 
O Sxt. Anu,Jo LmA :-Está, pois, provado o que disse : 

o projeoto ó um monumento de má vontade. Não com
prehenél.o semelhante systema I 

Se o g"'hinete ·entende, como me inclino a crer, que 
não convem fuzer reforma alguma em nossa legislação, 
dig l-o frauc~ .. '1lente. (Apoiarias.) Se tem opinião con
trmiil, e&tuile, medite e submetta á consideração da 
OB.lr'Rl'". s;'Un trabQlhos, aoompanhaclos de todos as in· 
Í·J1Tcr.ções pre,13isas. (Apoiaào1.) 

O gc,binet1 entretanto na m.ateria de que se trata, 
assim como om tudo sobre que -é chamado a ex:eroer 
sua :?.::oção, é fiel a seu systema ; vai arrastado, vai a 
reboque da aRmara dos Sra. deputa1os I E' o que snc
oei:leu na quGstão servil ; é o que se dá n11. reforma ju-
0.'ci·:ria I { 4poiadot.) 

Sonhares, peço l_icença a' Sr. ministro dn jmtiça para 
recordar-lho o dxto de um membro da camara dos 
oom:.mus na Inglaterra, em ciroumatancias analoe;as: 

< Pn•b.a S9 o goYerno á frente da maioria, dizta elle, 
"ai.do 'S medidas que julgar convenientes; recorde-se 
<J g 'c; bote que elle é chefe da maioria e não criado 
1cik > {Apoiados.) 

O ~n CANDIDO MENDilS :-0 projeoto que se discute 
foi elnbor~do do acoord.o com o governo. 

O Sn. AnAuJo LrMA :-Julgo, senho~es, qae está fóra 
de duvida que o gabinete de 16 de Julho não tem idéES 
!lisent.adaa áceroa de reformas. E: deploravel o systema do gabinete, quanao a ne. 
oeSSlaade de reformas em nossa 1egislação parece ter o 
!l~sentimento universal. 

O .rartido consenador amaldi9oava o estado das 

causas publicas. Um membro proeminente do gabinete 
de 16 de Julho, já o dissB e repito, sppellidava de leis de 
oircumstanciaa muitas de noSBas leis, fazendo da alte
ração dellas uma &speoie de pzogramma que adaptava. 

E, senhores, semelhante pensamento parece aceito 
por todas aa crenças politioas do paiz. De 18415 para cá 
todas as nct~bilidades conservadoras, libe.raes ou pro• 
gressiatas, têm apresentado projectos de reforma judi
oiaril> e policial, o que indica uma necessidade gersl
n:e::tte sentida, a que urge attender. 

Mas pondo de pârte autoridades, e entrando no fundo 
da~ causas, nossas leis merecem ou não ser altGrads.s, 
mais ou menos nrofundamente't 

- Em verdade, senhores, adhiro coropletamento á ne
ce~sidade de reformas, porquG o estE do do palz as re
clama imperiosamente. 

A camara me permittirá que Qn tr~oe rapidamente 
o esboço das causa• publicas. 

Em que pé 2e a oh a a j nstiça '1 A justiça criminal e 
civil está con6.ada a juizes municir-aes, temporarks e 
dependentes do governo. (Apoiados.) Segu~m-se os 
juizes de direito, arabes, de tenda ás costas, com as 
entrancias ounompid•s, em sua origem, om virtu:!e ela 
má clessificr.ção das corcaroas; uns, fÓ t •. ndo aooesso 
quando rojão com gr•ça pelos tapetes ministeriaes 
(apoiados), outros, oondemnadcs á maldição. eterna, 
sem aoceeso po;sivel, e só reata uma esperança, o go2o 
impuro da corrupção. Vêm àepois ~a re!syõcs, com
postas i!legalmeute de mngiEtredo~, nlém do numero 
qne a lei marca ; afastadas das diversas provincins, 
mah ou mencs no mesmo pé em qne o eramos de Por
tugal. O edifioio é coroado pelo supremo tribunal de 
justiça. 

E' este, senhores, o estado da nossa orgsnienção ju
diciaria, (m que tudo jaz na pobreza, na ignonmcia, 
por falh d~ meios para ler e eatud~.r na má reputação 
e pela dependencia em que se 'l'ive. 

Senhores, examinada a organisa.ção judiciaria doa 
civili,ados paizes, nada vejo que se pareça com a org5.
nissçãe juclidaria brazileira. 

A policia confillils desordenllmente s quem apraz ao 
governo, ptt'nde, condemna com abusos clamorosos, etc. 

A sdmini,tração d~s províncias n•o têm conselho que 
a esclareça,, nem freio que a contenha. A eleição é uma 
farça ou uma tragedia. De vez em qus,ndo, em época 
periodica, rmontoíio-se 1!8 nuvens; escurecem os céos; 
faziliio os relampsgos; estruge o trovã ~; rebenta a 
tempestade, o cataolyama que ee chama mudança da 
pJliti0a. 

Sobe um partido? Demole, deva"ta, vence, domina 
tudo. 

Sobe outro '1 O resultado é identico. 
Senhores, tal é, digo-o com magoa e com pavor, o· 

estado do Erozil, que semelha perfeitr.mente ao da Rea· 
panha, em 'que em um imtante tudo desabou! 

Quaes os remedios que propõe o projaoto cmtra 
males tão temerCS0$? Vê-lo hemos brr-vemente. 

Senhores 1

, tenho ouvido fallar na banddrn. do padi!o 
conaervado'r, na decadencia eles partidoB. Emittirei o 
meu juizo sobre estes deus pontos. Com a abdicação de 
18311 a lei da guarda nacional, da mesma data, codigo 
do proces,[O de 1832, aoto aihliciou&l d~ 1834, a liber
dade transbordou por todo o Imperio; tudo provinha 
do povo: parlamento, justiça, administração, policia, 
força publica. Mas, Eenhores, a anarohia devastava o 
Imperio; a intGgridr.de delle ostan ameaçada. Que 
sue cedeu~ Levantou-se um partido, forte pela iutelli
genoia, pelo patriotismo e pela fé d.o suas crenças; com
bateu, ven<:eu cem a legislação ile 1841, em que OI! 
papeis Ee ti:ocárão; dominou a autoridade; tudo ptovi. 
nha do go-rerno, pnrlamento, justiça, administração, 
policia e fo:rça publica. 

Eese parÚdo colheu resultados importrntes; deu-nos 
22 annos de tran'luillidade interna, notaveis melho
ramentos rllateríaes, alguma liberdade. Honra pds e 
gloria ao p'artido conservador. 

Mus, senhorGs, as instituições mcrram por duas cau
sas, pelo e4wesao de seu principio, e mais aindn pelos 
abuso~ que dellaa se originão. No• tempos de perturba
ção não se tem em muito respeito a liberdsde. A auto
ridade cxa~0rou-se. Os abusos d9. autoridade têm levan
tado olamo~es uniYersaes, 
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Asaim, fiel á &ua ba.ndeira1 que é a preeminencia ds 
autoridade, bem como o resguardo da constituição con
tra alterações inseruatae, o partido OODservndor t~óde 
e deve modificar a sna proprre obra, moderando n. força 
exagerada da autoridade, contendo os abusos que lhe 
têm Eido tão detrimentosos na medida que as ciroum
stancias txigem. E' este o ~eu pe!:.samento. 

Com rel.&ção á deoadencia dos partidos tc::n-se &E-

perfeito, investinac o governo de um s.rbitrro im. 
me:::.eo. 

O Sa. D-cQtn'! EsTuDA T&IXEIBA.. :-Já o anno ps.ssado 
oa projeotos erão absurdos, este mno sã~ u:n cáhos ! 

O fn. • .An.A.'CJO Lt~:- Senhores, as cemmissões. 
npczar de soa. rc~on:1eoiG.o talento e illustraçãc, ::liio 
attc!lC.&:;;.o dcvids.:::.:;Ltc á grammlitica, á ordem, ou aos . . . . .... . - . 

---~»IIignalarlo -.arias eaasas qu ~ · · 
a raça, a ignorsnoia, etc. O Sn.. DüQUE-EsTIUDA TEIXEIRA. :-Será o que qu.izer. 

A este respeito começarei por faz;r uma pergunta. O ~a ALENCAR AnuiP& :-Ha pouco Ezemos tantas 
At~ 184~, com respc~to ás cau~as indi~das, o Brszil ocusss, agora não ~:o::e"l'!os na-ia 1 

d 
O SB. Aaur.JJ Lnv.:-Qau1 o mEthodo que seguirão 

os resulta os não erão analogos acs de hcje. Isto po~>to, em st:.u trabf).:bo? E' a s:1:Jyse que sobe do simples 
eem combater ne:r.huma das oauess spontadas para ex- ao compo!!to '? E' n ~ynth~~e que desce do composto ao 
J?licar este estado de causao, duas ooll!!as fazem grande simplca 'f Quo connex:io hn. e:nt!e t:::nta~ materics aggb· 
lmpreKEão no meu espi:ito : a falta de idérus, bem como mcrad.as r!e~tn. rafo::n.:a 't 
a de chefes. • 

Senhores, com a legislação de 1841, a autoridade O Sn. ALENCAR ABA..RIPE :-Foi para ter:nos a s&-
do:ninoa. completamente. Chamado ao poder o partido tisfeçiio de v.:r V. Ex. oompleta~lo e aperfeiçoa-lo. 
liberal, gostou do instrumento que aohoc oro&do, con· O Sn.. An.ACJo LUlA.: -Feitas eEtas observ!!çÕ::!s, vou 
serv.)u-o. entrar na nnt~lyse das di'fersss pnrt'.!s de que se com-

Na "Verdade nada. mais commodo do quo montar o põe o tr::obalhll das nobres co:nmisfü&s. 
paiz1 em um instante, cobrindo-o de uma rode immonsa Sio tres cs tir;s a qne ns nobres commis,ões sa pro-

_ _ _ _,d~e~aMen!!t~e~s~u~e~o~a~v~as~Gall~ua~;-;------:----;;-~-;::-----::----jr--i;mw-lo-:·~;t.ituiF (Eubli:J.he-se eetl: palavr:t) o julgamen-
Assim obliterárão-se as idéaa que dividião oq parti- to ~:os magistra.àcs pe:-petnos, &tlparsr 1\ policia da jnsti-

dos. Daqui o enfraqueoimento dos partidos ; porque ça, e o!Terecer garantias á liberdade individual. 
estes não se concebem sem idéas. Co:ttsidere;nos o p~i~eiro ponto; -o jul~ment?-s:· 

A falta de chefes não foi men 
carreuas Vl a, nas letras como na iDdustria, nas certos crimog, e no civel até certa. somma, os juizes de 
armas como na politica, o homem precisa de chefe, O!.lja. paz até lOOS, os juizes municipaes até 3008000. 
intelligenoia se aceite, cujo caracter se respeite, e a O Sn. Ucnô.&.. CnALCA.NTr:- Até 5008000. 
cuja vontade te obede a. O ue é um chefe de · 

aque e que o mge ; activo, incançaTel e desin- n.A.uzo !lU. : - om çada. 
- teressado, fiel ás idéas que sustenta, dedicado até á O ~R. ALENCAR AJURIPE:- O nobre deputado ~;·.\e 

emulação, aos alliados que o elevão e apoião. O que achou tantc. confusão no projeoto, está agora oonf..:J.-
eão os chefes de partido entre nóa 'I Chamados ao po- dindo-se ; os juizes municipaes não têm alçada. 
der, organieão elles os gabinetes como entendem, es· O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA :-Até 5008 com appella-
quecem as idéas que defendião, aband.onão os alliados ção para o juiz de direito; mas têm alçada até lOOIOOO. 
que os eleYárão, convertam a politioa em instrumento 
de ambição peasoal. Daqui a divisão, 0 enfraqQe- O Sa • .AnAuo~o Lnu .. :-Não questiono, engantr-me-
cimento e &niquilação dos partidas. Senhol"eS, quere- hia; mu então os juizes municipaes nio tém alçaàa 't 
mos restabelecer a "Verdade do Pyatema repreaentati'fo'l Cada vez entendo menos o projeoto! 
Nobilitemo-nos pelas idéas; reconheçamos chefes ca- O ~n. ALENCAR ARAJUPE :-Leia o nobre deputado o 
pazes e fieis á sua elevada missão. projecto e estude-o. 

• • 1 8B&l'el a exam1nar o pro· O Sa. Auwo Lnu.:-Declaro ás nobres commiaõea, 
jeoto em suas diveraaa partes; mas antes que o faça, apezar do estudo qae tenho feito, o não oomprehendo 
lançarei uma vista ci'olhoe geral sobre o seu com- bem, de modo que para emittir jaizo áceroa do prc-
plexo. • • • eow irei . -

, n a 1s 1noçao qa.e julgar neoeBBariaa. 
daa materiaa que facilita o 
se applioa. 

estudo das materiaa a que O Sa. ALENcu. An.a.aiPE :-Será uma sabbatina. 

Ora, ambas estas conaições fnlhão no trabalho apre
sentado pelas illu11tres oommissões. 

O projecto começa confusamente pelos juizes da di
reito, municipaes, chefes de policia e promotores: desce 
aos juizes de paz, sobe aos juizes rc.unioipaes e de di
reito, em que euolve c.s c1elictcs da imorensn. 

Pwa á prisão, em que iDgloba tudo: prisão em fla
grante, preventiva e com pronuncia. Trata de fiança, 
queixa e denuncia, sem ordem &lguma. 

Depois oocupa-ae de tado desorde:J..adamente. Codi
go criminal, attribuições civeia1 proceeso civil, alçadaa, 
dl'eitos da pronuncia, pena de mortCl1 tabelliãas, dis
buidores, e por ultimo diz ao governo : - Aqui está o 
cáhos, fazei o que quizerdes1 o regnla:nento c a lei. 
{Risada~.) 

O Sa. DuQuE-EsTRADA Tzrunu. : -Mae as emendas 
~ue estão na mtsa dUem que ~zemos pouco. 

11.. B.A.UJO nu. :-Senhores. peç:> licença ás 
nobres commisaões para peDa&r oom liberdade respeitosa 
áOttroa de semelhants tr~; balb.o. 

O ~11.. Duou&-EITBA.DA. TEIXEIRA C:H. ':lm aparte. 

O Sa. ARAuJo LI•A :- Não sei de qnc ec offende o 
Dobre deputado com a minha expressii.o. 

o Sa. DuQUE EsTUDA. TEtniU : - Da r::s!çiio in
commoda em que V. Ex. nos poz. 

O Ea. AutrJO Lnu. :-O que quero C..izer é : que aa 
nobres oommiaeües fizerão nm trabalho apre&sadc, im-

TOP.IO IV 

O Ea. Auuzo Luu. :-Se aa nobres commissõea niio 
se dignarem dar aa explicações que eu reputar necessa
riae, terei então de combater o projeato segundo as 
diveraas hypothesea que haja de apresentar. 

Mas, senhores, coJm relação ao jnlgamentl qw e:a 
o fim das nobres commiEs:>ea' Era restituir aos magis
trados perpetues o julgamdnto. Ora, os juizes de pu, 
os juizes munioipaes, que não são perpetuo& jalgão no 
crime o no eivel, em certos casos. Assim, pois, t s Ilobres 
cemmi.e~ões forão in6eia ao seu principio, á resti
tuição do julgamento aoa magistrados perpetuo&. 

Mas apezar da violação dos principias, oonsultoc-ae 
ao menos as oonveniencias '? 

Senhores, quando se trata de reformar uma legisla
ção, ha dotlll pontos a con~mplar, princij?ics c co:cve
nienoias. 

Rcmo•er attribuiç~ea. de um in~ivid::J.o pa:a entro, 
, . 

Paeaa·se para os juizes de paz e mu':licipc~s o j'Jl
p;amento de certos feitos crimes ou dveis P t rgunto: 
Estes juizes valem mnis do que os au.bé!cl?g~dos, àele
gadoe c chefes de policia. 't 

Se mo refiro aos factos quo me são proprios, in~c
me a crer que as mencionadas autoridades por s~ 
origem e habilitaçõea não valem t:1ais q~e a po:icia. 
Os juizes de paz são feitura do povo, de nm partido ; 
a (Olicia vem ~o ~o•cmo, de um p_artido. Quero con
oeaer que eejso 1guaea em oap&ctd.ade. 01:ce e!tá a 
vantagem 'I -

Se se exigissem maiores ha.bilitaçvee para oa j-:1ize& 

36 
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de paz. toris esta medida o meu '?Oto; de:;de que fies. 
tudo no mea:no pé, a mudança é GJm. alca:::lc:c , por
que e~t<>s juizes n:io vitiem m&is do que ~ polic;s. 

O Sa. Coer.rm RonarGc.ts :-En qu<?ro r.ntes o j 1iz d.c 
paz, sin::a q~•e s,.j !t da :cç~, do que o subél.elegaao. 

(H a. OU!TCS ar'!r:e~') 

O ~R. Anu:Jo L!!IIA. :- Com habnit:.\:Õas sunllriores 
nos jcize~ ~e psz, sem du;i.ia a eltc;:ação prop;~t:! t~rá 
meu spo1o. 

O Sa. Au:.(tAR Atu::t:t't: 
l:lCnsa bca. 

O SR. !P.."'CJO Lnu.:- Que :.;uccede com cs jd;:cs de 
pa:: ingle:.:es? 

E:::t ~:n peiz em 'lt4" é :ucioos o t:::::o::!!r -se o r ovo s. si 
:ne,;mo, o juiz J.e paz !ança impostes oo-:n R":''?l~t:3o do 
!'OVO; fO!'que f.q~diu !!!l!gistrt~t'J.:r:. é COnfLdn acs -cri-
:Oei::-os propri o~arics Joo::e~. -

Assim, !:C::n se c~n;n~tn aos nrio:!iPio::; que Eãn vio· 
ls~os, !lC::::l :b c:;:::zve:::.ienc!as, e:n' que p::mco on nr.C.a s~ 
tdillnta. 
Ma~ os j:lizes de dit.::itn nss féd~s d:>~:-eh:ções prep~:ã~ . - .. . - ,.. -

'· -' 
proullncias. 

Cu:npre faze::' de~de Ja uma cbsorvação com ;:ela.;-ão 
ás pronuncias, que diminne s importnncie. que se lhes à.á. 

. - . . 
eo~s~rvs.d.o na p!is~, ou expa:l.i:-·se ordem para sna 
prJ.SaO. 

O Sa .. ALr:~cu AnARIPE:-E o julgamenb '1 E' efl'cito 
ronun xa. 

O Sn.. AnA'CJo Lil'dA.:-E' causa divcr<R. Pass:1 a cot=-
íirmação da pronuncia para o juiz de dh·eit:>. Qual a 
vanta~em 't Continuão no mesmo pé os afiei tos da pro· 
nuncxa. 

Além do qtle, c'tn a prisão pre'?enti\'a: qua Ee con
serva a policia, creio eu, desde que Ec colhem indicias 
br.stsntts, prende-se on conserva-s9 na nrisão o indi
'riduo. A pri.;ão preventiva Eupre bem a pronuncia. 

Assim póde-F.e parodiar o dito de um t>ophista : Dsi
ma direito ao t··l!.balho, e eu vos dou a prcpriedade: 
dai-me a prisão p!'e'?entiva, e eu vos deu a 'Prenuncia. 

as sce! o o p:::cpl!l.'n, o Jn1gamcn o, a co rmaçao 
à a pron"Bncia, co::no vantl!.gens reaes. 

As mais disposições do projeot~ c~t~riã\l no caso ck· 
qu~lles homens, de quem f.:.lla Bocag~, cuja ::norte não 

u 1 • ua a1. 
Assim, ácerca deste po.:~.to mes:JJo , p~ço liosoça á 

honradc. commisaão para fazer r.lgumas ob;:e;:va
ções. Duas theoriaa ha ác~?roa de or;.:anisaÇS:o judicia
ria : un:a sustenta a universalí:l.<idc da íncompetcncia. ; 
outra. a espcci:ilidad.e della. Nós ad.cptll.:ncs a segunda 
~_heori~, _ s. esp'3cislid.ade da compet~!lcia . do qtte a 
comm<ssao parece afasta!'·Se com o r~Teza"nento :tnnu&l 
dos mag'i&trndos q•1e as ost:.beleco. Se~-:1do o ptojccto, 
os mag1~trados niio occa.pão as·mea::!as Vütas por mais 
de auno. 

Ora~ so assim é, porque se não tirão &s cC'nse· 
quoncl!!!l qua est?io envolvidas no principio't Acabe-se 
com a donominação devr.rasespocisca; chamem-se todos 
os juizos do crime e ci.vet 

Aind.amais. En.tre~a.e-se aos juiz's do d.ireito o preparo 
e jnlgs-::e:1to dos feitos civtlis e crime:~ na~ sP.des das 
relsções; por quo razão na.s comarcas de nm r c• muuici
pio não se ha de dar a mesma. co::sa 't Esc~>pa á m inha 
i;::clli~e_?cia. o fandamen~ em q o c so bi:.~:êa ec:ne!ha.nte 

O Sn . ALE~cu. AaAnu•E :-Diffic'lidadg do recurso. 
O ~a. An.At:Jo Lt,IA. :- Drfficuidade do r ecurso 1 ••• 
O Sa. AtE~cAn AnAJUr E :- Scm1 dnvid:t, porque o 

recu:-so ceve ecr pars. a r elação. 
O Sn. ANDRADE FrcniRA dá um a parte. 
O !::R. An.\._Jo Lr~u. : - Podia ampliar-se o numero 

das :::ci~çü~:;, c a abolirem-te taes rrcu1 sos, c:>mo faz 
a legir,l_;:ção r rcer.te de Pormgal, posto que novamente 
2B cstli.oc!ect>õse. 

Ad.opt.Ado ainda o principio Jr. u:J.ivcr&alr.:I::.i!e dn oom
pet : :::::cia, a logí-:a p :!de que to ::.cabe com a 2· i=.Etan
cia-: ~bunt.l do cc;nn:.ercio. (Apojad.:~ . ) 

O Sn.. A~DIU.DE FIGUEIF.Ã : - Tar.to mais qne n:!o 
s~ juizes i!& cc:ns:.itu!ção. 

O Sn . .AaA.t'JJ LnrA. : - Ainda uma reflexão. Plil'S s 
boa adr:ür.i.;tvção da justiç." exige-se qlle o juiz que 
presida ao jnry esteje. inteiramente desprevenido, er.em 
opinião preestabeleci de. Com o projecto é ido impo~si-
vel, porqr:e o~ juizes procc~s;:o no crime. -

Que providen•:ú.s clã o proj.ecto a c,st~ :respeito 't 
:M&J1 se!lhons, uma ,.efiax:io ain::.a :ienes. tl-'ste 

ponte. Não b:.s~ a boz:dac;e de uma legiElação, ccnvem 
~ttenàer rebrctuie á st.e exequ~biiida..!e. 

O :erviço nC' cível e crime, nas l!lateric'l eubmettid::.s 
ao con~ecit:::ent~ d~ jo.;y (rc5ro .. n:.a .-l côrte, p:-.ra tor
:::la!' !:'»to cl:ua s. :::=!nha s:rgnl'!'entação), é corr.m<:tt:do 
~ctuah:r.ent~ n 3ii f•:.nc:;ionnrios, 22 r.c.bdclcgadcs, 2 d.~
leg::dos, l chde de pclicig a 11 D.lF.g:istrP.do.9. Hoje re
d~·:-o tn·io :-.os 11 mag:strados, qno são oome•ve~cs 
oc. cre:::~o~. _Est.~s ~1 wsgi:-trs~cs f:;:tão o 11erv:çJ do 
~andJ C;1:-:-m:a! e c.a gr n.-;e ozvd qu.e ectsva ccm:::1~t· 
txdo a 35 fn':lcionnriob 't A' O!erc~ de~to ponto nüo po~so 
ter um:. opini;{o funàaàn; hlillo-mc dadcs que Eirvlo 
de b~se a meu juizo. Fa?o s.pcnrus uma. pcrgtmts. 

~ ~ .. .-

dos e-d~l~gs-:!oe a f~rm2r o proccss7>: e o juiz de di:eit; 
tllrá spcnaa de ?rc.nuncisr. 

O ~R. ARA'UJO Lm~:-Ah! Os subaelegados fomüo 

disto . 
1 ao sa l!l. 

(H a algum aparte, .) 
Nas, Sr. prasidenttl, proseguindo no meu exRme 

cerca es s pa:r e o proJeO , a.rex flll n u:nn consi
deração ác~rca dos substitutos do cireito. Sãc clles ti
rados d'entre os advog&C.os no fôro. 

Senhores, é o qu~ exista, mas em verdade t:.:lc c ~n
cebo p~::ior orguishção judiciaria. 

Na cô:ta cs advogadcs estão sub~:titlündo os magis
trados e advogando. 

O projecto ooDBerva este estado de cousss. A lei 'Por. 
tugueza ved.a expres~amc!lte que os substitntcs sáião 
dos advogadcs do foro. 

Oi! sub•,titu~05 do pr.::·motor sü:o nomeadcs peJos juizes 
de direito, determina o projecto. Peço lio:'>I!Çll. á honrsda .. - .... .. 
uma inoonveniencia. 

Agente do executivo, o substituto do prom.>tor não 
Fóie ser nomeado pelo pod.er judiciario. 

R. L lSCA.R RA.B.IPE :- a OJe O JtllZ e CUtt: l 
:nomên o p:omctor i:lterino. 

O Sa. AnAn:l LI!IIA.:- Era interinamente, aqui t.1 
per:n~<nentcmeute. 

Nem o publico lnc:a coe ••atcclh:mte noviddc de 
substitutos. 

Não t.m impo!'tAncia, nem pela nome:xçüo, ncCJ. por 
'?Cnciment~s ; rec ~.:heráõ apenaa 40CS ou SOO$, pequens. 
~r~tiíicação p~o.:ra Í-<1-Cr a advooncis e n tiesgr:,ça d.a.s 
localidaies em que servirem. 

O ~n . ~.;NDRADE FJG'CEIRA: -Sobretudo dando-ao
lhes seção Publ:ca : rcah:.:.ente é ~ma C!l.rta de corso ! 
(H1laridadt.') 

O S!\ li rucJo Lna : - .As.~im com relaçi'io ao julg~
mento, o ?tOj~ct:. fs z ~lgnma coosll, i:::::coherenter.ccr.te, 
e sem consultar as convenie:1cias. 
Pa~s'3n:os liC ~egundo ponto, s tcparação da pclioia 

o da J u~tl<.:2. 
A policia !lã o pr.:>nu:: c)l!, :r:iio j :1lga, m11.3 pol' ~!:ls 

.. ; ;.... ·~ ~ . . . 
Cas:Js p;:onuncia, art. 60 -lo r egulamento e ld da rcfor
m~ ; m• e a policia consorv11. numerusll3 attribuiçõca, qne 
lhe sã., t:m· pouco estranhas, :órma cu1pa até a pre
nuncia cxolusive. 

O Sn.. ALE!'ic~R AIUnirE dá '!;m ::parte. 

O Sn. Aaut JO Lt~u: - F órma corpos àe delicto, 
obrig~> s !l"E;i!!;~a.::: termo1:1 éie bem viver e de segurança, 
prende, Lão é ns:-.iDl? 

O ::: ... ~~L'E:'iCI.n A RAn iPE :--Cc:-t!:mel:lt<!. 
o ~R ' ÂRACJO LD!.\. :-I~to pcs~C', R ro::.cis. :n.aute=·sc 

no mc:;::lo pé, cem a unica differor.çõlo da p::-o::mncia. 
Onde e: tá esta :ep~~ors.çã('> apregonúb '! Cem rclsç'1io a cs 
pr incipies, o ~diants.m~n~o é peq:•eno. 
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lavraC.o por ur:1 escrivão. O mesmo será hoje prstics.:o. 
Aquillo que o codigo do proc<-sso o:iminal incumbir ao 
juiz é hoje com::t:ettido aos agentes, de q~em fnllo. 
Assim ao mevos o Entendo, senhores. Melho,r era o qu.., 
existia. O que determinava o co::igo do processo 'f O 
individuo preso em flagrante era co!Jàuzi.io á presença 
C.c "uiz u~ o soltava e admittia á fian r. o 11.n v 
para a cadêa, lavrar;~o·ao pri::l::eiro o competente auto 
on termo. . ·"'J/ 

·~ . E, ~enhores .. ~em ee pouco decente, semelhante pro-
"fidencia não e>!m val6r algum. 

Solta-se ou não solta-se indevidamento qualquer preso 
em flagrante '1 

O Sn. ALE!'(CAa Anuupx :-Será respcnsabilisado. 
O Sa. AJU.UJO Lnu. :-Que juiz, dotado de senso com

mum. respo!lsebilisará o inspector, oofficial de justiça, o 
scl~ado, por ignorarem o codigo criminal <t 

Sabe-3e o que suooede em prisões. Concorre muita 
gente; cada um dá seu parecer. Os pobres agentes, 
atarantaàos, cedem ao voto de qualquer patriota (risa· 
dat) 1 Eoltão ou não soltib o preso ccntra a lei. Seja res
p::nsabilisado! , -
a nobre co:nmis:ão olhe par&. estas cotl.E~ com mais 
attenção. 

O ~a. DuQUE-:_EITRA.DA._ T&txlm~A.: -Olhe o nobre de-

dizenà.o. 
O Sa. Au.uJo Ln!A.: -Senhore,, o que está no codigo 

do processo ~ri~inal, obra de uma das ~ritntiras. cabe-

iagleza, é sabio e m~s que bastante. •· g a 
Preso o individuo, é levado á p:;esença. do juiz ou 

autoridade, qae lhe dá destino. Além de que, a que 
abuses se não prestn esta disposição <t 

O Sa. FoNTES :-Apoiado. 
O Sa. ANDRADE FIGUEIRA.: -Ieeo é verd11àe. 
O Sn. GA.LvÃo: -E' uma nova categoria. de juizes. 
O S11.. Auu1o Lnu:- Falia-se aqui de fiançs, de 

que me occuparei maia adiante, por ser ahi o eeu 
&!Bento natural. 

endidoi e ma feitores. 
Perg;1nto, são admittid.os á fiança os individues que a 

quebrão '! 
.. . , :- no ra pu :1 ::> 

consmto, n.ii.o deve fazer essa pergunta. 
O Sn. ARA.UJO LnsA.:-Ji\ o disso, e repit), o prcjeeto 

é tão er.cu~o, quo desejo saber qual a opinião da com
missão. 

O Sn. ALE~CAR ABA.RIPE :-0 projecto não altera a 
leg:slação existente. 

O Sa. ARA.t'JO Lnu.:- Estli. bam, é um fa~or que 
agr:deço ao nobre deputado; ignorante como sou 
{mui:o: -niío apoicdo1), desejo escl•recar-ma, porque o 
prcj~cto, desde o primeiro até ao ultimo artigo, está 
e::vc!:o em duvidas. 

O Sa. ALE!"\CAR AaAniPE:- O nobre depatado niío 
quiz da.r·nos o prezer de estuda· lo. 

O Sn. AnA no LIMA.:- Isto posto, se aquellel! que 
qllebr:i'J n f.ança. não são ar.mittid.oa a ella, 8egundo 
ncs;as leis, como é que os evadidos são admittidos á 
~csx::. :5:wç~ '! E' uma incaherenais. mn.uifeeta.. 
A~ora 03 :nalfeitores. No codigo orimi:::~.al e em on:ras 
· i.. ma 01 ores. 
E' ter~o ,·ago, e que pócie abranger dclictos de di

ve:sa !!atureza.. Como, pois, são declarados afia:cçaveie 'f 
N:.\: c..~scubro raziio por que noa af21stamoa da dis

po;i;:ão C.e :::ossasleis, que só admittem á fiança os réos 
C.e c~l::::l.e& aí.ia.nçaveis. 

" O CIU'Cereiro não receba presos, sem ordem escripta 
cb juiz, er:..~vo o caso de flagrante delioto, dispõe o 
pro;~ctc. > 

A à..;w~i:l:o.ção (: bon, mas inutil. Isto mesmo j:í. 
ca::~ê:ava o ~;;t. 175 do coà.igo do processo criminal. 

<t. :t;i:lguem é preso sa;:n ord~m escrip~a do juiz, 
a:&h;) o c .. :o de fl.sgrll:lt'!1 e~s o p!oJeoto.> E ' se:n d:nida 

boa semelhante doutrina, porém inutil, porque o re
ferido art. 175 do cociigo à.o precesso criminal, já. 
contém ef:melhante preceito. 

c P.~ra aue Ee dec::ete a prisão, neste osso, exige o 
projecto duas testemnnhas de sciencia o~rta e do
cumente. » 

sep:uinto. 
E' rec:u,sds. absolutamente semdhante medida 'f 
Seria isto absurilo e sem e::..:.-mplo em parte alguca. 
E' &utorioadai Entlóo baatavlío indicias, por'ille a 

provr. completa, mal se póde obter depois da formação 
da culpa. 

Nestes te1·mos, as duss teetemuahas de scienoia certa, 
expressão quo corresponde a Valdivi.nos; os documentos 
quo nunca fai:ão, pouco adiantão. 

Tanto disso se abusará, como doa indiciai! ~té agora 
exigidos. 

" Não se decreta a prisão, diz o projeoto, estando o 
crime presclipto. > Póde o pensament:» fer muito bom, 
mas é irrealizavel. 

Para se avaliar a preecripção de nm crime é necQS
I!ario verifc~r muitas condi ões: data do crime su 
natureza, se e facto transeunte, ou. reiterado ; inter
rupção, pronuncia, etc. 

O Sa. ALE~cu AllAuPE:-Bemdigo eu que V. Ex. 

O Sa • .A NDJU.D& FlGUEIJU. :-0 projeo~ :refere-se s6 
ao prezo material. 

O Sa. AuuJo Ll:u :-Se é assim, então ainda com-
• • 1 o : porque ra sem 

fundamento as leis que regem. a presaripção dos crimes. 
V. Ex. está enganado. 

O Sa. ANDBA.DE FIGUEIRA. :-E' o que diz o artigo. 
O Sa . AnuJJo LmA. :-Uma pergunta: ficão em vi

gor as disposições anteriores, relab.us á preaoripção 't 
O Sa. ALENCA.R. .AuaiPE: -Mantem-se. 
O Sa. Al\AuJo Lnu.:-Então o nobre deputado não 

tem razão. 
O Sa. ALENCAR ARAJUP.&: -l!.mqaanto ao oaso es

eoial •.• 

O Sa. A:sDBA.DB Fu:m:raA.:- Logo, tenho razão. 
O Sa. ARA.UJO Luu:-Neste oaao, a doutrina da 

c?mmiaE~:> garao.te a impunidade, arma o braço da 'ri:l-. 
N c~sa legislação é generosa a favor da liberdade iD.

dividual; pó de e deve ser mantida. 
Qne ha a fazer a btm da liberdade individual 'f Seja 

entregue o preso ao poder judioiario, forme-se-lhe 
culpa imrnediatamente, responaabilire·se a quem abu· 
sar. Eis o qae reputo iodil!pensavel. Passo á fiança. 

Começarei por fazer uma. pergnntR á illustre core.· 
miseão. O que é fi21nça. provisoria 'f (PauJa.) 

O ~B.. ALESCAR AnARlPE : -Fiança provlàotis. é no 
caso de f.àts ju.diciorum, 

O Sa. DuQuE-EsTRADA TErXEtB.A : -E' a que é prea
tada antes da proo.u.ncia. 

O Sn. AB.A.tJO LtM4.:- Vamcs por parte&. Gosto ã.t 
entender-me com o nobre relator, que é principal depo
sitaria do pensamanto da lei. 

(Trocllo-n dif:trsoz apartiJ.) 

Fiso.ça provisoris, segundo o nobre relator, é fidei
jussoriF.: se~un<io oatro memb:=-o da commissão, é a 

6 1 o 

Senhores, fico llO meamo ou. em peior estado de igno· 
rancia, em. vista de explicações encontradas. 

Só me resta examinar a materi:1, figurando diversas 
b,rpotheses. 

Fiança pro'riso::7.a póde chamar-se a que é prestada.. 

O Sa . .A LE~C-' n An10arrr:: : -Antes de preetar a de
finitiva; exar:ni:J.e ago::a os c'sos em que ella pó de td.
lugar. 

O Sn. AnA no LI:~rA: - Prestada a '"ltell da prisão'! E" 
possivcl ch&.J:a: p::ovisoria es:a fiança 'f 

O Sn • .ALE;\C4n. AnARIPE: -A fiança é depois da. 
prisiio, 0:1 antes. 
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O ~n. Jo.JSDIU.DE FI~t:E.IRA: -Act:J.r.lmcnte :o:dmit~e-se r<:s?ei~o C.a f~>np, e as Pl~e:;;.ções que s~ lb.e fazem com 
fiança s::1tes da p~uão como um~ garantia. o pr~jecto. 

0 !::r. . .!.LE:'iC:AB. ARARIPE:- ~3.0 se póle p:e~t:.r S=gt1:1do a le.;zi~bçiio ~ue ti:l!J.;;.n:os, obra das pri-
uma !:ümça para 0 futlU"o. meir::.a cf:.beçlls do Braz:!, de uma e outra e11cola, da 

Ahe:; Branco, Ya~ccncellos o Paulino, r-. avaliação d& 
O !3R. :. nA"t"JO Luu. : - Ex~:min:lrl'i n;ta byj)othese. fiançs. fu:1dbn-se e ::r:. cinco b:lSee : 1· as custas, 2" o 
Sen~~res, ha opiniões que r..d:Dit~em a liar;ç!l a::J.tes d:.1.=:no, s· a mu~ta coe rel•('!io á en&liàad : · -

o rco, e <>vaç:~o ~a ::nuh1. c;xcecendo a per.a de um 
O ~R. Dt:Qt:E EsTRADA. TEIXEIRA:-Isto está impresso anno, õ" aocrescentamen~o C.o certa qu~tia, h&vcnilo 

no projecto: pódo 6er preetaà.a em qu!J'iuer ez,tado sn:!pemão de d!reii:us uoliticos e ciüs. 
em que se &c'!le o proce:s·::J. Q:1e fez o proj(•cto~ Redoz o •r.l0t àa. San a á ~dta 

LE~c.~n ÂnABIPE : - O nobre deputado está '0 que te c~ c~: ~ por u:r:c t!'.b~ hl, ~egundo a 
pena e condiçso do sfhmçado. 

argumentsnC.o sem ler 0 p•·ojecto. Qmü é o valor da .fiança, segando o sy~tems. ~nterior1 
O SR J.ucJo Lnu:-Li o projecto sem entendê-lo, o o qo.e agora :se r·rop0~? Vejarcc-~occ:n um exemplo1 

é verds.ce. auxilio para um suiciàio, que é afi:.nçavel, porque tem 
Ma~, senhores, como dizia, ha opiniões no fôro qo.e :;;eis an:1cs de prisão. CQdigo criminal, &rt. 196. 

admittem Eança nutell d3 prisão. Reputo erronea s~mc- Na lc;;islação anterior, pars. se aTt:liar a fiança, oon• 
lhan~a doutrina. t~m?laTa-se tudo : Cu!tas, damno o multa, eleT~:çiio pos-

A razã l em que ma fundo é esta: Qualquer q :1e sejg. eivel da multa ; sccresce::.:tamento ela quantia, se havia 
a celeridlldC! com que so prc sto a fiança, o individuo que sue pensão dto àireitcs civis cu pcliticcs. Poderia tudo 
·a requer não póie deixar de achar ·se debaixo da acção montar a 6, 8, lO:OGO$, etc .• etc. 
ou da 'rigilancia da justiça. Está elle au:~ente, trata da Como se r.-valia sctualmente a fiançs 't 
fiao a or roclU"ador'? e • · - · · , - ar um s.nno 
çaYel, é cia natureza daquelllls em que o réo so livra solto. o minimo da multa, lS por dia (porque é tal s. mania 
E:stá o afiançado debaixo da acção da. justiça, na rua, de protecção á lib.:rdnde in.lhidual, que niio estamos 
na casa da aut?ridnde ou na oadt!a 'r Entiio p::e~o está, longe de dar . um. premio ao oid11 dão p:-estante qae 

or ue a rieão niio é só mente o re olhime ' · ~ · 
é tam em a r e&tricção da liberdade; qualquer quo seja corpoa alhüios (ri1Gda1) a importsncia dl\ fiança para o 
o lugar em que ella se aohe restringida. caso de morte po1eria. descer n3658000 I 
• ConseguintementG som prisão n~o é a fiançc;. posdvel. O qu11 resulta de tamanho abatimento á fiança 'f Que 

----.'V!:a~m~o~s_;a~g~o~ra~~á~b·~l-.:~o~t~ll;e~se=.d~a~fi~a~n~a-;;d~e~o~is~d~:o.;-r-~ri~r;;:~-o~.--t-~~~':'o..,rnwa~-.. so ..... neGcssari&mcnta illuseria e de :c.enhum 
Sem!lliante àispostção l c:ótia nas nossas eis. dfeito. 

0 Sa. ALEIICA.B. AJURIPE : _ Não era intelligcncia Senhores, a theoria àas fianças aa<senta neste ptin-
geral. cipio. Desde que ha certeza que o individuo comparecerá 

a todos ce actos do prccesao, que não Ee eximirá de 
O Sa~ AuuJo LIMA: -Oh I senhores, é disposi.yão cumprir a pena q~:e lhe !ôr impobta, concede-se·lhe que 

expressa da constituiçã::>, art. 17S § 9o do co<ligo do se livre &C\lto; porque a lei não reconhece rigores in-
processo criminal, ~rt 133 e 142; do regulnment:') da utois. Mas como se obtem essa certeza'! Marcando-se 
lei da reforma art. 297 · Preso o individuo, sendo 0 uma somm& bllllta::1te d eva da, de modo qu~ o indil'iduo 
crime aliançavel, é admittido á fiança. não queira perdê-la, deixa:::.d.o de apparecer nos aotos 

o ~R. ALENCAB. AJU..RJPE :-Note: quat:do está i:::stau- do ;>rocesso e de cu.:::prir a pe:1a quo lhe fôr impolits. 
rado o processo, ioici:~.da a culpa, o réo póde prestar Com a legidação anterior colhia·se este resultado, 
fiança antes da prenuncia antes de estar reso. or no o VAlor da fian • 

O ~R. ABA.trJO Lxn : - Creio haver dado as razões çao.o não querer perdê-lo, fuginC.o ao processo e 1\ péna. 
bTd d d Com o systema. proposto, o v:~lor da fiança é nullo. 

pelas quaea antes da prisão não ba. P028i 1 1 .a e .a Vale a pena abandoun·lo, escap~.:::.do ao processo e 
tia.nça. A praxe e o senso oommum, que é o mais sab:o • • . : .,. , pena . 

.... :1 orrt~, a liberdade inà.hidnal é sagrada; porém 
:nais ssgrada é a ::nngestacie das leis, bem como os 
cli~ei:os alheios violados. 

fiança a:1tes da prisão. 
O Sn. DcQUE-ESTRAI>A. TEIXEIRA. :-~4o spcis<lo. 
O Sa. ARAUIO Luu.:- Ent:ro o crime é da natureza 

daquelles em que o réo se livra solt.o. 
O Sa. DuQuE-EsTRADA. TEIXEIRA.:-Na minha. pratica 

como advogado a ten~o requerido mui~ii "~zes. 
O SR. ÂaA.uo LntA:-Reputc-a inaamissivel. 
O Sa. ALE~CA.a l:..BA.lliPE : - E · per isso mesr ~o quo o 

projecto estabelece eua olat:.sola. . , 
Assil:l, antes da prisão, não h!\ fiança. de q~x;~hdace 

alguma. Depois da prieão, h:. a. de.:ni~!.va. O q-.:c é 
pois a fianç-a ?rovisoria ~ 

O SR. AaAUJo Ln1A :-A fiança provisor!.a, diz o ?=o
j ectc, tem lugar nos mesm:;s c!!.Sos c pela ces:na fór.::~~, 
O:l tabella em que se dá a d~finitiva. 

Isto posto, se a fiança provis~ri :l é c:mccàiC.~ ncs 
mes:no3 ca.so5 a pela mesc:a. fórm~ por que a fi<:t.nça 
deS.~iti · · •· 
fill:lça d:1 Õutra ~ Creio poir,; que a ílar:ça p;ovi5oria é 
perfei~~> inutilidade. . . 

Mas vejamos em quo pé fica s, fiança p:o·;;.&Orll! cu 
defi.aitiva :1os termos do projcct;,. ~iio sei S:! ...-igora a 
legislr.ção snterior, ou se vai t:>:h por terra co;::::. e.s 
noYss dis:>oeições de que tratamos. 

l:l:li::lÔ-me a crer q~e a.legil;;laçãc a::lt;::ior é s.::m::~~ 
lada, se::1do a fia::1ça rego1lr.da pclne dis?o~iç5es do art. 9" 
e seua seis pa.ragrap'!los. Mas e:1t3G pGç:J li:!~nça. aoS::. 
mi.::li;~o da justiça e ás nobres c.:mroissões para. àizer
Thes q:1a !l!lnullão a garantia que resulta C.r.õ tiançll.!!, 
q~e~ e_ila toma perf<!itllmc:lte illuso::ia.. . , .• 

~ ~JI\ =:. 3s, B·l:::.hores, o que é que esta..,·a es:a~~.<:c:c.o & 

«Dentro doa dous toJmcs, ciz o p:ojecto, o jniz inde
pendente do arbitra:::~:ento fi::ta s fis::!ç:l . , 

Com a pres~a com que :eiigio o J:IOjecto, a com
mi&s5o :cão nttondcu àe'"iõ.a.:nente !10 qnc escreveu. 

O arbitrame~t", oca fii.!!Çes, só tinha refercncia a 
custas tJ damno. Ora, sJ o Ta!cr d.:; íisnça. redoz-!e hoj~ 
só~eutc á multa, não se s~>be a que propcei~o se falia 
em a::bitrAmer.!c. 

Apezar du. prt~ssa com q:oe elaborou est3 projec!o, 
a com::nissão animou-se n desfazer as obras dss nri-
meira:~ cr.paoid~à.cs quê te:n !ià.o o Brazil. • 

O Sn.. Dt:QCE·Es-rn-'!>A TEI::tE:!l..\. : -~~::.s V. Ex. salva 
isto !lgcr.a, gr~ças & Decs. 

O Sr. ARACJO Lt~I:\:- Usig::.:-Jo sp~::.as defeitos, 
porque, apezar à.a iltu~tração e sabedc:ria inco:1tcstaveis 
da oo;::::.:x:iss~o, não teve . ell1 o t9:xpo e estudo indis-

.. ... ... . 
« b.. ~anva, diz a como:.is..ã;.;. pó:.~ ser prestada em 

quslque:: estado C.o pro~sso. , ht=, a:::edito eu, nunca 
foi objecto de duviC.a. 

c Ficão deroglldcs, cii:.: c a:tigo, c pr::j~ct:l e cs art. 39 
e 45 da lei da :eforma. , 

Nnà.a digo a respei:o C.o p.i:Ilürc s:~:go. Es:;amos ~:a 
idoll\tris pü a liberàa.~e. 
Q~anto ao sa~nà.o, ã.esaj are~ sabe;: qua! a res?onsa

bilidade dos fs.C.cres . 
O Sa. ALE:'\CAR An.AP.II'~ :- :Sio pos.o em apartes. 
O Sn. AnA.CJO LI:!!:A.:- ~ã'l se: 3d c ·::-:.3jramcnto da 

fiau~a es:i e::. viga: ot: f.c!l. :ev;;gs~c ~ · 
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O 5a.. DrQ-cr: EsTJUD.l.. ':t.t::;;~..cl!u. J.á n:n ::p:lrte. l 

O ~n- P.nAt:JO Lm.1.. :-Eutã~ sub:bt.c'1 l 
o ~R. D-cQrz::-EsTJIADA. Tuxcia .... :-~m (lu,'ics. 
o .Sn . ... ~&A.CJO v~r .. :-Eat:fo a &Ittraç1o rcfl"re-se 

! ~<!:CDt·~ :;.;:· r.::o, co~d~·:::.:.:t~do, se:m mtics, e qne cumpro 
s r-ena . 

• . < ... ~-- !l ' ú ~:.-: :-.nçr\ po: eeu pe-
n~leno \'der tCl";17.· Se iil~:soris ; :::1. i::np~::!i.la.:.u dcs cri
mes é cer:~; . V ~:I:.C ;J te~ lO::;)lt cli:E~() DCV!l de ci.:i::.àâOS 
:i)re. t::IJttR. • ' :l~lirre~adcs de stá~na::cm fi~nç~, ~orquo 

: - . ) ~ - p·· 
O p~oj~ct.J admitte oe cide.~iios ab~ncC.os. 

O Sa. D~Q"G&-Es-rnADA TExn:Iu: -A lef!i~leção in· 
gleza n'io t·.·rá nacla qutJ se p~rc:ça com i~:t:~ 't 

• O Sa. ARA~JJO U'lu.: -Por minha parte aoho-:me 
Peno~ .habilit<id.o :,ara sabf'r tl O certo es dklpositõ~s da 
iegislação i!l ;;hz~, que é casuistka e dA estyl~s: mas 
~eguudo o que tenho lido nada tem ella eobre fiança 
provi~orie. Fiança provisoria é grande invenção, que 
:1í'io vejo em l ;!gislscão slguma. O que ha na:> lcgiüa
ÇÕ:ls estrf!Dgúr& é l:berca:1e prov1noris, que o~rreeponda 
:í tianç11. ; mas n 7:o tiau a rovisoria. Semelhsnte i.nven-
-;e.o E< co!D~l:>:~HO; póàt' .ella requerer patante de 
inven~o, cráo C!l, mas h11. de levar a anarchia a toda 
~ admini&tr::lção da jlilitica . . 

Vamos aos cidadãos sbona!lcs. O oodi o do roces;o 
enmm a ro1tt1a p v.ra as anças, in ependente do 
outras guanti"s, cidadãos notoriamente ·abonados. 

Em priucip!o não teria eu difficnldade em r(lco:lb.ccer 
l!ste meio de fiança; In~ pratiosmente, e olhando ara 
o estudo ã:e nosso paiz, o rutilbt! -~o1mento e aeme
lhaott: dispcsic;ão seria ums calamidade. 

Senlwre~, houve tempo em que o habe<U-C<1f'TX't- era 
o rneio universal de Ih-rança. Dahi pro'feio a reforma 
:rc.e o :restringi o. Uma vez admittidcs os ci~dãos abo
::iados, adeos pri~ões, tudo -será fiança, não huerá ga
:::-anti~ de ord.e:n slgume. 

O Sa. DuQt:E-ESTBA.'DA. TEIXElJU. dó. um sp~. 
O Sn AuuJo lnu.:-Eu peçl gRrantias de outra 

Drrlem; i ' to não é gar&Dtias de liberdade, mas sim de 
annrehia.. 

, 
lig11.r :i. fiança provhoria, é fiança de fiança. E~ seus 
amores d~·lir:mtes pel~ liberdade individual, quer o pro· 
jecto que o cidadão q'tle perpetra diabruras cant:a !Seus 
!emelliP.ut?s srjn logo popto em lioe • ' 
:rapi~~ C pr01."'ioso:iamente um~ fi~nça OOlll bad.ores, que 
:!lerá gart.ntia d1:1 fiança definitiva que mais aiiantt- será. 
dada . .Assim entendo cu fiança p1·ovisaria. 

R:!putando se &fiançavel o crime, lsvr=-~e raoida
::::ncnte um te;:mo, em que a.~eiguão clo:IS fiedoros; sem 
~valiação de cu: t us, darr.no, sem multa, etc. 

O ~11.. FERRElu Vu.N:-.A.: -..linda não é isto: póde 
?rcst:lr com llinhoiro cla cont::do. 

O Sn . AnA~JJO LNA.:- Poderá ser a mesma COilSS. 

O Sn. FERnt:m.\ VIA:":-I'A.: -~ã') é a mcs:::1a couea tal. 
O Sr... ~'>..n.-4..\:JO Lna.:- Se a fi:mca é or.;;stad~ co::n. 

~v.ali11dio de cc!ltall, damn", r.om multe, é defioitiv:t. SP, 
? Oré:n, i•to Se f:t.z ::1:pEamcn\e1 e paru r;;solver-se em 
1iB::!Ç'- dâirátha, sçrá. pro-vizoria. 

O Sn.. ~t:t:REIR.A. 7 r .4..:-i:"A :-?~Ias o dinàeiro é o mais 
rapi<lo qt.e ó !>Os~ivcl. 

O St\ A -aA.uJo Lm .... : -P.:r~ô::-meonohrcdep<~.tado; 
•·o~1 àiz.~;r o ouo P~us . 

O ~n. Fx::n.nEmA V11s:;A: -Se elle l~va: di:iliciro 
:1.1'1 :J.r.b.::irr.. 't 

O Sn. . . An.At:JO Lnu. :-Ea m :J exulico sobre n admissi
;!liJacie oc. r.5.o da fiança provisoda neet:J cr.so. 

O SR F EnREtaA V11 ... !'iNA:- Não se ad:::::itte com 
:iiut.~!."tc a fiançs. provisori11. ~ 

O ~n . AnAt'JO LnlA:- Vou dizer o que penso. I 
~arn que .se Ciê a tiança provisoria rapidamente, como, 

~re'~ <.u, quzr o projecto, é :Wstcr que isto se faça em l 
~?3 .. JI?~<~e.nt~, cc:m terr.:o mllgnado por fir.d.ores. Com 
;.:n-1e1r-:>, rtcolra:no;;!lto ao th~~ouro, pod.crá haver n::.ais 
;:!cz:ncre. 

Smborea, nr.1i cst!i o sentido que ligo á fia:1ça pro
visoria. 

O SR. FERREIRA V' r.~..:sru.: -Então não Ge I_:óle pres
tar com dinháro 't 

O SR. ARA NO Lnu .. : - Pa!"ecc que x:.ão . •• 
O ~IL Ft:KRt::IRA. Vr.L:ss.~o.:- P r n '~ 

O SR. AnA~JO Lnu :--Porque- o proce:so da fiança 
prcst:'.ds. com d nhei::o é :r.&is cemor::do. 

T odavia x;ão veju razii0 par2 que se rect:se s 5sz:ça 
tovieoria com di · · • rapiàcz. 
O Sa FERREIRA V r.'-:'\ !'i .i. :-E' n liberd.s.ae provit".o:ra 

da Ingb.terra. 

O ~R. ARAt:Jo Lnu.: -~em na Inglate:z:ra ha se-
:oelhante co~s~. 

O :=n.. FuaEIBA VUN!u:-Ha, sim, senhor. 
O Sn. AuuJo Ltl!A:-Creio não haver. 
O Sa. FEruuuu VIANNA: - Poeso trazer a V. Ex. 

até oa termos, as pah.vru. 
O S?L ÁJUCJO lnu. :-Se~oteJ, o que tenho lido em 

ood.igo ao procerso: c O jniz m8llda soltar o preso, 
que é conduzido á eua presença se o crime admitte 
li'fl'!Uiça solto, manda rooolh~-lo á cadê& se o crime é 
i.nafi~ · • - • 
.fiança; dizem ~s auto.rea, trata-se de -Inodo simples e eem 
grande discussão. > 

E' o que infiro dos autore1 inglezes ; mas, já. o cli!se, 
CG habilitado para conhecer a regida-

ção ingl1!:ta (muizo• não apoiado.J), quo - é tão oomp}\· 
cada, que eó se refere a especiea, setn regra geral, eto. 

O Sa. FER1lEUlA VuN:SA dá um aparte. 

O Sa. .Au-eJo LI:~tA. : - Eis ecmo entenao a fiança 
proviso:ia; eis como distingo a prc"ri!oria da. defini.tiu. 

O Sa. A~c.tll. AlUB.JPE dá· lUll aparte. 
O Sa. ÃB.A. wo Lrn : - O que infiro d 'aqui é que as 

commissões laborao em uma confll81o immell2&. 
Por conseguinte, o trabslb.o da oommü.Bão, .áceroa 

de fiança. provisoria, podia reJ.uzir-3e a ieto: é admis-
. , . ores a oa os, que 

respondão pela fi~ça definitiva. Assim nenhuma. ne
cessidade haTia de alterar o eyster:u da ·amüação de 
fianças. 

, • , r.o en ' ·expos 
não s.dmitto a fiança provisoria. Nessa legislação é 
bastante liberal ; ccrn os fiadores abonados a unpuni
dade é ctrta. 

De que nJel.àorsmentcs carece noss'l legislação, no 
too!lnte a fianças 't Reputo de oonveniencia que se 
marquem prs..zos breves p10ra a expediçã::> da nança. 
Talvsz se pudcss .. m clba s.mFliar aos crimes justifica
veia. Tudo o m&is é dispe:~asavd. 

Scnbo~es. tenhc abns::.cio per tanto tempo da bondade 
da camara ;muito.r nilo apc/ado1), qno sinto-me constran
giio,hr..vendoninda tanto que õ.izer áeeroa do projecto ... 

VozEs: - OuYimcs o nob:e C.eputado com muito 
prazt:r. 

O tl\. AIUt:Jo Lr1lA: -Vou, poill, resumir o mai~ 
posd,.el minhas oh11ervaçõe~, para niio ix:.commodar os 
:nobres deputados. 

'VozEa:-0 nvbre deputado nr.nca incommoda. 
O ~R. ARACJO Lna :-PaePo ás queixas e denc.nci<!s. 

· i cu. ac.e o pr1cc1pto c proJtcto, que 
acaba coe o procec.";il':!:e~to official do jlliz. Es!.á isto de 
sccôrdo com a natureza à.o pode!" juãiciario, que é es
sencialmente pas!iva. 

Pssee, porém, para o goTerno o:z para o ministerio 
publico!'. a.ccusação de ~oc!og os crirnes? I sto nnnoa foi 
gara..:;tia C.e iiberdaC.c, é Cl5:!r~vidão, sobretudo no estado 
de desor~ZEnissção em qt:& e~tá o ministe:io publico. 

Cc:n relação áo q_Qeizas e denmcia9, en:endo pouco o 
trabalho da c~-.nmiaií.o. Contém elle <lieposiçõea fugiti
vas. O mais tica pzaa o :::-egula::ne.nto e codifiet~Ção, qu12 
é tudo. 

Não eei se fica e:r.:ti:1cto o proceà.imento individUE.! •.•. 
O Sa, ALE!!ic.ut AunlJ'JO : - O nobre deputado \'I! 
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q-ae o projecto termi!!a-fic5o re,.ogndas es C.ispo~içõe!! 
em contra"io-. Se es~a dispc&içio é em c~ntt:!.rio, por 
certo qu!l t:ca revog<:.d~. 

O Sa. Au:oJo Lnu. :-~a seção po!_)ular oontinúa 
ou u:-o 'f 

O ~R. Dvvu;-EsTn.tDA TEIX.Eir.A :-V. E::s:. leu o p~o
jec···'f 

O SR. A"RAt:Jo Lin. .. :-A pe:g·.1nt::. n~o púie ser fe:~a 
co::n s3:iedace 

O Sa. DuQuE-EsTn.A.DA TErx~::nu. :-T~~bem V. E:l-;. 
nao nos p.:dra faze·( c•::·t::.s p~rguutes co :.c. sencd . ..:.e. 
E' !ntfucriç;ii.o ror in!liscriç8.o. 

9 _SR. A;tA.t:JO Lm~.:-!h :::iuin p:.rte não é inC.Is
crJçao, eel·~ 1gncr::::nc.w. 

Suhfiir;te, ?ois, aczm<.ç::io popnl::.::. 

O Sn.. DcQue EsTtU.DA T!!txtnl~:-Sem C.uvid.u; só 
se crcou m~lis u-:n ll<;xilio. 

O Sn. .. Ar.AuJo L!n: -0 ~'Y~;tom!l de prcj::cto, !Cc::c
ditav!l €u, e:a o:g·:ni~::r mi~·istetio publico, ccmo c é 
nn Fr:!:r:ça, ~·ed~zh"!o a acçõ.:_) indiv:dt:.:ll, e entregando 
o p:oc:Jdi.8euto offici:J so govar.lo ou a se't!s a6entes • 

.... a. DuQuE STllA.o.~ TEIXEIRA. :-Níi:o apoiada. 
O Sa. Â.IU, t:Jo Lnu.:-To:= o ncts. da dealsração, 

qne merece miohs hpprov:,ç~?· . 

ctimcs inaf..nnçaveis, seriio processados por quei~a ~ 
par!e o.ffendiJa ou denu::cia áo promotor. » 

Não comprEl10nüo o v;:!or d:J semo' ha::1to disposição. 
.. I!" ,"":.1 • . . . 

liv~Dça, solto, 2:.iar.~av~is, innfi!l.::~caveh, codigo do [!tO
cesso criminal art. 72. A qne vem: pois, limitar a 
queb::1 :los presos em .fl!!gr&n!e aos crimes inafi:::::Jç:lvcis'! 
Altor~·SQ a legislaçii:> anterior 't Porqne? So EC não 
altera, que significa isto't 

c :Nos casos de tlagrsnte ou de cri:::ne5 in$Úiançnci!l 
forma·BO o prcce3:o por denunoir. do promotor publico.>

Vejo-me embaraçado ne.s me3mea duvids.s qne apre
sentei com relação á qneixn. 

Em ta:s 'crimo9 já dcnunoir.va o promct:~r c em outros 
muitoP, codig.:~ do ?roce~so ctiminal, nrt. 74. Deroga- e e a. 
legis!a\' ;;-o anterior'? Porque'? Se asGim não é, q11oo s::n 
tido tem isto 'f 

"' No3 casos de fança onde pru:ia marcão-::e 30 ou 
5 dias para o processo. ~ 

u . 

antiga (portagncza) era de 2 a 8 dias. 
Par:~. acabar cem minhas refle:x:õ3s :í.cer.,~úiezte ponto, 

em quo pé .fies o miniatcrio publico'! Cem os adjuntas 
além dos; promotores 't Isto n:io tem valor. 

Te!lb.a o goter::~o r :::solação ; organisa s justiça com 
ju:zes parpatuos, no cdme e no civol, com mini5te;io 
po.l:lico regular; scnbe es~s. cxtrevagancif:\. ~m q~c um 
po:lo;: crea comarca2, e cutro &s paga, e conte com o 
apoio nficional. 

Co:n relação . ao recur~o da pronuncia silhiro ::o que 
já se clisse Desta casn. E ' inc:.h :rcntJ s. dhpCI~ição. 

< E:cige-se, par& a ~ppellc.ç:ão do juiz de dirdto con
tra as discussões do jury, em cortes casos, que não haje 
nnsnimt'.iRde de votos. :. A appollação, q ~;e o projccto 
CN1se:v:;. e:n parte, sssentn.va no cs::~andalo dl'\s sboolvi
çõeB do j::ry. Est~o alter;;.d.as .-s condições de intelli
gencia e honestids.do de ncsao jary'l T&m-~e dado gra
yes abnsco nas appellações 't E' :niater sabê-lo, p:m:. que 
ee possa votar. 

« A falto. do solemnidades subBtuc!aes não I!U'3pende 
s e:re: ur::1.0 a.a sentenç!!. de absolviçao. ~ Scm dh•mte 
ãis;:.~·sição era. a. o:~.rts C.e impuu:.dade dos maiores. 
crimes. Nada :m~is dig:J . 

< O habe.,s-corpus applica-sc ao estrango;iro. » O 
habetu-corpu$ entro n6J é um verd~:.deiro ceh.os. O l: a, 
bt.71-corpus concede.se nnt~e d8 prisiio, depoi~ dn prifão; 
sntos do processo, depcia do procel!s.o ; a:1tes da con· 
demnação, depois d:ot aomle::nnaçã:> : fintes àe passsr a 
r.entençg, em julgntio, d~pois do t er p:.sa&do em .i :.ll
g!ldo. 

Se::::ellis.nts estado de co~ rcqu~r uma pro~i·l~c
ci a g-~rr.l. 

O Sa 5oun R:m :-7 i:::.J ill:lit ·? o~:vir o qu~ o :oo-

b::-e deputei!o est.:S. dizend'J a re;peit:> de J,a"!Jeas·conw:. 
Creio quo Dãé' tem r::.zão ne. oensc:s q-:::e faz. • 

O Sn . .Ali.Ac-.zo Lr.1u.: - N~ edmi.ai~t~sção <L ju~t!çs. 
d:1. côrte ap~~rece:::1 deciEõ~s que fez'.:':!:! C:u •·idnr da ~>~iE
tenci::: de l::i, de p:rin~ipics, c.~ r .. gr.;s. Não apoiadcs.J 

O Sa. _FER;;A~DES »A Cr::sn.c -E' qu~ s.qni jolg11.-s::. 
pelo ccd · go r•"<ll.C< z 

O Sn.. :~ rut:Jo Lna. :-D8~::>.4rci :'i o r.~c c c·)cigo cr!
minul, r:tt:i!:rui<;ões c:vi6, pro~e:so ~iv~l, ;:te. '..:..'uiio é 
deslcc: do. 
_Cem re:.!?.~·.:io :.s :.lçs::c.s, e.~:;e~7:) .~ .nus " :uJ ao e!cvs.-

stitu:ção fal~<!va (X?-n::p.titic .. tivamente, que seu espirita 
vedt.v~ os direitos politicos a i!!.dividucg q::e se -acha vão 
em tal dcpeudencis. 

A com::nis;,ão com 
ao liberalismo~ . e e:-tc_lue aa praças c e pret <!e votar. 

Entro nós o llbn.rahjmo mostr::~. 'POnco af<:rro & idéas 
excepto com rebçào á s:.bida :!O -poder (apoiadol) 1:0~ 

na! uer ln !l.l', orta ·:.no!la ou ela a ·!l • · 

::s:'ge·a~ a unr.nimi:tadt~ do ju:ry par.>. i:nposição da 
pena <1e morte. 
S~m ontr~r em theorias , faço apenas uma obsc:::

vs.çao. 
A pcn:l. de morte está qnnai extincta de direito e de 

facto. 9om a:J oi:cn~E;t<:ncins nttc:lnantes quasi sempre 
é e:lt:oln1dn: Seu us? é q:1_asi nullo ~ara qu<:>, pois. ::n
null:?.-la a.mda ma1s qu11~1 em Ecn uu1co ci:eito, o ef!'eito 
ad terrorem ? 

Senhorec, tenho nbn~ado de mais ds. bcnds.de d~ c:t· 
msra (r.ão apniaào1) .... 

O SR. GAL.<Ão : -Tem fs.llad.o ex profmo 

O ~B. Atu:cJ: ~nu.:.- Peço-lhe .:nil àescnlpas, c voe 
te:l:!lmer resumm~o minlms cb<:c:vü;ões. A actoridt:de 
e~tã dota.d~ de umu força immen.ea mais do que é p:e-

:1.. Olt: : 

• O p3rti<lü CGD3Clvndcr, que te:::n f eito se:vi.yt:s .tão aa
mgnalados RO Im~crio (apcia.:W.r), modificará ,•ab:amente 
eul! propria obra, tirando á. s.ntoridade Aqnmo de que 
ella. não carece; dm::do ~ libc!d::.de aquillo quu lhe é 
india~enenvJl. 

UrgiJ qne os poC.eres publioos se ocnstituão no pé de 
força e d~ in-lcpcudencia. que 1h.ca é essen~üu. 

. Ço~ este int:!uto tod.os os d.~~;~se fudo ~o "O:>der jt:.
diCl!'.no. Actu:·l:ncnto o e:x:ec·utJ.v·.:- absor'l'e :uda :ap'Ji~
dc,), e este est:, do dJ cons?,s não póde contí:mar. \ 

Os povos niio pordoão a seus homeiDJ ele est;-,do ut::. 
crime: o de nã::~ estarem ao nivcl à os <lCont:?ci.::::en~ 
em que riglll"ão. 

A refor.:::a não ::stisfsz <'s a!pirsções do Brazill (Mz;it<J 
btm; muito btm.) 

A discnssão fie~ adiada pela hora. 

Acbão · se sobre li mesa, e vãQ a impdmir :Jarasere=. 
Totad.zs nu pro~ima eessão, as eeg :.ün:es rcdÃcções : 

CO!'\STilt::CÇ:\:0 Iit: DJQtl:S F!.'OCTUA.NTES. 

"' A a :csez:1blé.a g~ral reao!Te : 

< Art. 1.• E' o govarno a'.Ito:dsa:lo p.:ra OO!lCCder ~ 
Antcn~o Ferrllira Ramoa e Bar:xa:dino José Coelht:- o~ 
a quem m&is va:J.t!lge:Js cfleracer, privile~o ~:l!:Cl~si'l'c 
até 30 annoP, >tfim de -:~onstruirem dique3 fiactn.a:ttes e 
plan~s inclinados na provi:lcia de S. P~d .o ão Rio
Grnnda do Sul. 

<.Art. 2." São rc•og:!.das as Qi;;posiçõe; o::n c::;::
trarlo. 

c Ss.lr.. das ccmmis~õ c>!! ; 22 de Agcsto 1h 1870.
C. Mmdet dt' A l m1id>J. -Jo:é Calmon. » 
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A.POSEXTA.DORU . .&.0 SECRET.\!<!0 l•A !:EL\(Ão DE 'PER~A:I!
l!tCO D •. \. l'ERlU.!RA.. 

< A ss:Gmb:J<l ger:::l :-e solve: 
< Art. 1.· E' r.pprovaC:a :t. t>.';)ceer.tsi:.cria ccn:ecids. 

or decreto de 25 de Maio C.e 18':'0 se ~ecr~t21io <la re· 
!ação c.e ernam uco · 0::n::go.s _.,..;.;mo ~ ,·:-:o:a cem 
o ordena<io ;::·cr inteiro. 

< A:t. 2." ~-:cvog:!.o-c<~ ::s c:!::o?c=i-;0·~ e::n contrario. 
< Sala dn& comro1s~ões, e~ 22 C.~ J:::.:D.u 2e 1870.-

C. Htnde: de I Ztr.td:~. Ja~ Calmo-r •. ~ 

APOS~:S1'ADORU .. -1.0 s::cnzT.U\!0 DO GOH:n:so DA I'RCVI!'\CIA. 

:DE !I!.A.TO·G!\OSSO J. f. !>!: ·'· LIJl'7.,!1.-\. 

a .A ;:~s:mol~s ge!'~l reco:ve: 
< Art. 1.· E' spp:.-ovnaa s ~>?::;;·~!ltldoris cc::1cedida 

por C.ecreto de Zi <l" J~.llh' de ~870 ~o s::cr<.terio do 
governo d'l. prcvinc!a de ~la!c-Gr:)sõc, Jo9.quim Felicis
si::!!o de Almdds Louzad.a, co:n o ord.ens.d.o que lhe 
COXll?Ctir. 

c Art. 2.• Rt·Vogão·se :as dist:~siçces eu: contrario. 
< Ss:a àns co:n:dssões, c:n 22 de Agosto de 1870.

c. Mendt.r de Almeida.-Jose Cc:lmcn . .. 
Daaa s orce:n ao C:ia, !~Va!lt&-se e ~es~ão ás seis 

bot"'S c a tarde 

Sessão em 23 tle "\gosto. 

PRESillE~CIA DO Sll. CO:SDE I> E BA.EP.E!'I:I>T. 

StMMAli.Io.-Ecrp~dieniJ - ReformG do rtgimento. -Me~· 
lricu1a de utudan:es.-Elemento ltrtil.-1\educçllo na 
laa;a das mina~.-Conslrucção de diqw.r {l!.4ctuante.r: 
.Jpp•ocaçao.-Apountadoria a D. A. Fernira . .Appro· 
<!lOÇI%0.-.:iposmtadoria a J. F. de Ã. Lcu-:.ada. Jppro
t1GÇão.-Ordem do dia.-Pt"mae.r a dif!tr.ros. Ã'l'pro
'Vaçao.-E~t~ad!l de ferro cli: D. Pttlro Jl. Di1cur1o elo 
Sr. Ftrn'J.ndt~ da Cu:rth<l.-Re{orma. ,;u~iciaricr.. Di•cur
' s dos Srs. Ga!tao Jloraes SilofJ e Ca1atlo. Rt t.l4ri· 
mento. Enctrra.tr.mto. 

Ao meio-aia, feita a chams.a.a, e achando-se pre
~ntes 011 Srs. conde ele Bae end Portella, Pinto Pes-
soa, Guimarães, Angelo o Amaral, am o arreto, 
Theodoro da Silva, José Calmon, Joaq11im Pedra, Can
à.ido Mendes, Dias da Rocha., Lima e Sil'Ya, Fernandes 
Vieira, Paea de Mendonça, SiqtJeira Mendea, Paula 
Toledo, Ferreira da Veiga, Teixeim Junior, Luiz Car· 
loz;, Lecnel àe Alencar, Vicente de Figueiredo, Gomes 
de CF.stro, Pinto Limr., Antonio Prado, Aleno&! Ara· 
ripe. Barros Cobra. CssaC.o, Affonso de CarvAlho, Dio
nysio !llart.iu!l, Barros Ba.-reto, Ferreira Vianna, Mello 
Moraes, Souza Reis, barão C.e Araçagy, Floriano de 
Godoy, Bonifaoio de Abreu, Fiel à.e Carvalho, F. Be-
lb<.rio, R ~pcEo da Camara, Cruz ~1achaclo, Monteiro de 
Cr.stro, Corrêa., Rodtigo Silva, Taque&, Pinto Brrga, 
Augusto Chaves, Coelho Rod.ri~es, Canedo, Arsnjo 
Góes, PereirA Franco, Ferreira Lage, Candido Marta, 
Bmjemim, CardoEo de Menezes, Pereira d& Silva, Leal 
àe Menezes, Fernandes C.st Cunha, Jonqueira, GQBçalTes 
C.a Silva, F::.u~to ele A guia:-, Cicero Dant&s, Corrêa de 
Olivei:-a, Paullilo de ::o-:1za e Costa Pinto, abre-se a 
SefiSÃO. 

omparecem epo1s e a er'.a s r.ts~ao os .. rs. er
àigiio Malheiro, Aureliano de Carvalho, Capan~ma., 
Araujo Lima, Gomes da Sil'l'a, Duarte de Azevedo, 
Menezes Prado, Galvão, Fontes, Pinheiro, Carneiro da 
Cunha, Morms Silva, Ferreira de A~niar, Augusto de 
Oliveira, Doque-Es~raa.a Teixeira, Uohôa Cavalcanti, 
Audrade Figueira, Vieirn da !:ilva, Borges Monteiro, 
Jen.tea à.o :Pa<yo, Salles1 Pers::.h.cs Junior e Mello 
Mattcs. 

Faltiio cem psrticipaçii.o cs Srs. Nebias, Ba.hi•, He
r!clito Graça, :Manoel Clementino, Pederneira!!, Rcsa, 
Mello Rego, Ca:::1dido Torres F:Tho, Azambuja, J. de 
A!e::.car, Lame~~;o, D~{lgo Velho e Bitt.encourt; e sem 
clh ~ " Srs. Al:ceiC.a Perei.~, A.ssis :Socha, barão de 

Ansj~tuba, Casre~o-Bre.nco, Leandro Mac!el, Pmtoce 
Cempcs, Camillo Figuehdo, Domingoes, Ev2.ngeli6ta 
Lobs.to. Gama Cerqueira, Henriques, João Me:ldes. 
Pü:to Mcreira., Simões Lo~es, Silva Nunes, Sobral 
Pinto e Jc:::-onymo Pe!lido. 

Lê-se e approva-se a ecta da. antece:lente. 

EXPEDIEXTE.. 

Um cffic!o co lnln1eteno do impeno, remettendc o 
alitogral')bo da resolução àa Sãsembléa geral que sppral'a 
a. re::J~!i; COJJ.ceàida a D. Mntis. 'F'rancelina da Siheira 
Cr1.4Z; na qual rc~olução S. M. o Imperador consente.
A archivar, cfficiando·EC ao sen&da. 

Um requcri:ncnto de D. Ma%imiana Fra:::.cieca de 
Panh Ccst~ e Arzujo, vinva do tenente-coronel refor· 
U::::l~o do o~::::;o-n:sior àe 2" cla~se J~éMaria da Costa 
e .Ar~-:Jjo, p~aintlo u:nn pcnsiio.-A' commi~são de pen
t>ões e ordena~cs. 

Oatrc àe Constante da Silva Jardim, estudante C.o 
2" anno àa 'Pharmacia., pea..indo para matricular-se no 

pharms.ct:utico do exercito e nlamno do 3" anno de 
pharmacia, pedindo para no pro::z:izno anno matricular
se no 2• anno medico da côrte, h:s.bilitando·&e nos 
-ereparateriGa que lho faltio depois ele matriculado.-
À' mc&ma com.misEão. 

REFOBJII:A DO BEG-IllEI\:TO. 

Lê-se, e é approvado sem. debate, o seguinte parecer: 
c O Sr. depntaao Pereira da Silva propoz em 19 de 

Maio do corrente anno que se :re-...nissem aa seis actuaea 
oammiaeões de orçamento para organierem oa traba
lhos que lhes são incumbidos, não continuando a inter• 
por pareceres isoladamente; e que qu.ando se entenda 
não. eer conveniente esta. medida, lembra a reforma do 

membroa para o orçamento da despeza e receita do 
Imperio. 

c A commissli:o de pol_icia, :econhecendo não Eó a 

que não Ee oonse~e sendo feitos por comm.islões qu9 
funocionão separadamente, como tambcm a cliflicnlàade 
de reuni-las, componao-se ellaa de dez::>ito membros, 
entende que é prefcril'el o aegundo ahitro indicado pelo 
mesmo honrado deplltado. iato é, que haja. uma. só eom
miRsso de D.ove mea:.bros para o orçamento da del;peza 
e receita do Imperio. 

< Convindo, porém, não sobrecarregar E!.c demASiado 
trabalhado essa oommissão, entcnà.e ser de vantagem 
que haja outra de igual numero de membros para o 
exame das contas dt~ despez.a e receita. do Imperio, rea
lizadu nos exercícios findos, extinguinda.~~e, como dea
ne\)esearia, a actual commisaão denominaea de exame 
do thB!onro. 

c A' commissão de policia foi igualmente remetticla 
outra indicação, olrerecida na mesma data pelos Srs. de
putadosCortêl, Fontes, Junqueira, Augusto de Oliveira 
e Silva Nu:oes, no sentido de alterar-se o regi.I:J.ento 
para o fim de serem t6mente eleitas pela camarr., além 
das eEpeciaes, as commi&ões de resposta á falla ~o 
~ ono, ae cons 1 1 o e po eres as or 
ccntas. 

< Reconhece tambem a commissão de policia a oon
veniencia desta alteração do regimento, afim de evitar 
a perda ~e tempo qae se observa todos 011 annos na 
eleiçã:J por escrutinio para 25 commi6sões, entende, 
porém, que a commisaão de marinha e guerra eetá nu 
mesmae condições drus do orçamento e contas, e por iSBo 
sua eleição deve ser feita. directamcnte pela eamara. 

« A.!sim, pois, é de pareoer qne, adoptan.do-se as iaéas 
eog~eridas nas mencion<ias indicsçõea, sejão apprcvad88 
as disposições regimentaes eeguiDtes para te!em exeC:l• 
ção na proxi::na e seguintes sessões legi&la:i'\"&11 : 

.- Art. I.· Haverá. nma fÕ commisiio c e crça::.~:llto 
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e outra <!e cont&S para to :los os cinüterics, compondo-se 
cada uma de DOYe membros. 

c As demais commia!lões perm<~nentesserão compostas 
de tres membros, ficando extinota a commiseão deno· 
minada de fxame do thesc.uro. 

c Art. 2.• Serão eleitas feia camara, na fórma dis
postR ~o ert. 48 do regin:euto, as commissõ!ls de roa
posta :~. falia do throno, de comotituição e poderee de 
orçamen o, e con as e Cie mann a e guerr:.. oo.as as 
outr~s commistões permanentes serão nomeadas pelo 
pres1d.c::.te 

< Art. 3." As comrr.is11ões eapeciaes. tsnto internas 
, ::Dporao c numero o mem rcs que 

a camsra determinar; e •crão deitss tlela fórma dis
posh no :~rt. 48 do regimento, ealvo o êaw previsto no 
art. 49, que tó z;erá applicuel ás commissões cepeciaes. 

c Ssla das commisEões, em 22 de Agosto de 1870.
Conde de lJ:Jtpeniy, prcaid.ente.- 'oaquim Pir's Machado 
Pcrttlla, 1" secrttario.-h:é Jfa,-ia da Silva Paranllcs 
lunicr, 2" eecretario,-Francilco P:'nto P11soa. a· eecre
tario.-M. P Guimar/Its, 4" secretario. :~~> 

K..\TRICtL~ DB ESTUDAl!\"TES. 

~~:-se, julga-se o'bjeat., de àeliberaçã~, c '\'ai a im
pnmlr p11ra entrar na ordem dcs trabalhes, o projecto 
com que oonolue o seguinte psrocJr: . . 
pharm~ceutico naimpe::inlfa.brica da polvora àa Estrella 
pretendo s~r admittioio a exame de .sufficiencia, alleg11nd~ 
longa prat1o~ durante al!-noa de eeniço em eat3beleci· 

tenção a cancessão feita a Pedro José àa Co~ta. 
c A commissli:o de introcção publica, tendo em 

attençiio os abusos a que podem dar lugar oouceseões 
da nlltu.reza da ql;l~ pede o aupplicante pela facilidade 
que asmn ee :&brm" a qualquer para obtençio ele um 
titulo que a loi fez dependente de eotuioa ~gulare 
e:n ?~curso? o qne só ~everá esr _dispc:as:u!c o: c !!p:
Ctalisn:nas c1roumstanou~s; oond::.e~ia ~~ '~:o. , 1 f, 
ha rar1<la:le entre a pretenção do aupplicnn 1(e a con
cessão ft:itn a Pedro JoFé da Costa, a qual aliás não 
foi da iaoiativa. de~ta commissão, nem deUa. obteve pa-
recer uma vez ue es · · · 
tinha rflevantea serviços pre~tados na guerra linda com 
a ropublica ~'? ~araguay, d?r11nte a qual, entre outros 
trabalh'ls, dmgto ambul&UOlBS oomo chefo · oonaide
rand:>l'inda ue, se o su lioanto tem como' alle 
habilitnçõas indi,pensaveis para obter o titulo que pre
ten!e,_ p61e facilmente sujeitar-6e aos ~x~:r.es exi.c;idos 
por le1, inilependent~mfnte de frequencin, nnico faYor 
q~e, p Jr oquida.de, lho pó :i e ser feito, ó de pflrecer quo 
seJa deferida a sna pretençiio, de confvrmidado com a. 
res:>luçiio seguint9 : 

c Â. a:se:nblén geral resolve: 
< Art. 1." E' o governo sutorbd.o :t m~ndnr r.dmit~ir 

a exames vsgos das materis:J exigiQ.:.s pRri'. o cta-so d•J 
phar:n;;,ci11, depois de prestadoR cs nec 1:s~tios C'Xames 
preparr.torios e ~ara o fim de ob~er o titulo r~E pcctivo, o 
ajuda::.t3 phsrmaceutioo da impe~i>~l fabrica dn polvora 
da E ,trülla Agostinho Diae dos Sa ntos Coll11 res. 

c Art. 2." Rcvoglio-se &s disposições em contr11rio. 
<Sala das oommissões, 22 de A s::osto de 1870.-Fer

rlira de Aguiar, - D•Hrte de A::e;t·e:!o. - Boni(acio de 
Ãbrtu. » 
Lê .~·se, julgão-s9 ohjecto de de!ibcrnção, o vão a 

impri r.: it· para entrar ng, ordem dcs trabelhos, o~ seguin
tes proj c c:t?s ; 

ELE:IIE:'\TO BERnL. 

c A P.u e.::bléa geral resolve : 
c A.tt . 1.• Poderão ti6r alforri!lcoR p: ::: c ~a i!:r.pe:is l, 

indcp:nicnta de indemnisação, os eE-: •·.v s : -._ :".''. :~:1 , 
cujcs ser,.iços fniio dados em u ·o!n' c 

c .Art. 2." Fi~ão revogadas as ciispcsi•,üe: . · :::1 C~:l · 
trano. 

c Sala du IK&õ!e, 23 de Agosto de 1870. - .·L da 
Cc1Ju. Pinto SileG. • 

TOMO IV 

JlEDtlCÇIO :tU. T.lX4 DAl li[D(A.!o 

c A usem'eléa geral resoh'e : 
« Art. L• A tsxa fix:ll aDnusl de 5 rs. p:)r braça 

quadrads, imposta SOII CODCES8iOnarios ce !ninas pelo 
art. 23 ~ 1" n. 1 da lei n. 1,507 de 26 à e Setembro de 
1867, fica reduzida a um real, pago pnr uma Eó vez no 

< Art. 2." Rtvogãc·-S!l t.s disposições em contrario. 
< Sala das see~ões, 20 de Agoeto do 1870.-l Capa

nema.-lolé Calmcn.-lfonteiro à1 Ca1tro.- Camil/o Fi-

CO!SSTntCÇÃO llE DIQUE5 FL'C'CTC'A!ITES.- APO!E11iTADORIA. 
A D A. FERBJ::IRA. E A. J. F. DE A. LO'(ZADA.. 

Eutrão mocessivr.mente em discussão, e são approva
di!s sem debaiA!, fíB redat'ções que forão a imprimir r.& 
sesEio ant~cedente, sobre constrncçso de diques fluo· 
tusntes na prcvincia do Rio-Grande do Sul, e aposenta
doria aos 5ecretarioa da. relEç'io de Pernambuco Domin
gos AJionso Ferreira, c do governo da provincis. de 
11fato-Grcs3o Josquim Feliois>imo de Almeida. Lou-

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~1 DO DIA. 

Entra em uma u.aica diecu&iio, o é approvada e 
reroettidn com a proposição é. commiesão de redacção, . . .. -

~ - r 
desta cnmara, appro'fando as pensõ~s conoeàidas ao 
soldado do 3'l' oorpo de 'fo!unta.rios da patria Joaquim 
Francisco Ribeiro e a outros : 

c Em vez de-ao menor JC'~o, filho legitimo, etc.
diga·Ge-ao meno• João, filho legitimado, etc. 

c Paçe do eenado, em. 16 de Agosto de 1870.-Vi:
conlll d~ Aba tt( ;preaidente.- Frederico de Almeida e 
..fh7wrqtü, l' aeoretario,-Jo"é Martins da Cru:.r Jobim, 
2• secretario. • 

Entra em seguida em 1" cieo:nsão, que a requeri
mento do Sr. Coelilo Rodrigues se ccnaidera unioa, e 

ap[>ro'fa o e reme o oomm1saao e re aoçao, o 
projooto ll!ne approva. a peUIIio de 308 mensaes, fem 
projuizo do moio soldo que lhe pO!aa competir, a D. M~
rinha Antonia de Oliveira e Souza, viuva do cap~tão 

Alexandre de Macedo. 
Ora, bem vê a camara que nã.o se poclia augmentar 

a Pensão deate militar !Ó porque o etu nome era um e 
não outro. {Ãpoi~.) 

Houve erro de rodacção, e eu peço licença a V. Ex. 
para olf'ereoer a ae~tt~inte, que ainda póde ser modiS
cada quando o projec.to tôr en'riado á commiaEão :::ee
pe·~ tivll. (U.) 

Aproveito o ensejo para pedir ao governo que rEco::~
mende :ia respectiY&B secretarias maior cuidado :t:a ~x-
pedição destee cleoretoe. • 

O S~t. CoaLHo Bczrar;11r:1: - Apoiado. 
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O Sa. Gonms nE CASTRo: -Estamos constantemente 
aqui a reformar aa ! ~ia qne appl'éVãJ pamõ.JR, po1que 
se dá um nome no penuionista quando o!lc tom outro, 
e ao lhe cc.node nm poatry qu?.ndo o Ben ·é iliverw. 

Se houvcsJe gra'ldo ra;;i.ko nB conco,osão :le t~ea favo
res; ~J·ã•J mais dcaculpr,veia cnt <s eng ~uo&; mas cstae 
p~mõ~s &ilo dom0r1:dnH ... 
O ~~~- CoEL!IO RomtiGUES:-E mui :o. 
O :'a Go:uEs nr. ·CAsTao :-..... paôG~.o por Jiil'ê;:ont.ss 

i d 0rmaçõ;or,, por 00llij~gninte q'u1si quo não síL deiJ · 
oul2r.vs:a semdhnuton cng&noa. (AJloit;;àot .) 

O ~' a. CoEL!IO RonnrGu~;> : - . E do pois, r epro<lozidoa 
assim, não têm re alment~ uma r<.~ão de sér. 

VfJ m á me~a J é J.id .. ~, a·poi~dã.; e entra conjv_ncta
mc-nto em d.incnzsao, n t::ebu;nte e!.'"F3~dc! : 

c Fice spptov,:d'l '" p-~mão de 500 rG !liurhs, n que 
fvi el~vrda ror docreto de 10 de AgG,tn a._, 1870, a 
p3nsã'c dG 400 rs oonce-' i dP, pol' cl.ec':·et;; de 27 da 
F&venüo de l.8G7, npprovíld!> por dGrreto Jegi"htivo 
n 1,4:07 de 10 de Agosto do lnõ~mo n>.mo , uo ~oldado 
do 8' b<>ta1àllo do hlf,_:nta•iil Fi'H>.c;s"o Al.õxandre 
Cjmlm!, por ser eJJ.e <!abo d.e Eô<!'' ~ ·1 r<l ilc vcl.unt~rios 
da patl"ia, aildido ao citado bnt2lhi\o, nendo o sw ver
dadeiro nomo Frnncisco A!PxandreCoimbra de Macedo. 
-A O. Gomes de C~stro . > 

Nio~uem pediu 'lo a pnJ:;vrrr, o prooadendo sa á votn· 
ção, são epprovr1do.1 oJ rorts. 2' e 3' da projeoto, bem 
como a emenda, fiilando pr r, j adic~do o r.rt. 1. • 

O projecto, sendo s.doptado, é remetti d.o oom a 
emondn á oornmieeão-de reiaoçiio. 

ESTRÀDA. DE PERRO DE .. D . PEDRO 11. 

C .ontinúa a 3' dieousaão da propoate do poder exeou
tivo, que nntoxisn·o govero.o a ocntrahir um emprestima 
de 36;000: 000fl de;,tinudo 11 COWpletRr 1!6 Jinh1s da 
eetr.~d~ de ferro de D. Pecl.ro II, oom -as emendas 
apoiadas . 

O S•· Fernnntles tla ()unha pronunoia um dia
curso quo se uoha no .d.ppcndioc. 

A disou;são fioa adi~.do, peL•-hou. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.. 

REFORMA. JUDICIA·aa, 

Continúa a 3' ai~cussão do proj3oto refórm:~ndo di
vertl!ls disposições iia lei de 3 de Dezembro de 1841, com 
as emeudas apoisdas. 

o S•·· Galviio (attenção):- Sinto-me, Sr. preaio 
dente, inteiramente acanhado temlo de gubir á tribuna 
depois quo o n obre deputs.do p ·la província da Bfihia 
aoabn de descer della; além de qua o diFcurso do illus
trndo deputado pela provinoin do Ceer<l, · hontem pro
nunciado, disotmo oheio de eradiç~o o de proticP, !linda 
eôa em D.ossoa ouvidos; oc~upa<' a tribuna depois destes 
dous meus coHegaa, é para mim cormt~·'llY.Íl!le'lto tnJ; 
que aó o cumprimento da um dever me obrigaria n esta 
ocoadão a não declinar da pala vrs. 

Já 1ê V . E:;;. quo muito n~ccssito da benignidade 
da meus illuafres col!egaB. 

Sr. ' presidente, não tenho fé nenhuma na refoxms 
pr(; joctada; não tenho fé porque eJI;t não satlsfnz ao 
j u•t·~e aspimçõés do psiz, aspirsçõe~ fundadas ruas idéas 
mais puras, nos preceitos eon~titu"oiona.en, e na Ol'etica 
de já não poncos annos. • 

Não ·tenho fé porque a~ icléaH que o n obre ministro 
efl'eotivo dR justiça ocnsignou em ~6u relatorio não 
foriio desenvolvidas e Reei tas -o elas cc.mro:dP.sõea. nem ao 
menos S. Ex. dirig~ a discussão. ' 

Est!l ·reforma, Sr. ·pro,\idente, · para mim é a nega
ção de trtdo ; é a nsg,çio dJ solidariililade miniaterial 
o tnmbem da lanldP.de política . 

V ·Ex. se h•J. da reQordar qn9 o ílmlo pa3aado algu.na 
de nóg requ~remoH para que o prej$cto· de reforma j :~ 
diclaria de Hl62, oom m!l~ ~mend <e, fosDfl daclct para n 
dis'Juss'ío; V. Ex:. eo h!l .de recor dar quQ· O no.brc miJlis
tro dll ju~tiçil de ent>b co.'Ilbateu · ease roqnei:imento, e 

esoudãdo pelo gabinete, escn·hdo pel!llintol'idncle do 
nobre presidol!t~ do cJnse!ho, fe7 nesta ccsa qnestão de· 
gahinete. O n nke presidente (k cómelho m.ab nmn vez 
f<z cuvir nep.te recinto o seu ·tenivel~Qu · s rgo . e pro-
nund~nd -o - o come;;do componJre (lu lu8. ' 

Es\3 faoto, S·.-. pr€dden t~, pa:·eoh ol1r o 1 par3oia 
obvio; ·,>ar.:e.h diz~r quo o g·; lJ ille ' e por m~naira nlgu• 
m!\ g<:>nitnris. ~sUb~ consigna~ as no projecto d~ 1862, 
pare •.j;, d iz~1· que o g:-.blnet~ não s cog ari ti outr:w i riéns 
E€n~o ~· a ~p <·•:sentaa_c.~ t••olo n;,Lre EJ tnistro d~ jnati~n o;m 
seu ro:ato;:io e 1:.oderiorm~u t~ ihr.L: t:.rla~) em vrojectoe. 

E )t.G i\llDO o n •J bro deptitailr, ~elo a· c1.iatl'iclo do Ri& 
de Jrnairo rEqnõ;:~u. d9 nç.,·o que o prc·jeoto ele 1862 
vier,JG . á diEomsão, e o nob;·e minhtro do im pEl'io o 6ID· 
bal'i:;O:! meh t·nn ve3. E ' to ontro f< c~o voin ccntirmr.r
m.0 ai·Jd!~ n:.1 opin.Hio c1_e que nós uã.o podLuni:"·E r..:n'fio 
discutir as i 1~.é .u; apJ~eser.ta darJ pelo nofire ex-rui :Jhtro 
da jmt iç~ . · 

Pcré rn . pcuww dim;· iler::ois, mú;avil~ diotu, é o prqnio 
gabinete qm m vom pe(\i~ quo ·BQ cleaigne pura a ordem 
do <lia o projecto de 1862 com 113 riuas emendes ! 

Rect,1'1io me, Sr . prcahlcr~te , f.\.llJ o nobre ex minig
tr.o du j •!•< tiç•. pot• ezsn oocni:liío fizs:::a lembmr a q ttêS
tão de g ;;biHate q ,to havia ?.ventado o anno pRsss<to, e 
recordo-me t!!mliem qne o n obre ministro bterino da 
justiça, respcnilt>!ido, appeJl:ha pa1.a ·a o~rdüdidado IJ.'.lO 
t inha havido sampro no 1;nbinete dlJZant.3 o tempo que 
o nobre ~eputndo pelo Ca11.rá fôra rt•Írti<oLl'O dn jus
tiça. 

Admiroa-·:me esa!i liogu~gom, p&i J p<raoia me antea 
que o nobre i! spumdo pelo C•.arll, e-x·mini\tro da jus' 
tiç~, é quem tinha direito do app<J lnr para eEs~ cordi!!
lidade, parn a oohere;1oia política,. para · a ·solidariedade 
roini<terial. 

O nobre dcj>ntade pelo Ce&rá, ex-m:nistro da-justi9s, 
nesta questão não tem sido tratado com equella delio!t
deza e lianm ao que er~.t mer~oedor . 

Eu niío sei c que quer J izor abl'ig,;r o ··gabinete no 
anuo p ; ssado com seu ~sct!do o n obre ministro da 
ju6liço, fazer neata casa uma questão de gabinete, e 
e~ta anno abandonar completamente to'coa cs Eeus pro· 
j ~ct09 e t •Jdzs na suas idéas I · P~:reo<-;It"' 1 á vista di1so1 
que o ·gnbic.eta~ peclin<l.o e gora que o pr•' jeoto de 18"6!: 
O'.' tll ~1l r.uas ~menclas volt~s~e á disonesiio, lançava 
u ·11a · provoo&ç~o á carrn~ra dos Sra. deputados, queria 
dizer q JLe est~ ,t1iscua:;iío n ão -ter-i~ lugar senão quando 
o minrc t~rio mu ito bem qdzean3 e }>lgr;ssa r.oertad'J; 
~uerin. diz <J.\' qno fl. oEmara · dos Sr;;. deput~do~ não 
a e via ter inioia~iv•( alguma se b t'e ~s medi dai!, os proj ao tos 

. o as reformas que sa discutem Msta casa· ! 

O Sn. Crmmo D.nlTAS: -S8 quizesfie dizer isso, diri!l 
nma g rande v.;rdade, 

O Sa . GALv;io :-!'Tão comprehendo amm·ohado w bi · 
note em relação ãa reformas qu~ oonsi:gnou .. na fali (< do 
t ':; rono do anm) pa,ado e 1)1Gsmo nB ' de, ta. Julgllei eem
pre qu ao no 1m! znhristro efi'ectiv.> d~. jmtiça, o Sr. con
selheir o Nebins, acsnmindo oste oargo, nnuca poderia 
rompe;: oorn oa aotos pxatioo.dos p~lo seu ant~orssor; qua o 
principio d!! Eo\Llqriedv,de miniat&rial obrigava-o a acei
tar 'JS actcs·que hwia pr;;ticQdu o nCJbte deputada pelo 
Ces,ni. (apo iados), e qt!e não sa;:iv. no g"binete da 16 d a 
Julho maiz do que o zen · aont.inuadlll'; ént1·etanto, oom 
marnv.ilha vejo quo o nobre ·mini2tro interino da jaeti911 
não 16 rompeit cóm c eu ex- collega do t nno pn~sado, 
oomo com 69\l collég a deste ~<nno ; vejo que o· projecto 
de 1062, cor..1 cleaprezo dncnmua, oom desprezo do pl:in
c\pio da edidn,rieàade ministel'ial, e oom d.eaprezo dos 
proprios s·mtim~r1tos de cordiolidade invocados pelo no. 
bre mini<tro ~e jnstiça, volta á discussão. 

Por isEo eu Uilse no principio do meu .'l isourao que 
não tenho nenhu ma fé nv. reformu; eUa não é mais do 
que o engorlo' a tirF-do áquelles quo 11 psdem, e •íquil!o 
que os Frano~zes churo i"o thait· à camon . 
Eutre.t~nto o paiz tem Eaoaasia.z: de profunda desta 

reform:1; cs ijluBtres omilorea que me preoe~ ê :ão de
monstráú:o c~mpletamcnto esta vordt de, d<Jmonstrárão 
que o pftiz r:ii<\· pódo reali~ar m nhumn outl·a sem pri
meiro renlizai' f.stro. 
Permi tta ·m~ V. Ex. que, c1eix~ndo do pmto cil tas 

oonsider uções, ou eutl'e em cntr& crdem de idéas re-. 
!ativas ao proj~cto, 



O -il!noll'e d_epnta:do pelo 5~ distd11to.· d>~ Rio· ds Ja
neiro, -~n~ t~\1 ·b<ilhant,emente se cnvoJveu nesta rp.ate
ria, ):;,~,~D:.oomo·. o,. nobr~. dep_ntado . por .. MinJW, snte• de 
entrarem-n!l analyse do f roj~oto - proom:!\rão desenv_ol ver 
lj!lguns faotos histori;os. O .i !lustre , dep-utado pelo Rio 
dé Janeiro d ·se qae o codig•) do pro ;;esP.o, bom cGm.o a 
lei de l 84l, . não tdnha :.U.o muia do que dewios politic )51 
e que· o~a tempo .ele ant>'ur ·se n~ o c bit<.~ a-.a;.oada pcb 
nm.sa conudtuici'ío · O nob.re d•lp,ntaclo por Mina' d.iaêo 
qua nã.o erão:.~os;yios políticos, m~a sim lds de oceWJião . 

Pa;:a. IJ;Illn n~m. forão u ~ roa poJít:co:> nem leis <1e 
coDasião; ell?.~ Z\M ín•liúã ,~ m1ia.<lo que .o <laa'.uY _,l-li · 
monto de um elemento nc>'I'O r;m Bossa sooied.,.d,e. c ,m 
a..indepaud~.noia. o :ele:JJ~nto domocratioo int,·oduzio-~e 
em uoaw· D~.~, !3 . desemolvoudo-ae, trnvou-se a luta 
com o .prlnpipio. \l~ uutori~nde. A de.moot~cia teye d.e 
sns.teuta-r .essa Juta até l83L, é?oca em .que pôde obter 
viot)Jia, e antão consdiiar ss suas idésa. M;as, como 
acout~oe . e todp o pducipio. que triumpha, elle ox· · 
travàsau. l''oi seu tu.r,no õ principio da autoridade 
vanoao, e, 11aslm voip a ·l~i de 18~1, que salvou o paiz 

' da aqaro'l:!ia produ~ii\a_. ,pela cxaSj)raçãio demoomtica. 
Estth l~rote, . esta luta ,q11e encontro ~fi sociedade in

glez!l, que O !.l Cil't:~,t~o :.- mlr-mo I\11 vell,la Europ~,, produzio 
a9 SU!\8 CQfll!equeuciM naturc.es. Na Eumpa, por 
exemJ)lo, diz GuizQt;: qne:-~a.qu_éda..do,hnp9do,romanc>, 
na . ~P<Xlll &',\ i~V!I'ão b&rbnji;s, lu,niáo t~~a . el.ep:entDs de 
<ihUisg\llio : ,o}i!a~e.nte ,h!l,rbt~~o, o elem~nto theo~oora
titlo. .e. o. e\llm!MltO• r(!m!l!lo. 
Es~~ ~!l!!Jd~~nt~ disg~tavãq alt~r!lativarnente a 

poase,d. a . .e. 0ojedad~,po. rém r.~$i&ti~;~do uua ILO~ -outro. s, ne· 
nbJ:tm. pôi!~;·d<9mip.~·la Cqplplet1\mentil, até qu.e .ohegárão 

r.a up:~a e.\)p{loie d.e., t•:41,1~1J.Qçlio limi:,ando Be., E' o . .estado 
am.que·l;lh~g_awçs,poje, ,D,<poill dessa ,~uts, ,n9a tivemos 
de re.Jonheoor ·qae · os elementos democrq.tico e,. .anto
l'~~llri() ; eri'iP -J:!fC,e'lliarios á n.o?sa soQ,iei!ad.e,,, .e .que não 
.P.ct<l.ii\11 m~~.4e~_Gr de~xis~r, Cbeg!ldcs .a ,;eata. época 
a iJil.tl · Se;.Jl!l;tal;>~l(I.Q~. , e . ~· .e~ementos_ sooia~ .. se reo.onhe· 
·® .Ql, .ae. O?;O,(Ii,fi,oiW, e ~~~Wão ~~1\S li,mite" · 

E~1-pp,i?1~JJ.gga)a a opqasião. de Íijz,enaos·um!l.reforma 
conve.D,iente aoj.p,~jz . . Jl:~;~trand:O _n\lo mllteria. do, proj eoto 
:EI;n n.ão ppsa.o ; OOII,~ord!lr coip ali.illn~tfes, oom.mis2õ":s 
qiJ!Iá-do CPJ.I~r!~R amda,.os ju :~;~s mamo1paas. Ppr ~1s 
q't16 'PJ'Il-1!81, Il.a_o.,ellf.\Ontro -a dJ!l'aranll!) entre aptidoe3 
P.!li:.a.. P'(Çp~r-Ju:,o :;Pfjl.O~SSO·. a apt~dões. para .j olgar, ,e .não 
P.O.SSÇ> ,aore,ditllr -,q,l;\6, llB opJnmísLÕ,3s, qlie~:endq .gar~tir ~ 
Ul.>e.t:àf'd!"s ·PI>li~l\9 .e. dyjs, t.o~sam entreg\lr e~aas .attn-
. bu~~õll:S e t\les .. jij(izes. · . -

O 11rt. 1<9 de nossa constituição, entre lls diversas 
.g\IT!Intill!l.-iqaa r.o11.'e~eoeJlloa .. direitos, polit-~.~os e. civis do 
chl11dão; ·- di~ •no §.H .que ningnem será julgado uenii.o 
p~llúutoxidade , aom,pe.wnte, em. virto.deAe leLal).terior 
e pela f6rm11 nella estnbeleoià~. 
~ ,ofórm!'h, pQ~s. t~m 1para o legislador oolllltituinta 

taf!1RI'J.ha Í!ijpOEtanoia, que: elle ccmprellendeq-a no nu· 
~!l:rO 'dos .nrti_g.Js que .. não podem sor. r~Y,ogados por 
•meios-crdla!l,rios.. -

-:Esta. artigo de .. nosta <.Jonstituição parece .ter sido oa
pillii!! de nm;íÍrt,ig<;.de BenJ<~min Comtant, no seu esbo9o 
de. aonstitni&~iio, em oujo o.ommentario elle diz que as 
fór-mnlail são as ealva·.guara.ae ias direitos, elío. aa ini
migas, implacayeis de. toqa e qua!q)ler. tyrannia.. 

O r.&, , .sa as fózm.nlas. têm .. esta irnpor;tnnr;ia1 i!.a•1emos 
UÓS entDoga·J.Bli.S. joizeB .depen~entoa e. temporarios 'f 

Dell).aill, o conliv.aime.nto pa1-f~ito de nosso p.roces!o 
niío .fie ·o !Item senão depois . da .grend.Gs el!tudos e longos 
annós de ·pratica. O.ncsso prCC3SIII),. o çivi! _prinoipal
m~nte, é . GrnQ;J.aranhadó e cheio de te,rmos .-espac1aes 

.qu~ . requerem fofm~idade5 pa~tionlares. 
O-.conheqil'll.~nt9li!o processo riãq depen.de unjpll;Jllente 

.ao. conhecim.ento da ~ei._, .A.o la.d~ das ,leis . d(l fórma h li 
ui)l~ <Ur~j.to . iroetumeiro ... 

o Sn .. ALENClR·.An'A.BJPE :_,.A noss.a legidaçíio não 
recon}l.eoe iss:o. 

O Sn. GALvlo : -Mas reconhe~e-o a .pratica. 

·Q Sll, .. \AL~~CA)l ARA!l1l'E : -E~ um abu.so. 
O Sn. GALvlo : -Mas ee nóa não temos leis para 

evitar . .llsse,s abuabs!? · @ra, . ou .nã_o. sai. como ep_trega.r o 
pi:®e83o. a juize&"lne a.pe.nqs .. :têm o.grá.' ao!!,dam.ioo e 
um aono de pratica,,- qnS+~do o, jniz mais ,instruido nlls 
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bis eo vê em embl!raços pnra o dirigir e p<ofer.ir o eou 
julgamel',lto. ' · 

N ,·6t.all condi.ções, .eu não oompr.e:b.ondo, oomo as !)Om
tniseõõs,. q uarendo geyantir os rlL·eitos oi vi! e po!ítioos, 
vii~ confiH aR fornmlus ·a juizos <lependentes e ~llm 
instmoção. . 

As formnbs, na expreosão. de Agneasoron, são a vida 
d11 lei; .cst>l pois ·terá uma vid') debil e f,·~.ca ·desdjl que 
elh>s :níb f01;~m cum pd:lrrs, · exe.Jutau~s em todà a sua 
plonitnde 8 inteireza, 

Ü 1J juize.J munioirmea oom n f~cnldade de pre_parR
ram proo~esr-3 no cível o no crime, <la julg~tem as 
demn:1das nté 500fl : c•t ' o env:lvídos em ura!l J:Anlr.i
àão léía attrHmiçõ ;s judiciarias, que a seu respeito sa 
pó :le applioar o que d's~e V-i.vi"'n a reapeito doa juizes 
sn pr-Iente!J do. tdbunal do Se na: 

< .Esta iustituição nii.o é, oomo em certas jurhdicçõ~s, 
um novioi'!.d,o abe~to áquel\es ., que guerem se preparar 
para. os oar.gos a,. msg]strntl.lra.. l):m t!ll noviq).ad,.o não 
se .. pó<le foze~ no .eeip <bsta .. juri3dioçã~ - .~mportl)nto. Se 
ahi é preoiw, como em toda ,ll :w>rta, . fs~er bo!J..l!tstiça, 
é :n,ecees~.~io ainda .fazê-la o.om uína.pro.m,ptiJão_qn.e seja 
adl!lirada pelos espiritos ,os mi\ÍB exerbi~~os. Ojoven, 
com~;I~ummerrte - inexparie:i,te, atirado sob o ,hu\nilàa ti
tqlo de. juiz q11pplente no ,movh~ento . rupido·oip1presso 

, a est!l. juris~icçãg., não pó de 1e elitregar 11() !l.~t~ o da 
~hu trina . no ll!eio do~-, tral.l!ll~os i,Q.ceésa:n,~s · q ue. l~e são 
impostai, no!U ~;~dquirir a m.a4llr81;!' . qu,e é ·O lç,q_oto da 
~.edit~Wii.o :,e _da. .s.oion,Qf!l·:., . _ 

As nobres oommie•õ~s, .pQis, ~r- pre~dm,te, .;nao pn
derãp oh~g!U' ao seu ponto ob.jQQ~ivo, niiQopude):ãiJ,rellli-
lt.ar o.quetính,ão em~ista. · · · 

Qa:anto aos juizes de .i!i.~eitP.J, as ~.obres , com~ssões 
ent?n4ê~o qjle era,enffic),ie_nts. e~~e.fiai:-,lhe~: a fa~úldade 
de J nlgar. ta~:~ to no ~~v~l .QO:IUC I). O .QrlD;\E'., p~gs~a~11ldo-se 
qtúl 1wdsi~-fipavão, garimt~dós qs dir,ei.~s ciVis á pbJ,itioos 
dos 01 a·>aos. · 

Sr. presidente, os juizes· de direito t.1m no nosso piliz 
··unicamente a pel'pet!liqad'e.; :maa ..iàto 11ib é::lba~tante 
para a sua il:idepenqenóia, Elles llã(! têm ia i.namovibi
li ~àde, Bllm o que não,b.a -jnetiça;Eegnm. A lei;dasen
tranaias e as-nomeações para os cargos .de.' policia têm 
qtiabudo a força do poder judiçlario, .falseandc;..o mais 
do ·que mesmo as promoÇõss para 'oí cargos de :desem-
barglldores. · · · 

·A pe1•petuidade de maneira po~ . que. c ;é bojo. oensida
rada no nosso paiz, parB<,mim, nâQ.émilis.Jdo>'qn~ uma 

·carta de seguro o.onoeJida ao magiat~adc . pala perpe
trar abusos seiQ · perda do lngar. ' O m~_trado · oom a 
perpetuidade si-mplesmente, · sem a· 'inàmolibilidade0 
não é o ·gsnió do ·bem,· é antes o genio do mM, elle 
represe11ta talvez essa deusa indiana;qne só·· :v.ive.dfi holo
canstns- humanos. 

Peço licença a V. Ex, Sr . . presidente, e á camara 
para rcpe_tir aqui ·O qne disjle.Pef.J:onnet em 1~24 a 
e~te respeito : · · 

c A inamovibilidade . dos jnizes, eto., é da essenola aa jn3Liça, porque não ha justiça sem iudependenoia, 
nem indeo5ndenoia completa sem s. Begurança,.preoioso 
produoto d11 inamovibilidade. · 

·«.Muitas vezes o CBr!IOter do magiBtrado é mais inde
pendente do jue a, sua condição, e honra suppre a con-" 
fiança qne nao lhe é dada por ~nas fu~;~·oções, e o senti
ment•> do de'l'er dissipa ou : previna os temores ins.pirados 
pelo interesse pessoal. 

~ Eata independenoia, porém, cujo pllinaipio ·é tão no~ 
bre, é no entanto imperfeita e. insuffioienta ;' mais 
honrosa para o magistrado que a tiver •do que a inde
pendeneia legAl, elle é menos ntil para a sociedade, 
pcrque'falta-lhe a e.pparencia .externa e a certeza. Não 
é bae tmte que os juizea sejiio indepencl,entes, é preciso 
ainda q:ue os povps . o vej!i.o e .ainijío; p9r isse que a 
nu.torida~ d!i. ju~ttça nijo se fil'!Qa sóm~Jlte pela}llxaoii.
dão ·e i,mparoiolid:a;de de .suas decisões, .J;!las:, tamb~m pela 
opinião que ·dell~ ·s~. faz ...... 
. , Isto responile, pe~feitnmente. ao no)l:re. relator ~s oom

misaõeo, qu!lndo $inda .. h a PQucos ~!!S · dis11e que era 
bastal).te o·caraater ingi-viQ.qal ,do .magis~a® part~ que 
as gar.antias .,sooi,aes, esti:vE!Iis~m rw,g\1~1-. · que:;.Jião era 

· neoessario dar-se maiotes; . predioattl.e.lltos nettl.·estabele-. 
oer-ne a oompleta,. in~el?~wlepoia d() ppd(lr .ju~icial para 
tm~tos ~o~s ttl.Bgl~tr~;~4o'l!•, 
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Quanco nós pedimos a. oomple~ inde~~~~naia ~o muito tempo á ceaa em hora tão adiantada, como por 
magistrado, a sua perpetwdade e Ulall:OVlbiliMde,nao que o meu eatado de saude não o pe1mitta. 
é porque lhes falta caracter inte$1'o, e sim porque é Já'"~ pois a oamara que não te:ilho a pretenção defa-
neoeasario que os povOil o Tejão e amt&o tal. zer um diacurso; limitar-me hei apenas a bre•ea oomi-

Sau.hores, eu &6 tenho oon6.anç~ no magistrc.ilo per- d~çõed sobre alguna dos artigoa do projeoto que se 
petuo e inamovivel. por is8o oo!!bato a. e:z;istoncia dos discute. 
juizes munici ae~t, Quer como re aradores, oer c:>mo Princi iarci, Sr. residente elo srt 1• 1• diz 
Jtl ga ores, m&:o ;::. .. v se pense que eu nao quero nm o.11~gninte: c - i\!~ e:z;tinctc:s 011lngarea de juizes mu-
noTiciado -para a magistratura; pelo contrario, defe- ~101pscs.e ~a orpha.c~ daa. c1dadea, ~~o. As Tuaa priva-
jo-o, porém não por esta fórma, entre~ando-se aos tivas ah1 6%1ste.otes, lilolutdas ae auc.-1tories de gt1erra e 
juizes municipaes todas u attribuiçõe3 jndicitU"ias. n!ario.h3, sorão ~>.nnud e succeuiTamente e:z;eroidae pelos 

O proJeoto "m dt~cw:sao, Sr. pres1deot~, eatsbeleoe Jmzea de du-.1to na. ordem que fôt estabelecida em 
diversas alçadas, modificando aa que exhtem. Se aa res;,ll::1meo.to, eto. :. 
nob:es comoi~sões ao menos nos tivessem dado msgill· l?ela simples loiturn de~ ta srti~o clarament~ vê-ae qc.e 
tradoa il::t~gros, independentes que vies&em compkta· t.cão e:z;tinotos os lugares de jwzes especiaes, e que as 
mente sr.tbfszer as necessid2dtls da. justiça, eu nada varas de faze::tda, orphioa, oommeroio, etc , pai!São a 
teria A diz~r a este respaito; mas nngmentar ns r.lça- s~r _exercidas suoce:;eivamente pelos diversos juizes de 
da&, não:> da.lldc-::tos jttizes severoa o sérios, não é senão dirc1to, etc. 
ccmpro:::netter intem;sea legitimes. Sr. pre>i:iento, cu não sei se tS porque estou na pri• 

Co::nprch:!ndo que soore pequenas demandas, sobre li- mave~ da velhi.ce,_oon:to ~e um perioclioode opp~sição 
tigios de medico v.Jor, não se dê toda a amplitude ncs de m1nha prc.vmow, Intttulado Libtra1, e oe velho11 aio 
termos do processo nem nos recursos; porém _ne::n por 11.~erra~os ss ccusas do seu temp!:>, a que se h~bituátão, 
i!Fo o direito ca3 partas dei:z;a de ser ssgrailCl. E mesmo nao set sa é por essa razão, repito, que não posso annuir 
por'l'-:e :<:'l lhe3 eo•tii.a as grande~ formula~ do processo á idéa da fXtine~ão doe juizea e3pEciaes; msa, inde· 
e rs r~ours·.'s, que ellas deverião ter juizes que lhes pendente disto, ~lgums.s oonsideraçõ~s notuão em meu 
inspiras.!em mais oonfiançr., cuja decisão não t!Stivesse espirito para que 11u a11sim pense. 
e:z;posh ás desconfisnçaa a que estão as daquellcs ma- Assim como na medicinc., lla engenharia, na phyai· 
gistrsiros quo niW são inclep~~r. ----------~c~aa,,,--llnl!l&r<eGJhiw"llmaliE. elllar,, -ieHeltlu.lttt'jrftftlSH .. :amiE· e~nrcc:i:iaa:arléJ-nmnmrl"s-ff'aacciiil~e!J:nllOrroiEnr.·--

Sr. presidente, mr.is algumas considerações eu tinha trar-se um homem grandE:n~ente Tersado e profnndo 
a fa:zer sobre o proj~cto; mas tantos oradorea têm fal- em alJl:uma e<pe,ialidade, em algnm doJ ramos dettlB 
lado, e tã·> proficientemente, ácerca d~ata mataria, que soioncia~, do que em toda a sua esphera, em todca oa 
suia de minhs. parto fatigar a. oamnra proseg·lina 'J no 8 0116 ramos, da mesma sJrte na seieneia do direito é 
meu JiscurEo. ( WJ,o opoiadc1.) maü f~cJ oDcontr:or-se um homem profo.ndo em flgum 

L'mito-mo, poi•, a e;tas observações, c concluo pe· doa seus differe[).tcs ramos do qne em tcda a sua vasta 
di.odo ás nobres oommis~ões que na reYieão de seu. t:-a- extens1io. 
balho nc-s dGm sl~r.uma cousa que ncs tranquillise mais Tomarei por e:z;r;mplo o direito commercial e madti-
o espiri'o. (Mu1to bem; muil? bem.) mo. EAta mawria <'Xigo serio.s e profundos estudos; não 

O Sr. Moraes 81h·a: -Sr. presidente, obscuro é em um :1uno ne;:;, em dous qne nm juiz se p6.!e torna: 
aivogr.dll de provii!cia (nü> apoialos), baldo de todos os forto e ba~taote::nento versado Do direito commeroial e 
recur&os oratotios (nao apoiado':, tendo até p~rdid.o maritimo de maneira quo pc8Sa resolver oom acerto a 
CB hr.bi:ua do lutar na tribuna ju~ioiaria, não é sem ~egurAnça as hypotheses ocourrentes. 
extre:oo embaraço qoe me prl p.,nho a. tomar parte Aeaim o resultado necessario de termos um juiz e:z;er-
nebta. dif>C:l6, ão, dopoia de so tert'm feito oúTir cendo a v.orn do com:moroio em um anno, em oatro a 
tsatos or r.àeres àibtinetos, e teniio ~u consciencia dos feitos da fazenda~ eta., será que havemos de ter ~ ezn,. 
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Direi apen!l! algumas palavras sobre o § 6. • 
NE!!!te paragrapho se diz: 
c São reduzidos a tres os supplentes elos juizes mu

nicipae8, delegados ~ subB.el~gados em cada termo ou 
distrieto ... 

Senhores, se nctualmeute havendo seis supplantee, 
muitas e muitas vezes tenho visto na minha provlucia, 
de que melhor posw fallar, estsrom em c xeroioio o 
4'1 6' e até o f.' supplenta, a que fioo.ri.õ ralmidcs esses 
lngards seu lo tÓ!llHnte trea os Bnpplontes '1 ( Jpci"dos .) 
Q ue razão poderi<~ t er indnúlo as i\lustra r1~s c0mmis
sõas a reduzirem a tres o numero doa supo!ontee '1 
Seria po1' aer o n. 3 urn. nu.:rrwro impar, urD ... numero 
trino~ Não oonh;ço rnzã0 slguma que po"s~, justil; car 
semelhante rodu cção. 

Sr. presidente, nr.s os.pit"es onde m~is -fncil "' ente se 
póde reoorrer r.o goveruo psra nomenr snpphntoa , 
quando estiver m·gotada a lista dos tres, ainda o inoon. 
v>.niente não será muito grave; pmém .noH lngm·es mais 
ramotJs, onde a a ~ção do g .nerno jche.ga n1aÍõ tarde, 
sucoaderl\ ainda em ,csior cso~la o quo u;uitas v;ze3 
já aotualmente acoDt~oe; 03 l ogurea do dõlegadoe , ~nb
delegndoa e mesmo da juiz~s muuicipne:o ficarúõ por 
muito tem?O som tor par,soa quo O'J exorç~, com m:llli
festo prejuízo da justiça e do publico. 
. T, atarei a gol: r. da a attribuiçõe~ concsdB~e nrs juizes 

da paz . Diz o art. 2•: 
« Art. 2.' Aos juiwa ,~e paz, além dHe sue e !!Ctuues 

attribuições, COõlpete : 
c § L' O prooe>ao 'l ju!iJ;~mento da3 crlmes ~m que 

o r~o se H v~ a sélto, a <hs infrncçõ~s da~ pa:, tnr.c a mnni
cipaes. ~ 

O art. 12 do ao digo do proce~so criminnl conferig aos 
juizes do paz ilh·oroas f.ttrib uiçõJs, e o § 7' lh,Ja dav2 · 
aq uellils E!UO agora lhes s:ío rettituiclas. 

Senhores, um~ bnga o triste experionci" nos conven
ceu de qu3 os j nizes de paz n iío estavão devidamente 
habilitados para exercer as funcçõeJ qn~ !hoc dava o 
oodigo do proctaso criminal. 

O Sa. C!NDIDO MENDES 1 - Niio c1·ão perfeitllmente 
j~izes. 

O SR. MoRAES SILVA1-Niío ostRvão h abil itao1ns para 
j!xeroer ES39S funoçõea. O• juizeo de paz_ sencl;, o:dinari(· 
mente pessoas l eigas, estranha~ ás leia c;•·Lninaeo e dc:l 
prooerso, não t inhão as preoia:.is habílita~õ i<J p>:ra 2pro
ciar o dolioto e tc·ins rw suf, s circUl:wta!:!oins; não po
dião aquilatar os de~oimontc:s dr.s t ';stemunh2.s; não 
erão certamentD oa homens muis prc:_Jrlos paru es~rcer 
ao to~ de judicatura. 

Estas razões fizcrlío c lill q 19 se lÍC'>lSGCl'l aca j niz8s de 
prz e.ssns attribuiçõ ·~f!, aa qur.c s forão enti'b dtdns aos 
delegados e subilelegailoo ; hoje se prooum tirar ""estes 
para rEstitui~l><s áqudles l 

Pergunto 1 cs juizes de paz do hr·jG Eão ;:orventura 
pessoas maia habiU d~B do que os d -J ot>k'orn? 

O Sa, CANDIDO MENDES 1-Slío iguR's uo3 subdele
gados. 

O Sa. MonAES SrLVA :-Entendo q::~ on juizes da pnz 
aotualmente. como disse hontem o meu nGb<e amigo 
deputado pPlo Ceará, eão politicoe, pob tpe udinaria· 
:m~lite só se proourn hoje para juiz de pnz a Ldivi<luo 
que tenha U3 qualidadsa preel!j i·~fJ pJ.rn.. vencer eleiyõe.~.; 
proonra-.se no j 11iz rl<J paz u ,_,,_ Egeatc eleito ral. 

E nem se diga qu.~ os juize> d ·J pEz por so,·em ae elei
ção popular inspirfb mais confiança do quuos d;;;bgados 
e aubd<legados quo ~ão ereaturas do governo. 

Sr. presidente, primeinuneute eu ont9n<lo qaa a ques
tão é de capaeidatla (apoiados) n ee o3 tleleg<.dos e sub· 
dele r<ados, qu9 eliás senlo escolhidos P'do govemo; 
devião ter mais oa pacidadP, não a têm, o mesmo deve 
neoesaariament~ scoutecer com os juizas de pnz; em 
segund.o lugar, digo qt1e, Rendo os jnlzcs de pa1. deitas 
porindividuoa do seu distrioto, e~tes em regn as achur:lõ 
divididos em dou~ oam;;os; ou 6ão aquelle3 q·1e oon
oorrêrão pau a · sua eleição, e são ~eus runigos, on 
aquelles que o hoiitilisárlío, e então são seu9 sdversarios 
políticos. 

E pergunto ainda: um ho mem o'ollocado e:ll.re arei
gcs e adYersarios é porventura o mais hAbilit~do para 
bem administrar a justi?a entre estes '1 Entendo que 

não: elle terá para una o sentimento de gratidão, e 
parn outros o da vingança; isto é que é natural. 

A consideração de ser o juiz da par. do eleição popu
lar e não creatura do governo mu oarece quo não se 
·Fódfi nllegur sédament~ ; porque, ss~hores, com o sys
t ems c1e eleição qne a0tualmente tomos, é pos.oival que 
um juiz c1e p~.z ~aja eleito sem a int~rvenyiio, on pelo 
menos s1 m o p!,>ctl do goYerno? 

Oade é quo não chega, onde é qne não I'Onetra o 
dedo im pntineatc O. o govsrno 1 (Rua das ) 

O SR . CA:<iDlDO MENDES 1- Logo, ~,tão em igual 
pcs'ç'ío. 

o SR M<'RAES ;"rLVA. :- Senhore~, não fO enxsrgue 
em minhas palavns o mr.is leve pt•apo>ito ele b .ogar 
ainda a m ellor ct-n eura ao gu bi eete actu&l, composto 
de dietinctoa onvalheir .'>, ~lguns cba qunes me i:!onrão 
oom a sn~ 1. mizudo . 

O ~R ARAUJO L!!>U:- A <Liç!io Eotufll fd muito 
bem feita, porque atá não houve luta 

o_ ER Mor.AES SILvA 1.-Fallo do g-óverua em geral, 
<1o nosso rnoosuil mo, da n ressa org•mis> çii?, h,;s ;sda 
como se achs, não rdüo-me a os nobres wiJ1iutrcs 
(apo·i"dos), porqno rerl o1ent2, ht1 muit·J tempo, cteio, 
não hn governo que mais se tivessa abstido de in t;;r • 
vir no pld o <loit·)Jul. (Apoiadot.} 

O Eu . C'A~nroo i'lh:NDES 1- N::: m h" via r :·zão; não 
houve luta . 

O SR. MoaAu SrLVA1-Trntarei rogora do.r.rt 6", que 
diz 1 c T0dos o a crimes de lib<rdado de in:pre;:rm ot rão 
julgudes pelo ju:y. r.ini!a q•1e o mime tenha menor pena 
que a ele sais mezes de prisi\o, etc. > 

Sr. president -~, a m<:d mn parttl do~ crimes de :;buao 
de libcnlade dn imprensa, Rindn os mais gn,ves, üeão 
ordinal'i&mente irnpnncs, P•lrque os o(J'en1ídcs r•ceião 
fazo1' onormse deipezaa com rs processo.•;, se1· noV<1D:ente 
inault~dos o maltratndo3 UL·B tribuneo•, e n'<w:l vz·r mal
logr:tdos todas f, a s nas esperanças pd~ t onh Hl h ordinll· 
lia do j ry. 

O f R. FmRErn.~ VIANNA :-Em\ é qne é a veri!aile. 
O ~R M ort.n:s fiLVA :-:Oe EO der ao jury a attribr>i

ção d~ julgar estes pequenos crimes, então fóle-so di· 
zer que a im_ru uiànde é ootr:plata. 

O Sn. FERRErnA VrANNA l-Apoia·1o. 
O SR. MoR.~ES E1LVA :-E será possivol que se estnbe· 

leç~ uma medidg destn 01de,u, qunndo grm;lmonte se 
diz que a i u:p:·ensa, abusando do Eeu mandato, aber
:rando da sua snhlit~e mi ~<ão, se tem tornado o puõte, 
o p~lot1rinll.o onde •fio eçouthdla todoa os dir.o <s m ai5 
illibad~s r e putuções 'f 

O SR. P ERDIGÃo J:.íALBErno 1-Ccm a impuni<hdo virá 
a vindicta. particulr.r. 

(Hc: outros aparl.s ) 
O f R. M:ou.1.Es Su.vA 1- Mas senl um mal ainda 

mais grave. 
Portuntc, enie1oo que o_ ~rt. 6' c'e<·J 1 er e'iminado. 
O Sa FERREIRA. Yr.~NNA. : - Apaiaào. 
O SR. MmuEs Sr.LH: -Diz o art. 8' § 9' : < Ain

da a~sim não t~rá lugar a prüão pre .ea\iva, a e já 
honver deconilo o tempo da pre!clifção, contad.o da 
d:ü;.\ à o min: e > 

A prcacdp-;ão, Sr. presiJenta, V. Ex . e a onmnra 
perfoitarr.e:J.te sabGm, é U!Il!l excepção quJ devo ser 
vl:e,i~nd>~ I elo ré o, o ai é o at·t. 280 do rogul2mento de 
31 de JB.nciro a., 1812 e,:abelece a marcha do nro[esso , 
que é todil pnticuhu e cspboial. < 

O Sa. ALENCAR AaAJUPE:- Maa o projeoto nê:o 
ex alue e<sa dia p<Osi~í!o . 

O Sa. MoRAEs SILVA: -Não, Eenhor; nem eu digo 
iaao . 

..;. preacdpção dependa dn natureza rlo ilolio1o, do 
tempo e e>senoialmenta do lugar da reai :lenoia elo de
linquente, arts . 32 e seguintes ds lei de 3 do Dezembro. 
( Apoialos.) A natureza do dilioto e o tempo podem ser 
conhecidGa da eutolid!lde criminal; porém a e o delin
quente esteve no termo ou UQ oomaroa pelo tempo que 
marca a lei, e sem interrupção, a autoridade c1·iminal 
não pó de ~aber. Nãa e3tsndo provad11 a praacripção pua 
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;~,~:i;';;:~;;r:l::~;~~;~:Jr~~:I~;~:~!l":~ 
eh :t T.1 a ·~;o ü § go! o q; ~ e ~J. p1 is~_ ;:, o_:· r1.: veativ~ rJcve t<::r 
1 ug~;: .u:_da. L·: c ; 'ffi(· Cj_ L e te!~ hs dccv:ni.lo o tu1-' PO da 
Tll' i3.3 Ctl i1<!aO • 

... P~·Et .. o 'ao pai·tlgrapllo seguiutaJ que: é o JO": 
<C Qu::.ndo o jury con hrmnr:l'$Ügr1.::1. ré) a~J~;nç.ldo ) o 

j~iz de (:Leito o _poêl;;Lá ~e:: de 'og:J raeudar praude ~ se 
lb.e pnrucc;_· qu o llll suspata i!e fuga ,, 

O f-R .. ALENCAR l•RARIPE: -As ccmmiosÕ'S nüo 
pccm duvida n e. su;>preBsão d< sto ~.rtígo. " 

O SR MoUAES 8n.vA:- Bem. 
O SR F;mm:mA Yu>!NA: - Mea V. Ex eleve dar as 

st;.as n-zõ:·s,; lá a ccmmisailo eEtar prompta l:l eupprimir1 
orn J quer drzer nada. 

O_ SR. MonAt<s !'ILVA :-Sr. presidente, eu vou satis
fezn o nobre deput&do. p , r que se hR de oonaeder ao 
ju~z- este poda!' c1Lcricionr. rio de Jll9,ndnr reoolber á 
p:ww u'~ ~wn::em que cstn aüanç ;.do ~ O que quer 
d1Z6l' ; o Jmz rr .. :!'nd;ná prender ee lhe parecer -que !la 
mopeltu de fuga? O quo ·quar dizer isto? 

q ~R._.hE-~c,,n A.nAniPE :-Entretanto é disposição c1e 
legu;\n;;oes n::u!Co hberaea. 

O SR. Mo1UES SILVA:- A hi de 3 de Dezembro 
artE!. 40 c 41 , e o rcgalamento rc~ pective art. 308 ~ 
z: gaint cs, aoncedêrão 110s fiadores meios da ~e aoautela
~e m_ e prevenirem que os réoa afiançados fujiio e 08 pre
JOd!quem; o fi udor pód~ requerBr que o réo por elle 
lllhir.r ç.l <lo Pl' csta nova fiauç•l c1entro do um certo tempo 
sob P.: nn de p1 i :ií.J, etu. p ,,rtanto, pareae-me qua isto Ó 
a;; ffi•J td~~e, e as 11lustrcs cow_miEsões nesta Ji'Ollb forãc 
menos h.,ernes do que é a !e1 de 3 ile Dazembro, do q•1e 
8 o s n !"g J n. r.n en lo e do ~ue sou eu, qr,e não tenho 
J~reto nço .3 etc fe t lrboral, l!bernl da mod• , ( Ri•ado•.) O 
~r. t~chy _;;mpho f"ça o favor de d!.clarar libwal da-moda. 

A:n:•a u •JUI observ-.ção, e 6 a ~6guinte : -
J, dis pe'ição c.este rar~r,raph" ou é inat.il nu é 

lniq <1c. Se o " lo eBiá definitivamente condomnailo e 
nmnnm reon r;;o m&ia IM retta o iniz d~ direit0 J{ão 
t e •~ ~J'hit~io; .(' ov .• mands!' pr~nclê::_lo , e entio >! ilia
po:,:.çf-o é l nUl!l; ~C O réo aiu d~; [>ódG re~Cl'l'er da fBn
! Ot:Ç& rp v-) o CCíF!?D_}non, fiO sin~1n pó ~ o s::r jul;~; do 
mn··., c '>nt~ G absolvido, é ce-rt<; mento uma iniq'JidniiG 
·m .nd :r zea:·l Le !' n priH!io Rqu,lb quo p~re. não ser 
p l'OEO p;:ec.t,:u uma lmnça r <Jgular, s?.iisfez a condisü'io 
de g~:·anna g_uo r• lei <xi"le · 

Ir.so · ~- t :llto m~Ja p~ra nd c~ irar, quanto o -projeoto 
q;1<; :J•J <Ua:ute p •:est~ torn •mho respeito á liberMdo i u
úiVlrlu"l, qu ~ até s dmitt• a fianç>·. provisori.a l T,,n to 
ffiV <ll' no§ 9' e tanto rigor ·r o .lú". · 

Trt t>roi agora, Sr. preside11te, do Rrt. 11 §~ I• ,, 2': 
« ~ l.', O r; rncur<cs <~ o pronunc·ia sqguíráõ sam ">re 

nos proprwr; Puto3 . ' 
« ~ 2.' Quando o rcourao ou Een nrcvimento não fôr 

R}WGr.nntado nos pmzoB das urtq, 76 ê 77 dr. lei do 3 de 
De ~~;nhro de 1841 ficará eom effsito. » 

A oo.m u P. naho que o !ll't . '76 d;, lei de 3 •lo Dczem
b to m ·,:·cl o pnz~ do oÍilCo di; s para aor apresentado o 
reo•trso n,, inat~n Jia· euperiot·, e o art. 77 ma roa igual 
pn;zo para 30l' apre« nhdo o provimento 11~ instanoia 
ln~ :rior; n;t'~ estas di;poaiçõao têm a ' ua razão de ser, 
o e ''~- s c gunE~ . • Como o r ecnrw cone em uma p6ça 
>aparada, ooushtue um pxoo•;oso distincto, e anda p~!!ls 

m ãe s do r8CO!'rente; este, tcnilo c:n:eguido com a int~r
po• ição ao recurso a cuspen<ão do .proce1~o, poderia 
apresmt:o,,]o na im tnnc ifl, supsâ or quand-J bem lhe pa
:recesaa, e o mca;.:.r:o fari!i cem o provi-mento, ~ogundo 
Jh~ ('@VlGf,ô'' ·· 

I'.I.os. ~-::! o ;ri: Clt:'f.!O {l(J:!.t'0 1.1os pro 1:: rioa r. utos c:-,mo 
cll~: p õe o§ \u 1 Ha o c::s ::rivfi/, rB§poctivo é <_tUCíXl deve 

~{~z~.·~·I ~~~:~~{':~ .. ~~~o~~:~r a~lt~~~~~~~ : ~;} t~!~~~~~~ ~1~~~~-~o:de ~ 
v:- · ~:ê ·l .' & :t_;a :.· ~t ~J i nf.~:_ :ai';; por qne s t~ h :,"t d '.} m~n.:m.· tempo 
0 inlfÔ -· p:FH: ~'w r•:. c.-:arenh/? O quo póib faze1· o :rç~ 
ccrc·e<.te 'I I-11 r:to obdga>: CJ Ci.·Jdvií? f: lo v a 011 r:ut:·s, se 
CGte pcr.;r;:;rn.Ul'a nwm,;~,r fi.;Zê-lo Cf 

P.:::.we1-ms que1 t:e ee Ütl Vf:s;;;e eétabel€:oer rdguma 
ren~1 se á:~ pG! a o 6sz:t·i·~·ão 1 o não par~~ n. parte. 

O cn . L LENCAn l>nARIPE : - As coramissõJs estão 
concordeJ e;:rL supprimir este pa;--agi'~Jll•o. 

O C:n. MoRAES SrLVA :-F.Jiunente. Pilrece-me, p'.>ÍB, 
que seg1lindo (:S recursos r~ e pronuncie. ucs propri :;g sutos 
não podem ter a pplicnçãc, os ~rte. 76 e 77 da leU .e 3 
de DezerobrfJ. · 

No § 4• do mesmo arti~o oe diz: 
< Subsista n appelluçüo do ~ l' do art. 79 da lei de 

3 de Dcz~mbr.o de 1841. sómente nos eximes inafiall
çr.voia. ~ 

.Até aqui esll\mca de aoaordo: « , .. ~o n deoíff1ío do 
jmy não fôr tomEda por unanimidade . de votos. > Nesta 
parta discordamo~. 

P,ímoirament9 .observo que ha uma notavel omi~ai!o 
nesta restrioção . . P ois aa il!ustl·adr, a commietõaa, que 
procurão dar tantzs garan~ins á liberdade. indi•ida~ l, 
como resumbra de todas ns di•posiçõ <a. deste projccto, 
qu~rerão porventura nego1r ao juiz de direito a fnoul
dnda de não se aonfonna1~ com a senten,ya condemna
toria, qn< n 1o e1 t~ fôr injusta, e.eativer n~ caso em que 
o art 79 § 1' da lei de 3 de Dezembro dá a appeUação 
e-K-offi , jo '1 En .. eutendo, Sr. presidente, que as .oo.mr.nis
~ões naturalmente quizerão ref<il·ir-se á sentença ubao
luto.da, porque o contrario não teria jattífioação 
razoavel. 

O SR. ALENCAR AnAnrPE :-Não, trata de ambos : o 
principio que guiou n oommiraão não r.ó p!ira um oomo 
par~ outr~ oa~ o, foi a un~nimiilade do jul'y. ' 

O SR. I\,IonA.ES SILVA :-Eu sinto, Sr., presidente, não 
poiler liga1,1 á unanirni"'e.de nns deoi<ões do jury a mesma 
importauch que ligárão .ua nobres oowmi~sõee, e qua 
ligão cr. Ir)g1ezes. O j ory entre. uóa não es!á ainda oona 
ti tuirlo de1 mm eirs. que nos poosa in~pimr tnmunha 
confillnç•.' A unanimidade no jury inglez exprime al
gt< ma ocu1,m, qae ainda não pó de exprimir entre nós. 
A eil.ucaçã.o moral e rdigiosa daqm lle povo, .fens ha
bito3, aeu~ cvatumes, seu respeito á lai, que é p>lra elle 
como um degma, dão ás decisões do seu j ul'y ile sen
tença. uma certa forçr. , imprimem-lhes um certo carac
tGr de verdade e de justiça qtw aindfii10S fdta. 

Sa ~o~ pdzes ~;;,is u::J I•~t~ct . s ~o~ ci;i lj <ação do q•1a 
nóa aun;;; as demsoes o1o J ll l'J I:&Q wapuao plena ocn
fiança, e \linda ha muite.M: d~ckões inj.,gtas; 56 mesmo 
!la poucoa mozes, como publioárão os jorne,ee farão 
absnlvidoa todos os ccmpira'loroa de Milií--J, e:U oujo 
po ler so h~,vlfio eucoutr.~do atu.tas) bom·br.s, OBr tuxos 
e P,olvora, o que àev~·~o> nóa P:fp 3;:r.r do no.1so jury 'l 

Sauhores,. um< decmao '.lllfHl lme ~ntre nós -pócle ser 
ioj u:,\a. Q~a?do. aa in.fluanciua .iiu uma loor.lidad~ por 
nm~ _pro~~ ;, çao mdeb:t~ vcd~' n: ar,ranr?.r ,ao, jnry um!l 
c1 emsa_9 IDJU&ta, se na. t:nsmmràrv"e con!lllltJr a pl~nfl 
Ealvnçuo \to s0u protegido, ellas poderao f~tcilmente 
obte-la, en:,lpregando os seus l'fiOUn;r,a, c até os proprios 
jo.radoa interee~ados nr. absolvição exerae.ráõ wbre os 
poucos diasiJentes uma certa prellllão, e· oonr•aguiráõ sem 
gran·le dif.!iouldade a sua .annuencia, fazenao~lhes sen
tir nu indisposições, inimizades e odio~ !l qulo e!l;;s fioa
ráõ exp·os\cs com a snR r-eluotanoia. 

Foi r or es i;a razão, Sr. preai<k!lte, que no prc-jeeto, 
que tive a hQnr~ de one;·eoer é ce~a, 9 q •.te tem o n. 152 
~.ssignaclo por :niw e pelo meu illmtra1o · collega i!epu~ 
tad0 pela Bah1a, estuhelecemos que f:we posto imme. 
di& tamenb) em liberllade, não aqur.lJe que fosse absol
vido por UJian im idaie, mas aquelle que fo;;se absolvldo 
c1uaa vez<~ e;n um prccesõo e pelo me-smo crime. 



SF:SS:ÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1-8!'0, 

O: Sn. ALENCAR AnAIHJ>ll: - Logo, o nobre deputado 
dá 'dgum v!llor á mumic; ide.de. 

O E:n. MonAES frLVA :-Não dou nonhum; dou, dm, 
mui co valor ás .duas r,bsclvi.ções ; porque n;e plh 'fCG que 
é muito mui•J facil ohtol' i:\ unnoimidade emcenhanc'.c
s~ de ema vez todos o:; r i:onrH s po,~siveis, dê que obter 
il uan decicõ ~s L·· j ..,s~n s em t ·,:mpor, diversos e wm j'li
z-::s t~mbem r.fve rscs. 

O Sn . ALENCA.R .A n .ntiPE : - O n::1tsntado obt~m !t.:ds 
facilm·z.n~d <hu.s dQci.: õ ~~ ab.eolu·;oi i :· s do qu0 nma unn
r:i;ne . 

O Stt. MonAES SILvA :-E' ju.Dtr.mante o que cr:ntcsto. 
Nt> ~ 5'' c e cdz: 
< A !lp;:;dlo;ção :lo p"<!1% tOl' l' i1b'i :o cu fl••. pcüe (;ITcn· 

dida , por falta do i'órtr; u!!::J nub; t ;'l.ncis.es do p::.·ccr:.g;;o 
do jmy, n'io sunpeE•ccr; ''· e· xecuç. ã~ ,:;r;, <cntwçg "'" d•:<ol
vi~;íia, o ti:ó ptoduz o e H dto d t1 m.n1nll?.ç·ã·:.r ·do proot: sBo 
:no hre;;Cf;l30 ela lei. ,. 

Sr. -prtfiitlfj~J.to; :o.U0 me pt":.H.J!'.lr; j !.lSto o c1i8pJ:sto n'ste 

f~\~.'~~r;}gh~J., !~~.~-~~~·:.~::!.i~~;~~,~~~~ ·sd;:~ . r~~~-~o .'L~o n~l\i~~~ 
des ~ 0 h? .. VO :"!.d.o nul!i·:L\l.r-tli :a.ão clov~à.1 eHa5 r.·clr su1~clo ... 
nad·::s, porqu:1J como é CJ!'l'Onte em d!reito, o que é 
null•J não ~Ó =~e p:t,')c:uzh Cfff:ito vr: li~o. Por ct-t 1 ~·azão 
O:'t!1bw;,mos no arl;. 4' ~o p;-oj ·' cto qu e t i.vo a hm:r~ ile 
offo:;:ecer á c;sa o segn1uto ; 

« A nppel.la;ã? porroitt.ida p~h .art. 30l. p.o co3igJ 
do pt'OO~B20 0!lffil ~iJ) qn~nc1o nao ÜV0?em HUO ~u~rda
Ü2R ·ar,! fórrnuina subnttlnCiiJ.I?.S <lo pr.JC E-15~0 , ·nflo ter;!. 
ofi'aíto an~penaiva, send.o intr: l'P'' ~t 9. dt: Ee;:,unda smtença 
ahsolutoru .. , etc. > 

D<stl man,lira o - ~~,ccuaado é Eclto, m~s o prccesso 
segue •• sua marohi! reg\ilm·, nté qua chegue :.o seu 
t:;rmo. 

Diz-se que r, decisã0 da appellação eó produz 1l aunul~ 
bçiío do procass<J no intereese 'l ald; .ums qual é o in
teresse .da lei? E u psnoo, Sr . pr esidGn.te, qne o intereese 
da. lei é qu" se. hr. n~llidadeJ e n!io meras irregt!lar i · 
dr,des, o processo séja julgP.do nullo, e neste oaso seja 
i!~ novo submettido no ccnhéoimcnto do jury paa 3or 
ontr& vez jol_,;ado. 

O Sn . DuQUE EsTRADA · TEJXEm.~ :- Em F r-ança não 
se t-mta desta ·appel!;;ção. 

O Sn. MonArs SILVA:- Governemoa li no<Ba cnsa 
oJmo noz convem, sem que EÓ te il.bamcB em vista o que 
s~ pn!sanos p~iizes estrangeh·oa ; tarnbem a appellação 
oonoeiUo_a ao j aiz de direito quando não se couforma! 
com !1 d~OÍB,Í.O do jur.y, é UU1U eõpacblidude in;;titnida 
entre nós. 

Em· vict,, dns oonsidernçõ6s. adduziC!ns, estabelecemos 
no art. 5' do mesmo proj eoto providencias, não roó pEra 
a oituç1io do réo auoente, como pnrB o . n~u jD.lgummto, 
nomeando·se·lhe um cnrndor no caso de revelia. 

Contrv. &s dispo~içõ ;o consagracl aa, no , projccto quG 
dl'0recemos.relntiv11s á oitação e julg~.manto do réo de
p ois de B<>l to, talrez so allegue qua tudo isto ser!'. inutil, 
pryrque aquelle que é aacus3ito de um crime gmve, 
~cm>io solto, procurarA inntilisu1• qualquer julgm<ento 
poHterior aus~nt~n<J.o. se, e passando mesmo para o es· 
·trungeh·o . Responderei aiaw , Sl'. presidente, primeiro, 
qu2 nam tod<J5 po clorão. ab~ncloilar suv. o;;sa, <tudami· 
Hn, seu paÜl1 e prsmr p n~·r. o ~v trmJgeiro, onde r-6 po
der-:;e-hiío julgsr.a ?.alvo ds, nação das justiças do puiz, 
deVe;c.do uots:~-tHr que cssm <;XfJUtriação fol"çaQ.Ç!. já é uma 
grl'i.ve '[l()Il!l; o s~guni!o, que, BG o dc~appnrecimeuto elo 
s.oeü~ar1o é um incor.veniente, maior irw.mvcniante 
pox ae1·tc é ser con~ervado preso, e r.ofi'renJ.o todos os 
incorur:?.oàos e honorea do urus p;;i.são injusta 2qnelle 
onJ'Hnnocenoh foi duss ·vezes proolamaila pelo tribannl 
do. jury, e que ror conseguinte tem ·am ~ou favo~ a 
presumpção de inncoente . 

No ar t. l2 se diz que os orimes dos arts. 257, 258 e 
260 do codigo p mal aerão ·punidos oom prisão simples 
po1• dous·n cais mczcs e multa oorraspondeute, etc. No 
~ l' se di& que em igual pone inoorreníõ o~ cnlpdos 
;~os arts. l:'61 e 265 do mr.;;mo ccdigo, f. to.; e linnlmente 
no ~ 2•.se diz o seguinte: c NWcs crime; tex:í. logeu !l 
~.o.ção da justiça pnbliaa por denuncia do promotor pu .. 
bhco, etc. ~ 

Eu ?st;JU O!l'to,,I'':: pxeciilenta, do q1J e rB i!luat<v dRs 
OOlnlllL.~o es ~\tLnC-!.e.::DKJ ~o c1ucicr g :- ru1 quo e:·J lev:lnta 
po).' E' f:SES ceuti'OS n;ntra. r: ;mpu·~üdlLr1o d•) m L.i: !J de 
furto ;, especi~üm,~ntJ CL:: c' vdloh. ( J. ].:o.'a d.1." s,) O ~"fliE> rb. ~ 
ment~ su~coàe q :;o Hm pcbo:oloon;";n n <r:;Fm l'J furta 
o H?'l!. cavdlo t t~t''! de pro:·. u:a·lo; o, r.pD ll~'.s ::; ~ . clla, 

~~iB~~~~f!i;:~:;rr;l~~::~íri.~üKiJl 
r;;!!~~;:~~~·;,~~~~, ;~~~:,~lg!;~·~~~·~:~;. :~:;,i: :~i~,~~ri~~a1 

~~~"~ff~-~ii:KJJ~fl:1ik:;~~:ff;~g:~{,~z;!Jf 
o.o elo reSl"~ c~iv:_ ~-rtigo.; co :JJO .-.e 'ê d~ oa pÕsl\;âo d8~ 
ncbxes coi1:mLsoes . 

O En . LLl::N CAll. AnARIPE: - Som ihEi ~u. 

0 f:" n, :M·ORAUS f iLYA: - ?.\'l.&s Ú pl'e :Lo t·~· rn'".l' i&t'J 
m:.io chu:o1 p{1rqnt! ::::. '..:'h;r:~J;:·:i. ne.;,t:~!J ~a t . l'h~ ;; t~x:nca é 
tlemds. 

Chego rgo;-a, S;·. pre:âdGnts, á.J r. tt: ibnis:ões ci ·rê is. 
Di• c art. lil : 
< Aor; juizes mr~nic! ;j~ e::; r-om Got. ~ : 
c ~ l. ' O pmpHo i!. "c t~dos õ~ feitoB quo oabem IW 

juiz do direi to julg:c i'. '' 
Ngo vo.SB) :IWCitr.r !1 iàóa do juiz pl'0j1!\IUdor, Íó t 'J é, 

de um J UI Z qu0 propam prooesaos pur a c-utN julg<~r. 
O Sa. PnnDIGÃo MALHEmo :-.Apoiado . 
0 '8n. l\~ onAEs SILVA:- Sê cert,•s Retos do proceõsaé 

~ndi.fferente que sejão pratíonàos pelo jniz qr.e tem de 
Jnlgar o:; pelo prep;;rador; em cut ros cert(Ámento o 
m1BülO nM auco~de. 

O f n. TnEonono DA ErLVA: - A experienoia do co· 
cligo do proee1ao o pro~u. 

O En. MonAns S ILVA :- A inqniriçiío das tcEtemu
nhns, f Gr !'XéiDiJio, é n prova. m cioco mmnm, mais oons· 
t<~ute no~ prvcess~s; e toàM .n;; pe~SOFS que !ê:n uma 
vez as~isti ,!o i in.qui dçã;) do t éstemu·nhas, h iTo de re-· 
conhecer comigo que um depcimento cuvido á pro
p.da t esteumnh n, n::: c•cc:wii'io em (}.!lO àep-õo, é muitas 
'l'ezea nma coun bem divena do àepoi.mento osoripto. 
(Apoiados. ) 

Nfl vel·,:J.~ de, quando lemo• um iiepoimed•J e obser
vam.oa quo a te;temunha nfero - o3 fr.otod de um r. ma
ndm ver:•simil, CO"'ll crdoro, e dum!o a a razõ~s de sua 
soienoia, tudo nos leva a crer .que aquillo que ·a teste
mu nha. rlenõa é ver.d.ade; m~s ee nEl~ist~i s ;.;e lno~ ~ esse 
me~mo depoimento nB o,~cssi~.o em qu:• a teot~ :;,:u :;ha 
o proferia, sa notncr.emos a nnimosid"de que ell~ mos· 
trr.N, coDtra nru:: pm:to a o inte1•essc qne manifeotava 
pela outra .. . 

O Sn. PEnDIGÃo r.fALliEIRO : -'E muitas vezes estu
llau•lo !! phrnw. 

O Sn !-ioRAES EIL Y.l : - ... n ofJ conv~nceris.mos de 
q1;o Eq•.lillo erll u rr, 1:eoado eotu<lado; qno a test emunha 
nii>J e; tu v~. d0pondo ll n rdRdo, e oonacguintemer:te nãa 
lhe prost :;rismos o menor cred.ito. 

Senhorea, pol' q:;e ao ha de pdvnr :~o juiz julg:~.dor 
duat~s Ímprcsnões, que SÓ podem ser fl j'•r0oia:1us por 
qu0m I'I.B experimenta, por qnom asd~te .e.o depvimento'l' 

O Sn. PERDIGÃo MALHEmo : -E 1'1. lei rG•)ommends. 
qu~ De teuha em mdta attcnção. 

O Sn. MonAES Snn:- Não se diga que nos pro
cessos sujeitos ao jury, por exemplo, os depnimn1tos 
das testemunhas forão protluzidos nu fo !'m•çíb da culpa, 
e que quem vai julgar não aesit:tio a e!ks; assim como 
qull nos td burmes ~uperiores s~ j ulga sobra depoimentoa 
es ·~ ri ptoa , s~l>re ·depoimentos já pr.oduzBos. 

EEtao c•;noi1ere,çõeH a llõett ver não têm t; maia pe
quena impu~t&noia. No jury as teetemunhaa podc.m Gor 
inquii'idas de n'> N; se e!le ns não faz inquiri~ é por· 
quü o• não quer; ~lóm disto, n11 Gontença de pl'OnunciR 
cu nas r3~Õt~ dadas sob1·e o recurno quaai que já estão 
manif~atadr.s r.s im p!eBf.ÕêS qM rGcobeu o juiz mt ocoa .. 
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sião em que dcpuzerão as testemunhas. Qnsuto ao que 
sucoec1e n·:.a tribunaea mperi)Ios, Íi!i:O tambam uão tem 
valor algum, porque não era passivo! que se repetissem 
alli tv i>~B o• t•,rmos do processo ... 

O fn.. PERD!GÃ.J M:ALIIEtno: -E o j ulgamento é 
colleo! i <J. 

O Sn. 111on.u:s Snu: - .... e o julgnmanto é col
leei5w·, co >r.O rr.ui bem diz o nobre cleput~do. 

E ot<,rdo, por tanto, que é C03tra oa intereF.sos da jus· 
tiça q'''' ., ,." juiz pre?are pro3es<os pu?. outro julgar, 
e espec <~lm~nt3 qua um juiz inquira toõtemunhas om 
feitm 1:03 qu•cs outro t ;m de proferir Eentença. 

O Sa. PBnowlo MALHemo: - Isso é evidante. 
O Sa. Mot\AES SILVA: - P~eenrei ago1a ao art 19 

~ ;{ ', qne diz <• •eguint~: < Será pcrmittido áe partes 
indicar Ho dir. t!ibJidor o t 'bcllião q, .. pref.;rcm para. 
faz·l~' a e• c ip tto.r il,, sem quo por Í8SO h!lj'l co~pmsnção 
na IL0=3~n2 disttibuição . > 

Sr. F"úde,,te, fRzmio a dcvid.g jl!ntíça, pr estando a 
just~ LoC'Je u•g~m As il 'mtrados commissõee, dr.vo pensar 
quo e<s<1. di.,;JOBiç5.o foi um l<1 pso de p·mu~ eacapo em 
um iustar;.te de desilttenção, pois que desdo o mo:nento 
que ns Jn rteg podem indicar uo distribuidor o tabellião 
quo prGiereT, t~m oess!ld~, tem d•,sapparecido a. distri
bniç!b , a qual tem por fim dividir e partilhar oom a 
ignn[.:h:!s po35iv1>l to ia~ ns esoripturl\s que r e houverem 
de celehrar. 

E 11 B'<lan.:lc, Sr. presiol.ante, que não deve haver dis
trior,i1' iio prhn oa tab~lliães , a•sim C•)mo não ha para os 
j uizea <lê· o iagares onde h a mais d·J um: .·!e~ta sJr;e ao 
menos E(' aORbnrá cJm a constante immornlidHde que 
ae obsarvR. Ainda nenhum iadivlduo, t endo dd celebrar 
uma escriptur>11 deixou de oomeguir a nomeação do 
t~belli i'h q·1e d,lsej~va., hn'l'endo para isso empregado os 
meios tao~sst~rios ... 

U>rAVoz: -Isso é "'erdade. 

O Sn 1\ioaAP.B SILVA:-• .•. pois, quando porveRtura 
anoon~ra reluotanoia ou diffiouldado cta parte do distri
buidot no. nom~açiío do t ~bellião qu< pretende, h!! um 
meio muito facíl de a conseguir, e é o seguinte: 

Suppcmhamos que existem tres tnbelliães, A , B e C, · 
e qu.a um individuo quer que a sua esoriptum seja di!
tribuide. ao tabellião O : sendo as ·distribuições feitas 
aegundo as netas que as pnrtes a preeenião, squelle que 
pret onde o t nbellião C faz apresentfir ao distribuidor 
du~s no~~s de contratos imaginatios, que são distribui
doa ncs tnbelliãea A o B; para o contrato red fica ne 
oessF.ri nm.;nt~ o tabell 'iio C. Acabemos, pois, oom se
melhan;te immoralidade. (ApoiaàCI) 

Afiur..\ ili~oi ainda alg 1mns palavras sobre o § 4' do 
masrac r.:tigo. Diz ella que: •Ü governo, no r egulamemto 
que rle:~ pam a execução da prmente l ei, fará ,consolidar 
toda" flo di,poaições legishti•as e regulamentares con
oernentes ao processo oi vil e criminal. » 

Sr. prosidoute, ent~ndo que as commiea@sa quizerão 
ilizar q n~ o g~verno devia reunir e formar um oorpo de 
toda~ ne disposições legislativas e regulamentar<~s con
cernent<s ao [>roces:''.> civil e criminal. 

Om, formnr um oorpo ou ocnaolid.sr Eómente o qtte ha 
a respeito do processo orimiual, isto é, o oodigo do pro
cesso, o rogo lamento de 31 de J aneiro de 1842 e o mais 
que anda espnrso pela nossa legiJlação, já serin um tra
balho e:!ltrnordina.rio, q11e iria por muito tempo obstar 
s embaraçar a ex• oução darefor:na juilioiaria . Mas, se a 
iate juntr.r-aa o que é relativo no processo oivil, for
mando tu 1o um só reguhmento, então será um monstro 
limposai•el de :·e.ftlizar-se . .Al~m dis'!_o, como oorar-se já 
do prw :sao otVll, quando amda nao temos um codigo 
civil 'l O gue ó concernente no prooceso, á praxe deve 
ser poatenor. 

O Sa. PEnnrclo MnnErao dá um aparte. 

O Sn. MonAEs SrLu:- Sr. presidente, tenho con
olu!dn n ~. obcervações .qu~ t!n~a a fazer áoerc~ de alguns 
artigos uv, reto.rmp, JudlCJBrlH qne se discute ; tenho 
:abunRdo pr•r mms tempo do qne pretendia da paoienoia 
dos meus illtlstr<:dos oollagas (muito• n~o apoiado1) 

IDas .Peço ~inda licença á onmara parn fazer uma brev~ 
oons1dereçno, 

Senhora~, não nos illudamos ; niio noreditemos qne 

per termos uma boa reforma j udiciaria, por termos 
uma reforma j udioiaria mesmo perfeita, teremos ne
oeselildamenj;e uma boa administração da juatiça(apoia
dot), tcremoa conseguido o •ic i lar ad aslm de Virgilio, 
não; q•1e im;:or t \ que nós tenhamos boas leis, que te· 
1'-~ B,.mos as m~lhores leio do mundo, se porventura. ellas 
n ao forem o:cecut~das, sa não foram observa l as (apoia
dos ), 8)1 pelo contrRrio, forem oonoulcadas pelo patro
nato, pela corruFçãc e pela peit1 'l (Apoiado• .) Quid ltgfll 
sine moribus vat:m proficiunl ~ 

O Sa. PERDIGÃo !!fALRErno:- Não hn boa . lei sem 
boa oxecnção. · 

O 8a. :McnAES ~ILVA: - Sanhores, é mister que o 
gov~rno ! r Jsto a maior attençã0 á no mosção e esoolha 
dos jnízea, no p?ssoal dr. magistr, tur!l. 

Nsst!l nobre e r espeitava! claese, onde tenho a for
tuna de oontar alg .ms amigos, e a ndo, ~m verdade, se 
:mcontl'i~.o dign oo l?J:.' gistrados, verih::iieiroo typos de 
Illu>traçao, de prolJl<tade a honradez, t~mbem Ee en
oontrã~. . .. é forço~o dizê-lo,~ exoep;.õ1s 11lÍterzveis, 
ex:1epçoas dosgr~çaaaF, que eao~ a vergouhB, o oppro· 
br10 da sua olaaso, qae probnao a ~P.utid1o.d ··, do asu 
ministerio, que avilti\o a toga que envergão, qua cona
pur~ão e poUGem HS c:ldeiras que occupão I R ,Jova, 
p ois, que quem póde procura romuver tão graves males; 
a jostíça o rec'ama, e o interesse publico o exige. Te
nho concluido. " 

VoZEs : -Muito bem; muito bem. 

O 15r. Clasado: - Sr. preaident~, V. Ex . oompre
hende paâeitament~ quanto me é penivel oocupsr a 
attenção dcJtta. augusta oam!n'a em hoN tão adia!ltads; 
ma~ t5ndo-me inscripto para fazer algnmas breves oon
sid0J'ZÇÕes áceroa. da reforma judiaiaria, ou snt:s dos 
retoque~ que se prctimde fazer ns.lai de 3 de Dezembro 
da 1841, trazidos á tela da discussão, eu não podia deixar 
de prevaleo0r·roe da p11lnvra que me é concodida, spezar 
do a.J.inntamento da. hora. Não me alongarei, pois, e 
antes pro0urarei r;er breve e couciw, resumindo o mais 
que ms fôr posai vel o que tenha a dizer . 

E' de primeira intuição & trrmscendenoia a gravidade 
da m atnia que prenda ncs;a attençi'ío. Não ha sobre 
esta ponto du;js opiniõea. As duas illustrea oommillsões 
de justiça oi vil o criminal reunidas, na sua minuoioaa 
expoaição de motivoa, que pr9oede ao projecto substitu
tivo que offercl.êrão á consideração de&t fl aoglilata oa• 
mara, l'eoonhecêrão de modo a não deixar a menor du-

. vida que tal r~forma era uma àaa matarias mnis mo
mentcsas de que o corpo legislativo se podia oJcupsr. 

Assim que, TSr. presidente, não teria a pretenção de 
ooonpar-me ~~~ assumpto tão transcendente, persuadido 
de que podem ) tr;.ze.r a merlOr luz ao debate (nil:o apoia
dos), muito prjncip2lmente depois de ouvir os brilhant~a 
diGoumos qu.: têm oido proferidos uo coner da. discussão, 
que !olgo de reconhecer, que tem sido sustentada com 
11 maicr luoid~z e pro5ciencia por distinotos oradores, 

Mas o que é verdade, senhores, é que me limitaria 
h! vez a d~r o fneu voto symb~lico nesta matari a, se por
ventura olhan~o para o reomto desta casa não con
tasse asnão a mim como nnloo deputado daquelles que 
em 1841 vvtárão P ' la lei de3 de Dezembro. A camara, 
pois, compreh~nde que foi esto o motivo principd que 
me lev >u a pedir a palavra no presanto debate. 

V. Ex. sabe quo a lei de 3 de Dezembro de 1841 tem 
&ido ~trozmen'te calnmniada pelos seus adversarioe; mas 
ee considerarmos as oiroumstRnoias diffio~ie em quo se 
aohou o paiz itaquella épooa, se nttendermos à que en
tão se Ira vou n mais encarniçada luta entre o elemen to 
democratico e o elemento monarohioo, de que ~e oom
põa o systema oonstituoional represeut ctivo que nos 
rege, oonolu.i~-s~·htl inf~llivelmente que razõ~e muito 
ponderosas tlv·erao os logtsludores daquel.le penado me
moravel para emprehenderem um trabalho da ordem 
do que se contém na l ei de 3 de D ezembro . 

Esta augusta c amara sabe que no P ará farão essas. 
sinados o pretiidente da provinoia e oommandante das 
armas, ficando a proviaoia entregue aos horrores da 
rebellião e da anarohia, que foi igualmente assassinado 
o presidente 4a provüwia i! a Bahia, onde se deu a ool&
bre eabinada; na Parahyba. teatcu se contra a vida do 
preaidente; ep diversas outras provinoiaa o furor revo--
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lacionario se o;;tentou de um modo ulustaclor ! A nem podia ser prcteger o 2.bsolufu:no ou c:ear a dicta-
provincia do Me.ranb.ão teva de lutar c:>m a bahiada, dura como arteira e calumnicsamente apregoavio os 
Pernambuco e A.lagôs.s com a go.cona. intitu.ls.d.a de nossos advtrssrios, quizemos apenas opfÔt um dique on 
Cabanas em P~nsll:u de Mir.:nda e Jsuripe: os mesmos paracleiro á. impetuosidade com que o elemento den:o-
corp:.- s regulares dG tropa da l" linha se indisciplinárão cratico ameaça'"a absorver o monarchico, alluindo nela 
a tal pc!lto q•1o por du!ls vezes ae rebeU;rão dentro da base um àcs mais solid.oe elicerces em que assenta o 
impor~:Jnte oidaiie do Reoif~>, eendo uma revolte em nosso cdifioio social. O nessa ~ais ardente e u:nico deee~o 

b i • ' · •· · : , er,1 qu;! cr. a um ezses e ementcs 
:ninal era ~;s;ombrcsa! E<:!. todas as p:-ovincias crcarã:o- se circum~cro,.<"S1 e c mmtivesse na esphera de seção 
se socioda.d(s federaes, a como ee tnd:o isto não bll!tnsse q~e lhes é pro;,ria. no reJl.imen coDsbtu~icnal reore-
psra dHigi~ e dr.smantel::r o paiz, !!.S sssembléa& pro- sentativo como é o nosso. Nós que em t odos cs tempos 
'Vin~iaos inter ::etando cada. u .. ' ~ • llHI!mça !> 2o 
a ciona], procurav!\o torn!!.r-se omni potent(!s, nrro- Imperio1 não podiam os certamente ter outro penst mento 
ga.nilo-se at~ribuições dos poderes gl.lraes, do sorte que ecnão o que venho de expressar. 
l!e pod!ão consiierar outras tantas ztatu1 in statu. Ern. E so e<Ea~ leis não produ::.irão os resn1ts.)o1 bm~Ecos 
.a deE'crd<m, a .avarchi!l, o dh<Cs por tod!l parte! qne e:t tenho m('ncionado, qusl n. rAZão por q'le os 

Não hs, senhor,1s, no 'iue R:li\bO de ex~ôr a m(!nor nesses adversarios subindo ao poder em 18H. as ::1!io 
ex:u~t:!I:l)ão; são factos constantes da histeria. • mtem- revogárão in limine? 

-~3. O !st1do do pniz ers. assustador. Assim o con- Não ~ó não revog:ír:io a l ei d;} 3 de Dezembro de 
.ão os minietros de e&tado de então de u-:n c outro 1841, como r.inda uma ocm::nissão, tirada do saio deese 

)<--o politico e:n seus relatorios. A~aim o da~crevião partido e na qulil figurou o nnado Sr. Ottoni, disse 
t:~dcs cs presidentes d~ provinci!l . Tudo ee ach1va po~ em seu pnecer, constantê aos snnaes da oaea7 que não 
tsl modo confundido c pert~rbado, q·.te as nossas mais era tempo do refcrma la, p:-ecisava r.inda eer estudada, 
livres iustitll-;õos cor1êrão en~ão eminentl:l peri o de o na nos eu' ·• ' · - · · · 

" .10 ~ esor em e anarc .Ia, que, como da parte dos nossos adversarios quando tão syetematica. e 
disse, reinua em toda parte. Em conjunctura tão diffi· porfiadamente se oppuzer!io á su!!. adopcão nesta camara, 
cil, Sr. presidente. não era possivel qM o legislador lançando-se mais tarde no campo da 1·esístcnoia armada 
p:etid~nte, que tinha .de attender e consultar os maia contra sua exe n ão 

, our r man er a en o por tlsta lei, Sr. prasídt'nte, uma ~specie de 
todo transe a integridade este vasto Imperio, deixasse respeito, de veneração mesmo, porqna é pua mim a 
de oon~ignar em um i. lei do estado todas as providencias encarnação d1s g6as e doa principies do grande par-
attinenks a tão gran<lioso fim. E essas não poiierio tido conservador ontr'ora sa naremn . E ' flua d ques-
ser e - - • · ao 'JUO e a att1ngto completamente o fim que teve em 
de Dezembro de 1841. vista o legislador; e o fncto de ter atravessado inoolun:e 

Eu Totei por esta lei, e tenho conscie:tcia de que como o longo perlodo de 2 hnnoa (não ob:.tnnte o adio que 
representante da nsçib foi um dos serviços mais assig- lhe votatão, e não sei se aini!.a Tot~o os nossos adver· 
nalados que prestei ao meu paiz. E~tou oonTenoido sarios), prova. de F.:>bejo quanto é diflioil e ardua a 
dí&to pelos beneficos re~ult&dos que temo& colhido no tarefa. de reforma-la. 
longo periodo de sua. execução ha. 29 ~nnos. V. Ex. Já manifestei a esta an~usta ca'!llara os sentimentos 
sab~, Sr. prelidente, e esta augosta oamara, que todos que nutro em relação á 1~1 do 3 de Dezembrc, apezar, 
esses males que pesaviio aobre o paiz antes di-lei de 3 poré:n, do mrus alto merecimento que tem ella pars 
de Dezembro, como que por encanto tem d3sapparecido. mim, reconheço que preoisa de retoques e alterações 
Não nos pertr:trbão ne:n inoommodão mais essaa oommo- em algumas do saP.S diapo&iç<Ses. 
~õea intestinas. Já se níio assa!sinA:o presidentes e com- Por exe:nplo, pelo qne toca ás funoções da polioià 
:naadantes da armas nas oapitaes de :nosst:a provincia , · · • · . · · • i · · u a 1 a a e1 
e em nossa eEtatistiou. oriminal já não avulta esse es- ad.mitte, 9.ue setãQ exercidas promiscuamente pela mes· 
pantoso n-:tmero de viotimaa do punhal e do bacamarte ma autor1dade; doude resultão graves inconvenientes. 
de outr'ora, que nos f11%ia passar nos paizes civilisados Folgo de reconhecer qo.e as illnstres oommissões pro· 

__ Jpo~r~ull:l:l~JP"ºOi!VQO___jb~a.r~bª!ar~ot..~A:t.isiLJa~sms.a:em~b~lé~aü:s~'PP:t1;1;0"v~i'~·~ae~IT--T--~c\'S.rãe-quantQ fei pcssivel ~aparu a policia da justiça. 
depois da interpretação do aoto addioional se oircnm· Mas tei tambem, qne por mais que se esforça!aem, 
tcrevê:ão na justa erphera de suas attrihuições, e re, t3.- não poderião esta.beleoor uma perfeita linha àivisoria 
belec·~u-se a ordem e harmonia que devia existir ontre entre essas dif1erentes ínnações. E' a.ssnmpto sobre o 
ellaa c os poderes geraes. Se assim é, Sr. presidente, qual largamente tê:n eacripto muitos iunsocnsnltos, 
!orçcso é reoonh.eoer e coufessu, quo dev.mos a eesaa principalmente francezes, e recordo.me que um delles, 
duas leis de 3 de Dezembro, e in~rpretativ,, a cessão Trebutien, no 1eu Curso Elementar de Direito Crimlinal, 
desse estado auarchioo em que d'antes viviam os; e por m que c a policia administrativa, e a policia jndicia-
co:lsogu.inte o eoxnpleto reatabehcim:nto da ordem ria se tocão tio de perto, que é mui clifficil distingui% 
publica, e com eth todos os grandes molhorsmentos e onde finda ama, e onde oomcç1 a. outra » Ors, se em 
progressos que tem feito o paiz sob qualquer ponto de outros paize3 maia adiantados do qne o Dc5so não tem 
vista que s~ja oonsideraclo. Nossas artes e iniiustrias, sido po3sivel obter se separação completa e absolnta da 
:1ossas re11das, nessa oivilisação e moralidade, t~do tem paliei~ e da ja.stiça pelaS difficuldades g,ae na prat!ca se 
progredido do modo mais lisongeiro durante 29 annos tem encJntradc, não devemos n6a eXIgir das illu~t~es 
<te domínio pacifico da lei de 3 de Dezembro. oommiSlõea mais do que aqui!lo que razoavelmente 

Entretanto, senhores, os nosaos ad.tersarios por odio podiio fazer, como fiz.erão no intuito de conseguir essa 
a es~ss leis noa appelidavão então, e ainda hoje, de re- l'eparação. 
gresEistas ou absolo.tistas ; mas a verdade é qua sa rocna- Ora, fendo assim, já se v~ que não era poHivol ex~ 
:nos nii.o foi por amor do absolutismo, mas ~im com tremar melhor as fo.ncções da policia judiciaris. da 
horror do abyl!mo para onde noa arrastava a torrente adminitltrativa do que as extremárão as lllustres com-
revolucionaria, fnvoneado. sem davida pelo coiiigo cri- missõ~s reunidas. Me arece ois ue não tendo os 

· , ara ao1- e ega os, su e ega os e juizea munioipaes a f.tcn!-
litu e promover o 7 de Abril. Por consegtrinte, já v~ dada de julgar senão nos crimea em que os réos ssliYrão 
e!ta augusta csmars <Jne, long·3 do merecermos taea soltos e Eómente os juizes de direito, até certo pon!o 
cpithetos e as acrimon10S&s censuras que então como conseguimos um gra::de melhoramento. 
runila hoje nos dirigem nossos adtersari)B, ao contrario Ligando o maior apreço, Sr. presidente, ao acurado 
~os tornámos credores da gratidão nacional; pela lilolici- e minucioso trnbalho das illuBtres commis&;>es, folgo 
tude e patriotismo com que procllr:í.~cs pro"Ver de re- d'3 ,.er que com efnlito ellas attingirão em grande parte 
:nedio prompto e efficaz todos os Inale= 'i::e ncs a.Sigião, o fim a que se propm.erão, isto é, restituirão aca juizes 
e este grande à11ideratum consegc.ic ::; l'-~"tido saqua- pcrpetaoa a faculdade de julgar no erime e citel, con-
rcma en~ão no poder, com a lei u t· ~ .... ~mbro d 1epirto mai r ou menos a separação da justiça da po-
18U, e com a int~rpretsçib do acto s.!4cí.l.cfo::~.al, e final- li ela, e finalmente procurárão dar m11is algumas garan-
mente com a creaç~ do conselho c!e estado. tias á. liberdade indiliduaL 

Aseim proce~eudo, Sr. prcsidente1 nií.o foi nofso fim, E' certo que o projeoto das ülustres <:cmmi~sões te=t 

~N ~ 
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sido im;.ugnado por diversos oradores, e que muitas 
emeudas ae têm oll'ercnido no intuito da melhora-lo. 
Esea grande quantidade de cmeJadRa prova a m~u ver 
o desejo níaoero de qus se acha posnnida esta augusta 
oRmin·a O:: e auxiliar oom r; u~n lozes as il!ustrGB oommis
sões, que a seu tu mo têm mo~t::ado a .maior doci!idade 
em aoeitar ?.q aoll•s que maia oouoorrem pai'•l hnm.o
ninr e aperfeiçoar as tlisposiçõüs conti i!v3 era seu 
proj~cto. 

Sr. presidente, clando, como já uissa, o devld -· o.p1·eço 
ao trabalho das illustro3 commitlcÕ3n reunid~s, pelo 
empenho e solicítud~ com que proourárão co~;·esponder 
á oonfiauça n5lbs depofil.tada, oll'erecendo 1\ ( llta. august::~ 
camera um prcjecto do reforma j udiciarb, não poar,o 
todcvía d~i.xar de dizer que, em minhn h umilde opi
nião, e~sa eeu trab9lho me parece inoompleto e defi .. 
ciente, porque enteudo que, cmquanto vãa ae dót ao 
poder judioinl a o:ganisa(:ão qu~ el.le. Ol<:igo parr. a su11 
oomplet~ indepenilenoir,, !leb~lde tmtnremos de r"for
mlis ou da legidal' neote ou em differente Be:~tido. 
(Jpoiadcs.) 

EntenJ.o, portanto, Sr. presidente, que não podemos 
presG'iudir, u:n~ 'i"ez que tratamos deste aosumpto, de dar 
melhor e mais convenien te organis!!çiio ao pol<lr ju
dicial. 

O Sn. PERDIGÃO MALHEmo:- Apoiado; esta é a 
base. 

O Sn CAsAno :-Assim, Sr- preeidento, estou de par
feito ~lC3Drdo COm O nobre deputado pela proYiUCIII do 
Rio do .Janeiro e com outro nobre de putado por Minas, 
que es.bbelecêrã3 a idée da ~.utignidade abacluta pa1•a 
a promoção dos m11gbtrados. 

Nem eou suspeito qu~nd.o me p1·onunoio desto modo, 
porque devo daob1r"r á o amara, q lle a lei que regula 
aotualmente a promoção dos juizes de direito para as 
relações p~asou n~sta casa com o meu voto. 

Entã~ entendia eu que .era conveniente que o governo 
pude;se promover oa juizes ele direito a desembargedo
rea, attendendo á sua antiguidade e tambem ao seu 
mere.3imanto. Mns este tninoipio então seguido pela 
mniorià da c:;rnara1 o ao qur.l pHl>tci, como já disse, 
o meu Vútc, sondo minist"..o da justiç!l. neBaa épooa, o 
diatincto eataaista, o fiue do oon:.ielhairo vh oonda do 
Uruguay , sempl·e de ae.ud.os!l momilri:.>. (apoiados), não 
podi~: deixar de P.ar acaita, com :J :êoi, porqne tinhiio to
doa a cartezn de que dle osar;e_ desta Et tri !:uição, pau
t~Jldü a9US actos, comn ~~mpre pautou, pe!an regras 
do hnne&to o do juato Maa, p.:rgunto eu : Em uma lei 
perms.nente, oomo é a de que tr~tamoo, a reforme. 
Judioie,ria, e em vist il. dos ,,buws que se têm dado 
de,sa época para o{l, será. convenbnte que deixemos 
oontinue,r o p8:ler. judioiarl.o inteh:11monte á disposição 
do poder executivo 'f 

E:o ao trabsee t1e um!\ lei não permauente, de ume 
lei propriamente de oonfiançB, eu duda ao honrado 
aotual Sr, mini?. tro à.fl ju•,tiça uma fsouldr.de semelhante. 
Não Be trata, porém, <lo uroa lei de confiança, sanhorea, 
não &ij trata de umr, lei tem pr;ral'ia, e sim de uma lei 
permanent~ e do maior r~.lonnce e importRncia, e eu en .. 
ten"do que, em vista do~ escand~los que se têm .dado 
neste paiz, não devemo~ concorrer oor.u o nosso voto 
para que o poder judioiruio conUnne e, estar á. mercê 
doa oaprichoa, do adio e da viugs.nça de ministro~ pre
varicadores e depravados. Não nos llladamos, senho1f!ll. 
Emqnanto miniatros taes puderem decidir de. Rorte da 
magistratura., a independenoia do judicial será no nos~ ':· 
paiz uma pedeita chimera (Apoiado1 .) 

Eu ti"e ha pouco a honra da oulir dizer uo meu 
illnstre collega e amigo deputado por Pernambuco 
que me precedeu na tribuna, que pc1• melhor~s que 
sejão as leia, por. ma.is !iberaea, pur maiH adequadu 11ue 
nos pareção ás oiroumstanoias do paiz, não terão ellaB 
a devida ex.eoução se não ti vermos bons juizes. 

Or&, se é assim, e se n63 vemoa que o arbítrio nae 
mãos <:o poder executivo, em Ioga~ de nos dar bona 
juizes, tein dado 11lguns, oomo pintou o nJbre depu
tado, e é força oonfeesar que ·aasim é, perg11nto eu: Que 
vantagem tem. colhido o paiz desse arhitrio oonoedido 
ao poder oxaoutivo ~ Tem porventara o poder executivo 
usado sempre dessa faculdade d: promcrer magistrados 
90IIl a disorição e justiçn qu~ devia pre~idir a esses 

aotcn? Cextsmente não . Não ss.bemos n63 como e a tem 
ns,\do deste arbitrio 't Só era oonr,iderado.homsto a muito 
habilitado para s~l' promovidé> aqnelle m~giatrai!o que 
tinha a fortuna do cahir nas f(l'açna do ministro da 
justica (Fioa entendido que só ma refiro a esse! minis· 
troo 'prevaricadores e d.epravados, a quem h a pouco 
alhd i) 

O Sn . .l!'llRREIRA Vrt..NNA.:-Apoiado ; sempre a loi do 
favor. 

O Sn CAsADo: -Po>ta~,to, Sr . preeidente, digão o ·que 
quizar~m em rekção a. o9te aHsum pto, estou. intimP..";lente 
ccnvenoiô.o de quo, emqnanto a promoção_ dos m~gtstra• 
d Je fôr feita no nos~a paiz como o tem sxdo ~;té agora, 
não pcrler&~o; ter umtl magiatratura inteiramente in
d~p~ndente ; e a não te.n o.o ~m oo tldiçõas ta.es que ~ossa 
a1·our com vuntngem oorJ t 'W a prepot~ncin o iJ.emnando 
do executivo, creio que del,alrle e.r;taramc;B aquialel!)slar, 
(Apo iados. ) Eutend(! quo GSt •1 é f!. base principal d'unda 
i(e-;CJmos partir., tudo o mda é oom eíl'eito editic t, l' sobre 
nr<L·. 

Ccmo é, senliofce, qne aoLualm~r,te o magiatra·io, qne 
está de pendente da aoção 3 arbitdo do poder executivo 
hr. a_3 orcoesaar n;; snu aom!l.roa a um potentado qus 
t>,buaot~ dn forç1, que f ú•i iicon eleiçõe l, qu~ · fxtorquio 
votou. etc eto.? E' poaai.vol que algum magistrado em 
taes éordiçõaa Go ilisnonila a responsabiliBar um desses 
J!Olentados tendo cÔi1tra si o .govemo como ·natural~ 
mente é de presumir'? 

Sr. presidente, V. Ex. vê e r. camara que f<~llando 
r.ssim não vim fazer propdamente um · dilloul'LO, mas 
tomando a pahm·a, trat!lndo de uma m ataria a que 
ligo a m Dior importancia, eu não pod!a deixe;: dJ ex
primir-me com a franqueza que costumo quando tenho 
de manifest!lr minhas opiniões neste augusto reainto. 

81·. predclente, a par da idéa dR antiguidade, absoluta 
como o prinoipio qus a.eve dirigir o governo !l.!l promo
ção doa juizes de direito para os lugares dns rebções, 
vejo que cs n~bres deputados a que me referi apresen• 
t!lrão tambem nma outra idéa, que ó a respeito da 
ino•>mpRttbilidacle à.oa magistrados com os 'Cargos da 
r2preeentaçl!o nacional e .empregos do governo. 

O Sn. FFRRBIRA VIANNA :-E tambern empregos d~ 
pr,ço. 

O Sn. CAsAt>o :--Bem. 
Sr . preádente, esta idéa consignada p~lon nobros i!e~ 

putados ~m sues emendas que se a<Jhão em disoussiio, 
merece igualmente a minha adhesiio e o meu voto, por
que t r.mbem ~stou1 persuadido que o .magistrado, para 
bem ~:z:eroel' o cargo de juiz, deve estar inteiramente 
livre de qualquer ~entimen:to de .odio ou de affeição .qne 
possa por qualquelf. modc influir em suas deoi~ões. Isto é 
de primeira intuiçao, e desde que o juiz se torna poli
tioo, como p9r encanto foge .. delle t od!\ a oonfi&nça que 
inspirava ás partes, e para logo todos os iG,l;IS actas prumão 
a ser, bem ou mfil, att~ibuidcs a ellfie maldito eapirito 
p-arti dar i o que tudo corrompa e cstragaJP elo qu~, entende 
que os m~ gistr.a<lds nfío devocn de modo algum envolver
se em elei_çõ~s no~ lugares onde exereoem jurisdicçiio• 
(Apoiaaos .) 

P orque, a não se admittlr o principio da incompa;; 
tibilidade, o que acontece 'r E' que, embora o magis~ 
trado seja muito illustrado, mu1to reato, muito justo 
e imparcial em ~-cyas deci6ões> desde que se Aouber que 
elle é candidato, da.hi em diante fiquem os nobres de
putados certos que os aeus actos, por mais justoG que 
Bejiio, hão de 2er l>ttribuidoa a esses manej'oa ,eleito111es; 
hí\o de ser mal iilterpreta.dos e calumniados. Esta é R 
ver.dade , E para 'GJ. ue havemos. expôr o e ma~istrndos R 
samelh~<nte odiosidade1 sem nenhum prove1to para. a 
justiça 'r 1 

O Sn. FERREIRt VIANNA;- To.do o it!iz político é 
suspeito. 

O Sn. CAsADO : - Concordo inteiramonto oom o 
aparte do mou honrado amigo, porque esta é a crença 
geral em todo o 1\aiz ; e nem póde haver séria contes
tação sobre este ~onto. 

O Sn . ALENCAR AnARIPE: -E' preoiso pôr o magiS.: 
trado estranho ao rnnndc I . 

O Sn. FERI\EIRJ,. VIANNA .: -Eu não quizera que. ju!.z 
politioo julg~s~~ ~O!lflll u~uq\;lllll .• , 
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O Sa. C.A.SlDO:-E' por este aparte _que ouvi aG no
bre deputado qus cligo que o magistndo deve estar 
superior a essas miserias eeacandalos eleitora:!&, & todas 
as slUipeitas ..••• 

O Sa. F.truu:nu. V LA.!'l!U (para: o "Sr • .Alencar A.raripe): 
-OaÇ3. o qae diz o nobre deFutado. 

O ~a C.&.~.&.oo : Sanhores estou faUand.J com o co-
raçs.'l na mao. relo que ten o s1 o muito claro e ex
plicito. Já cii&e qne ~Út-J a idél ~os noores dt!putados, 
porque entendo que ~~ incompatibilitiade> além do mais, 
muito concorrerá para n perfeita independencia do 

· · i . · mag~& a o ·q o e v~r ant!l e Bl 

.um brilhante futuro, que tiver gnmdessspire.ções, deixe 
a carreira da magistratura e 'Yenh~ para o parl!4mento 
ou aceite q~alquer ont.ro emprego.em que julgar que 
melhor pó .l.e ~rfir ao pa.!z. 

O Sa. MEl'~CAJL AB.UUl'E· :- Sej.il. isso·votuntario e não 
força.do. 

O · Sa. C.uADO· : -<E é voluntario; é ps.-a que não se 
attribtta a·um -perfi!!~ jun sentimentos de que ell(! é 
incapaz, que eu desejo 'tê -lo inteiramente f6ra cieasas 
lutas apaixcnadas em que ae debatem O!! .p~idos entre 
nós. 

: por nto, e:n proveito do propri11 magistrado o a 
bem d.il..aP.minil~raçã.o .!la inst.i«r~ -RU&eu r.dmitto o prin
-cipio de 8tl1L incomp'lti!;iliclide, sue todaTia 18 não 
póde .chamar absoluta dada. a o o oomo adm' 

a que a· es e eae. ·· m · o ~ ~ preciso quo 
os litigantes estejão OOU1'e~oidos .que o jmz .nie tem 
paxtido dg11m eo'ni\o o da jll"'lftça. 

O · Sa.. :Fu.aEDU. . . 
!USpelt.o. 

O Sa.. · O.u.Lno:_.Não nos ·Ulaclatnoe, a ~erdaie 6 
esta ••• •qoo i.aot\ba •de · pl'eferir~ 111eu•n.olne amigo no 

; uparte e»m~qae ·melhctaza. 
O ;Sa . 'FEatümo. ~vumu:-E oatá11a·C1onitrlencia da 

nação inteira' debâlde querenur·proteats~ irão podem. 
. Q ·s. .. CAUJIO:- En ·scsa. iu!elizm~te magistrado 

tambem, e pot'iaso des&jau ~ar .a .rilJI.gietratlU'a no meu 
paiz tão altamente oollocada, que ningaem ti1'esse já
. maia _o direito de saspeit&r de aa.as daoisões. 

São este. os meus maill_puros e a:rdentea "Yotos. 

O ~a. CA.u:oo:-E' Terd.ade; o já qae oa nobres de
puhdos me obrigárão a -fa.llar Eobre utc·ponto em que 
aliás ~:.ão quizorão to :ar, devo dizer lhas qae para se me 
devorar moralmente na ·minha lida de magutrado, foi 
preci~o que se mandasse j)SU a minfla pral'inoia uma 
matilha de cinco lobos. (Ru~Jial.) 

O SR. Au:scA.a ÁB.A.UIP.E:-Qa.anio no só <levora, 
quanto mais cinco. 

(Con,ind? as rila:!cu.} 
O Sa. C.uAoo :-.E quando aqui no Ri\l de Jauciro 

am só tc:n G.e1'o:::aao tanta- gonte, fação os ::lobres depu-

tados Béa do q11e hrião cinco reunidos na pro1incia du 
Alagôas para devoriU'em ao rhumilde orador ••• 

· U • Sn.. DEPtlTA.DO :-~ollSertador muito di&tinoto em 
todas as épocas. 

O Sa. CASADO:-.• .- qae tem ·neste mome:tt:> ·:l honra 
do faUar perante·e~ta augusta c~mars. 

rocã:> :e algunr Op'lrtet ) 
Talvez para algae.:n não seja i&to uma 'Virtude, porém 

para mim é na verdr.de muito Esongeiro profQa•ar hoje 
ns mesma!! idé e · • • ntai (!esde ~ne 
p primeua "ez tive a honrs de t~r .utn~ento nesta. 
oua n::r. legülatara de la38 a 1811 ; com .esta cllffe
rença. que me ufano de dizer que não temes sido um 
parti1o que sirv:J. apenas de marco milliado1 cou::o dizom 
os:nossos a.dver:arios (apoíado1), ·tell!t'S aoom~hado a 
oivilieação e o progresso, e tenho ' fé q-ue haT&l!1os dotar 
O paiz oom todas as reformas de ,que -precisa para '{UCI 
pOBSa ohtet• os ·grandes melhoramentos qn!. toti.o:: 
desejttmos. Naata ~mpanho o partido ·Conservador será 
coherente oom o -seu -constante prooeder. 

O - ~a. F.Eu.'tm1. Vul'{tu. :-E V. Ex.· o tem ,aoompa· 
nhado oo d . · 

O Sa. C.1..u.oo: - Tenho prooiU'Sdo quan~ -oabe em 
minhas forçu, é.extcto; e.se -eu.quizeaee faaer o papel 
que muitoa politiooa têm por ahi ~O,Fe5enta.:lo1 eu teria 

do progresso para ae snp.eri()lea re_g1õea.· 
O ~ FEIUI.EIU Vu~.L :-Não se de:nà"JS iüsto, maa 

não G!per~ deste muado outra reoó:tnpenaa.· eenão da sua 

O Sa. Cu.A.oo: __;,Não eape:ro .eellão no .~m.da legis
latura voltar para a minha· pro~inoi.•. oomo vim para o 
Rio ele Janeiro, levr.ndo a c~~ie~cia de )J.av_er :reli
giosamente oUJnpritlo o honrOilo mandato .de ·que me 
eneanegon. 

Pelo· que -tenho expendido, Sr. -~iden~, já vê 
V. Ex quanto eu dessjo que os- -meus oollegu~gia
~ . oomo ou -quo . elltrio :D.elta · '.carreira e ahi 
viTem conanmindo os.sellll melhoresdias. .• 

O Sa. FEBB~IRA. Vu.Nlu:-Quo ahi vão ~ttando • 
(~poa4&ol.) 

· a . - DO:-..... wnhão pelo meDOS·!Ull )fatnro 
mais se~aro, e não O&tejã.;,•ajeitoa- aeateavail'~,, a esWI 
lutas maeraveia ( apoi~), em;q11e:o-homem .e gaeta 
sem proveito nenhum . ara .si nem ara o aiz 

pOtGI OS. 

Portanto, cmno que, adoptad.as as ídéaa da·antiguidade 
e incompatibilidade do modo por que eshbeleccm os 
nobres deputados, temos dado urtt gt'an-ie passo para 
elava.rmos o poder judioiario do nosso pili e tiram:>-lo 
des.m espeoie de aTiltamsnto e hnmilb.açiio·s ·que se 
noha r.:lduzido pela p3rnioiou inilnonoia qne sobre clle 
exerce o podo:- executivo. 

() Sa. FEant:mA VrAN!'fA:- V. Ex. não te:n medo 
da illoompatibilidadc '? Não aeha ni3ao um atte:1taao 
aos seus diroitos 'f 

O Sa. C.u~b:l : - L'Jnge de um lttenta'd.o, collllide
ro-a u::::1a 1'erdadeiro1 g.lrantia a par -la antigui:iade, 
como prinoioio regulador das promoçõ~s . Se me con
vier mais a ·vida <ie r'!presentanto da ns.ç3o ou outro 
qnalqner e:::n.progo administrativo, deixarei a magi,~ra
tu::~ (mu&to bnn) ; m 1s ao. menos não h~i de d!lr lugar a 
q11c algu~m dig3. q~e traa!rljo como magi!trad.o, para 
ter um tl!scnto nost!l ou na outta casa do pa::l!:.
manto. 

O Sa. FEaaBill.l VIAl'(NA : E V. Ex. aoe!:S. o prin
cipio da antiguiiade 't 

O S&. CAüDO: .,.... Sem daTida. nenhuma, . e· já o C.e, 
clarei. 

O Sa. FEnREIIU Vu~NA :-E,'qus;nto á1 apo..:ent.:ç•:í,E, 
tambcm o prcjeoto e!ltabeleoe uma re~~:ra, ~ne ella :~.iío 
s~ possa dar senão pouentença: V. Fx.-ao~uta·a 'f 

O Sa . CASA.DO: - Creio que é esse o unioo :neio ~e 
ac•llar.mos oom oa golpes de estado; e por iMO-dar-llie-!lei 
o meu voto-com aummo prazer. 

Quando Tejo que Wc!Os 01 demais empregados n":.e 
paiz têm regraa oertu para su .apoteat.l•o:::i4 c que 
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níio ha principio nenhum fixo que eirta para regular 
a aposentadoria dos magi!tradcs, não posso deixar de 
aceitar e de applaudir mesmo o principio quo ap:e
aentã? os nobres deputados. 

Creio que a11 illuatres oommiseões de justiça civil e 
criminal não deix11ráõ de recebê-lo como uma idéa de 

não bs. nad!!. ma!s dolorcso do quo ter um magi!tra:lo, 
por exemplo, 20 e mais annos de s~rviço e comtudo 
fios.r int~iramente exposto r.o arbitr!o do ~overno, dsnd.o-

; a seu e.dona. 
O msgistraC.o deve saber o que porventura terá àe 

receber no re~taote de seus di28, quundo se imposiibilite 
na sua carreira, e prestando serviços ao seu pai:;. 

U!ll Sn DEPUTADO : -E' uma idéa que vid trazer 
a. igualdade entre cs demais emprega.dos publio:.s. 

O ~a. CASADO:- Sendo a magistratara, que está 
fóra deste principio, e tratandc-so de regularisar agora 
esta meteri.~, eetou certo que ninguom deixará de c:m
cordsr com a justiça que ha. nessa disposição, porque 
vem estabelecer a iguAldade que dt.va etistir entre 
66tes e a& demaia ola.Eae& de aen·idorea do Eetado. A!J. . . . . . . 
lei será tgual para todos, eto. • 

Estou portanto de perfeito accordo com os meus hon
rados collegas autores das emendas de que me tenho 

O Sa. Faa.aEIE.A. Vu.:.•ou.:- Tenbo esta satisfação. 
O ~R . C.uADO:-E assim, t~ndo de votar nãJ a6 FOr' 

esaaa emellda;l a ne ~e referi, como :por mnitas ou-

e amigo, deputado por Min&s .••. 
O ~a.. PEtuuGlo M~Lll&tao :-Muito me hcnra a de

claração de Y. Ex. 
O Sa. C.uno.- .... p~rque entendo que o nobre de

putado procurou resolver de um modo muito oomcion
cioso e illnatrado ... 

O f a PEilDIGlo MALBEIJI.o:-Isao é bondade. 
Os faa. FERREIRA Vu.mu e Fo!(T.Es:-Nãc>, é jus

das, me pa.re~e razoavel o requerimento que faço: afim 
de que possamcs vc..w com pe~f:Jit'1 conb.ecim~nto da. 
ma teria. 

O Sa. ALENCAll. .A tu.atPE :- As c c mmis~ões não E e 
opporã.o a isto ; pelo co:c.trario estima! :iõ. 

O !3R. CASADO :-).iuito me apraz ouvir o apatte com 
r o no re epto <> o. era es mu1.o 

aiir.ntada, e termino aqui ss poucss ccnsiieraçõJs que 
t'nho de c.ffer.Joer, enviando .( meFa o requ~rin:ento 
de que acabo de f11llar. (Muito bem.) 

EIIREIRA. U.IS:SA. :- a OU t::uuto em. 
Vem á mesa, é lido, apoiado, e fica a discussão en

cerrada, não se votando por ter da.do a. hoH~o, o se
guinte requerimento: 

< Requeiro que seja entiado ás commissõ~s de jc.stiç!l 
civil e criminal o projeoto substitutivo qc.e se discuta 
com todas a11 emendas off'ereciias, para quo sejão e:xa
mi.andas pelss mesmas oom:nissõea, afim de serem at
tendidas as que parecerem oonvcnientes.-Ccua:io. ,. 

Dada a ordem do dia, lennta-te a sessão ás seis ho
ras da tarde. 

ficsliiio em 24: de Agosto. 

• CU. D<l lll. CONIIE I>E B.Utl'E~l>Y. 

Smur.uuo.- Ea:pMientl.- Penrcl<J a D. M. Jt. da S. 
Gom11.-Pretmçao do d11emba.rgador C. J. d• S. San-

. .- · · · ·g -Pntmçao do 
bacharel T. C. F. $errão.-Pr1tençlJ.o dt R. M. da R. 
Lins.- Prtt4t">Çilo àt E. d1 A. 1 Sou~~~- - Re(órma. 
~ rtgimmto - Eltmtnto 11roil Ob11r~açõe1 do Sr. 
:ãl1llo Morau.- CfCC.ÇlJ.o de "mcs prot"ncia. Ob:erl'a
ÇÕII do• Sr1. Candido Mlfldu 1 B'ttencour:.- Ordem 
do dia.-li:1trada de (1rro dl D Prdro I I. Diacunoa 
do, Sr1. Pn-1iro. d<l Siloo., L•al d• M1nt::11. Dionvaio 
Jfarltna, Jlontti .. o rlc Cac,ro 11 Canedt~.-RI(orma ju~i
ciaria. Requerimmto . .4ppr6eação. 

tiçt. 
O Sa. C.ASADO:-••• todos 08 poutos sobre 08 quaes Ao meio-dia feita a chamada, e aohl!ldo-ge present~s 

o ço em n ; a u con'1'en0l o que as ua ra as • • ' • 
commissões darão 0 detido apreço ao trabalho offereoid.o marãis,Mcnteiro de aatro, Janqoeira,Angelo do Ama-
pelo nob1:e deputadona'll!ua& emendas. ... r&l, CamilloBtneto, Forn~mdea Vieira, Joaquim Pedro, 

O JoJé Calmon, Dionysio Martins, Paula Toledo, Lamego, 
-----=--S'--a_F_E_R_ll_E_t_aA._V_I_.A.N_·!'I_.A._:'----E_a.-'---"ca=l!l-'=a=ra'-'--"-far=á'--'o=--=r=ca=to,_."-----+--F..,J.o~oJJr~i&ll~o~de--Godoy, Cmdiclo Mtnulea, Siqueira Meuàes, 

O Sa C.A.SA.oo :-••.• e como muito bem diz o nobre Taques, Ferreira da Vei~~;s., Corr&a, G.:>nçalves da Silva, 
der•tado, a camara por aua '1'ez fará o resto. Fernaudes da Cunha, Theodoro da Silta, Luú Carlos, 

· ... r. pre~idenh, tenho abusado da attençüo da oamara Candiclo Murts, Roirigo Silva, Barros Cobra. Sot!za 
( nZJo apoiadoa): oomo dine, não ma preparei para fazer Reis, B1rros Barreto, Ferreira Vianna, Peraira da Silva, 
um diacurso.... Gomes do Castro, Menezes Prado, Vio&ntc Figueiredo, 
. O Sa. F&tui.EII!.A. VsAN~.a. :-Fez declarações muito Bonifacio de Abreu, Araujo G6oa, João Mendes, Coelho 
unportantes. Rodri~uee, F. Belisario, Antonio Prado. Araujo Lima, 

O Sa. CASADo :-..•. n mat~ria é vnst9 , imports.nti&i- Ca.rne1ro da Cunha, Raposo da CJmara, Benjamim, Cruz 
ma, não me era dado percorrer em tão ourto espaço J.lachado,Afronsode Carvalho, Duque Estrada Teixeira, 
de tempo todos os pontos do Vllsto horizonte de as- Ferreira L<a.ge, Millo MoraCJ.t P•es do Mendon.;:a, Capa-
sumpto de tanta maguitudo, prinoipalment~ n'nma hora nema, Corzêa de Oliveira, .l'·erreira de Aguiar, Aure-
tão adiantada, oomo v. Ex. ,.~, a o amara qnssi deserta liano de Canalha, Bittencourt, Gomes da Silva, Au. 
e eu me sentindo um pouco incommodado. f:'!to Chaves, blltiio de Araçapoy, Salles, Morac:s Silva, 

E~trotanto, Sr. presid~nte, _ligando 8 :z;naior impor- el de Car-ralho e Camillo Figueiredo 1 abre·u a 
tancn ás eme:1da.s que t~m s1do ot:rerec1das á oonai- seaaio. 
deração deeta augusta oamara, mo parecendo ~nc terá. Comparecem depois de aborta a sessão os Sra. Casa-
V. Ex •• ~e .lutar com aa maia 15érias diffi.oulclaa.es para do, Ci.1ero Dantas, Leal de Menezes, GalYão, Cardoso 
bem dingtr·.nos e esclarecer-nos no modo da ntação do Meneze•, Perdigão ll-lalheiro, Leonel do Alencar, 
de .ts:.ntas e tão variadas emc~~as, e_ rcciiiando que no Fontes, Silva N une a, Pereira Franco, Canedo, Faasto 

- de • r om · a · • · 1 ~ 

p~rit_o o ~ttenção, e. resultar do !encido algntra contra- Cavalotnti, Pinto Braga, Vieira da SilYa, Pinto Lima, 
(iloçao, 1ncoherencu& ou absurao, que cumpre evitar, Jansen do Paçt~, Paranhoa Junior, Aognsto de Oliveira, 
resolvi-me, depois do ter ouvido a muitos dos mous h~n- Alencar A.raripe, Andrade Fi11;11eira, Teixeira Jnnior, 
ra~?a collegaa que partilhão minhas apprehentões, a Diaa ia Rocha, Borges Monteiro e Benriquos. 
pe1u a V. Ex. que volte o projeato aubstitutiTo Faltão oom participação os Sra. Nebia.a, Ba.hia, H e-
com todas as emendas ás illUBtres com:miesões do jus· raolit;; Graça, Manoel Clemeotino, Pederneiras, Rosa, 
tiça civil e Climi.nal, afim de que ellaa elaborem um Mello Rego, Candido Torres Filho, Anmbuja, Sobral 
trabalho :maia regular, que posaa servir do baae para Pinto, J. de Alencar e Paulino de Souza; e aa:n dla oa 
a noa~a vct~ç~. (.lpoi~o1.) Sre. Almeida Pereira, As~is Rocha., barão de Anajatnb~, 

Çre1o ~ue »ao é po6Slvel votar pelo projacto snbs~i- Cutell~-Branco, L!!andro Maciel, Pinto de Campc!, 
tu.tivo com M emendas que têm sido olrerooidas do Costa Pinto, Dwute do Jue'\'odo. Evangtllita Lobato, 
m~~ po_r lllle el.la8 se ao~o ; e como as illustrea com- Gama Cerqueira, Jeronymo Penido, Lima e SilYa, 
:::::ussoes Jo.lgo que concordão com alg-J.maa destas emen· Mello Mattos, Pinto Moreira e Sitr.õei Lcpca. 
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u-~e e spprova-se a acta. ÕJl. ante::e 'nte. 
O Sa. 1• ~EcaETARio dá conta. C.o seguinte 

EXPIDIENTE . 

t:o•.1s cfficios do m!nisterro do imperie, oavi('.nco c3 
!luto.t;t!l?!.:.O~ d:!.a xesolaçõ3e d:: as!embléa gex .1 que sp
prcvac di·::ers'i.s Feo.o:.ões, nss qunes S. M. o I::op~ra2.o: 
cor.~:.::.te.-A archivar, officiando-se ao s~nsào 

Outro co miuisterio da marinhn, e~viar.ào o re~o.e· 
r1me.::.to o:n q'le Jo!'i:o llil Cruz Ltma, 1" pharole1:o do 
phsrol da bura dq cidade do Recife do Pernambnco, 
pede apo&antaçé:o.- A' com:nissilo de reJõõe; e crde
nados. 

Oo.tro do mini~te;io da guerra, de,ohendo o reqneri
roe:J.to em que Pairo Orlan<iiai, me!tre de e~grimu. da 
e3col• c e ltral, pe le fer aposentado oom o ore enado por 
inteiro, e enviando a. informação presta ia a Eeme!haute 
re,psi.to pelo tene:1te general commanda.nte da ro!e=ida 
esoola..-A quem fez a requiaiç~o. 

Ot1tro do ministerio da agticultura, en\'ianao oem 
exemplares da. memoria eobre o projecto de um ca.nal 
de daavio daa t~gu.aa do rio Capibaribe, cfl'ericija a.o 
prea:dent3 de Peraamhuoo· pelo ellgenheiro José Tibur· 
cio Perllira de Mag&lb.ãea. -Mauda-ae di&tribtlir. 

p01ição do mesmo senado que autoriaa o governo psra 
fazer fabricar moeda de troco de nikel c cobre. -A 
imprimir. 

Dous do mosmn secretarie, psrtieipanclo que e se 
nado adaptou, e ui dirigir á aancção imperial, as re
aolnç!Ses da auembléa geral autorisando o go,erno 
para mandar aubmettar a exame de pbarmBcia pratica 
o tenente pharmaoenuoo do e:z:eroito Pedro José da 
Costa, e para mandar fazer exame do 1• anno da fa
culdade de direito do Reoife ao alumno Lourenço de 
Sá e Albuquerque. - Ic.teirada. 

Oatro do jui% mnnicip~ da. r vara da oôrto, enviando 
o aummkrio crime promeTido por queixa pnrticulA-= do 
padre José Pl!reira da Sílv& Barroa oontra o Dr. Fran
cisco de Paula Toledo, deputado á U!embléa geral, 
'{lart qne ahi tenht o anàa.men\e àevida. A'• eom 
miss!:las de constituição e poderea e de ju~tiça criminal. 

U :n rei:iuerimeuto de Galdino de Magalhii~• Conto e 
outros, officia.es do oorpo de policia da côrh q?e ~ar-

, -
v ido, pe:linio para que &lljio aggrega os &o a ~tuo.l 
corpo de policia da côrte, até que proenchiio as vagas 
qne ee forem dando.-A' commi~ &iio do marin':a e 
g"J.erra. 

OutN de José da Costa Vallim, phllrmnceutioo pela 
fa::uHade de medicina da côrte, pedindo para mntriou
lar-se no 1· anco medioo, aoeits.ndo-11e -lhe os ~re.Para
torios que já fez na cecola central.- A' oommldsao de 
i:lst:uoção publica, 

Oa.trJ de Polydoro Ola•o de Santiago, peaindo P..l7r~ 
q11e sejii.:> aoeit:>s pnrn a matricula do 1" anuo macuco 
<1~ cô :te 03 proparatorios feitos na escola contral.-A' 
mes:a. oo:nmisaão. 

l'E.:.SlO A. D. 111. J', DA S . GOlfE$. 

Lé se, j u!ga-se object_? ile deliberaçio, o é;?ispoosad:> 
ca. i:nprc~ao a reqtleru:::lento do Sr. Arll~JO_ Gó.;s, o 
seguinte proj octo, com. o parecer àa oomm1ssao: 

c A commiesão de pensões e oraenados, te:ldo c:x:a
mi.oado a cópia do decreto de 17 d2 Agosto corrente, 
qM elsvo'J. a ~;os meosaes, eqnivalente ao soldo da pa
tenta de seu finad' marido, a pensão de 3 0S conoedida 
a D. Ma.ria Francisca. da Silva Gomes, viuva do capi
pitio do lO" corpo de volunta.rioa da patria Ireneu G~n
til Go:nes, -por decreto de 4 de Maio de 1865, appro
uda pelo decreto legislativa n. 1,328 de lO de Agos.to 
d~ referido anao, é âe parecer qoe se a-:Iopte o seguinte 
prcj(cto de lei: 

< A a1eembléa geral rer.o1-.e ~ 
< Art. l. • Fica approTad~ a penflio de 60S menaaes 

a que foi e!evads por dec:reto de 17 de Agcato deU~ 
a pen~ão de 30$ co::Hlediê.s FOr decreto de 4 d~ M~tio lLJ 
1866, e spprovada. peb à.ecfeto legislativo n. 1,328 de 
lO d~ .Ago~tJ do meemo anno, a D. Maria F.rt.·:HÍ~ 
da Silva Gom<>s, üuva do c~pitã:> do lO" corpo ~r--· 
luntarics da pa:ria Ir.,DJ:l Gentil Gcm:?s. 

c .d.rt. 2. • E~ta pemãJ s~rá pa~a cu da.~a ào ê.ec:::~ 
de 4 rlo !\Jdo c.·~ 186'). 

cr Art. 3." R<3vog:\o-~e r.:; ài"?03içõ s em contra.r~cr. 
c Sala dss coul!:::i~•õ~s, 24 de .t~gJs:o d"' 1870.-::_ 

O G~mu d~ Ca3tro -.i. S. Carneirv àa. Cu!lf.a -.4 ra:.'f: 
Lima , -

Lé M, e fica adiado por pe~ir a ~:a.hwra o Sr :Sct:e:. 
Reis, o seguinte parecer: • 

"Parn dar par~cer sobre o requerimento do de:ernhs;:-. 
g:dor Cat:t:lno Jo~:é da Eilva Santiago, em que pede~ 
autorise o png:uncnto de seus ordenado:s d~ juiz de ü
roito, ve:1ci:l.oJ no pariJdo decorrido de 20 de Out~tb:::o 
de 1810 a lS de Março de 1841, precisa a comG:lisr;ic 
de pen11ões e ordenados de informações qae não lhe a.:. 
llia\ra o mesmo requerimento. E por i.sao é Qlla ela ~~ 
recer que stJja a petição enviada ao gov~rno parainf4'!.'"> 
mar a respeito 

c Sala das commissõea 

LllUT.1!3 E:!'l'ILE .5ERGIPE: E ALAGÔ.U. 

Lê ae, jc.lga·se objecto d.e deliberaçã", e vai a ia
pri~r para entrar ns ordem do! trabalb.os, o seg~ 
proJeoto: 

c A asl!emblés. geral Ie&olve: 
c Art. 1. • A província. da SerSlip~ ee limitirá coe1. =. 

daa Alsgôas palo Rio S. Franci:~oo até ! 3U&. fo:: eo 
ooea?c:'' sendo os limites ecclesiaat!oos os me~mos ~ 
oa cnlJS. 

c Art 2: Rtnogão-.se as diaposiçõ01s em. oontrariG, 
c Ps.ço da camar~ dos aeputados, 24 de Agor;t.IJ ·&t:o 

1870. - MlfPZII Pta.do ....... Gutm:l,ãti.-Fid d1 CarfiiEt-
lho. Fcrrllra da Yeaga. • 

Lém-se, e são app.rovados s3m debate, oa aeg,1Li11te111 
pareoeres: 

PRETE~ÇÃ.O DO B.lCa.\nEL T. C, F. IEBlllo. 

c A oommiEEã? de pensões e ordenados e:z:amio.c~ c 
requ&rimento em que o bacharel Thomaz C~ta Fc-
reira Serrão, officiaü-maior da secretaria do trituoa!. Gi:J 
commercio do Maranhão, peae um anno de lioe~ 
oom os res?octivoa voncimentos para tratar de sK 
sanie; e tond.o e:n vi~ta a informação do pre!ide~e ~Q 
mesmo tribunal, é de parecer que Eej& iad~ferid.!:. c 
pretenç!b. 

" Sala das oo:n::nisEõas, em 23 de Agosto de IC7G.
.... 1. S. Carneiro da Cunhca.-.A ·aujo Lima • 

PllETE!'i~lo DE a . !11 Di. R. LI:\'S, 

« A commieeiío de penaõos e ordenados e:z:smín~ tU 
requerimento de Rozaldo :M:edeiroa da Rocha. U.z,. 
1· escript~;ruio da alfanà.ega do Cenrá, pedindo uz:. 
anno de liceoc;a oom todos os aans venaiment<JI pce:!õ. 
t ratar de sua aaude dentro on fóza do Imperio, e é éc. 
parecer que sej !l. r~mettido ao governo par& 53-
formar. 

« Sala du com'Jlissões, e:n 23 d e Agosto de 18'7~.
A.. O. Gom~s de Cas:ro.-A. S. Carneiro tla Cunha. ·• 

PRETE:'!ÇiO DE E. DE 1.. E IOt"ZA. 

" A oommissão de pans;Jes e tt!'denados e:z:a.nin~ e 
requerimento e:n que Edaardo d>l A:uvedo e S~ 
2- c~o.farente da alfaadega de Porto-Alegre, pro~ 
do Rio-Gralide do Sul, pede um anno de lioeoça o~ 
todos os seus ve:ocimentca psra tratar de sua sandt, ~ 
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é d.e p:n~c~!' q·~o e~ja. t6!Il.etti-lo ao governo plr:t in
:form~.r. 

c s~:.s. d :tt commis!õ ~s. em 2l ele .Agost,) .ie 1870.
.d. S. C•rnriro da Cunha.-A . O. Gemer de Carlro, l> 

Jll::FOll!lfA. DO nEC!!I.IE!'iTO. 

• c-.::-, c v-:1 a comm1ssa.) C.e p"li~iiõ; a sfrguint~ in
di~c.çaJ : 

c In::.ico .qu~ se ÍllÇl O !lO regi~ento &3 tegnic.t~S 
~lt~l'= ·V :s : 

c Sub ti.!u!!. ·E-e o § oi" de l.rt 5" pelo scgu!nt~ :-Estas 
CO"C:l"C:J;.fêÕ<::J n o;ncnráõ um pl'C~idtlnto V.:>r~ dirigir 03 
traba!llr:s e di•tribuir os p::pois reh.tivos n ca?a d.it
!ric!o eh:itord, cnoarreg&o.do-se ts.obem dl o:.~.:nc de 
algnus dP.1! '!s. 

c Cads. u~ dos membros dn commiEeãtJ e:x:pcrá o que 
~eoutr-~r n~s papeis coj-) er~!!:e lb.s conbsr, e redigirá 
o re!a~cria que tem de ser apreJentado á csmura, 
ll:!S ti'I:'IDOS elO 3rt. 7' § 4". 

• N; art. f\•, psrte :2', em Vi.t. do- cinco diM- di· 
~a""'e ·- vio.t-:: e qa.atro horas. 

c No mesmo atti o s· 
1eja o n·.rmoro doa I!:embros presentes - diga se desde 
q-~e eskjão presentfla 'tinw e um membrcs pelo ID(n~. 

c Ao art. 15 addit~-110 : - Üd ps:recet>es á'3croa do re-
conhecimcn~o · de no1ot de tad - · 
-.o nnto e q-uatro hou.a depois de ~ublioadcs no 
j'>rnsl da ctsa, osservnndo ae em tndo msi5 as ili~posi
çü~~ !lo1 arts. 1", s• e 9•, ~nos na parte relativa ao 
Jllnt:!:ento determinado no 2rt. 7• e ficando ente · 
qu se na pnmeu·s. aeseao e que trata o menno art. 7• 
.:Ungnem e;c apresentar recla.tn:l!lclo on oonter.ta.udo, a 
com.mie~ã" poderá 1avur lego depoiB o aeu parecer, á 
mta dllll actas qoe lhe forem presentetJ. 

c Sala dst~ &3ssões, 2i de .Agosto de 1870.-Jf. F. 
Corria. :t 

ELEJIENTO SEl\'nL. 

L?nrcil'o ela Cosh Ga.imtt:!~ as transmittio a anügoa 
&e:lS ospitdiata.s, que, confeocionudo elt!ltub:ls, o& aub
mettou s.o govJrno, e agora os submette á camara, afim 
d'3 re::êb;l: o !avoravd parecer da sua oommiasãco • 

Vem i mesa, ~ lido, apoiado, e fioa adi&do por ~dit 
a pa.!c.vra o Sr. Araujo Gó~s, o zq;ninte requerimento ~ 

eststatos da socieds.:ie de erruncipaÇão) af.ü:I:. de dar o seu 
pare~e~.· sobre e'lA! .-J!~:!o .J!artJCr. • 

O fn . CAl'IDII>o MeNDES (pela ordem} :-Sr. presidente~ 
na tõe.s~ão de 1853 tive s. honra de oflereoer ·á oonsida
rsção deata Rugust. camar.a um -projecto·.oreiUldo uma 
provinaia no territorio ao :norte .do Amazonas. 

Os povos_de!6e t~rritt.rio, que habitão -oa munioipioa 
de Mae11pá ·e MazagÃO, . mand&ríi~ ',zn l8S9&-4SIA& OSJ& 
duu reprcsenbç~BB aobrtl41qnelle 8tsl1Blpto, e a hoJUada 
commietio de eata.tilltioa.deuc aMo, etn aeesão de 13 dt 
Agosto, den nm pl\reoer,.qutJ foi &pprovado1 .reau;ttendo 
ea!B.B repreeents.çõ~s ao_gov.ern.o pa.."& informa-r .fobre a 

~.: e a e<:.\ a.. 
No anuo paBSUdo-eaae projeoto entrou em 1• "diacas

aio, e foi approvaõ.o, sendo rell:lettido na m.e~r:na oooa
eião á hotuaaa commi ,são ile estatistioa para ·interpôr 

J . • 

No anno . eorrente oa habitantes do t.rmo .. e -oomaTca 
de Maeapá· mandátio entra e m:úl elaborada·l'eprts:!n
ução no a.entido da c~etçiio. da .meema provinei,, em . 

Ora, oomojá ·e.ttSJDCJ~no qiUU'to mez u •atão e a 
honrada com.IIlÍ.a3ão -de -esta.tiatio&Aind.a não ~ dado 
o aeu paraoer .obre· aemelhao.&e aasnmpto, -Tel:lbo ·agora 
unicamente ~lú:tar da :Dleslna . honn.da ·oollmliesão a 
·graça de adiantar.-o trabalho do .seu parecer, ·4fim de 
ser a msteria clada :para ·• di!oaaio no •tempo mais 
breve que !ôr posai Te! ; -e por iuo reclamo ignalmente 
.de V. E.z:. o v.alloso .auxilio .de chamv .& &ttençiio ela 
honrada.oommiuão sabre .eate projeeto, que me,parcca 

O SB.. M~:uo MoaAes requer urgenoia para ·apreeen- !ler de &mll"Cla importuoia. A cresçio .deata proTinoia, 
tat' e fun:lameJlter wn requerimento que · quer mandar . oomo pretendo moatrar no . debate, tem para. o . Imperio 

_ _ _ =.i_::m,;..,~·S;l=-· =· ........ --~==~=;;r.;~::r.:-;;;~:;;;:-;;c.:;::-----t-~~di-aloaaee, .o qae i:l.Mi:mcte aio ae tem.q.aerido 
r. a. a camarl' , -reao 'tO p ver. 

O Sa. ·PnEIIDENTE :-Tem a palavra 0 Sr. Mello H:. 17 a unos ~!lO otrereoio projeato, e até o! presente 
Moraei'. :1.p~uu .tem elle tido uxns. ~6 diaetlSsão,. quand2 é_neoea-

0 ~n tbu.o MonAEõ : Sr. presidente, pn-M ....... >;ft.,..,.....-+-___:;~mueiJull..•.qeur.a!l.-11i~o_j·:,Op~6~deL:.B.•..ter~n~~Jgo.la.~ti':' • .,ruaLg, ~lilloglllowqu~ellle~staf&<l~e~ej~allid~e-a---
para -i.?po<ita.r na• honr&daa mibs cie V. Ex. os estatu- vida 0 oompletl\mente :~preoiada. 
tos de um:. sooiflde.de quo se quer estabalooer e!ll todas as Daaejo que a 'C.itnars àisoata 8880 projec~ afim de 
pr.:>vinoiaa do Imperio afim ci.o aoahar n'l cspliço de 24 qu.~ 86 v-::ja 0 t'!mpo que inutilmente temos perdido na 
n 30 11n~os a osort.vidüo no Bruil. Logo que a sooicda- demom de sua adopçi~: assim oomo 111 razõe11 <ie alto 
de Abolbio~sta Fran e~~ eo dirigia ao noPsi> gove:.:no interesse que 0 recommendão 10 pa!z Eob tx)dos os as· 
pedind.o s libertwão dos etcraTos eAm ta &O;)n.selbar os peatoa em que 116 queira ~noarar a- queat.~?· _ 
xneio.a p1aticos parll C!se fiir, um cidadãJ importante, o l Não 118 trata, Sr. preudento, de uma a~.mples creaçuo 
St. J :>sqoi::n L?uroiro d~ <Jrstn Guimariie.•, pen•ando I do pronMia, mas de objeato maia sério, que ia.teret&a 
n&'l OJnee':lnCn(Jia•· f:tne!tB.S de umn. emcncipação te- noBE-O !n~!lrO 6 grt~.ndezl\ nacionel. 
'Pentin~>, ;··rot>ti.rando conhecer a população escrava elll E' .:ata 0 pedido qu.:s faço tanto a v. EJ:. como á 
t ·)2o a Iop~ri ,, M te:vio do ~cnso qno a a:1mmi~iio C.a honrada comn:is.!ão de estatietica. 
e~p: ~;i~&o d j h:riz npresentoa om 1867 de l,4CO:QOO \. 
escr-iv~ a, •1s ~"h::c ellos reo:mbcccu por caiculoa bem de-

1 

O Sn. BrTTE"co-cr.T {pQla_ or~em) lamcn~ que o n~-
mon~trl>dJa qn·_, C"m a som1!:la de ll:?,I)N~:O<.OS em 24 bre de?ut:.d;) pPlo Maranbao t1"e511e oooastao de qnel· 
annos <' E~:'..ria. ex.tin~ta. a escrnvidão do Brazil, COlil xar-se êLI commiuão da estatística, por não ter aprceen-
grn:d~s vu.nta~;ens para os &enhcres, para os eacravoP, l ~adc parecer áol!'roa de um seu pr~jecto oraando uma 
par& a :;'~io:l•,dd o para o g<Jverno. I ';lroTincia. 

P ;.;.rR. cs &eohorc:J, porq11e lhes é garnntiao o valor \ - E' ea~~ uma . dca maiores diflicudades com que lutl\ 
cios l!.>::rr.vu::, que pode.n tioar a acu 50rtiyo mcdiRnte 0 i easa. oom~ão, ds que o otador tem a honra de fazer 
pr~:ço ilo ~laf;u<:l, que sc:-á na proporç?;o do valor de t patte e qne o proprio uobre cleput&do n~conhecemu,..;.:--
c& -.a um ; &OP ea~ravoi . porc;_Ge iicio cmancip~.doa dee~e 1

1 falta-ri os dados ests.ti&tiooe o os esolarcoimentoa indis-
o actJ õa be~. ecrcm par.-aud.aa as c<n tas de liberdade, pcnsaveil a rc.apeito d~ todas na oondiçSes que são de 
ficando clles o~nihados a pagnr co::n o eeu tr11.bali..to o I abaoluta neoell8i.ir.de oonhoccr para ee dar parecer oon.~ 
T"clor d~ t o i; omAI!Ci.pação; á sociedade, porque, em acieucivi'O tobre taes creações. 
lu O<;~r C.c ugl\bundos o proletsriog, fio!l oo:n ho!llena I Nã~ é ~6 er.te projecto, &a mais .outta& iividinio 
~Ha, qu~ se e::upregaráõ no trabalho, o qo.e não 1 Minas-Ge:-aes em tre:cJ pr .. l'incias, e a oomrni~siio tem 
r.c :. utcc~ com ()I! quo tê m f-ido libertos em vcrbaa toFta- \ enc;ntr:~.ao embaraços pBra resolver tão melindroao 
::n-: :-.ts;.r:~>e 1 qu", llt>-hindo da escrrnidão, BGID nada lhe15 I asaumpto, .n.ão e6 pela falta já re!ericla, como p~laa 
cu:·t&T, -pna o estado l;vre, tornão-ae inuteis e pe~;adoe circumetanciu aotu&es d<J thcsouro. par~ ?omportar u 
:4 s :;oieda.:i•J; ao goYerno, porque, -sem dut1'8hir-ee de c"!.e!!puas n'!ceuariu ao· aup;mento 'doJ divenoe raml)ll 
aeua im 1,crtr.nte;~ uabalhoe-, deixa ~ eocioda~e Emanei- de alim.iDi&trapo que cua div.i.lão ba do trazer-lhe. 
pacicr:t c.s eui~dos W. liberttu;ão dos escn<r<l5. \ Entretanto, o orador aseegura &O nobre deputado que 

A'Eim, tendo sido c:~t:.s a;idw que teve o Sr. J<iaqoi.:n 1 a cem~ ha d" empregar wdo o u forço para 
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ap1•esentar um trP.balho que, embora não pcsaa satit
fazer completamente, ao mono& apresse a sclução ouo 
o mesmo nobre deputado deseja. -

O SR. CA;'D!Do lvi>ENfiES tlacbra ficar aatisf.eito, por
que só deSSJ!I que so fu9a algmr:a oousa. 

O Sn. BENHnHM (pda ordem) pede que soj~ dad) 
para ordem do diu, o projecto que Jrê~ quatro tabel
Iiã~s nBeta c ô.tte. 

O frt. PRES!ilENTE diz qn9 stteml.erá Gm occ:;siã) op• 
portuna ao pedido do nclne dHpnt~.ào. 

PRHJEIRA PARTE DA ORDEM: DO DIA. 

ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO li. 

Continú~ a 3' Jison~·;ão da prop•:sta il.o pocle;· cx:y;u. 
tivo qne autorisa ~. govBrno a cantr~.hir um ernpres
tiruo d0 35,000:000!1 dfmtinai!o a compietar aa liahf:S 
da estrada de fel·ro de D. Pe:h-o II, com us orr:ondas 
apoiadas. 

® l!la•. Pm·eh·a <lm IBHva (Movimento de altenção; 
silencio):- Qtland.o tive !! hon~a a,. pela primeln vez 
didgir a pr,!:wra á OP.mara áoerca da proponta de que 
nos ooaupo,-aoa, não oncont.cei advernario a qnem res• 
pon<ler. U)j .. , uoh~B iloputado p:lil Bahia, qn<J me i.'ro
oeilêi•a no tribuna, pcato que se decl~ru>se contr!!rio rco 
emptestlmo de 35,000:000S, peà.ido pelo gov•nno para 
terminar n est~ada i!e ferro de D. Pedro li o prolon
ga-la até o Rio das Velha>, allegcu apenas duvidas, a 
oppo~ desconl!:>.nçaa e susceptibilid•ldeP, quo foriio fa
Olllr"las de desvaneoer-sa. Coube-mo, portanto, dec·graçf.l· 
!lamente a tarda ingr>J.ta de fcrmvhr umg exposiçffo 
de motivoo om favor da proposta, encarando a oob a 
faoe politioc, moral. G .econorniea que ella r.pro~mtava, 
e que· lhe d~via attrahir o assentim01Tto da cm:mwa. 

Mn.rchov, porén1~ a diB.CLT!i!Etãú~ crtlrwen~ d.es~~nvolvcu .. se 
espantosamente. Ultrspasaanio os ·limites mltm'•lGS e 
circnmnorlptos que ao 1he havião fixado, suscitou quea. 
tões connexas, deslocou-lho o tdrnmo proprio, e até 
confnudio .. o oob nm montão i!o assmnr.tos nH1"ios él.e 
todo á su-g, e&Jún.cin e neu.o QBJ.'ftOtGri.G pD.l'tif.mL}l'Bi!e 
(Apowdos.) 

Não se admiro~ pois, a nama1·~ e nom t>e n-:olente ee 
hoje, t,mdo Sil M fslbr pela ,aeguuab Tez a re2peito ih; 
mate:da, d6SVÍtü'<mo tarrtbom um pcECC· O.o oa·m.po 
regular <ht diJnussãoj acompRonhunilo oa ]llPsti'Baou ora .. 
dcxea qno oombatêrão 9. prcpostn. até mH1:J julgár[o <~Ues 
oourerdente et1.tabaleaer a b~so da ~ua t~J,;'g'~·J:rL:nh:ç:o; e 
deeiiguar para f1rona da h-:.ta que encetr.~.vãv, 

Fr~-lo-hei sem a menor paixfiô1 com ~:. mo.1o~( c;:lm~; 
não pertenço a nenhuma das duas :vovincii:;D que at6 
aqui aa têu1 iruvaà.o d13- pr,t.daticos cinm.er; pDl' intsrD1e
dio -de 8fUfJ diguoa reprcsent~ntee~ Rep~:eser":t~U\'li G r~ a~ 
pel elo neutro e do impai'oial, julgando e.i1~al r.egundo 
05 diot~moa ile uma equhdivf'. justiça. 

A proposta autoxtbfl o governo: l', a levant~r nm 
empreatimo de 3~,000:000fi p:mJ. !lpplical' íJ,OOO:OOOfi á 
coucluaão promptai!aa duas Becçõss que fa.ltfl.o iia e"tx~;d& 
de ferto de D. Pedro II, e 26, OOO:OOOfi !W sou prolonga· 
menta até un1 ponto, o de Macaúbas, no Rio da Vel!:n<s, 
provinoia de Minns Geraes; 2', a con~pn;r as nrçõ1s 
emittii!as da~ estradas ile ferro de S. Pilnlo, Pernam
buco e Bahia, perterweutes a capitalista2' ingleze:;, in
corporando & preopriedada dne tres empr·ezas ncs bene 
do Estado; 3', qumdo não passil cnnsagnir este 
ultimo reoultado, a proceder ás nlloeas~.rias cxplnações 
para seu de~envol•1imento naa respectivas provinoias, 
tratando oom··as directorias das referidas comp~nhi2s 
em:if.ondres, afim de dl'ectuarem por &i ou oomentirem 
que o governo imperial o faça direot~mente, ou por 
meio de outras companhias, . 

Creio que 59 acha uestRs palavr~s ccnsignado todo o 
pensamento da propo2ta. (Apoiados.) 

Felizmente, senhores, não exi~tem mais nem entre 
nós, e men.os em todo o mundo, as idéa.s que hQ 20 mmos 
predomina vão eobxe estradas de ferro. Ento.udi&-se então 
que ellas erãô metas em prezas oommeroiaes eecc•nomi
oaa. e assim não se podíão ooUBtruir senão nos t(mitorios 
ouj~ populaçil? agglomerada e.~iqnezas do wlo s~.aobas
sem tão perfe!tv.mente conheONilS, que os luor,;s 1mme-

di atos fossem oertos, e o~ oa pitara não corress€m o 
nJ.Gnor risco da p0:.:dcr-se .. imlLtt~bilisnnJr:; se :ua t:Jn:a .. 

Com o co:::rel.4 do~ teL\t:JOB ID.oUHi.cáL·5o-to ~::s Of>i~·d.õ :s: 
to à os ~reco11hooe~ hoj_H ~qu; . a1, e.strndan do ~st.=.o têm 
funcçoes econ.omrcDs_. ID.··.\U;-~~n::.cs e o::·mmc.r:.:I80 ·, pro .. 
movendo debaiKo·c1e~?te pcnto cl? ~d:_,t.9. ~::~nde<" L·f:lhol·a ... 
mGntos :nr:,teriae.s, 1('rgo .des~:nvd i!ie,:-,=Iltu de prcs.t>·rida .. 
de phys1oa ~gozes cb v;dR, l'YO;~~rcr:so~ impor~:n_Jte~s dag 
artoa e das h.!dust;_·iftF, -:;~ luc:::o.ll provcitJFM·H d~J u~.r~itEes. 
Acima, poré1r-, deH!W:J benetioios; n.iDgr.L~-nl ht:. aotnal· 
mente rn:-d,:; que Ünvid~'J qt~b F.âe tr~Y~.b~ci.J:t ES P.Et3:P..~L~s a@ 
ferro podero1oo inst\·um_f.::Uli,..1f; n1<n·:.:eo o p: EtíiJcs, pro .. 
pr.gaudo f.fl luzes o n; civi>.:~~aç fiJ; ;r~ h-.tdli~ 
g•mcitF', 0 ü~'ú:íln:io j:d~çõ..:l:l i~ltim~l.e es:::.dt_L---: e 
p8.thi!?.r• iSatrcitr~s dos rniruoB 1 em. !H'cvoii;) rh~·:- :i 
~~Õel:i tl da.;: n~cinn[Ji.~m1cl, (Apo;'a1os j nPiito he~u _l 

~f~r~:1~fi:~:;~~::Js:~i~t1:':;~~;:;i~:~: 
pauso ___ que o enriquenen~; I.n&tcridrrisute. (.1;r;r(do!.) 

to,t-. ·~~~~~1~; ~~~?~~-~;[~~~-Í~â~~ l~~.:~~i~~~~ ~~o~~~:-' ~j~~:_~!~;._:~~J~~ 
do fe1·ro: :ncn Estndo:.•·- U:r:J:1C!oi!. de:. Am1~dcu do l'~07.to, 
parte-se dos cGntros oivilü~Rdoe p~u:-'1. c-dr~str~o: ~~E1~'nndo 
a locorrwtivJ. pot rl:!eio d.~s b_~8nh~w .. -(c::-tor~ c;1 H;ns ~-;n~o~ 
jados autoreG dt~ que o mr,clnülo~ o Ul't~_do, OJJ :u--~:1rhbae, 
a tco~J?.9.nh7,lo ~f~ra cony~r~'~1· D3 bo.~2nca err; uuHi~·aaos, 
as sohdoea emJ_ v1l<a:1 e cv.;_~,c~. e;::,~9.I;.C 7E? reeen;:-1· ~;'!o~·a~o ... 
r.e!l que lhos ~.tl'rtzsm. a ammaç[w, n -;-1dr-1.; a- :u:1sb:·u(lÇao, 
as ?Utes; as ~cknciaa, a civilieação . Em ;:trJco tomro os 
oabedê.eB empr;Jgr.dos n:; con·,t; mção das viaa fareas 
r:ão iude~a.nis.e.doo com usurn; 3ão pílgca (JOn1 vantzgGnB 
extr•aordnmnc,s. 

Pocl.ia, pó ia n BmzH, qua i!Gvo nsph:0,l' o a f6i'o3. da 
segunda .gn:ude naç~ão aluelic;:n~, de to i·~~~ attonito . e 
psrar ir!:eilect.ülo ~ N:;io fl,;~ia pol' certo flrekuàe;: a 
ma1 c h ar o oro a Ot~lcrld.2.L:e do;) E;;tr~do::t. U nidrs.;- f.mrique .. 
oicloo ta doa os dLs pOl' um:1 espauto"a emigraçftu, que 
p~ra eR39. regil\o rw ~,tira e pede trabdho o [lB.t.d•l. Mas 
não ptH!L~. t0rnar-se tambsm. um mat~o, qun c6 serve 
pg.r:1 rupresent'::r t'. irr~~:_gom t·~·iste d?. rotii3R. ·!

1
1llui:o l·em.) 

l)1ovêrã:;-;:r~~~ rorts.:nio, 03 i>,nim.(S F'~ t~'ir, H c ~'.1~··.:- nte a 
docret.áúlo~J.G qu_,:-~:.i 2 um te~~Jpo qnntri:: g: ·-nJ.{u estza ... 
dvs do fr.n-:::o1 ~ (o Rio Go Jp,::;,d:~o cnrn a tihdo cl:·, l>e:.. 
<Ire~ II, r. à .• 1 B~hü;, ?. D<J Pern· mbuco, <la do'.·!. P~mlo.• 
Q1.]4tro ::o~i:~o cs~dlâàa!~ cs >rhx~dros 

~~t:~t::~iss e o ,,A,gi~:;~:~i~~9~~'~;l;r,~0~~~\:·I;~:l~eü~: 
A~ e ·:t:,_r..d-.:~:'1 c~';J f' t ro coAtnL::::fi.,:, Sf:l' cu ccnJ:;t:l_:i(h~c di

re~-:t·---~rú.';):ni·a p:J-Jr:: govf"Ino;:; ou concedid~t·~, tL:ro ~-' en~pre .. 
zus r~. comp~;nhin·'! particnl.'wes, a~·hn de ~ti'- c:F.~·cutarom e 
ousteL,re''ll por sna con~~t~. E6to oegu;~.:::o mJio é .hc·j3 o 
acdto" gHrfJmonte1 porqne o Est&do deve· c1esrm_hr:raçar ... 
so o _ro.nis pon~ivd de f_r~cs~õ~s a~hE~n; ~í ~d.mJnl.- trr:ç-P:o 
pubJwg;. 0 dJJXf:l' fi llllCli:.t.lVn rnChvd.u:J tod;·_c• ~!':; (?·IT

piBZaa iiJ,.IuEtdncs, p:J:rque oilH;;; rudho-c xr!::ru:.jãv ceua 
negocios, o o r:;spidto rle nu:wciação f;enào !_Jroveitofli8simo 
ao Frogreum; cumprG r;:nimLr ~sc o p.;:c~~1K"•.r-,-:o com 
toda l'l eolLcitade. 

J.ÍB ld5 quo ilsteimlnárfio n, constrrrcl;:ão Cla~.mnl qua, .. 
tro e0trnc1Ga de ft;rro brBzileil'r.s 13hhin!.HeHtc fix1irão o 
p:rincipi-J da ns inc~t~rporp,rem ooropP.l~hiJJs :~nc1Bymas 
pnrs ~evsr-~o. :!: cxccnção as ohrRs importml:ss que se 
lhoS lD.C"füTIPL!. 

Qu~,ndo tne2 ooncccEÕes S'J fazem~. compr.nhir•s par
tioulal·es, um de quatro P.rinoipios em geral pred0minêo: 
ou rubvenç?\o fix~c e por uma vez só pr•ga pdo Eotado 
por oc.Ja um ldlomatro de obm executada, como premio 
fs ~m:ocisçõos qua se encrurregõo àa const;.ncção e 
cusloio das viae·ferreas por sua contn o rlsoos; ç.u fazer 
o Estado gratuitamente obras de ~rte, com. q"e ss pre
aenlêa, enc~rr,'•gnndo-Ee ellas dos twbalhos brutos; ou. 
perudttir-lhos a propriedsdo perwnnento de Euaa con
strnoçõos_, sen1 o menor p::emio cu rosponsrl.'~.dlid.ade do 
Eataà.o ; ou enfim nm'! g:mmtia ile jurao pgta os capi
tU03 ompregnclos : ocdm é que nus naç:ões m<dd adil.lll
tadrs LG. tom do,empeub:do este aerviço. 

_,\u lei8 br~z'ldri.s adaptárão eate quarto plinoipio, 
quo é con·,i:lerado actm1lmente como o mentn vant~joso, 
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podo que entre al~u~s. po~os 89 pr~Lhp1e ainda : 
lh!:ou-se uma gsrant1a a e JUro peloa oapxtaes empregR
dos pelas compr,nhias que se iucurr.bis•emdas emp:ezas; 
na cofr8õ geraes oompromcttê;lto-ee por ó %, e os pro
>'incia~n da Bahia, Pern•m baoo, Rlo <!.e Janeiro e 
S. l'ndo ror 2 % addicicnaoe, no intuito de faoili
~nr-se " incorporaçii:o à as companhias. 

D e fdto, ~s~im estabeLcido o a.t;xilio, lie organis~rão 
quatro companhias para gs quatro estrada" de ferro 
prúject·;das; tre~ om Londrez pr;ra HS ch Bahia, Per-· 
nambuco e S. P • ulo, e umn no Ro de Janeiro para a 
ile Pedro li, e as übraa niio tardárão em ter oomcyo de 
ueouçco. 

Como te B:lSOitasr.em dc~vidna e que5tões àesagrsàn· 
HiB entre o p;crerno e r s oompanhins, deliberáriío os 
legia1ndor>ca brazileircs, P'lg lei <'e 1860, quo o governo 
cozr.prm-s-.1 r.s r.c;:õea is cotnpsnhir.s, e inoorpr•rae[e a 
'>roprie:!P.2e à<s qnstro oatra1as ncs propric a do Estndo, 
:orn:1ndo· se o gvverno em prez&rio. Con~eguio o governo 
comjmn· '''"irn toda a propria.Jado d·• estrada de Pe • 
ilro li. Nõo foi tão feliz em relução ás ontras treB, ha
TSililo g.'\ quirido tGduvia psaéar pura 1e:t noree mnitra 
ils. i! r.cçõoõ . AsBim a pdmeira fico a propricdatlo do Ej
to/io ; a:.1 m&is, p(.rérn1 continuârão n H~r regidLs pelas 
diredoliss i1:1glezss com Eé :lc em Londres, 9 pelas leis 
ingle'"s, le_gu.ndo Eeus contrgtos primilivc,, poato que 
o goY~'no r e tor!HISEe um dcs ac~ionist<s maia impor
t antes de1les. 

.As e' tradn! de. Bahia, Per.uombuco e S. Paulo, execu
tárflo·sG na extensão contratad~. A p rimeira partindo 
ca cidade capital da província chegou a Alagoinhas; 
a &ganda unia o Recife á Agua-Preta; a terceira se· 
guindo de Snntoa estenceu-se até Jundinhy. A de Pe
dtll li, continur,da vagarosamente, pois qu" apenas 
póile cr:,preg•r Ba ccntinuc.ção dts 0brns cs seus ren
dimel_ltcs, ainda até ago a se não comp:etou, e ss a 
deixnrem cntre.~ua scs seus t6 recursos, ís~o é, á sua 
renda pBrr. conc!t1ir-s~, em mencs do seis annos não 
teremos a v,:ntura de vê-la chegar de em lado á Ca-
1lhoeira sobre o P~rabyb&, e de outro ao Porto -Nevo 
•h· Cunha, fixadrs como Eeus pontos tcrminHs ao sul 
B ao norte. 

Tem ou não estas quatro eüra:1as compensado já os 
sacrilioios q"e o theoouro ft z promovando-as ~ 
N~o hnven\ no -psiz, e nem fóra delle, uma EÓ voz 

1}U.e o àeiu de affirmnr. Apoiaào1.) 
A de Pernninbuco, apezar do erro de voltear o caeo, 

em vez a e ir em àireitura por terrenos r.J.a ir, produoti
-vos, apez~r das dissipsções egcandalo~as de dinheiro, 
qu.e na sua construcçlío ~e consumirão, rende de 4 a 15% 1 
sobre o capital hoje de l.640,GOO libras bferlinae; a de 
S. Ptulo apresmta o mesmo a9pecto florewonto, o 
proroette corno nquel!a mais fnoravel futu:o, sobre um 
ca.pit~l de 2 .400,000 libras; 11. de Pedro li, posto que 
n?.o e>tejr.. ooncluiúa, rende de 7M a 8%, tendo gasto 
já cerca ile 34 a 35 mil contos; e á proporção que se 
estende, é facto averiguado que deminuo a despezR om 
reltção, e e!ov& a receita, de modo que àevemoa contar 
qtlando (Ouc,luida de todo com o rendimento eutre 9 a 
lO%. A ila Bahia foi de oettJ rns.is infeliz qu~ todas: 
em vez de pa1·tir de um porto co :no S. Francisco parn o 
interior, segr.io da su!l capitsl p&ra costear o l'G oonoavo 
por tenencs aridos e pouco ~proveitavei•; mal rende 
pnra a suu despeza. 

Ainc1~, portanto, que 6lgumas não paguem o juro 
lnteiro paru o capital empi·ega.do, já immensoa baneílcios 
tom colhido o pr.iz, e nosm obrigação é h oj ~ corrigir 
os. erto3, a perfo'çoar-lhea os progressos, e detenvolvê
las da mo<1o a prosperarem com mnis srgttriàade. 

Cabls.-m.e já então a honra <:Ta ser cleputnclo, e meu 
-vota fJi favoravel á conosssão dessas linhas. '\ ão me 
arrependa h oje, to~avi_a, npezar de que o Estado tem 
:hito a~crifioics pteunir.rios com a ganm.tia psroial ou 
completa de J;rea dMemprezns, ~xcept.usnda-ee a e~trada 
de farra ile P~dro li, que é a unica que rende mais do 
que a garanti!\ fixada. 
Qu~<ndo voté rnos que se conatruissem ~3sr.s quatro 

eatrailR•, ent~ndemos que estava tudo conoluido, e ce>n· 
·;in h a Crt1zar os brs ças 'I Niío; não foi e nem podia ser 
o p~nssmentJ een!ío continua-las, promovê-la~, prolon
,ga-la~, á proporção que foeae poaaivel fAzê-lo (A.poia
élQI.) Ellaa Jizerão progredir a agricultura e a induLtria 

nos -lugares qug percorrêrão; oumpria c cumpre e• tender 
esse• beneficios a novos lugares. (Apoiados .) 

Nf.o ~un chegada a .oooaeião para esse desideratum '! 
Niío torminámos ~loriosan ente uma guerra no estran
geiro, que nos consun:do extraor<linaria cópia ile gente 
e qnsntias importantes do dinheiro 'I Nãü suspendeu 
c !la E. murch?, progra,2i va do pniz, chsmanào e attra
hindo a si todas ~s att;;nções e cuidados do governo 
e do povo, psre. vinp:ar n dignirLde nacional e levan
tar eeus brio~ de indeponàenoia~ (MuiiN apoiado; .) O 
qu~ nos cumpre r g ·r a smão r e ganhar o tempo perdido 
oom a guerra, reoupernr os prejuízos que ella nos 
cRuecm, m·ear novas fontes de riqueza industrial no 
pniz, que com pensem os • trazes a quo a luta nos devia 
ne,~assariament~ arra&tat' ~ (Apoiados.) 

E' nossa obrigação volvermos lO estndo normal, e 
prccurarrnoa os augrnentos do peiz; terminada a guerra, 
reP.t~boleoido o e-quilíbrio finance iro, como já o fizemos, 
tatisfaçamos ae neoeBsidsdes ~ mpirações do psiz e do 
povo, na ordem matoriRl. na ordem mo~nl, na ordem 
política e na ordem social. EmquRnto durou a guerra, 
ac.h>namo-noe peadoP1entorpeoiàos, e todos 01 governos 
se defenilião oom sua continuação pura aohe.r desculpa 
a seus erros e <leleixoa. (lipoi"io1.) 

Demos ao paiz 1·eformas que garantso direitoe civi! 
e polilicos dos c'd,dãos, que lhe tragão melhor admi
n lstração do justiça e menos porr.eguições e srbitl'ios de 
autoridades; demcs ao paiz reformr.s que o livrem de 
vexa:nes oom o serviço militar da guarda nacional, 
com o recrutame-nto violento e continuo e permanente, 
de homens para assentarem praç1 na tropa de linha; 
demos ao paiz gamntias para a liberdade do voto, a·iim 
de termos elei9ões verdadeiras e sinceras, oamarss á 
imagem da opinião publica, e governo representativo 
r eal ~ effectivo, e não eó f;ntasmagoriae. (Apoiados.) 
Demos emfim ao paiz liberdades de lmociações com-· 
meroiues o induetriaes, derogando as pêas da legislação 
oasuistio& d.o 1860. (Apoiado• ) Mas demos igualmente 
so paiz melhoramentos materiaes, àeeonvolvimento de 
vits de oemmunicação, progressos Slrios, pi>r!l que elle 
oada vez mais so una em torno das iostituiç~t s, e de
baixo dos auepioics e bRndeira da unidade geral, qu~ 
foi e t"m sido o teu genio salvador. (Mt~ilo• apoiados .) 
E' chegada. a ooaa~ião de termos gvverno trabalhad ~r, 
nctivo , iotdligente, que reer!(a o paiz e o encaminhe nos 
grandes des:tinoa para que o fodou a Providencia divina, 
deixando a rotina, não se contentQndo oom o expediente 
dos ncgocioa o co!locand.o•se na dianteira das necessi
dades e aspirações publicas para o dirigir conveniente
m&nte. (Jp:oiad. s) 

Em relação ás estradas de ferro, 6 emfim o mais 
opportnno -inomanto para lhes dar o desenvolvimento 
que ti verão' em mira os legisladores, e por que o paiz 
todo estremece de ancia. (Ap oiado•.) 

Seja por quem quer que fôr apresmt::dR esta propos
ta., não h a pura mim queetíl.o de m n!iança cu niio nas 
hnhilitaçõe~ de quem está no poder, sendo o seu fim o 
qu~ ac11bo >le expô1•, approvo-a. (AJioíador) 

Acha-~o, porém, o gaverno em freute do trea compa· 
nhies inglez•a , com séde em Londres, contratos que 
culitlpre reapeitar, oonoedendo-lhea privilegias par" oa 
prolong~m~ntos, oomo são os das ostradna da. Bahia, 
Pem •ncbuo~ e S. Paulo . A respeito da de Pedro II, é 
livre sua a ' ç.ão, porque é o governo o emprezario, o 
proprietario dolla, havenc1o substituído Eim toios os di
reitca e àe~eres á companhifl primitiva que se extin
guia . Assim, portnnto, a proposta. não podia deixal' de dar 
~olução dill',ereto.te áa neoe~sidades das quatro estradas. 
Quanto á de D Pairo II pó·ie livre e desafogadamente 
pedir um pmprestimo para conclui -la nH secçõ!s 'lUe 
Ih• fal!1iJ, y para prolonga-la pela provinoia de Mica. 

Em l'Gforencia ás da B;;hia, Pernamhuoo e S. Paulo, 
autorisa-Be 'para pagnr nos 1\Ccioniatsa seus oapita~a, e 
chama-1as mo dominio ào ~stado, quando el!ea se pres
tem volunt4rismtnte 11 troMr suas SC\)ÕJs por apolioes 
da divBa publica, ou quando o recusem os aooionistaa 
a trater com suas c1irectori<1s o prolongamento e desen
volvimento 'neoaa>arios, obedeoend@ á fé dos contratos, 
como á dev-er de todo o governo mor alisado; e é este 
o assumpto ' dn proposta, porque emquanto existirem 
os contrato~, não podemos deliberar com franqueza 
sobre as est:rada~ de Pernumbuoo, BMhia e S, Paulo. 
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~llpoi<ldo1,) Eil porque se não póde estipular desde já 
empreetímos em favor destas tres ultimas emprezaa, ao 
passo que ee propõs um de 36,000:00JS para a de 
Pedro II. (.ípoiados.) As situaçõ~s são diversrts intei
ramente. (Apoiados.) 

VozES: -Isto é irrespon.di'fel. ( Mu i to• apoiado1 ) 

O Sa . PEREIRA n• SnvA: -Mo parece, portanto, que 
~ p~oposta assim explicada eatá por si amplamente 
JUStífioada. (Muito s apoiado•.) 

O Sa. FERNANDES DA Cm:'i!IA : - São promessas fal· 
'lszes. 

(O Sr. Junqueira dá um aparte que niío ouvimo:. Cru· 
JJão-11 outros muiws que interrompem a discussao, ouvin
do u claramente um do S•· · Fernandes da Cunha -Enti1o 
não not enganem, (allem claro J 

O Sa. Cauz MACHA.DO: - Fdlazes não, ee as ac;õea 
têm garantia de 7 % e as apc !ices juro menor, note 
que a garantia é por t ·m p l limitado ; o resgate p Jr
tanto ela estrada da B&hi• por meio d1 apolices é tão 
'!)Ossivel como foi o da estrada de D Pedro II. 

O Sa. PEREIJIA DA SrLVA:-A questão unioa, pois. a 
'fentilar-ae, é a seguin te : convem ou não, uã) ~ó o 
emprestimo pedido para a estrada de Pedro li, como 
a providencia !em brada n re~pcito das de Pernambuco, 
Bahia e S. Paulo? . (Muito b,m . muito bem. ) 

Tratouei da questão em ai . Ha ou.nii.o ur11enoia em 
·se oonoluirem quanto t>ntca as duas s~cções qus faltã.o 
da estrada de ferro de Pedro II? Be~ta para decidi-la 
affirmativamente a estt tistic .. doB rendimentos desta 
estrada que, dauç1o ainda não acabada cerca de 
8 %, paga llD Estado o• juros das apolioes, que 
e!le emittio para compl'Sl·-lhe a propriedade, e mais 
la 1 ~ %, ou cerca d~ 300 a 400:0008 annuaes 
de excedente. Deixando-a entregue a seus unioos re
cnrw&, como tem ido, continuando as obras com o ~6 
liquido das r~ndas, em seis a ~e te annos é que se con
seguirá tel'mint>-la. Ora, as duus secções que faltão bão 
mais produotivas a inda do que a que esbío feitas pre

.sentemente, porque s do norte, cortando os municipios 
da Parahyba e Magé, e chegando ao Port9-Novo do 
Cunha, vai buscar os produotos deass ps.rte riquissima 
da província do Rio de Janeiro, e até de territorio do 
termo de Cantagallo, além da immense. pcoducção do3 
municípios mineiros da Leopoldins , Mar de Hespanha 
e outros, em que se cultiva o oafé; e a que atravessa o 
sul, apanha os termos do Pirahy, Rio-Claro, Barra
M~nsa e Rezende, e vai senir a alguns vizinhos de 
Mmas e os de S. Paulo, prodoctores de café, sito ás 
margens do Rio Parchyba. (Apoiados,) Com mais 
9,000:000S de oonatrucção terá a estrada uma renda 
$Uperior alO% (Muitos opo.ados.) Pagará com nsura 
o emprestimo que se oontrabir, não tendo costado até 
hoje, e nem cmstando nunca o menor saorifioio ao 
Estado, ante~ dando excellentes lucroe e vantllgens 
pecuniarias "o thesouro publico. (Muitos apoiaio•.J 

Não póde aqui haver oppoeição, e nem creio qne a 
h sj a. (Mu i to btm.) 

A qHeõtão foi controvdrtida, sim, quanto ao empr~s ~i
mo de 26,000:0008 para prolongamento pelo territorio 
·da província de Minas · G<raas até o ponto de Macaúbas 
-sobre o Rio das Velhas, (A1>oiados. ) 

Procurou-se, fenlnres, fazer orar que h~via aqui uma 
idéa nova, uma tentati va imaginada para levar a estra
da a Minas , e monopolisar o commercio do Rio 
S. Franoiaco, que ~e dirige a outros pontos. 

Não, senhores, não é uma idéa nova, e nem & hoje, 
a de levar esta estrada á pro·dncia ela Mio as (Apoiados.) 
Foi sempre esse pensamento que inspirou a creação da 
-estrada, desde que o Dr. Cokrane ini~iou a idéa pe
rante o corpo legislativo, p~r meio de "m requerimento, 
oreio que em 1840 ou 181l. Elld a lembrava partindo 
da capital do Imperio para o interior de Minas. A lei 
de 1851 consignou-a ignalmenta. E se no contrato do 
go.verno organissndo uma companhia maroárão·~e li
mite; á Cachceira O· Porto-Novo do Cunha, não foi 
porque se aband.onasse aidéa primordial da lei, sim como 
ensaio primeiro, oomo alicerce, como base do ediiioio, 
que cumpria levantar de preferenoia (1t.u ito bem), para 
sobre e!la depois estatuir·se a continuaç<.o e prolonga· 
manto. (Muitos apoi&dos,) . 

TOMO IV 

Tanto assim !e pensou sempre, e a tradição se con
servou permanentemente na administração publica, que 
o Sr. Manoel Felisardo, de snu iosiesima memoria para 
todos os amigos sinoaros dos estadistas honestos, intel
liganti;simos ·e experimentados, cuja falta lamentamos 
hoje profundamente (muito1 apoiado•), ao ohegar a es
trada á Barra do Pirahy, ptetendeu reformar-lhe a 
diNcç:ão, con3entindo no ramal da Caoàoeira, e fazen
do-a seguir para Minas pela Mantiqueira 6 'falle do 
Rio · Grande, abandonando assim a eeoção do norte, 

.. para que a estrada União e Industria pudesse subsistir 
por si, e servir aoa moradores daquallas localidades 
(apoiados), sem a oonourrancia da estrada de ferro, 
que a rlevia neoas.!.ariamonte matar. {Mui to: apoiados ) 
O Sr. Pnule. Souza em 1866 foi quem de novo nomeou 
cc.mmis;õea para examinar o solo, 6 procurar a melhor 
direcção á estrada, em seu prolongamento para Minas
Geraes; do Sr. Witaker, engenheiro conhecido, possui
mos trabalh1s a respeito, qne lhe farão incumbidos pelo 
govemo. O Sr, Dantas promoveu os mesmos estudos, 
e depois delle o Sr. Ant:to. Hoje só se trata de realizar 
a intençiio antiga. (.ípoiados.) 

Qne m olha, senhores, pz.ra a planta geo~Zraphica das 
províncias do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas-Geraes, 
recgnhece l ogo á primeira vista qu~ formão um mesmo 
territorio, tão ligado, tão intimamente identificado, 
que se dida uma só provincia. (Jp oiado•.) S. Paulo tem 
ainda portos de mar, que lhe servem á parte meridio
nal da provL e:a; mas o seu territorio do norte, rico, 
importante, plantido sobre as margens superiores do 
R 'o Parabyba , não reconhece outro porto senão o do 
}{io de JEneixo; 11 provinoia de Minas, e!!lla então , in
terna~a no Brazil, cem costas m~.ritimaB, niio tem outros 
meios de oommuniosção, outra eahida, seniio pelo Rio 
de Janeiro. 

A estrada de farra de Pedro 1I pois, não era a6, JO.!íl) 
podia ser EÓ para a pwvinoia o o Rio de Janeiro ; seria 
eaJandnloso monopolio. (Muoto bem.) Assim como indo 
á Cachoeira, servia a S. Paulo, cumpria-lhe ditigir-ee a 
Minas, para levar a viJs, a coragem, a iudustria, as 
artes, o progres&o, a civilisaçáo, áq aelle terri torio,cujo 
solo é uberrimo, cujo clima iguala com os melhores 
t em ?orados da Europa . Clja população é recJnhacida
mente morigernd" e laboriosa. (Apo1ado1.) 

A estrada de ferro de D. Pedro li como está, uma em
preza eminentemente lucrativa para o th~souro, fórma 
um exoellente emprego de capitaes; mas não p6de 'er 
s6 empraza industrial, tem funoções moraes e politi· 
oas a exercer (muito: apoiados), e essas a levão neces
sariamente á proviucia de Minas. Quando mesmo se 
pretenda que os territorios que ella irá ahi perconer 
não clarão suffioiente renda ao capital consumido, ahi 
está o tronco com lO% para oompenBill' e auxiliar, e: 
alcancem · ~~ os fins politiocs que devemos ter todos em 
vista. (Mu i lo• apoiados.) 

MaE, senhora•, estudado com calma o assumpto, nem 
isso devemos temer; a despeza será regularment0 pro
duotivn, é minha convicção profunda. Após de serra 
da Mantiqueira e vertente>, enoontrr.-se uma zona po
voada normais de 250,000 habitantes, que se estende 
até e R'o das Velhas, com ter rooa ricos, como são S. 
João de E!-Re! , Pitangoy, Sabará, Lavras, Gtc . Essa 
zona é IC3peitada pela sua industria ; já nos t ampos 
caloniaes alli se fabricava um teciclc. grosso de algo- • 
dão, cultivado e:n 1ea eolo, e elle era exportado para 
todos os pontos do Impel'io , e empregado em vestes 
do.s escravos, oom o nome particular d ~ _'='_lgodão de 
Mmaa; do !li se ex: porta igualmente bastante f amo, 
couro&, queijos, toucinh0, e se maior não é p, produo
ção, se o algodão em mma não tem até hoje vindo ao 
mercado, é porque a provincia não tem estradas, os 
t1·ansportes s"ão caríssimos em oestes de bestas, e o 
&lg~dão alli proiuzido em rama não resistiria ao preço 
do transporte. (Apoiados.) Dê ·Se· lhe uma estrada de 
ferro, barato, facil, seguro e rapi do transporte, e eJtou 
o:r to que easa zona produzirá em pouco• annos e expor
tará dez vezes maia d) que notualmante o faz. (.ípoia· 
do s. ) Pagará assim oom usura as despezna da con
strucção. (Apo iado•.) 

O que é preois ·, senhores, é que na estrada de 
ferro, até mesmo porquo tem rend11 crescida, em vez 
de augment~r-se a tuifa do3 trunsp~1·tes, c om o 1e fez 
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ns appliciição do sy.;tema !lletrico, se reduza, p!lra fs.- Por ora. o Joueiro me patece o pont" IXlJÚI impor-
vorecer a lavoura; é tll'g~nte corrigir esses erros e tant.e do Een commeroio, e fOr iaso penso que ae à.eve 
deleites da tarifa, q11e aagmento~ em 'fez de ooll8er- trat~r da via~·ão de*te PQnto pata a capital da Bahi•, 
var, quando não diminnis•e o' preços dos s~rviços: marchando por e~te feitio de aocordo oomos patriotroce 
tt~m e2se aagmento le•antsdo 1ustoa clamo; es na Barr&.- deputados pt li Bahia. Outr:>a pontos appare~eriõ oom 
Man~~a, Vassoc.ns e Appareoid.ll, e ea. peçc>, instJ, para o temilo, que farão d@sviar ou e~palhar o commercio 
q::ze se atteada á !tlSS ,~r~l;fnoiss tiio fand~mentadaa. ue ahi se cree ccufo e . -

ooldad,s, trazi:io maiores à.eapezas, e t:nhão msior ez:- ch~do. O Sr. presidente nclama por t:e::rs G 11ttcnçã.oJ que, 
tens~. Duas linhas restão em freute, a da Barra do rt.rtabelecida, conlinúa.] 
Piraby e a de Eotre-Rios. Todas M q11sb:o ião a um O ~R. PEnEtli..L DA. StLvA.: -Pe~simo, funeatisaimo é 
P-'nto ob:igado, o da Lsgô:!·Dour8da na serradlis Ver· o terreno em que com os a.pstte& que ouTi se pre~nde 
tentes. Qaal das duas é preferi,el 'f Não ha duvida qu.e queatioLs.r ; a pf.UÜ) cega. e acon~elha mal; e de um 
amb&!l são roslizavois. A de Eot;e Rios P.6tá já bom. es· e outro lado eu noto que todos têm e niDgoelll tem 
tudaàa, conta 441 kilometros até M~csúb.:s. A. da Barra razão. (Hi!arido.de.) 
do Piraby, pela Con.sorv&toria, Ric-Preto e Bom-Jardim, Eu.. senborel!, não sou )iineiro, e nem da Bahia, e 
tem mais tres le~as de comprimento, mas pcupa cerca nem de proviud11 11qui, ante~; de tudo sou Brazileiro. 
de 70 kilametros da estrada já feits. que é a p(.)rçiio e lÓ tr!lto u cnro d<s interefl!es gfraes. (Muito b•m.) O 
entre a Barra do Pireby e Entre-Rios. Di::-se que a Im.p~tio do Brazil, se~o:es, p6c!e ser comparado ao 

" · · · , · • - . , , ,_ • oa rgao 
do Pirshy, é díffionleosit~sima e dispeuàiosÜ:• üna, entre- mll.iB ou r:::eno! import::.ntes cu deser. vohià.o11, carece para 
tanto que a p;srganta de Joio·Ayr .. s presta. deoliv~ sua. 'Te mover se, para. seutir, para respi.Ir.r, para ouvir, para 
para Eotre-Rios. Diz-8a que, pass::~do o hÍo-Proto até fmt!m viver, qne nem um dellcs ac.ffra ou padeça, que 
além do Bom-.Tardim, o terrenO--é-atido-e--d~~·~.~a-tt'e---4--t<o91di<o<ll&>-'mBllla~l'echhee"ma:~eil'lmn--hha-:arl'lm:noonniliar,,:-ppoo:Inq:rJullertt•01odllc~·srlllhii1enaai-uo"Inrcer--.---
tanto que a direcção de Entre-Rios aproYeita. p(,voadcs oees•rios e iguaes no jogo da exhtencia.. (Muito cem.) 
e ri.:cs cultivados do Juiz àe Fóra e Bilrbacena. Dix.-se As prvvincia'l do lmperio, granlits, poquenaa, ricas, 
qne a àirecção da Barra do Pirahy lucra em ::ou par-se pobres, m~.riti::nas, interiorEs, ~ão partes e~senciaea desse 

---~~~xt~e~n§!Sã!!;04Jle~rn~apnlJV'lli. ~..Illíuao:--~~-~~~10-,~· ~aa~---r----g,~~~<-1'1m:r--U1:~~s~ar pelo interesse, pelo ean• 
de, e em deix:ar SOl vir-se o Ju~z de F óra. e Barb:tcenn. gue, peh maior intimidatle, e não ganhar ciumes e 
por estradas excelleutes de roda~em qnu já p~r,s~e. CcmQ irritn:--s~ mutuaxrenttl. fão tod.~ s igus.eP, todas merecem 
quer que sej!l, a ditecção de Entr'l-Rlcs e~tá. estudada; identicos cniddos, pr~t~jãc-~e toda~, porque com o~t 
a onna sinda não suffici<J!ltcn:cnte. Neste estado do eef!rimcnt• s do qnal~ner Cll.ll partes, padeo~ o Impe-
Co'aSas, não deve (;m minha ooinião o governo d~libo:sr tio toco ?eln. se~sibilidade geral da sua organisa-
eem ter feito de novo est~tdàr e 1 x:~:.min&r o traço da ção. (1: ui lo btm; muí:cs upt ia~o.r.) O ciume, a ri-
~9.~ra do Piraby, para. de;:oi1, compar:m~o cs ba::n, de- v~i<l~rtE>, a queixa mutua é fatr.l a todos nós; deixemos 
CldU' por um dos dous. as pr.ixõt!s d.: larlo, c r~jamos antes di) tuC:o Braziltircs 

E' por isso, senhores, qne, além de ter cutra.s raz.õeB, e ?att:cular~t.ente aqui. neste recinto dcs representantes 
eu disse:< Primeiro terminem-ee a s· o .;.• secções dll. ds. ~IM:mbléa geral do Imperio. (.:i poiado.s.) 
C~chceirs e Po:::-tc-No-vo do Cenlla, applicando-stl os TI:at::.-so de: gastar 26,000:000S com uma eEtrada de 
9,000:000S; e nil entanto estudando-se mElhor a c<n· ferre ·ar.·. ~i L • - • ••• • ici.:> e 
•eruen e 1recçao para hnaF, Ee dE ntre-f:ios, se da nem nm f.,v. ·r . Q:cando me~mo o governo não tire o 
Barra. do Pirahy, se dGlibcre coe ?Ctfeito couhec~mcnto juro to-'lo qu" pogar a.nnualmentu f'Or e.&&a scmma, 
dll. questão qual merece a preferencir. pam o emp'!"rgo hs do cbt::r ~uaic:ente para qt:o seu eao1i6cio não seja 
dos 26,000:lOCS dc6tina.J.os á. rovi:-.cia ce Mir:.as. -. rance e o futuro de o~rto n· a · 

• e, por an o, em re açu.o s.oG 6,0\lO:OOOS, c Liblll :"1, pcrque ó uma despez:1 procuctiTa, e o capital 
renlizar uma. idéa a.ntigll., consign?.da u3 lt i de 1851, rle 26,\lOG:Oúl 8 õcn reléreser.t~uo o garantido na es-
q'tle é ir a estrads. de ferxo de D. Pedro li ao interior tr:tc!a E r.ão é 1\I:ms uma pro' iooia po;>ulosiFsima '1 
de Mins.s, guardndo. nns tra:iiç\;~s 021. !lOEsa a dmi!li::- X!io c•recu t>ma Cft:-2-..Ia de ferro que de sabida aos 
tração, almejada peles povon C.es~a. nrcvincia importante; S! U' pt< dt:ctc s, quo crco r. !li n:lva~ inànttria.s, q~;a 
trata-ee, amtim, da dnr a Mine~-G : rn· s ':llllt\ n.trada do •-s ~·alh·, "" ;c z• s (j a c~viliEação, que ligue seus habi • 
f~rz:o, para o. Fô::- aro on::nmuuics çiio {acil, ra?ida e ba· tant~'s :~c Impcrio~ (.lpoia.ic.'-) 
ratn co:n o sou perto de mnr. ( V.uito &em.} Nilo E e trata ~ã;; h ' Ge;u u:::~ 1 strw.ia dtJ ferro a Pcrnambucc>, que 
à.o outra couen. (Muitos apoiados.) E o,;u<\U~o ~esmo ~e abca t1:i:J pr f!' o _jurco ,·;o dinheiro qui! l nstou~ Niio se 
entenC:a quo as var..tagcns immcdi1!t:J.:> não cSDegurão o dt:u o ::tr'~ r.~- l\ u~o em id~ntio&~ circum~tanciw,'~ Niio 
cuEto do prclongr,n:ento, as futura:; sã.? r:rc.vavcis, e se co:: cc:lw outr .. :\ 13a; ia, l)UO D< m c,ua~i dá para as 
além disto tc.daa ~>s r1uücs politicas o aconscihão. (Mui. dctpez::.s I! o cu~t:'io ~ .t\Jo se ccnoedett t utra ao Rio de 
/OI apc;iados. ) J!m~hv. qt~C r Ezm2nte rt'Ddo mnis do quo o juro que 

Procnrau-s~ deslocl>r a qucEt:i.o, íallanC.o no Rio pelo ~' u Cl' .,b 1 v. li i dr~;>• nceu o goTorno ~ Como ~e pOde 
S. Franc~sco, como z.~pi:açiin dcs Min~:ircs em rcub:il·lo rcc1:sa~· n ~·1 inr s H m ir:juetica 't I Jt>oiaJ,s.) 
á B.:1!ria, em ~oo.opclinnr todo o stu commercic o rds- Nt t :· a csmara qu~ IL~is cu n:cr.cs ts pro,incias do 
çv~s. A proposta, senhores, na.-~ a tem com o Hio Im;:>erio r. c.: bem at-xilios jt;HoB o de,·idcs dos cofres ge-
S. Franci~ca; a. es~ada de ferro não chegn lá; !iC'n em rae·; un:P." ccr: o o P:ar.-i c!cspcndem mni~ d•J I,COO:OOOS 
!lls.caúbas, a cet:<l lt>g'llas do S. FrenciFco. V:1i E~rvir annuos c:.m n nav'-'.RAç::io co3 stua :rios; ct.trae coxro o 
aos po~o~ dos rics dts Veih s, Potacpebll, p .. n\ J :Mr.r:'.:JL?i-·>, C"~r:;., Pinui·y, t0m mbv<:nt,vi!JJ C:o gc.verno 

'· . · . · "' - " . •.a c .us per os pnr 1c ares. 
ao Joazciro e nem ao Peneco. E nem poderia co.usar, mes::Jo n:c~cd ' u Alap.ôas, Bahia, Sergipe, Pornam-
q~audo che!1;s.sso ao Rio S. Frnuci~co, pcrqne o bo- boco. Es •·iri:o-SniJto, Parnná, Ms.to-G;csso, c ultima-
mem não p6cle im·crter o cuuo du ccns~s, e a nf.t':l· mei!~c :Jt~ vot:im• s 40:CúfS annucs para o Aragnaya, 
:::e:z:a. é muis forte q".la a sna "Ycn~ado. que v •. i ~o; vlr R Ge>yr.z. O ;;e~al. &lPm di•. to, em uma 

O Joazciro é o pouto destinado r~rn o maior com- ettnh· le.::eu n.:n11 escola de m,_dici.:a, tm i u&B escolas 
mercio õ.o Rio 5. Francisco; murão ba de soro unico; àe àir('i to, 1m · ntra escda mili:ar, em varias outras 
o rio n;o.o p,jiij ser monopolisado, ba de ter muitos o.::x:- colox;ias ts:ipe.ac1i;.~as. Tado is:o é josto, é con<rcnientt>, 
poria&, o interesse ind'"strial é quo os h-. de fixar Cor- eu aporcvo. A:ã prop1.z :ta 6essào passsdu. 8CO:OOOS 
tsnd.o o t~rritorio de sul ao norte por um curao de cerca annuncs nara o porto do Pernsrnbuco, obra necessaria-
de 700 leguas, case gigaute formoso não pertence nem üma, indispensavcl pam Pquclle grr.nje em{lotio de 
a Minas, nem a Pernambuco, nem. ás AlsgG~~. nem comx:Jcrcio. (Apoiadc 1 ) Não ;imi:c mini: as Tl&tss na 
a Sergipe e nem á Bahia pri-rati,tmcnte: será do bRbill qo~; EC (BiJfllha no Rio de Jan!liro; e~ tendo meus 
tGdoe, e niio sorli. em pa.xticular de ncnhum. l.4poiadoc) clhca alén:: das ser~, alem do ccer.no, e cE:tou proropto 
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1l coadjuvar todas as obras uteis, qualq •1er que seja a 
provincta.do Imperio em que devão verificar-se. (Mui
Jo ,•b•m, muilo b1m .) Todas as proviaoias do Imperio me
·reoam ·meua cui<iados, como Brazileiro, afim da que, 
·coadjutando-se, se euriqueção, e prosperem todas, des
-centrillisando-se administrativamente, centralisando-se 
politicamente. ( Muíto1 apoiados ) 

Esse mesmo sentimento leva- me peh ju~tiça a defen~ 
der a áausa actual de Miur.s. O qu9 se tem dado a 
Minas pelos cof-res gdraes 1 Não tem navegação de rios 
'.liam estradas, Mm est~beleoimentos litt~rarioa ou aci;n
.tificos, nem colonia~ á omta do Estild~. 

U.MA Voz: _;_ E a U rJião e Indnstria? 

O S~t. PEREIRA DA SILVA : -Suspenderei o meu ài;
-cursó para explicar ~m poucas pal>1vras a historia da 

• tão fnll<~d~ eôtrsda U uíão e Induatria, que servil de 
c.thema ;\s aooussções ju8tas u mas e Otltl·as inft;.ndadus . 

E~aa .estrada foi co:we>lida pala ptovinoia da Mirras !l 
·~mil companhia para ligsr o seu ten'itorio ao Rio de 
.Jan~jro, para ter uma est~ada de roiagem, que nunca 
teve, servindo-se em suas commuuio~ções e per•l ~ea 
coiJ;I,meroio de pessimos caminhos, q"e as chuvas e e.s 
-estações estragavão a oada momento e interrompião em 
JJaila volta. A província de Minas oomprometteu-re por 
nma garal)tia de juro de 5 %. e fez a obra até ás raias 
·da provino.ia do R:o de J aneiro. Esta, conhecendo que 
,lhe interessava a continunciio da est;~ada nté P ettopolis, 
-nas mesmas condições fixoa t!i.mbem õ % cl.3 gara uiia 
pelas obras effeotuadas no seu· territorio ; e assim mar• 
chava a companhia, quan io o gove·rno g lral quiz que 
.a -e.str!lila fo sse maia aperfeiçoada e solida, a oonce1eu 
á companhia 2 % ad<lioionaea aos 6 provin]iaes, co:n 
a condição de melb.ornmantrs da eGtm1a. 

Aesim .se efleotuárão as construcçõsa, pag~ndo ref,u
larmente !lll duas .provincie~ as suas quotas reop'ctiva.s, 
-e .o .geral a ga1•antia cddioional, qugn {o o governo im
perial.deliberon-se a ooüar a estrada União e Induatria 
oom,a de ferro elo D. Pedro ·II, prejuclioaado-a grande
m ente no seu traiego. P;sqou então uma lei mandando 
indemnisar a companhia pelos seus prejuízos. O go
verno tomou a si n estraà,n Uo.ião G Induatrin, pagando 
9,0<lO:OOOS qos seus aooionistas, que tinbão despendido 
12,000:0008; ora uma em preza fallids, aim, mas na 
-msxima pllrt~ por oulps do governo geral. (Apoiado1.) 
Muito tr11balhou o illuatre finado Manoel Felizarclo 
para que a estrada d~ ferro não tomaose .n direcção p~:;a 
ó norte, porque preVlO que !llntava a emprezn ela Umao 
·1l Industria, e ella podia Eervir á zona para que foi foit~ . 
Não o oonseguio, e o govemo, em 1863 ou 1861, teve de 
.iudemnisar a União e Iaduetria. 

Eis a verdade : .não clon juiz o, não approvo e nem 
:censuro os factos, pBndo m.~smo muito maia para censu
ra-los. (Apoiados .) MM quo culpa tem a provincill de 
'Minas pcr .elles ~ ( JpoiadN) Como ~e l he lança em roato 
como fJ>vor a clla feito 1 
· E' mieter r êstabe!ece t a verdade; a pro\iaoia de 
Minas nada até aqui tem obtido doo cofres geriles, e 
não e6 ella como as de S. Paulo, u Rio de Janeiro. 
Estas duas ultimas, porque são rioss, tilm navegação a 
vapor fO~ todos OS 6ijU8 portos, colonias EURS, estradas 
de rodagem, e até de ferro; ahi eotá a de Jundiahy 
para Campinas, que se encGtou, a do Rio-Gwnde para 
Jacaraby, que se pretende, 1o1 de ·v illa-Nova para Fti
bnrgo, de que parte está terminada, a de Maná á Rlliz 
da Serra, e a Valonoia:aa, ~em ter pedido um ceitil aos 
cofres g~raes (a~o'ados ), sendo que até a provind~ do 
Rio de Janeiro foi R nDioa do Impnio que pagou sem
pre á s·~a estraaa de ferro geral a g.~rantin addicional 
de 2 % (Apoiados. ) 

Mas o Rio de Jand ro a S. P~ulo podem por ai e.!foo
tuar todas as suas obras pnblio3s, e satisfazer as ne
ces!idades e aspiraçõea dcs seus habitantes, Minas, com
quanto mais populosa, por i :oo que mais extensa, e in
ternada longe dsa cost"s marítimas, não tem meios 
bastantes para á ma cust!l praticar um melhoramento 
tão importante como o da construoção ele uma estrada 
de ferro. Cumpre dizer que o geral lho deva eat" be
n eficio, porque, senhore;;, notai que a slfandega do 
Rio d.e Janeiro, re preseutan·lo mais da metade ela renda 
de importaoão e QXportaçíio do Imperio, isto é, 34 a 
35,000:0008 sobN 521õOO.OOOS,!tem ums. pntte e valiosa 

que pertence a Mina~ Geraes, bem como outra parta .. 
S. Paulo; não é só al!andega da oôrte e província de> 
Rio de Janeiro .... 

UMA Voz:- Mas Minas não deu soldados para a. 
guerra. 

( Mu(los a11artes dos Sr1. deputado• min01ros in/Ir
rompem a di•cuullo. O Sr. pre1idente rtclama a ordem.) 

O Su PEaEIM nA SrLu:- Todas as províncias do 
Impario concorrêrão com contingentes de força, se
gnu lo sua popnlação ; todas se deixárão possuir do 
mesmo entb.usiasmo patriotioo. Se a Bahia primou 
pela data, as outras, pequenaa e gramlea, pagárão tam
tsm genarosamante o seu tributo de sangue, e a de 
Minss-Gdraes com justiça nlio merec~ a aoousnção que 
se lhe dirige . ( Apoialos. ) 

O que nos compre, senhores, é avaliar s6mente a 
questão que se nos apresenta, sem pr.ixiío e sem oiu
me : trata-~e ele um melb.numento, é ella conveniente, 
não procuremos cleoidir-nns pela posição geogra
phioa, em que tem de e:!i'~: otuar -se, sim e só mente pelos 
bene!:icios qua elle possa trazer á província, e ao geral 
·iio Imperio, que vive com a vida das províncias, pros
perando com a presperidade dellas .•. 

O Sn. CoantA : - E' oom estes melhorsmontos 
que sa ha de engrandecer o Impario. (A poiado1.) 

O Sa. PllnBrnA DA SILVA: - A' proporção quo as 
circum.atancias e os recursos do thesouro geral o psr
mittiram, vamos concedendo-os, para que oad~ vez 
mais ee enraíze no coração dos habitantes das proviu· 
oias o sentimento do amor aa uuiuade poEtioa do 
I m pe~io E' essa união, senhora~, que fórm l a pagina 
maia gloriosa da histeria do Brezil. Oo ~ioe-reiuadoa 
coloniaes da He'p~nht\ nn America desmanteláriio-sa, 
dividirão-se, aubdividirão-se em pequenos Estados, de
pois da sua iudepenclenpia. O Brazil, desde que se 
aman-3ipou do j up;o port.ugnez, tem-se ooDAervado unido 
em um" EÓ nação, não perdeu ainda, e espero que 
nunca perderá, uma só pollegada elo t&rritol'io que 
oooupavão os Portuguezes durante os tempos ooloniaes. 
(Muito• apo.ados.) 

O En. CoRRÊA:- E nos tempos ooloniae3 os inva
sorEs estrangeiros nlio puclerão manter-se ·Em nosso 
territoJio 

O Sn. PEREIRA nA SrLVA :-Disse-se, senhores, que 
era preferível empregat• não só esses 26,000:000fl, como 
mais ainda na deeob3trucção dos noseos rios, e na oons
trncção de canses, porque a navegação ofTereoia van
tagens superiores. 

E não angmentamos cada vez mais a nossa nav~ga
ção ~ Não tomo~ já vapores no Amazonas, e seus con
fluentes, no baixo S. Francisco, no Araguaya no 
P arnabyba, e em varias outros, pam a qual concorremos 
com snbvençõ0s dos cofres geraes? Não Ee fazem cons
tantemente exploreçõe• nos seus leitos, nas ~uas cor
rentes? São milito interessantes oB rios, e convem ir 
aproveitnndo-o9, mas não merecem o titulo qne lhes deu 
Paaoal, e qne foi aqui repetido -- camtnhot qtte marchão. 
Admiro Pascal pelo neu estylo grave, puro e classico, 
o pela elevação philosopbica de s a~s idéas, mas os rios 
ae marohão para bab::o, embatação a subida, e as 
viagens por ellea não são só de descer, sendo o termo 
n;édio Yerdadeiro zero .(Risadas.).Assim mesmo, Benhores, 
em paizes pop ulosos e ricos de industrias, <'S rios não 
cliopenaão estradas de ferro, construem-se estas até 
perallelas aos cursos delles, para as mercadorias finas, 
e que Exigam calarid"do de transporte. E no nosso paiz 
blstaria a abertura d~ todos oa rios ~ Podíamos dis
pensnr estradas~ Não de certo. Procuro-se uma e out-ra 
ooU6a. Em relação a oanaeB vou mais longe; sio ns 
e&trndes de ferro ele muito preferíveis n ellef, que offe
recem barateza de trauoporte, mas morosidade e perda 
espantosa de tempo. Isto t nmbem não quer i!izer qne, 
dadas oertll!l hypothesEs, se não devão oonstmir canaes, 
que fervem igualonente muito, mas que não disponsãG 
~&tradas de ferro . 

.A corescentou nm illustre d@putado que o estado de. 
nessas finanças não parmittião a oonstruoção da estrada 
de forro para Minaa, acabando nós de bzer uma gnerra 
extmm dispendioa~, que nos arruinou os capitaee, e 
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~atalldo ainda o thesouro a proceder á !ua liqui
das:ão. 

Que eepectaoulo, porém, apresentão os no'l!os orçs
mentos de receita e despeza 'f Acabou-se gloriosamente 
a guerra; tudo o que ella nos fxigio 6e saorific:ics pe
cuaiarios pegámos já; reEta-nos apenas a liqoi:iação 
que hcje se não póde calcular a'ém de 'eis 11 sete n.il 
contas- Poàewos dizer qae gasbimcs com a gnnra do 
Parsguay 350,000:000(1, triplicando a divida publica 
interna e externa. Mas com as reformas financeiras, qne 
praticá:::los, com a reorgaDÜ;acão co!! impc&tçs, elevámos 
a reoeita de M,CCO:Ol:OS a 9ã,OOO.OOGS, e peste que ft 
du;pez:a cresoerae pelo Fugment~ dos seniços, e peb EX

c~so dos juros da chida pubHca triplicada, foi ella 
orçada em 85,000:00CS, i~to é, de::s::;ndo um ssldo ::.nnuo 
a favor da reoeita de oerca de 10,000:000$000. 

Sofl'reu muito o thesomo, doof.hirão fortunss p~rti
cule'!'es, é uma \'erdade, foi cons<'quencia da gue1 ra; 
mas estando ells e::s:tincta, o m eio de &pressa::.- a m~rc!la 
progressiva do paiz, de lev~&ntr.r-lhes as fo::çlis, de des
envclver-lhe cs recursos, á ubt ir-lhes estradr.s aos pro
duetos do SOlO, é enriquecê-lo CO!ll augmcntos d~ iodus
triP., oom melhora:x:entos materiaes: são dee;pez~~ pro
àuotivas. (Jpoiado.r.) Fiscdi.Eem-se os &erviço3 adminf•-
trativos; economisem·!e os diuhciro9 publico~, dimi
duindc o pessoal de repartições ; é o funccion:.lismo o 
cancro que nos corróe as entraDhaa ; menos em prr ga
dos • mais bam a c& · eis a verdadeira dou · 
a lDlStraçiio, e nãJ um exercito d11 pobres, q1:e o t~e
souro LZi'J póde pag'ir Eufficientnne:1te. Mas ous~-se 
olhar para. o eolo do paiz, e fação-se s.a obrss que se re
conhecerem ue vão au mrnt~or os roductos, ro a e.r 
s:. m u~ : 1a, csen v o ver o ccmmercio. mquanto durf. n 
.a guerra, eu me~mo aqui contrniá obras publicas, 
dizendo quo não s <.b iamoe ainda até oDde cs EacriEcios 
de honra nos levll!ião. Agora que ella se termir.ou, e 
que b;;lanciamcs o ncseo haver e debito, rã) tenho 
sustos; o quo e:.tijo só- são estudes serios, trabalhes 
pensado!:' . 

Tachem um nobre deputado pelo Ceará apciou-se 
em uma or-inião <lo !:r. ministro da asr:ric;.ltura, emit
tida no sea rel~tc.io, pera (])z, r·ncs que mais conv'nha 
empregar esta eomma ce 26,000:00CS em e~t&belc:crr 
um br.nco &gricola, que como llia.tic~, na e::s::-ore~são do 

. · · , · · r1cn ura, que 
esta.,.a dec~decto por causa cas dividas qr: e a e.cnbru· 
nhs.vão. 

Ni:o ouvi ainda thlloria mais singular, verdaàeirs. 
ntopia, panacéa bem r · . 

Onde se vio suatents.r a coutrina do ser o governo 
e:c::pr€z&rio de bl: ncos't De eEtab:,lecimentoll particula· 
ree't Tornar-se r.egocia.ntc, c r.pitsli&ta, estccuh:.aor 'f 
Emprestar dinheiro a juros 't E' dl! certo um· sccho c·x
trr.vagantissimo. Quo n::n governo pron:ova com fal'orcs 
l~gihlatiT,jõ, cem providencir.s prott-otoraP, esta bel• ci· 
mentes part:culnroz:; de cre~it':), hem: mas que o gt.verno 
seja c~;;ecu!adcr, não merece tal idéa chcuuiio séria . 
(Apoia:lC'.r-) 

A agricultura , é verdnce, c~<H eob:ecnrregnda do 
clivid~>s, e i~so é um grande mal; infcliz::z:cnte é mP.l 
geral do mu::1co; em todos os paizcs o roearn.o !:~cto :e 
verifca. Mas o juro do dinheiro é aé&UmFto zr.erclnt!l. 
Só os sconteci::r:u;!ntos o s ugmentão e nbai:.ti:o; ~6 as cir
comnstancia.s cão cu tirão o credito pcs~cal on real. O 
jnro alto atr: za a agricultura, m ns o jnro abaixará, zr.e
lhor:mdo o mercado c reerguendo-se fOr si o credito. 
Com aux=lios ir.dir~ct'.ls e não i:lcircc!oa é que u m go 
verno auxilia as forçns prc d~;.ctor~;t; co paiz. O n:: al da 
s rkoltu a ' ~ · · ,. 
qne c~t:í d<:cade:!tc, porque cs 1 c!atorios offi .. iaes p~ovi'ío 
que nestes ec!s annos a prr dncção vai ca~a ,·cz mais c m 
augmcoto, quer em .,.slore~;, que~ em quantid~>de, virá 
mais taràe , nüo j :i., ponhn no futurC', da falta ce br::çcf;. 
Eis para cn<ia convêm olhár. 0.> iDFtrnmentos de tn\hu
lho vã:) r::bg<Ja::t~o; conTo:::;. não deix:r à e ffZê lcs 
sup?rir convenientemente. 

Ha duas especi~s de colon:sação; a qu~ se chama 
€m:graç ão, que (!uer Exa~-se no selo, e a de trtba
lhndoree. ou colonos qoe exigem contr:1tcs d e pace:-i!l. 
ou de l OtnaL O ~o"emo te:n gasto el..tracràinari~ 
somma de dinb.ci:-o CO!:l a pri::::wiro., c sq-:v.?cendo q•.1e ! G 
emígra~o es~ o::.tanea pretita, e a 'ubeidiada niio cor-

1 

I 
i 

responde aos sam i fio: os feito& rara obtê-la. Para a em i· 
greç&.o é preciso oeSI!ar as de~pezu no exterior, e ae 
de passsg• :os, e caEas ~e faude; dei::s:e-se Tir a vclun
tsrie, a espont&l:ea. G!\ste ee dentro no p9.lz oom 8t• 
t:r~>das, com terrss propri&s pera a venda. aos emigran· 
tes, com sPgurançs da prcprieilace. Firme-ee bem o 
princi!Jio de liberdade civil, politica e religiosa. Não 
nos bastão catholic<'s, "então protea ... mtes de todas as 
seitas, e tenbão toé.os iguaee direitos no Imperio. 
Qunndo a reputação co pliiz <:st:ver assim firmada no 
estrsngeiro, qu1.nào cont~ntes no falz viverem os e.;
txangeilc,, ~Uio cspont:lucamente e-igr .. ntes pcvoro-lo, 
enriquecê lo. (Apoiado•) 

Por ora o que convco::. é der brsços ás proprieda
de;; e gricola!' , auxiliando os • articulares que mands· 
rem 'I ir ccl~nos pr.ra tr:~.balhar em suas terras, pa
gando-se pas~agens de menores e t•>lvez até de mulhe
res, e fxc' tando cs fszoncleiros a11e icem aseim fnpprindo 
<Íoa braçcs q.,e lhPB v1ío ft.ltE- ndo. J á em S. Paulo co
meçou eêse n:ovi:J::onto, eetend:-.-~;e dle ás entres 
pre;vincia~, auxEic·o o governo,qne assim cumprir~ seu 
dever. (Apo&tÃdOI.) 

E msis que ne~hum outro anxiiio ind.irecto que o go· 
Terno J;Ód" dar á :s gr' cult~.:ra é ccns:rr. ir estradas e vias c! e 
commur.icação, para que mais produza o solo, encon
trando transporte barato e facil. (Apoia-Io.r) E' propa
gar a inetrucçã:> profis:;~onsl, pai~?- que f e aperfeiçoem 

aproveitamento e adubos das terras, do a.perfeiçoam;nto 
das machinaa, afi:El de em menos tempo, com menos 
trr.ba1ho e r.- enor numero de braços, con&iga maior 
somma de u o a· 
do1.) Ani~::e cq,da 'I'C:Z maia o estabelecimento do insti
tatC!I :t~rioc.Ia.s, que eeclarecem e instruem. Dê proves 
do ap:eço 11 es~as a;.ssccinções pabiotioas, como a sooie
dRde At :ltiliudora da Induetria Nacional, que tão bons 
xerviços tem preet11do; ao In•titnto Po1yte~ lmico, cnde 
so têm traTa :!o discu-:~ões intereEssntistimas, que es·· 
palhão luzes ; a essa associação intitulada Lyceu das 
Artes e Officios, tão pouco apreairda entre I:ós, e que 
CDtr~ t~OtO é !uperior 11 todCR 08 n o PSOS elogiOS; onae, 
em qu~ pr.iz se encor: triio v:nte e tnntcs homens de ta
lento devot>·.dos ao cn~ino gratuito d!!s lll'tes e aoienoi&s 
applioados á inct\stris, ne todas as noites leccionã 
mrus ao C cu 00 ouvintes, que so reunem n~:s Euas 
salas, p:-opag'lnco sGdm cs conh~cit:: cntc.s neoee58!ios 
para EO mt lt orarem o e offi zio~;, a i ndru tria e as artes 
uteis, mecl:an:c, s 'f E i ·los a li qootidianament~ esses 
p :. no !UI 1st:nc cs, S(m a menor reocmpenta, sem 
outr!\ e~perança quo rã,, a de illus-trar as classes pobres 
e trsbalhndcr<.e, r:::~r. iudo-se, ensin"ndo, e ha mais de 
tr~s ou qu:1!ro snr.ot! (Muito btm ) Eis ~thi a pr~Jva maiJ 
cviden~o rlo qunnto ::-6ào a in:ciativa rarticular e a 
doutrina d -:J eu~ino li v r.;! Por iiSo eu estou sempre a 
pedi r nqui aog<.var::~oq1edeixearotina, llvante a cl
bcçn, d!ln p >rn m~is luogc : o q•1e no.r atra:a é essa 
vida àc expe :ion:.::s n quo ee dc1 o~ão OS? nossos go'Ver
nos 

Apot tei CR vis. til!<'& à.a r. gricultura e c1a industria, os 
qui! as poc(m 1, T~ntsr da qoalqut:r abatimento; nada 
lbes eencm es~ns ütopins d.c coll.vertt:r-so o goTcrno em 
cmpr€znrio de b;~r.:~ ·s <gric lEs. (.Ap~ 1'ado: . ) 

Dissc-~c ninc1R-~e se co:·codtl 1: Mit:sP eeta cstrs.ds 
de ferro, c :.ucodi!c- ;o igLalme!ltc out.:as t br~ a diver
B!!S provinci~I!-

Eu ror !!.inhs. parte ~:enhnms d.cvida tenho em pre~
tar-mo 11 ccr c~~õrs proviacillcs, lego que r e apresen 
tem C6todos fe :t :s e s~ ·rics, ~ p:ova~ de ved.adaira ntili
' · . - _ , , · · da do ferre 
da ~~inaR cwí tetu1ada, e ee sincn ~X!imeG particula
res scbre po!!tcs de p!i rtida de linhas 11e tem do Terifi
car, n ã') é r11.zão p · rn ~cgnr-lhe o v,, to, pcrque a zona 
por on d.; deve tu nsit:'\:: c!Ü cstabelccídn. E :nqu3nto $e 
t~rmin:io ts H C\ vcs ~· c 1' , estas duvidas se dúsiparáõ, 
e poderá li eP.!ra:l<. co::~Ftruir se J\!aa como W..r meu 
vr.to ao quo se z:.ão cx!':::n:::lou ninda, e menos se ex
rbrou '? 

E R.cci!a rr:ce:no H hypc th~se de q 'lG ~d~as obras re
clamão 03 s o:dlics p:: ~Ec: s , e tocas ~iio i:J.teressa.ate,, 
a que8tà) muda : poceo;-: ~ effectn>lr tod!l.:\ ao mesmo 
t·~ . po? Ih rect:rso do the6'ltan '? Xão d~vem umas 
ter p::occdeucia sobre c utrse ? !\iio po~em nm&a espe-
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nr_ por outras 't Jt.oma fez-se em um dia ' O mundo 
creou-ae em um momento ' 

Umas hão de ser realizadaa antes de outra., porque é 
impossiv!l fazerem-se toàu ao mesmo têmpo. No rei
nado de Luiz Felippe JnU~tarão-sl inutilmente anno6 
para se eomeçar a conetrucçiio de estradas de ferro, 
porque por al~11mae ee rinião prinoipn, e no corpo le-
gislativo todos os deputadcs exigião Rreferen · 
aens departamento•- (Rísadot.) E' o espectstoulo que ea
tamoa dando agt'ra. (Apoiadot.) 

O que ncil con,.ém é ir fa2'endo o que estí. conhecido 
e estudado,a ui e a) li e~m olhar ara a situa ão aeo s-
p ca, sem espmto de provincialismo. Este ruim senti
mento apaixona e não illuetra; Efc~a e não anima; 
mata e não cá vida. (Muito btm, muito btm.) Deixemos 
de parte essas compan~çõ~s eemt>re CJdiosas elltre pro
vinoias ; f&voreçamos hoje a de Minaa-Geraes, amanhã 
prot~geremos outras. íAroiadot.) O interesse das provin
cias \)Ousiste niio só em conseguir um melhoramento, 
maa até quando o não Fó:le alcançar, em que a sua v)-
3inha a obtenna, e não ter e nem dei;;car ter. (Muitos 
apoiadot.) 

O espectaculo de luta intestina e em questões de se· 
melhante natureza desacredita c systt-ma liberal e o 
regimen representat· , -porq e sz a es er1 a e pe o 
ciume, a impvtencia pela inscção ou paralysa~o de 
forças. (Apoiados .) 

I!STJUJI~ n• FEIUlO DE D. PEDRO II. 

Çontinúa. a s• cfucuaaão da proposta do poder execu
tivo que autoliaa o ~toverno a contrahir um emprestimo 
de 35,000:0008 destinado a completar u linh~s da es
trada de ferro de D. Pedro IT, com as emendss apoiadas. 
~-Sr. Leal _de Menezea (.riJ'I~el de atCmçllo): 

' J çõea que subo a esta tribuna: collooado neats posição 
politica pelo "'Oto geaercso e confiança da minha pro
'Vincia, a quem a~rouve distinguir-:m~ tão immerecida-

' duvida, a maior para ocidadãode um paiz: livra, cumpre-
me o as grado dever da defende~r os ~eus mais legitimes 
e 'Vitaes interesses para provar lhe a mii:ha dedicação e 
reconhecimento. 

Acompanha-me, senhores, a conscil'ncia do quaz:to 
sou pobre de recnnos oratorios para estadiar me (r.ao 
apoiadot), fallecendo-me inteiramente o preati~io e a 
autoridade da palavra para deaempenhar c~m btilho es:a 
nobre aspiração; maP, contando com uma palavra de 
animaçeo e de benevolencia dEsta augusta camara, 'Vis~o 
ser a •ez primeira que ouso occupar a sua attençio, 
es ero sati~frzer os anh 1 -
Jempre com as minhas boas intenções e "'ontnde firme, 
para o en~anàecim11nto e prosperidade na minha pro
víncia, digna do mais respeitoso culto de:; ii\lü.S represen
tantes. .d oiados da de uco C!o bahiana 

ntea de entrnr, Sr. presidente, na mnteria da pro-
O Sl\. PEREIII.A. D~ SILU:- Não quero no Brazil posta do poder executivo, me permittirá V. Ex:. que e"O, 

dictadnra&, nem nunca as hei de aceitar, quer venhão na qlllllidade de deputado no•o.- em poucas palevras me 
debai:x:c, quer •enbão de cii!IP, quer venbã') dos lados, manifeste olitiaamente fazendo 1< minha rofissão d~ 
spregoe-se & dic . . . • . - J a quft ovo ao palz, não pela importancia do In~\: 
jot.a de promeTer o bem do paiz; quero no Brszil o obscuro nome que ainda Dão foi regi~tr~tdo rm eeua 
governo reprcfentativo (muilo bem}, a i.Dflucnoia do annaes por nsnbuma ob;a util e meritoria, e eit:'l por 
povo pelos seus Iepresentantes no go•erno do Estado. amor doa meus sentimentos pessoaes, e da peqoe:ltl. 
(Muito bem ) tradição de uma vida tod" oriunda dP coht>~encia, sin-

Mas é neaessnrio qt"e nos unamos, em vez de nos oeridade e franq-aez:~, oom que costumo ennnciar-m" 
cliviài:-Blcs; e que concorr11mo~ toccs pua extinguir esse em presença dos meus concidadãos, amigos e alliados 
fóco c e discordiss, ca.r.ssno pelo p:-ovioci11lismo exage- politicos do 3" diatricto, de quem recebi especislmen:o 
rado que por Eua natureza e Feus efi'eito11 não póde a soberana mercê, psgando-lhe nesta aolemne cc~r.siiio 
trazer senão o mal do paiz. ( M uito1 apo:·adol ; muito o tributo da gratidão. 
btm.) A minha politica, Sr. prBl'ide!lte, é propugnar pell\ 

Senhores, acho-me muito fatigado, tenho ji difficnl- realização do art. 179 com t~os os seus paragrs;ph('s da 
dadesde conünu~~ln~e~u~~~-e~o~u~~s~.~----~~--------~r-~~~~oo~n~sttii~tu~i~ç~ãoo1p~onlnib~·c~ar.,•e~mn<o~snqnu~a~cms~s~er.crno~n~sms~grTaâ<ooooss ____ __ 

direitos e ao; garantias do homem e do cidadão, o mais 
VozEs:- Tem fallado muito bem. (Muitos aposaclol.} glorioso triumpho da revolu':ão de 1789, a qnal foi. na 
O Sa. PEnEliA DA SILVA. : - Sou, por!anto, obrigado eloquente phrwe do Sr. Lamarti::le, o gr:mde aconteci-

a parar aqui, agra-G . - o de tres 11oberania-s moraes . a sobe:ania do airci.o 
preatou, e ao mesmo tempo a benignidsde com qne sobre a força; a soberania da intelllgencia flobre :~s 
llinrante tanto tempo ae dignou ou1ir-me. Preconceitos ; a soberania dos povos sobre os governo&. 

Nao tive em Tistas seniío ofrerecer aqui o resultado Nesw combate das idéas, a FrançR não esteve t6, en~ 
dos meus estudes, a vez da :x:inhn experiencia, a e:z::- oontrou alliat!os por toda a parte, contando até nm 
pressão do meu e&pirito. Como repreeentante d.o BrB2il. n611ta minha humilde indiv!dualidade. Se a nossa cana-
nesta oaEa, não tenho misE~o rcnio de promover o tituiçf"te possue esse gcrmen fecondo de Fabedoria poli-
interesse geral do Imperio. Esee alarga-se para torlas as tiol\, tiio oonsentarca á dig:~idade do homPm. ao ~eu 
provincias, não ec eatreit·~ a uma só, ou a um só circo- direito de pereonsli<Jade o o meio mais efficsz de fazer 
lo. l"allo e voto nas questões sc::m espirito de partido, e a sua feF cidade social, por C"rto, todo o eF.for.;o de qunl-
eó segundo oo dictaces da minha consciencia. Não quer p11rtido, liberal cu conser•ador, deve converg!r 
procuro saber donde cl!F.s vem, utâcamente qual n para o mais aperfeiçoado desenvolvimento dessas bel!as 
coneequencia que posEão ter ns rorte co paiz. Nl'!o ha theses constituciona~s, á aombra das !iuacs,formsndo-fe 
nesta proposta para :mim mnterin de confiança pessoal uma cruz~d11 de sr.ber, un~ão .e ;:atriotismo, fOiem 0?6· 
<lU po;itica. N iio sei quem ter:\ de o.::ecutnr a autori- rar-se toc:u:s 11s evoiuções EOCIRes, totias a<1 tra::Jf'fo~mR-
sação que se concede ao jl;overilo. Cumpro com o mec ções do mono:lo político, em beneficio do maior gozo de 
devcrdando-lh'a. (Muito bem, muito bem; apoia.dot rtpe· toda! aslib~rda1es c na posse pst-ilica. de nma democra-
lcdOI 1 prolongatio1.) oia lllustrsdR, laboriosa a christã Ct'mo tados nós al

mejamos. Nesta H constitucional 1re tenho educado, 
A discnsaiio fica adiada pela hora. n:io querendo cocmungsr em outros priucipi"ll : pcr-

ten o ois, R eftg attido fÓ clla é dillno da . 
SEGUNDA PARTE DA ORDE~1 DO DlA. 

J\J!FOB:Il:A Jt;DICIA RIA. 

Proce lc-!:e á votação do req-cerimento ae sdiamento 
offerecicio pelo Sr. Casado na sHsão antecedPnte ao 
projecto, em 3' discu~aão, reforrr.r..ndo di•ersas dispo6i
çõ~s da lei de 3 de Dezembro de 1841, e é appro

-n.do. 

Esg·.tan:Io-ae lil srgcnds partc da ord.ec do dia, vol 
ta-se á primeira. 

governo que adcptámos e jurámos, pre&tando-se a quaes
qoer reforn:ns anbia o prudentemPnto combina.dae. se
gando os ~r:Dos ASsign11ladoa na ncsea con&tituiçiio1 a 
qual não repelle, como dizem alguDJ, a lei da perfec:i
bilidad!l e do progreeso. ·uma das maiorAs icéa!l e dt r. 
mai11 poierosas d!\ R· ciedafl~ moderna, qne f oi a ultlml\ 
palavra da re•ol~:ç:;o de 1789. 
ne~nida ·~ min!2a orf'nça p~ l itica, C<':T> f'"Ph--~~c a 

camurn que a mi:lha unic11 nmhiç!.o ~ p:-('n:.;:J('Íil.!-me 
livpomente em prcl dos interes11es na('iOnl\eP. \·ot~tr à."' 
harmonia com as minhas convicçõoa, e :s1.er fervorCISCS 
votos pt'la rcaHzução r' o ~ptemn conEtit~: ci .'n.:.l repre
aentativo em todo o eeu f<llgor, fórcs, e regs!ies c!s llo~sr. 
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constituição IJ'llitioa .. Nestas .ccmd~ões, prllsto o meu 
fraco apoio ao gabinete de 16 de Julho; nem outro 

' deverá querer, como oreio, da representaçã.o·nacional. 
Talvez este meu modo de pensar pareça exoentriao, 

não apade ; pacienoia. A toleranoia na politioa deve 
ser garantida e imputada. tanto quanto o é em mataria 
r(iligioaa,. Turgat foi o mais~~:ri~:~ dl)fenaor da tolerlll)cia 
politioa. Pod~nto, respeitemos o pensamento e a con• 
scienoia, e tolei!Bi-me, senhores, qu3 esta meu isola· 
manto político só ta~á a virtnde de prejudicar-me, l!lão 
influindo nos destinQI! da nação, .que não ·tem, como os 
in di •id.uos, dias ou annos climat!lrices, só dependendo 
a sua felioid11iLe d11 bo11 administração doa seus go
'Varnos. 

Tomando ,a palo:r\',ra, Sr .. prasi11ente, no presente de
bate, o meu propoaito não é enyolver-me na analyse 
13apecial.dM diversas questões que se prendem ás vias 
fetreas de D Pedr.o li, Ba4ia e. Pernambuco, e nem o 
podia fazer com sucoesso, depois dos lnminosos .. disaur
sos proferidos nesta oamara pelos illuatrados orailores 
que me precedêrão: o meu fim _é reclamar unicamente 
em :favor da minh!J. província, dar lhe arrhas do meu 
procedimento em um objaoto que 11ffecta ás ~uas fontes 
de riqueza, ao .seu f11turo movimento social e político, 
não querendo votar symbolicamente, pa:JIII · que o meu 
silencio·rião seja mal interpretado. 

A emend,a apresentada, Sr. presii!.en.te, pelos meu 
illustres colleg~s e al'!1igos, deputedós pela. minha pro· 
vincia, para a qual conQorri com a minha humilde as
signatura, é, no cneo de votar-se o cKedito pedido, de 
inteira justiça, concilia os interesêea nacionaes e arreda 
de sobre o governo quaesquar allusões, ironias e espírito 
de parcialidade na distribuição de favores peonniarios 
a uma fra.oção do Imperio, quando outras províncias do 
norte estão no mesmo pé de igualdade, precisando tem
bem de capitaes para obras ídentioa,_. 

E' intuitiva a inopportunid11de de 'Jledir-se ao corpo 
legislativo um credito de 35,000:0008 nas ciroumst!m
eias aotuaes do paiz. Quando o Imporia acaba de pas
sar por uma guerra tremenda do mais de cinco annoa, 
que ceifou tantas . vidas preciosas e exha.urio as nossl'!s 
finanças, forçando-nos ainda a emprestimos avultados, 
dos quaes esíamos pagando enormes juros, e sem espe
rança de rehabilitar-se tão cedo o theaouro, tendo em 
vista o máo estado d11 lavoura, fonte principal da noEsa 
maior receita, sobretudo quando essa lavoura está sob 
a ·pressão do panioo, ou antes ameaça, da gravíssima 
questão da emancipação do elemento servil, e na falta 
mui senshel da melhor immigração para a subatitaiç\'io 
dos braços escr11vos, Quando esta veràade é reconheci
da por .todos, é aggr11var a triste posição do paiz, é 
a:ntipolitioa e impopular a lembrança de emprehender
se arrojados commettimentos de novos e extraordina
rioe emprlllltimos para um prolenQ;amento ainda desco
nhecido, pouco estudado e calculado, pelo centro remot0 
de uma prorincil'l, donde, t6 depois de alguns anuos, e 
de muitas quantias gastas improductivamente, é que se 
poderá contar com algum resultado, prete1indo-se ou
tros serviços e de promptas vantagens, como são as 'que 
devam logo resultar das estrad~.s já começadas na 
Bahia e Pernambuco. A emenda evita o grande inconve
niente da paralysação de tsnt0s capitaes, determinando 
que, dos 35,000:000ji; a.-métade se applique ás 3' e 4• 
aecçõei d~; estrada de ferro de D. Pedro II e a outra 
metade se dê para os prolongamentos das estradas da 
Babi11 e de Pernambuco. ' 

Se o poder executivo, Sr. preaidente, vem pedir ao 
corpo legisladvo a competente autorisação para con~ 
trahir este ferçado emprestimo de 3S,OOO:OOOfl1 em tão 
difli.cil occasião, e quando o Imperio está sob a pressão 
doe encargos deixados pela guerra do Parnguay, como 
diz. o honrado Sr. mjnistro da agricultura na exposição 
dos motivos da sua proposta, não ha de certamente 
cura-los com os azares do prolongamento duvidoso de 
uma estrada, e sim retempe.rando as fontes já existentes 
da riqueza nacional, melbprando e aperlei~oando o 
governo o seu systema de finanças, e moatraudo-~e 
retrahido e prudente para oontrahir emprestimos one
rosos, quando oa impostos ccoasionados pela gue:t;m do 
Paragusy ainda aoabrunbã0 o povo brazilei~o, difficul·· 
tando as subaistanoias das ola·;ses mais desfavorecidas 
da 60ciedade. Melhor sexá que reaetvemos esta~ obras 

gigan:tescas para i tempos cbonanç Jl!llll, para dill8 .;m.ailr 
prazenteiros da na~ão brazileira. 

Um povo oppresso de vexações, de imposições força-
dss,.sõ toleradu pelo patriotismo e pela grande rszÊÍ() 

,,de Estado, de. deaaA'ronta dos brios nacionaes, oomo 
se ha d.e .prestar a novos compromissos e sacrificios .sem 
·murmurar '?I Uma nação nest1111 condições afilictivas, 
o aen ·primeiro dever, o seu dever de honra, é resgatar 
.oom ,pontualidade o seu credito, para que possa viver 
desassombrada, n'ão ten.tando em.prastimos amlt111los 
para em prezas •Colossaes. As nações mais ricas e flores
centes da Europa · pareoe-me .. que .assim procedem. A 
historia nos diz que Maroo Aurelio, imperador romano, 
:depois de uma guerra de tres annos contra os Marco
man!>f~, mandou v.ander em hasta p.ublioa os seus moveis 
preciosos, os seus vasos de ouro e de prata, e as joias da 
imperatriz, não querendo crear novos impostos. 

No nosso paiz, depois. de umil. guerra de mais de cinco 
annos que sustentámos contra o governo do Paraguay, 
g!lerra que devastou o !mperio, quando o povo está 
·amda .sofi'rendo pesados Impostos, quando o commercio, 
a lavoura e. as m~is industrias recbl!lã~ a oessaçio 
prompta e 1mmediata das graves oontnburções, quando 
.se f&Jla. em economias e complicações das nossas finan
ças para o que é de maia urgente necessidade, dá-se o 
estranho espectaoulo de pedir-se ao corpo legislativo 
35,000:0008 para obras monnmentaes 111 .Que con
traste! (Apoiados da deputaçilo bahiana.) 

O Sa. ALENCAR AuruPE :- Mas productivas. 

O Sa. LEAL DE MENEZES :-São produotivas, faç~-se 
oom os orçamentos a não com creditos extraordinarios, 
os quaes têm os seus limites, só mente reBerva,dos para 
os casos extremos e para o equilíbrio da receita e dea
peza, devendo a attribuição constitucional entender-se 
em termos habeis. As ob~as publicas devem fazer-se 
conforme 118 forças do respectivo drçamento. (.Apoiado1.) 
Quizera antes, senh'ores, que o governo pedisse ,dinheiro 
para melhorar~ a adr,niuistração da justiça do nosso paiz, 
para dift'nBdir a instrucção primaria, abrindo-se escolas 
em todo2 os campanarios, para que o povo possa educar
se .. e desenvolver a ~ua intelligencia, do .que para este 
estrondoso prolooga1neuto, sonedouro do suor do povo 
que noe deve mecerer o mais vivo intere&se e considera
ção. (Apoiado:.) Nu'nca os interesses materiaes dsvem 
sobrepujar os intere1

1

1ses de ordem moral. (Apoiado&.) 
O Sa. CAPANElliA :-,-Os interesses materiaes são instru

mentos dos interess11s moraes. 

O Sa. LEAL DE li1:ENEZEB: -Não m.e opponho á sua 
decretação, como ~livez supponha o nobre deputado, 
nos termos limits~oJ1i dos orçamentos, nas occasiõas op
portunas, sem m.awr gravame para o povo, para que as 
obras tenhão o sell~ da popularidade. Se os impostos 
pelo facto da guerr~1 subsistem, como quereis empresti
mos forçados de 35,000:000/J para um prolongamento 
custoso e sem utilidade nacional 't A .boa política cop.
demma esta conqui~ta de progresso irrefiaotido em de
trimento da cau~a ~'ublics, que o estadista deve prever 
e acautelar, para que as maravilhas da rapidez (ex
pressões da propost:a), não levem pelos ares o paiz. 
(.Apoiados.) 

(H a diver101 apart,e1.) 

Eu não quero, senb.ores, azedar esta discussão, a 
qual tem dado lugar a explosões, nem offender a sus
ceptibilldade dos m~us dignos collegas que me honrão 
com tantos apartes; farei por ser moderado. Não venho 
trazer lllZ (não apMados) á discussão, quando meu. 
i.llustrado amigo o Sr. Fernandes da Cunha desenvolveu. 
com ? pre.sti~io do' seu robu~to tal?nto esta questão, 
que Já var tao can11ada ; melhor serra que nada mais 
acoresoentasse. (Nilo apoiados,) 

UMA. Voz : - Nó:! o ouvimos com. muito prazer. 
(Apoiado:.) 1 

O Sa. LRA.L DE MENEZES: -Neste caao, vou satis
fazer a vonhde e d'eaejo dos nobres deputados. A glo
riosa paz conquista1la á custa de tão nobres esforços 
como diz o honrado ministro da agricultura, impõe ao~ 
a~t~s poderes ~o Estado, não o, que S. Ex. diz na expo
srçao dos mot1vos com relação as estradaa, e sim a.mais 
severa economia do\1 dinheiros publicos, a escrupulosa 
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fi.Jcslisação na arree&dação df.s noc.a.s reoeitu, o allivio 
dos impostoa, para respirar linemente o povo, contando 
oom snbiistencillll mais suaves. 

Se em lllila das uSllões das noites pass10dcs, o dig::~o 
Sr. ministro do imperio, no acto de apreseX!tsr um pro
jecto para a cresção de uma nniTenidade nesta cõrte, 
declarou a esta oamara ne se o estado fininoeiro da 
IUlÇâl) permittisse msiores deept zr.s, proporia refonnaa 
em favor da imtruoção publicl), como Tir á téla da dis
cussão esta apparatcsa proposr~ de 3~,000:0008 para o 
preloDgamento intera estivo de uma. estrada de ferro 
para o 1ntenor e uma Frovmc1e. 

Se esta 011mara juJg.Ju em sua sabedoria, re me niio 
engano, na votaç~o da reoeita gere.! C.o lmperio, regwi
tar uma emenda do dign·> deputado Sr. Junquei:a, em 
a qu~l pedia a redac~ão dd ce:a:to impcsto r.ttinente á 
la"foun, pela ra1.iio de não se:a:em prospera& as noesa 
iinanças, como votará este empr&timo de 35,000:0008 
para um. prolongll.mento inoerto, ciemoradc-, 11em com-

• pleto e! tudo, e calculas bem oombíosdos 'f I A boa po! 

nossss finanças, e a nação ainda eamtlg&da pel11. força 
desoomm'llll&l doa impo1tc11 da KUerra. 

Cuidemos primeiramente de outras neceSiiidudes a
trEmas, reatanremoa ~s no~aas finiUlçaa para termo• boa 
política. que tudo mais se ha de obter com et>forço e 
perseven nça. 

Não reei · os • entos que. têm sua 
logic&. irreai!ti'vel: desejemos antes a forÇa iflS locomo
tivas_ para o_s grandes_iz_l~ereaeea moraes, os qaaes repre
aentã.o a. pujança, a 'Virilidade e o bom &ell&O dasnaçõea. 
llui:o1 a oiadc8. 

e as proVlnoias do norte\ Sr. presidente, concorrem 
todas para o granue increttento da receita geral do 
Imperio, se todas pagão com seu suor e sugue o tri
buto devido qu"ndo cbe~ a occasião, como provárão 
'tll:imamente Felo facto da guerra contra o Paragusy, 
com dedicação e patriotismo; se todas ellas 15iio partes 
componentes deate Impe:io, como diz a coD8tit'tliç~o; 
parece-me que todas elJ.a.s devem merecer da patte doe 
poderes pablioos, igoaes desvelos, igue.l jrutiçs. (Apoía.
do6 } O governo quando padir ao corpo legislativo au
torisação para estes incommen.suraveis emprestimos 
para os melhoramentos mataria&", deve contemplar 

Iitica pedia que se favorecesse a lf-voura, como nos 
aconselha sgora que rege! temos o pedic!o de um credito 
desm~!!urado para um pro_longllm_ento problematioo • 

.., u ano as proVlnc1as o norte, 
Ceará o Sr. desembargador Araripe, annunciou a esta embora convivas iwportunos para pôr-se a oober::o 
camata qo1e o estado precario lo tbesouro não pennittia dcstt11 ri-validades, ~lmõcP, ironias e espírito de par-
a creaçio de outras relações em g}gomas provinoias, Cilllidade, de que tanto se tem sqni f11lado para n~o 
neeeuidaàe instantem< ute reclamuc:ta pelo honrado entibia:c-se o enthusiasmo e patriousmo, e afronxar-!!e 
ministro da. justiça em eeu relatorio, o Sr. conselhei:o a tão necessaria união do Imperio. O go'tGtno tem por 
Nabiaa, como surge nss contingenci:: s em que se aaha dever proporcionar ás provincias do norte os meica 
o pai~ esta propcsta de 35,00C:OOOfl para n::elhoramentos conducentes, para que se não estanquem as suas fon-

----muual-tt;ell~tiH<R>eel8-s1,--{lq-aacee-ssilin!llàilaHdlt:e~v~emm--lleevVlailirr-'VVl~-ààlaHet--frf(iq:tlu:lle::!z:sac--t(~ ~~----j:----1EE_~l-e-'Wlf&-i1M"iquezs, ni!o se entm peça o seu progresso, 
pressões exaradas na proposta) a uma extensão longin- nao se abRnà.onem nem se psralyst m as snas obras maia 
qua da província de Mina.~-Geraes 't t nteis e de futuro es_perançoso, como l!ejão as e<tradas já 

come~aclas na Bah1a e Pernambuco. (ipoiaào~.) 
O 8n.. ALENC.\R Al!.ARIPE :-fão questões dürerentea; Sobrelova n~tar em referencia ás rív~tlidades, qüe 

despender oom estradas é angmeotar a renda publica. existe nas pr<.rvinciss do norU!, te não em todas ao menos 
O Sn.. L E• L DK MsNEZES: -Sem dnida; mss n;io na Bahia, o terrível preconceitll de que 1 ó a côrte é c 

O·lncoruo, e não é prn< ente por meios violtmtos, como Brezil; e infelizmente se faz alarde de arraiga-lo maiô 
são os emprestimos extraordinarios, pesando ainda os no espirito pro•iociaJ, quando se attenta para a receita 
impostos da guerra de mais de cinco aooOP, r.tro?.byado geral do Imperio, e para a distribuição dos respecti,cs 
como está o thesouro, desprezsndc-se outros sel"Tiços orçamentos pelas àiverssa províncias d0 norte ! E' do· 
mais precisos. Augmente-se a renda public:1 pelos seus loro~o reB.ectir que o strictamente no~eEsario falta ás 
meios lertitimcs os nata estão con~i nados nas leis r ovincias, emqna:oto obras lux uosas se prejeetão 

po er JU cn 1n epen ente, como q11er a constituição, heroioos para evitar-se nm fntuxo de fur..e~tas conss-
pa.ra Pahagusrdar as liberdades civi .. , qual será a 110rte quencias. 
futura deste lmpcrio 't! Como representante da nação faço este protesto, de-

Se é t:io desanimador o nosso estr.do financeiro, gue nancianào ao paiz e á camara este vicio deleterio qüe 
não supporta a re forma do importa.:::~tis~irc. o rl:.tno da se vai inoculando :oeste systerna de administração do 
instrucção publfca, da qual eó podemcs esperar a gran- goTerno, este erro que se vai implantando nss nossrs 
deza e felicidade desta nação, d.e que eervem e .. tea per- instituições1 condemnado p~lo regime:1 conatitucioi!.al 
te11tosos melhorr,mentos m&terí~ es comprados C( m o repreeeutat1vo, para que haJa um paradeiro e:n t erepo. 
sacrif. cio d.o embruteoime.oto dor.> nossos concidadãos (.A poiado1.} P11ra .a c6rte todas as grandu:as, todaus 
sempre esquecidos, para r;crem lembradas P.S estrs.dse c:le honraP, todas as nqoEzas; para as provinoiaP? tcda~ H · 
ferro, tendo-~e e o menos contr. a educação e a morali- imposições, todas as depcndllncias, tcdaa se humilha· 
dado do ps i2: 91 A histeria nos diz que, nos primeiro& ções . (Apoia dos.) 
tempos de Roma, o imp~'rndor ~e:.-"'R ma::Jél.aTa educu á O ~R, D u QuE-ESTnADA T EIXEilU :-Não apciaào-
saa custa os filhos das familisa índigat~P, e fazia re-
dti:z:ir a dinheiro ns estatuns do { nro e do prata, que O Sa . JuNQt:EmA E ot:Tnos Dnt:TADos :- Apcinõo. 
reis soberbos e igno:antcs Íllz.ião origir ::or v::-.idude. O ~a . LEAL J>E MENE"ZES: - Quereis, sim, cs uCSê;)S 

Para a hon:rs. da uo~sa patri:l, o chefe supremo da impostos cs nostos soldados, ss nossas nndes, mandEi 
na~o recusou u ma • at<~tua, qt~ errndo que ~e ap;.JiCSJI- tl!mbem F~ra ell&s um incenth o que prcve ao men.cs 
sem as eommes oUerccid11s uspontauoaments Mra fan- que não so1~, senhores do governo, i:J.diCercntes :i fna 
dar-fe um estabelecimento de i::;s:ruoçãc publica. Edi- sorte presente e futura. Esta centralisação em tão ran-
fieante o •emple, qne pre•a al , an as e~ mpeno, oe o 
oação nacional nos fnturos destines àe!te paiz, ospe- ou tarde ha de matA-lo, quebrando a saa indil'isibili-
rando-se della a o~tabiliuado dF.s ;nas inetitnições, o seu dade. 
pcrvir grandic.eo, nnnca de camil:.hcs de ferro, qoe qomo ssbei&, a _ centr11lisaçio, n~ phrE;e de Lame::--
podem ser adiados para époc21t> m<~i& l itongoins, ou ae m!\1s, é a apopk:ua DO Tentre, c a pualysja nns e::nr•.-
prolongarcm com os fundos c onsigcadcs pdo r~spe~tiTO m1dadt s ; e a f-poplcxia, politicatt. t:n~e faila.ndo, é a 
orcAmento. (AFo iadol.J r!:..,.oluçã.o. Ceotraliss;.~o e revoiu~ão, di'l: Laboulllye, 

Eo não sou lnfen1u>, senhores, ás cstr:~da11 de ferro, f;J\0 dous t r rmos dR me~ma c'nta, dous nomrs da me~cP. 
esse inst rnm< nto da ci"filissçíio modernr., que muito m lnti>' . E~tn ~rc coni1 a -ia ~nidade do Impcrio eco que 
influe em todu aaf<ntca dotrab!ilho e da producçiio, o g( vcrDOJUbtl ~ C•t o Eeu <l! S~n:or s s pnvincia: , é/\ 
aBectsndo mais todas as re1sç·ões de ordem industrial psJ11vra de _que Fe ~enia ~ : :n_ore N11pd cão 1 para 11ni-
e financeira, de ordem politica e moral: o qu~ XJãO qn1lar a hbt!rdade n::unicipal, ccmo t e 11 u n:d.:J.à.e de 
quero é que se fsçiio eF.tsa obl':ll! tão dispendiosas com um E6tr.do foci5ti oiLa nniformidsdc mt cllnic11 . (> niio 
e:mpn:!!timcs rxtnordi:cariol', não se:odo prtl!per2sts uma OYg: nisas·iio ..,-i'~a t multij la: confunci.e. s.;, ~z. 
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TocCiuevill .. , a ttnidr.de, que é e:z::cellsnte oouss, com a judioar a B\his no aen eommercio com o Rio S. Fran..; 
nniforJUiciQCe, que em D.<!naum~~o parte é boa. Faç&moe, ci1100. Este vgttoento é illUBO:rio, po!qne a po1içio do 
portanto, een.o.ord8, uma cruzads, levantemos bem alto J 011zeiro, futuro ponto terminal da ea~ra.ds. biLbi.a.na, é 
o !1011!10 protesto, e para que se aperte C&da vez maia tal que, aendo esta le•ada até lá, eomo o diBIIe o illtlll• 
esta u.rúâo do Imperio, a sua inte~Uidade e iadiviaibi~ trado Sr. Fernandes da. Cunha, meemo 20 annoo depoia 
lidade, para tooarm.oa o apogen. da gloria e proaperi • de terminado o prolongamento da de Pedro Il, o oemmer-
<iadt;, e earrnos re~peitado~ nennt'3 o mundo civilisad. • oi a • • · enta para o J--a.eiro em prooura 

uJ 01 apota '· da. S\l8. oommuuiaa.ção natura\ com o mundo oiviliaado. 
Sr. prc;~.idente, a mLnha cansa e a doe meue illostrea 0 Sa . FE1L!UMDES DA. Cmuu. :-Sem duri~a. 

eollegas da emenda está julgada, ll senteofa e&tá la-
uada~ não teremos veocimento de causa. O Sa. Dro!'!nro MA-RT!l'III:-Por conse c.inte deYenclo 

es ra.tuJ. e erro a o monopolio nata.ral elo 
~a. FERN•!'!oEs 0 "" Cu!'!n• E Ot'TilOS Sas. DtPc- Rio S. Franci.&eo, na.d.s. tem a te!!lerJda concurrencia das 

T~DO! : -Apoiado. oa.tl'8l> neSie terreno, aa quaes se diaao ou.idasaem a.fra-
0 Sa. LEAL DE :MEs-EzES :- N6.a nos o:msolamos: garião uma perigosa utopia para os bens intereaaea 

G::..tretanto s oamara mt~ permictirá que leiu estas sen- reae . Não é, portanto, valiosa a opposição oollocada 
tdr.oio&r.ll ps.ls.vrss de um notavai historiador. c Aci::nA C.ebaixo desatl ponto de via~a. 
C.os intere~;seli m~o.teriaes ha uma P:ovidencia que dirigo Se o ponto objeotivo do prciocto, Sr. presidJnte, fosse 
ea scç~as hum"nfoS; o saotimento à.o direitl e da just~ça. apenas a. navl!gacyão do rio S. F.cancisoo, certamente quEl 
está. nas consc:ien.ias; o ja.ramcnto é cou~a eagrada; a deveria ~.e.iominar a iaéa.apresents.d.a pele. meu no'bre 
vir!nde, esta expressão ~ mais elc:~vada do à.ever, tor- oollega a.e deputação, isto é, dever-se·hia abandonaJ: 
lJr•·se a rigra g~:~rlil d.- vida publi.:.a e da viela privada. » to .ia e qtl&lquet< outra proposta g_~e não foll8e a reali-
( :.!pot'alo3) :zaçio. immcdiata. do p~olongamento de Alagoinb.aa ao 

vou t 3,·mins.r, S.r p ·csidente, julgo ter ju • , 
e..:::bors em c::stylo rud:: (?lllo Gpoiadot), e com os recur- ~· protegida, ll·-O é della que ae trata. no credito pedido 
E~~ da n::iaha ap;,ucada i:.tellige:.:oia. (nllo apoia:lo1j, palo govJ=no, quando falla da. estnd.a. de Pedro li. 
o bom direito q::.e me assistia de reclamar e pugnar ! Eu orei o, se.uhorr3a, q ae o gJverno tem em mira p:-o-
peb ju~ta o::;.u~a lia :.linha. provincia, nnnoa attendida~---t-1 ~-llwo.nga.r "estr11àas de ferro cio Bza:zii, desejoso de es-
pelc go"orno t:m llUat> moie.o,tns prete:::.\:ões, porém aem- 1 traitiU' ª' co!Dlllunicaçõd:J oom o i.nttlrior do pai:o, a fa-
~re l.,mbrad:!.) <:n:::1obrezids. e honra-:ls. nos fastos glorio- { oult::.r a toics e>s povos à.o Iroperio os beneficios da 
:ics d& naçib brazilei .a r-ela r.aa. e.bueg:-tçii~ e heroismo. \ ciYili"ação. O prim~iropasso que de'Yeria dar para tomar 
( Jf u':tos apoiadot. ) l: effl~otiva essa reaa~iio 8r&-1;68J!;&tar as emp:rezu d.el!lll& 

Agrade co vos, senhores, s bondsde com que me ou~ natureza. que perten.osseem. a companhias estrangai:a.s; 
-ri~tca. {.ltu ito b1m, ~• uizo bem.J mas se al~arna honvesse que niio oareoosse dessa me-

o 8r Dlony•lo lllartlns: _Sr. pres\dente, de- dide. e e.pro~entasse um carto gráo de prosperidade, era 
pcis doa lumiuor.os discu.rsoe proferiàos neste debftte, I de eq~idade e justiça awr::ilia·la e.ffieazmcnte, sempre· 
n:io p')s<o ter a eapera.nça de concorrer p1.re. o escla:-e· I juizo da encampação allndiJa . 
C'i::nento da mataria t>n:lerra<ia n,., projacto, quando fal- A estr11.da de ferro de D. Pedru Il está neste caso. 
~.fndo-llle a autoridade precisa e qus.ai ine:per~damcnte lncorporad$ no p&iz com oapita.ea nacionaes, rcaga.tacla 
csb9 m~:~ a plllavra em hora tão alliantads. Certamen~ I facilmente em tempo e zeloaamen~e administrada, ni 
8 u me abateria cio pleito se além da minha posição dando lt~cros oonsideraveis, porqc.e são ra~:aa as es-
:aesta oasa. não me corresse o dev~r de forneoer ao meu trad.as de ferro que prodtlZem 7 a 8% do capital exn-
nobro oolle~ da deputação, represontl\nte do 5• dis- pregado. 
;:ricto de minha v· · · - . · · • · &fi, creio mesmo qae 
citad11s ácerca <ia estrada de Ít3rro dR. Bah.ia M J()azeiro. & do Ri'l não d~, e que os caloulos são !!X a gerados. 
StJrei breve ps.ra não fntigar a attenção com que ma O Sn.. DlO!'i'rsto MARTI:n :-Eu confio n:~ boa fé do 
honrão. V ari•s accuBs.ções têm sido movidas ao credito :J.O'I)':e d.e'(l11t11.do pelo Rio de ,J &neiro q '.16 s1nba de ora-r. 
dos 35 uuo:ouo adido 1 v · -· · e reseo. a o 
~Cgi•latiVO, 8 Clellas me VOU OOCUpllr BUCOCS~iVIllQeDte. COnsideraçãO da O&mara. 
Diz.e'll at~uns quenãC\ ha-.endo estudos complelot sobre 06 35,0.).;:000$ pJdidoa são destinaios a esse auxilio 
o nrolonglltnen.to q1te se intentll res.lizar na e;trada de oo~trd u q ~~r.l.ni\u pódJ haver em thg.sa a::-gumentJ q:.tG 
ferro é!. e Pedro li, wrna·t<e este imnoSEivel dt~ ser oou- prevaleç!>. Ora, o governo não podia to:!lar a :.1ce::1a de· 
ctdido oela oama.ra com votda-ieiro oo:~bAcimento de lib,raçiiJ relativamente ás estradas C.il ferro da Bahia e 
cnnsa.. Bast~, porém, attend"'r ác; eloq'l•mtes S.S!!erções PernambuJo, sem que primeire.ments pro~tlr[.ESO ool• 
ao illustrado de;:uts.do pelo 1• diatricto da Bahia para loca-le.s ll.& situação e:n que se ac:.;.a sqaella, isto é, 
:;';! conhecer que não pr~csdem as r.~zões aorese:ttadas. stJm. <::ff<ctus.r o rd8gat~, dan!o mclb.Jr orgnr:üs!ção ao 

De racto, percnrendo-~-, os a.nn!\('5 d11 todt.s RS n~:-- s~;.·viçu à~ mesmas. O o::oco. díoti.:lct:J collega, de,mtado 
çüas em que a ci vilissção tem realizado msiores pro- p~lJ 1· districtc. da Bahia, entond" q'.le é ouoro:issimo 
c:.igio11 industriaes, oçí!.~e que nPnhnma estrada de ferro ao tllc<:o~o~to e~s:.s unoampaçõ~s, parqua ~cr§.o fátaB ao 
!'~1 ernprcuenàida P"r qualqu<~r adrnini~traçiio com. toào11 EstàdJ gr;;n.les e:z::igenoills pdaa co~panhias: eu penso 
:--; cstudPs nece!lsarirs para se oonheoer ex:l.lotament• o qu~J Wbiores &erão à.S diffi.culdades a ve::to~r-te, se fore:n 
::..:.~to da obra. e a linhR infl~>x•vel qne deve cst~>. perco'!'- eaaas Iü..:.:.idaa adiadas, e nem as condições dessas estla-
:-(1~. A~; difiic'.ll<r.des de coustrucçà•> que po:'!cm !'urgir das são :lCtul.ll~ent3 tão prosperas que justifiquem. 
: .:"pi n~tciamente, ou a YO.nta~em do al~o:: desvio que esses receios, mórmcnte em relaç.ão à da Bahia, na 
Fcrve~:ur" nclllor ~e conheça n11 t>:Z::I:'<~nçiio , podem. qu:ü tenho a honra de exercer o car$-';o de engl3nheiro· 
fazer com q-1e uma e>hrs. orçada em 5 custe 6 ou 7, 4 bscal. ~c 0 seu futuro, depois d~ terminada, é cspe-
:.'~ 3, segundo o terrano q::e se s.traves!:s e a Ioo-;li 1aã.e rançoso, o seu presente não é dos :mais consolad..,res 
b':r. que se trllbRba. l!.indn oue muito melhorado relativamente aa pa.sSlsa~dlCa:},,,--~ 

A redt:cç<í'io t~cimica do" projPctoo: e::r•g'! mu:to tom- por issô que a roc~ic~t Ilão c~bre totalmente as dtJspezas 
r c~ c fÓ pó de t~l" lugP.r depois da Sflj)TO,.açiío de:> tra.- do CU~teio. Tem havido constantemente d.e(icit, me.mo 
':!lr..o. O estu d.o do• terret~os e doa mateTiii.~S é difficil, ::lo un~o tinào. 
; :;::go, e o preço do. obra F.Ó nóde Fflr realmente conhe- 0 ::n. ,Ju:-;QusmA: _ 'MRe foi pequeno 0 deficit. 
ciG.o ciepó!s da PX"cnção, múrmP.'Rte em nm paiz como 
:-l no•so, onde ba extrema wrinçiio n ., oneto de um O ~n.. C.\PA!'Ir::~a :-Maior que o prcceàc'!lte. 
r.:~smo trabalho, "~gundo ll~ distanc:na e a concurron- O ~n. Dt o:-;nto !IIA.RTINS : - Não é aim. Eu vou cx-
c:is. d.o5 ernpr-<'z~ri"s A fa.'t~ rle e11todo; compl .. toa não plica.,- Jl S. Ex. 0 su.'l h'l a este re~p~ito. Qnando e~ 
·< ?Ois -:t.~;tin wffici~~t!l pRra qu':l ~~ negue ao ~ovorno A~o~t" d'.! I ~tiS t"to."i COJntl\ à o carg!'l que Rctualmente 
•J cr.~di:o p~ci<3...,, a,.,n •e:r. qn" "~" conh~ça R dircc?fio exerço, COtl~õultei o relat!lrio do m"R a'ltece"eor, e por 
cia }inhl\ e o~ c:--lcnlo~ "P?r'x;m"tivns dn despeza a c1Ic <'On~eci tcnid.~ o dtfir:it em 1867, de?ois àa liquida· 
.'!r!'c~ur-:r ( 'J •Oia~os) <;>ão, d~ cerca <ie :.?OO:OOUS. Em J \tJeiro de lA.;9, no mea 

Di;;~m ('~·:·o'. S· P"!!•iéi !!}~·' . Q•J(' o pr<Jl~ng>.mcnto ::'rime!~n rnl<!torio nn:::.ul\1 s.o minist~r:o da :\gnonltura. 
-~~i.: ~~?i.o, <'.<>S~")<'.o i! t<>r a" H.1o • Õ.R!l \1 dhft~, póde pro· çall!l::i.c : :v<! c. ~ trat '>r d10 renda da e&tra:i», duran:e o 
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anno de 1868, communiquei a S. Ex. o Sr. miniatro 
daquella repartição ter eido a r~s'nda buparior dv 
l20:34.7S8i4 á do snno aut3rior, desoendo o k~cit a 
31:9371760. No relato:rio de 1870, não obstante ter 
aido a t'enda de 1869 um pouco menor, foi o de~cit de 
~eroa de 21:000$, por terem JSido durante o auno ooll8i
derado reduzidt&a •arias despezas qlle muito avultavil 
no cnateio. 

O Sa. Jus QUEIRA.:- Logo, o drficit é menor. 
O Sa. DxoNTirO M.u.TISS :-M&S oooorreu uma oitcum

staDeia que pareoen t.-:rna-lo maior, e que etfeotinmente 
o tornou, e fgi a tii!r •reeç'l de eambio paRe na impor-
tal!loia de 27 :ooos Se niio se póde , Sr. presidente , 
considerar a. e~trllda da Bahia. em estado lidon~eiro, 
não é igualmente justo suppô-la t-m peasimas oondiçõee. 
Abertas as vint3 l~~~:uas exiot<~ntes ao trafego e.::1 1864, 
já quatro anac.! <!,-pois a sua receita tinha duplicado. 
O movimento pro~re.sivo começou v~rdadei!"amente em 
1868, e ae no 11nno tin 1.o a pe:pena difl'erenç!t para 
menoa aocuud.a na. reMita pGraoeu mostrar qne não 
tinha havldo contin::.açio ~o 11ug:n~nto rlas suas rela· 
ções, e porque t!v~rnos nm terriv~l inimiJ::O a combater, 
a zecca, qaa faz a no!is& província atra.,.eesar nma das 
crises mais fc.l'est .. a que a tem aesolsdo (apliGdo.t} ; 
secoa tão prolong1d•1 qne reduzio popula.~õ~e inteiras, 
forçando asáernigznçã(), "'tliminaio t>~lvez a~ dons torçoa 
a produocão da lavoura. E' natur11l. portanto, qne C.es-
a arecidas essas cansas exo~ i s cmd · 
curso progressivo, ainda qne lento, p;.;dendo sem receio 
de exagaração suppor fO o de(icit do anno findo como 
o muimo de hoje em dia::1te. 

O Sa. Fu:<,!.'IDES nx Cmmx . Basta a ro!l:uoçlto da 
despeza para. b.aver equilíbrio e rena'l. 

O Sa DxoN>sro ~fARTtN:;:- Tratar~i deste pon~o em 
occasiã.o opportnna. Voltando á estrada de ferro de 
D. Pedro li, Sr. preaideute, vemos que ella rende já ll%, 
renda que clleg11 n~o fÓ para pagar o juro do capitlll 
empregado, como t~mbem para ae cnid~r no prolonga
mento respectivo, sem oner .. r os cofres nacionaes O 
governo, portanto, póle, sem faz~r sacrifício !!lgum, 
dedicar .. sa a esse e:n,len. o, aind.-1 quando as circnm
stanci!18 do thos ()uro, a~p;ravada de onua considcraveis, 
fo!l!Gm menos lison ~ir~a do ue actaalmente o são. 

s appre ene S!l m11.ni .. •sta· as p~lo men. illust~e cdle~A. 
de deputação e de di•tdcto niio poi()lll ter proocdeo.o1a 
ne~tl5 caso, porque o j •no do empre&timo oontrahido 
para a exeoução das obras sed immediatamente satis. 
e1 o e a r::uca au tlnaa epo1e a cor.c usao as 

mesmas. 
O Sn F. BELISA.l\IO : -Apoiado ; o gov~r.L.o não faz 

senão um movimento de fundo3. 
1Ha out .. os apartet.) 

O 'la. DioNYSio MAII.TIN!' :-0 creditJ com os additivos 
tal qual fui elle aprt>scnta•lo pela commissi\iJ é o que 
me parooe mais pratico de<de já e de mais interesse 
para. o pai2.. Se não temo~ forçlis parll correr, ande. 
mos àe vagar, mas and.l!mos s:?gurc. ( -1poiado1. ) Por 
isso me1mo que o onus do th souro é exorbitante, e 
que h11. necessidade de di;:ni:mir os imposto=, •~ ·~unà.o a 
ex?ressii.o do m3u ::~o!>re colll:l:?:" do 3" d:btrioto da 
pr,wincia de. Bhhi!l.: é quo ;a ceve ir ct:idando das 
oousas com mc,de~aç~:>, ;:>rooarnn;io a.l1iviar o t!J.esouro 
dos seus C.)mpromiss::s, ?da prGvaoação refi~ctiia o gra
duada doa recul'l'OB n11tnra•js ào paiz, procedendo por 
partos e 6$COlltendo de p<eÍc'"Cn~ia o quo pódo desda o 
oomt!ÇO dar log-J um N Mnlta'lo so.tis~,.ctodo N e-te Cl:so 
está o prolon~~;amentJ dt\ estJada de D Pe lro II, unjo 
rtlniiml!nto cresce to:los os di'ls, <3 pr·)m 9tt., nã.) ~ 6 sa
tisfazer aos cmpenho01 p:-oprios como auxi:iar offi~az
mente aosda~ outrus est~&dois oenosfdi~~o;R. O prolonga
mento da estrada de ferro d" B!lhis ao ,Joc_zeiw. "o é, 
oo:no eu o acredito ?iim(•nta, u •••ll grande ne ~·)~~id.<id•J 
do paiz (apoiatlc.f), niio Fó:.o tod;.vi:,. b.Jr cles:ic j .\ de· 
cretado pela ID !"ma fór!"}a qu~ o pr ... ccio:Jtc, por isso 
que as con iiçuM aiio div<!rsas o diversos os re~ultados 
9.ue se devem esperar ..ic cada ~~acção do prolo':lg~mei!to. 
Estou o,mvencido mesmo de que o trac;!ldo ostu.iii.do ni:io 
poderá J.ar TCrdadeiro b.cro •. nt ~s a, C~O~Ilr ã Villa
N'ou da Rninha ca San~o Antonio d ·1s Qa.i:nad~. 

Tü:'-10 I\' 

O Sa.. Fza!Ul'(DEI DA. Cui"HA. E OCTaos IE!C&:Oli.ES : -
Não apoiad.o. 

( Cruz:llo. u apartei.) 
O Sa. Dio:snio M.u.Tx~a: -Conheço eaaes luga~ 

apenas por informações, Sfl bt:m que dig.1as de fé. M• 
oa nobres deputaios q11a me contestao hão de pelo 
menos concordar oomigJ q~e as primeir~ vinte leguu. 

J I • 

ráõ produzir aaorifiaios, sa não ferem oontinuaa.os, e 3 
emenda dos nobres deputados nio dá. recursos para. 
muito maia, iliaado a outros aquillo a qne tambem tem 
direito como m.oatrarei 

O ad.Utivo da comLlisaii.o do orçamento, autorisanéio 
a encampação, que todoa unanicnea reconhecem ser in· 
dispen&a.vel para ll aaa prosperidade, e mandando appli
car al.é:n d~ renda que tiver, mw 1,000:000# t.)dcs os 
annos ás obrar; do prolongamento, entendo que aatia
fr.z em principio as (:::tigeDcias da situação, facilita s 
prorr.ov<l o de1ideratum da Bahia; que é a navegação 
do Rio S. Francit;co, desde a eua extrema naveganl 
até o Joueiro, n!i.vegação, como j:i disse, a que tem 
todo o direito. Eeees 1,000;0008 concedidos poa.em ser 
faoilmeuto 11ubstitoidoa por maior quantia, lego que u 
oiroumatanciaa pc.r quslquer modo o permií.tão. 

(Cru:IJ.o-11 out''-'1 apartu a que o orador responde.) 
Sr preaic!ente. eu oolloco a questão aoicna do espi

rito do bairrist:Jc, porque ~ou antes de .tudo Brazil.'~iro 

e deputado pe:a Babill, do que me orgnlbt', e niio ali
mitto que na deputação ds mi:lba pro'rine!ia b~:js. al
gllem ::naia amigo da aua terra, e maia patriota do qua 
ea sou, m&& j11lgo inconveniente e deslocsàe. a questão 
neste terrer.o. (Ap1Jiado1.) Agora paBSemc:s a apteciar a 
emenda que os nobres deputados que me contestão 
apresentão ao credito. tal e qual ello ee acha, e Ylljemoa 
se é ella mais propicia á Buhia do q 'le o proprio pro
jecto em diaoussiio. 

Oa illu&tl'lls siguatarios da emenda pedem o q..-:e o 
eloquente orador da minha província, ta:c:. bem signa
tario,J"nlga impoao:vel, iato é, o repgate, depois a par
tilha o t:lmpreotimo em duas partes, uma para a es
trada de Minas, e outra conj 11notsment9 · para as da 
Bahia e Pernambuco; logo, admittem o prolcngament() 
da estrada de ferro de D. Pedro ndo · 
ção que se latl qc.et· dr.r, e o julgão proveitoso t&nto 
qu.; dão-lhe m11tade do cre :i to. Na distribuição da se
gun:la parte esq':lecêrãc-se os nobres deputados da pro
vincia de S Pmlo ne tsmbç-m tem o mesmo di-
re1to e ear contemplada. Neste osso tocava apenes & 
cada uma das tres provinoias 5:833I33R. 

O Sa. Ju:-.QUEIB.A. :- Metade de 17 são 8:5008000. 
O Sa. DroHsro MAaTrNs :-Na hypothese da V. Ex., 

mas para haver equ;dade é preciso distribuir quantia. 
tambem pela eetrada de S. Paulo, que de mais a mais 
prospera. (Cru;;tio-u diff,rmlu apar&,l.) Com 5:8001, 
11oem ontra clausula mais, ieto é, ~upprimindo-se ae dia
posi•;Õils do "dditivo da commissão, o que se conseguiria. 
fazer na estrada dst Bahia. da q'lal me ooauparei ds 
preferencia, porque a conheço de perto 'L. Leva·l& 
pouco além da Serrinha, lugR!' st~m oommercio e pouco 
fertiL, i~ to é, augmentllr o capital já cone.umido na linha 
sem compenKa<;ao de luoroR, cn por ontra, peiorar a si
tuação da via ferrea do Jcs.zeiro, 'lue a commissâo do 
orçamenco pr<1oarou melhorar. 

u" Sa. DEPCTADO :-Hoje fazem-se e~trr.dss mu!te 
barata~, (l com lO,COO:OOOS eo lol'al'ia até ao Rio 
S. Frnnciscc a e~trada da Bahia. 

O Sn. DlON'iSlo Mur1ss : Não se persuada o no-
b:c deputlido de que é possivcl reduzir-se as desptzas 
àe coastruc~ão á vontade do emp:::-czario della. O traçado 
de um caminho de ferro tem de atten:!er a cxigenciaa 
variaveie, e p<~ra tudo ha limites q'lC ::Jão oonvexn ul- · 
trapa:!sar, m ór::nente em uma estrada que promette. 
dcp0is à.e cum?lctamonte construída, n::n futuro eepe
rançoso. s( g ;:n·lo a cxt~nsão dos <lecli•es e raio daa 
curvae, é preci~o cdcular a -velocidade das locomotivu, 
e as despez~!; da tracção e oonscrYação da linha. Mui
t.&s veze11, julga!ldo-se diminuir a deepeza da es~raà.a na 
su" co:.etrucçiic, augmcnta-so depois consid.eravclme::1te 
o custeio: a pon:o de io.utilisar na vantagcllll qua te 
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julgalll auferir e com prejnizo e risco. para o commer
·.cio. A constrncção preoipiteda cu felta como se quer 
<lhamar eccnomicamcnte, oom pequenas onrvas, fortes 
declives, etc., etc., aogmenta o preço da tracção difficul
iando-a, entraga o material rodante e deteriora o leito 
.(la estrada. Os tren, precisão ser subªivididos porque 
não póde puxar uma locon:;otiva grandes oomboica, 
eto., et~. 

O 8a. FERREIRA LAGE: -At>oiado, todas as economias 
.na oonstruoção importão muita despe~a na tracçlío. 

O Sa. J UNQUEinA dá um aparte. 
o Sa. DroNYSIO MARTINS : - Depois a~ realizado o 

resgate. 
O SR l!'ERNANDES DA CuNHA: -Eu quero ver como 

se ha de operar a encampação. 
O SR. DroNYBIO MAn TINS :-V. Ex não vê actual

mente como se operará a encampação d2 estrada da 
Bahia, e no entretanto essa encampação foi pe:l.ída na 
emenda que Y. Ex. subscreveu. Se ha época em que 
e asa tranaaeção seja facil, é a prcser>te, porque a receita 
realizada pelo trafe(l;e da linha não chega para cobrir 
as despezas do cmteio , como já o disse , não conta
doa •inda os gastos ila administração superior em LGn
drea. Para cobrir ease deficit lança mão a directoria da 
garantia do governo deduzindo dos 7 % o necessario 
para esse fim . Segue-se dahi que os capitaes inglezesnão 
ncebem tahet 6, sujeitos ás osoilloções commeroiaes 
e a riscos continuados. Este estado de cousns não ten
de a melhorar por fórma tal e sobretudo tiio r • pida
meNta que favoreça as esperaDças dos interessados. 

(H a um apart•.) 

S. Ex. deve saber que tem-se feito o possiv~l para 
angmentar o rendimento do trafego; reduzirão sedes· 
pezas, estabelecêrii o· se relações com localidades remo
tas, reformárão-sa tnrHas, as quaen nos disso S. Ex. o 
Sr. ministro da agricultura quo fo1·ãa já ap~rovadas 
pelo governo; fizerão -se viagens, não menos de duas, 
ao R io S. F1·anoisoo para attrnhir a Alagoiuhaa o oom
"Jlleroio daquellas psragens, oreando-se uma tabclla de 
:fretes eapeciees para fa.vorijcer a oonomrencia. 'l em-se 
cheg~do mesmo a reduzir os fretes a poB.to de ser mais 
barato em certos districtos o transporte pala estrada, 
do que pela via marítima. 

O Sn. CtcEno DANTAS:-Mais barato, não apoiado. 
O Sn. DroNYSJO MARTJNS:-Eu fallooomparativamante, 

S. Ex. sabe que para o assuoar embaroa·lo em Alagoi
nhas e proveniente do rico e fertil distrioto do Bom-J ar
dim h a tres preços diversos, segundo estiver a zona do 
engenho productor, mais ou menos distante da ritada 
estação, isto é, 6H, Sfi e lOU por caixa de 50 arrobas I 

O Sn. CrcEno DANTAS:-Do meu districto pela estrada 
de ferro psga 22S, e por Santo· Amaro 16$; estou argu
mentando com conhecimento de cau1a . 

O Sn. DroNYaro MAilTlNS :-Eu tambem et t?u fall&n
do com eonbeormento de causa. ' 

Não é possível que S. Ex. pague 22Seé J!lelo transporte 
na via ferrea, porque cu brando a comp~nbia no maxi
mo 200 rs. por arroba de aasu.car pelo trajecto das 20 
legnas , isto é , lO ro. por legua , nma caixa de 60 
arrobas, como são de ordinario as nossas na Bahia, não 
põde pagar maia de l OS; e se o engenho de V. Ex. está 
situa.lo na zona que pag~ o max.imo do preço, deve, 
ipso facto, achar-se pouco diotante de Alogoinhaa, e por 
oonsequenoia r,ão póde pa~ar l2S, que é a differença 
aocusada por V. Ex,, pelo transporte desde lá até a es 
tação. 

O Sn. CrcEno DA.r<TAS dá um aparte. 
O Sn DJONYSIO MARTINS :- Eu estou cJmnarando o 

t ransptrte pela linha ferrea com o cffe~tuado pela via 
fluvial para um engenho n&s cendiçõ;;s do de V. Ex. 

O Sa. C me no DANTAS dá outro aparte. 
O Sn. Dror<vsio MARTINS :-Eu quero provar em como 

.é relativamente moia bu.rato o tr&nsport~ pelas 20 leguas 
da _estrada com as condições facultadas pda compa
nhH\, do que as navegações por um canal, ou mesmo 
_palas rios, como aotualmente se fazem entre nós. 

O Sn. CrcEno DANTAB:-Com o porto que temos em 

Santo-Amaro ninguem vai proonrar a eEtrada de 
ferro. 

O Sn. DroNYsro · M!aTI~s :-Não · diz o mesmo a eeta
tistioa locol. 

(Cruz/lo-se .arios apartes.) 
As vantagens doa caminhos de ferro não estão unica

mente nll celeridade dos transportes e na regularidade 
dos me•mcB, mas ns segurança que se dá ao carregador 
de me;·cadc:rba e na economia que para este resulta 
da fiwalisação da companhia . Todos estes beneficios 
devem ser pesac1oa equi tativaiLente e vnlem certamente 
o dinheiro gue custiio. O porto de Santo-Amaro, só· 
accessivol hrj-, aos barccs durante ae marés, torna-se 
de dia em dia mais diffioil de SHl' procurado em con
sequoocia doa obstrucções cnussàas pelas arêas e 
sedimentes que se depositão no leito do ~inuoso rio 
~ergymirim ; não póde, porta.nto, a su11 navegação des
envolver · se mais do que está sem trabnlhos preparato
rios mais diependioscs do que geralmente so orê; de
mais, a cidade de Santo Amaro te:n a sua zona especial, 
que níio lhe p6de ser di•putada per Alagoinhae, assim 
oomo esta tem s. sua, que não lhe poderá ser contestada 
por Santo-Amaro. E ' preciso não exagerarmos as causas 
a esse ponto. 

O facto , Sr . presidente, de um caminho de ferro 
poder competir vantajosamente oom a navegação, não 
é novo, nem p6de cmsar estranheza ao n obre deputado 
que me interrompeu. Sem sahirmos do continente ame
ricano podell'.os •noontrar oxeinplos que o confirmem. 
No~ Estndos·Unidcs estab ;leoeu-~e um caminho de ferro 
psrallelamente ao grande o& na! Erie, de lé•te a . oé111, 
e foi preoiao que o governo impedisse o transporte de 
mercedori9s pela linha ferrea, durante o tempo em 
que o canal é navegavel, para que e& te pudesse lutar na 
conoorr~o.ci a . Em New-Jer;ey o cnnnl tambem paral
lelo á linha ferrea, se bem que estabelecido em condi
ções favoravoiA, vic-so obrig~dn a procurar a alliança· 
daquella para não succumbir. Não é pcrtllnto extraor
dinario que ohegr.,emos ao mesmo rEsultado, qnando 
conhecermo• o va·or de aortCis co-efficientel!, hoje des
prezado~ , co ::co ' o do tempo, qa segurança da merca
doria, etc. etc. 

O f a . F. BELj BAIUO :-Na Europa tambem acontece 
o mesmo. 

O Sn . DroNvsw MAnTrl!s : - E" exacto ; são factos 
que se reproduzf. m em muitas localidades. 

Eu, Sr. pre~idente, estou conven ~ido, como já diBI!e, 
que o pensemepto fixo do gov~rno em relação 110 Rio 
S. Franuiooo deve ser o prolongamento da estrada dn 
Bahia ~ té o J oa~eiro. Só esta pó de attrahir IÍB margens 
da noa.sn gr~ndo arteri" fluvial a colonisação de que 
ella n6C8Beite, e nem OUtl'R qualquer direCÇiiO poderá 
produzit os me~mo~ beneBcos resultados. 

O Sn. AitAUJq GóEs:- E' exaoto, é a obra de maior 
alcance . 

O Sn. DION>~IO MAllTIS : - S. Ex. vê qae eu sou o 
primeiro a reoonheoer •ste faoto, o que eu n ogo apenas 
é a opportunids.de de se conceder todo o dinheiro pre
ciso. pera ella, 'e a effiouoia do meio lembrado pela 
em~nda. 

O f n - AnADJ~ GóEs:- Se se reconhece que a obra 
é necess•ria, pa,ra que demora-la~ 

(Trocilo·te mttito• aparter ) 

O Sa. l'toNY~IO MARTINS:- Eu explico o meu pen
samen ' o á c<· r cu ch preferenoia que diz o nobre deputado 
dar eu á eetruaa d8 D. Pedro II. A estrada de Minas
Gera es vni ser 'comtruida por secções, terminando-se 
primeiramente na 3' e 4" secções da do Rio de Ji!.neiro. 
Om, cada um~ 'd 'JEars duas ~ecções, á medida que fôr 
sendo exiicutlli!ll, produzirá logo o snfficiente para. 
oompensH rs s! m·ificics feitoa pecuniariamente. Avan
çando r-nra Minas pelo menos até á metad·, do tr• çado 
projectii<lo, iguuos vontagons se deverá colher à.o cat-i· 
tr.l empreg·· do , roR!var..do-se pelo mencs o juro do empres
timo Ct·ntrahido psm as obrr.s. Ssgue·BB, pois, que o the
souro, s.ctus)mente oberado de encargos, não terá de 
ver augment.sdo o eeu onns cüm a decretação das des
pezas slli re~lizad"s. Se ha algama zona menos fertil 
na 6strada de .Minas, eSõa só virá a ser atraTessada 
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quatro annoa de ,)Ois ~a co:xw;ados 01 trabalhos, e até lá 
Hfá-.em daviia a. remec:iu daspt:n coherta pelo ren
dimento das precada:ite.s. 

(Cru:ao-u muitos aparte~ } 
O ponto objectivo da estrada de Mi::tas é R'> io dss 

Vellul.s, repilo p-JI ~~ b!l~te.nte rica, e. CC!Il') disse o 
nobre deput~do pelo Rio d•l Jan.eiro1 l'nfiLient'l pllrf\ in-
demnisar o gov9:::10 d:~s trs.ba.lb.os que a Unha fe!rea 
requíaitar. 

O Sa.. FEB.'l'UNDEs n.1. Cu:un dá u!:l aparte. 

possiYel a prolongação da estrad.a. A O<)mp8.llbt& e6 118 
enoarre~rá da tarefa meiiantlil cova ~az:antia d'! 7 %.
o que não convem oonoeder-se. Se a idéa do nobre depu
tado vingas&i, estouoerto de que diffi::l1lltaria a encs.mpa
cão, porque a c:>m;>a:iliia t:.abend.o one os productoa de> 
Rio S Francisco ha'fião de passar f,or Alagoinhas, n~ 
t<lria prl!ua de oed<Jr a empre:;;a, oo. e. pagariamos 
então muito mais caro. Pelo decreto de concet<~:ao 55 
tomos direito de resgata:: depois de 30 annos, toJ.ra.ndo 
por ba>e a mé.ii l dos 6 a:1nos mais rendoso!! d'cn~re oa 
u!timos 7; ora, indo a estrail.a &O Jor.z .iro e crescendo . . . . . ... . - . ' 

rio que a Htra la <le ftjrro da Bl)hia nã" podia progredir de B'3 tor.:1:it' tã.:> el~v.1d.a que torn~ria qus.si i:n;:'1~sivel 
t!em que fosse prolonr!a~a, M"~ nP.o qn~r iPso r!i71lr que a tran·,acção. E se ha de alg-..1em aderir essea lucros, 
o :aej~ de~ode já. de prefe~enoia a todas i>B meia e se::n porque não se:á. o ?ropri:> E9tado que taat? necessita 6 

attender á P"F.Sibilidad·-~ à os recursos do Estado. A es· póie ao depois com elles transigir no paiz, estabelecendo 
ttada dA D. Pedro n, cnjo prolongamento àeverá formar oo:np&nhias ~ncionaPs 'f 
a de :Minas, produzirá lucros satísfaotorios, dee~de a Quêr.!ndo. port&Dt1, Sr. pre&idont'!!1 o que é mais 
oonolusão da primei r" l"go.a, e a da B11hi>\ só depois proveitoso, Fem gr11ndes saoriticios, e sobr~tudo o que 
de 20 ou 30 ; as con(iiçõe'l oo .-:anto nao eã-:> as mesmas. é ms.ia prstic:~ e co ~pativel OJm ce n)asos recursos 
Se como Ba.hiano <i':lvo d~st-jar ostd., ()<Jmo Brr.zi:eiro aotuaes, ent~nd{l qne voto consoienciosamente B?pro-
dev~ prcforir, na ~:tc~ção nctual do thcsouro, a pri- vando as re~~loçõ~a contidas no ore~ito . Enoampada.a as 
meua. estradlts da B~hia, Pcrne.mbuoo e S. Paulo, trutaremos 

(CruoJ!o-Je "arios a.r.a11u ) dos respectivos prolongamentos em hrg& escala. Por 
ora acredito que é precipitação pedir-11e m~tia do que 

Eu estou C ·nvenoiào ae q:\3 qus:ail.o a encs.:npRção nos fui conoe'iido pela co _.,missão do orçamento. Para 
da eetrada de ferro .-ia Bc.hia fôr rer.lizaila, c ne,;ta ca.aa 0 futuro temos 0 oo:I!promisso da illcstrada .deputllyão 
ee apreeentar a p~posta ?lira levar a eff,:ito o S(':l pro· mineira. e 0 c:mcorsa c1a3 dep11taçõos pernamhnc· na. e 
longamento S1o Jo:~z~zro, n~::hum de;mtsdo p~Ln pro- paulista, iateressad<>s como nÓJ na sclLlção da qu·~stão. 
vincia de Minas dei:z:urfl de lb.e bzer a deviin jnstiça, (.J.poiado.s ) 
oonoe!lendo-llie os nooe!sa,.ioa creditas (:ftdos apoia.- Agora, s:-. pr~eide:1te, pas':t:-ei a responit·r ás obaer· 
do1.) vs. ões feitas elJ nobre de ta:i:: d 5" die r' o 

a. ERREIBA. AGE :- avemos e dar- he o nosso minha provin ·ia, ácerca. da situação a -lmbistratin da 
voto com tc.do o euthuei!>smo. (Jtuitor op,iado1. ) eetrad-l. de ferro dn Bahia. Um dos graves defeitos, até 

O Sa.. FERNANDES DA. CuNJU dá um aparte. mesmo abuso, apresentados pelo honrado membro, é & 

O Sa. DrGsnto M.1.nTINS :-Mas oemprestimo ps.ra a e:z:u')erancia do pes~oal. 
de D. P~à.r~ li á de:~de já. prodnotivo. V. Fx deve re- O Sa. ABAUlO GóEs:- Jurando nas palavraa do 
conhecer que não é só l,OOO:OOOS a quantia concedida Sr. oo::~Hilheiro Galvão. 
pelo credito á estrada d& Bahia. O Sa. DroNYsro MnTINS :-A companhia ingbza tem 

(0 or11dor pe.Je ao Sr. pre1idente que lh1 ma.nde trazer a administração montada a seu modo, e paga. como 
o projecro com tU emtndat rup•ctivas.) entende 1103 &eus empregado!! de confianç'l. O engenheira 

Além dos l,OOO:OOvS para. cuidar do prolongamento, fisoal sobre e~•~ ponto tem uma aoção muito limitada; 
ha uma antorisação ao govarno parn. reagat~tr, mediante é a. da. mera fiscali~acão qaanto _ao procadim~o~, e 

os a." 1v1 a externa, a n a em questao, 1~to 1 1 - E' · d 
são 17,000:0008 desde já e maia l,ooo OOCS todos 08 ogsrea extstentes. preciSo um prévio acoor o Clm 
annos subseqaantes. a directori.ll em Londree para se conseguir diminuir 

Pela emenda as&ignaia por v. Ex apenas sa auto- os V"DOimentos daqnelles. 03 engenb.eiros, meus Bnte-
---.,.ns.n· na...-a--cP"'fi"'C"'&"m...-..p"'n"'çã:!'õo..---ie.----;dHfii-::_,..3e",----..:O"'O,---;;;O"'a"'so.----;d~e,.----n~âo,.---,&'"a""r'O"'O"n.-:-=-----,r----'C""e"'5"'SO""r"'e"'9',--lit"'eg~lammo ~lgumas vezes GGntra ll@rtGS ÍPGtO& 

templada, á proYinci!\ de ~- Pllulo, quando muito noa eene relatorios ao governo, a eu já. tive oc~asião 
8 ,500:0008, que não <'hegiio para terminar alinha, sen- de pronunciar-me oircumst;;nciad!!mente a respeito no 
do ao depois neoeun<io fazer nm se~~:uodo emprEstimo relatorio apreeentsdo r.m Janeiro do anno passado ao 
para conclui-la, emp:<·stimo e~se que s~rh indubitavol- ministerio da agrioulturs. Aotualmente o pessoalRdmi-
mente m&isoneroso ao E~tado. Se conniderarmc·s aemen· nistrativo o technicl está mais reduzidl', depondendo 
da p:llc lado da jus:.iç.• <.;da equida•le, veremos q~:e olla o q•!e llinda ee :aectl&•ita onra com-plemsnto das medi-
é oontraproàucente O credito o scuz addifvos dão para des prop<'~tas per nó?, do accordo em Londres. Nada 
a estrada de Minas cerca de 26 ,000:000S, e r:-arn a da tenho porta::~to a aoorescentar sobre este assnmpto, 
Bahia L7,0~0 :0008 cem acl•lns:.la de mais 1,000:000$ além d" que j 4 ()J:?endi. 
cada auno. A e:men.-la cia.t.dl> l7,f>00·00t'S p11.ra a de Quanto á exubPrancia do p: s~oal de O?t>rsrio~, é 
D. Pe:lro II e Minlls, ibtO é, :lpl·nae cinco mil 0 tanto para incontestslvel qne não proceie a ,_rgumcntP..ção, porquan-
Mim.e, deduzidos os nove ~il•! t>mtos do Rio de .Ja::~airo, to alé:n de se ter diminuído o ::~umero do vi~i11s, re-
d:í. para a Bahia 25,51)1) O'J('S. ~linf~, n.ro,.incia rica e rluzirão ~e as esq•ta<has dos coaservador12s d!l. li:lha.. 
imporr.ante. S~inrh não t~:m um paln:o tle estradll. de ferro, Já é u.m p'lsfo dado -par!!. a :realizaçiio de ecor:o~ias, 
e a Bahia j:í tem 21l 1·'11;!:&" P.eMa a 6nb•jr se 3 llr.:londa passo este que st>ri\ op;:;ortun~>mentc ~egci~.o d.e outros 
fav"reoe mais a B .hia do qac o proprio additho da t,mdentee ao m~smo fii!l. Ao mcbmO tem-po q'~e se 
.:omm\saão. supprimi;;'o cg t~igios nM localidades de tr~n'Jito quasi 

nullo, roalizou se uma eocnomiR. C:J:J~i:icra~cl nbolin-
0 Sa. FEn:u:-;oEs DA. Cu:-mA dá outro ap&rtoJ. do-ae as c n.rcs;.s ei!l grandes cxtemõe~J rln linha. ondo 
O Sn. DroNYdO MARTI:-;s :-Como q·,er V. Ex:. que t:rão ellas m~is onerosas do U I} uteis E ' t" m .. c.:C.a 

n :1o se e, .ectue o re•gato . ' m o rc~gate q'lc n a o 01 pr:1post!l. por mtm, ro:1r, qua annui .. 
prolongar-se a esttsda. O ~n. AnA.t:~o Gó~-;s :-Foi o Sr. c u : ;olhcirJ Aútão_ 

O Sn. FER!IõA:o;or:3 o., Ct:-oiiA: -E' noe~in:l centre.- O ' D -.~ p · ~ v J;' -r .._R. 10:'0\'SIO !>lABTI:"S ; - <!r..:v~ :::C • -X:., na. O 
tar-se com a companbia. foi o Sr. oomeih Bi;:-0 Antão~ que a lo.co.brcu. 

O SR. DIO:-õ\'siO MuTI~S :-E' o qt:e nãa con>"•J:n por O ~R A1ut::JO Góts: _Foi 0 avi~o de I86fl. 
fórmaalp;Tl.ma . porq:•e ~e ri>~. difficu!te.r conti:l.cmvelmcnte 
este ultimo .:.o futu:o, a :ém d~s gra::J. ies cGmplicaçõ~s O ~n- Dio:o;YSIO :,fAnTI~S: -O r.vi;o de 1868 r.Z!o foi 
no preat:nte. iiéa no Sr. Ant~o. e ;:sr!l. prova-lo rchtarci a V. Ex. 

o q~e C.c:l lugnr :í. deliberação tniuist~xia!. Quando o 
O l3n- FEn:-; .,:-;or:~ D .\ C:: :-ou .\ :-~ras cu não v~; o pos· misisterio pat~a:io mandoa um ina;;ectcr eapec:id, o 

11ibilidaàe de re!l~izn.r a euca::-zi'a<;iio. illustraõ.o e inteEigen:e Sr. Dr. Subragy, á &iliia a 
O Sa Dio:-oYsD M.,RTI:o~s:-Então se r.ã' se póie en- Pamambo.oo visit~u:· as rc:;p~c~ivas l ·nhr.s fc;rre.J.S e co-

eampar, tollitur qu~&t<o, não !!demos ::~:;;is nisso1 é im- ::~b.ccer das ec:>no::::!a; que poderião sa:.- e~ectaad:ls nas 
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despe:1.aa ao cntteio das me11maa, lembrou o Sr. Dr. So
bragy a conveniencia de, além da revisão d1<s tarifas a 
Ot;.tl'SB moditicações, reduzir o numero de "fiJZills e sup
primir &I! ce, cas nas localiàadea apontadas. Não valia 
a pena, ce~mente, ter um homem collocado junto a 
uma porteira, para dar pa~H&ftem a um ou outro visn
dazlte que por ahl trans:t~~oase fortuitamente, e nem 
convinha fazer c~rcu em terreaoa e§tereif; e de&povoados, 
nem ~mde fcsse::n tllias contiD.uadamtlnte rot.bil.das peLa 
morhaores ou transeuntes P11rcoendo-me r11zoa.vel essa 
~oditi.catyiio, ~u a apoiei junt~ ~o governo, qna11do fni 

. O 5a._ Fun&IRA. WGE : -H a menos perigo p~ra a 
tllloulaçao. 

O Sa. D1o:NYSIO Munss : - Foi exaot11mente o que 
eu disse no meu rt:latorio. Qaando em uma cerca junto 
a uma propriedade de engenho apparecia uma s olução 
de continuid&de por onde pudessem passar cs animaes 
<1omeftiocs que vivem nos ~stos, não tarda vão aqnelles 
em inv.aàir lj. linha, ao appt't::timllr <ia loco•.,<'tiva, el!
pavoridos pelo assobio que procura~a afngenta·loF, 
corrião desatinad-tmente, sem acertarem mais ~om a 
pas~a~em que lhes der,~ingres>o, sendo n~cessariameote 
'fietim•s quande a mMhina os enoontrAva no leito. eu 
muitas Yezes vi parar os ttens para t.xpelli-los. 

lHa ~ir:enos apadu.) 
Agora convem Eaber ee se matiio mais do qae an t!l-

riormente; ~u n>l quali2qde de en~eohciro ·fisoai declaro 
q-c.e não t~nh.o recebido roclama~ves eecriptas dos pro
prietari~s-

o f-R, ÀBArJO G ó r:a. Ec sffirmo a y Er que os 
P"Oprictarios da Matta d<l S. J oiio t\:•:o in•entado pro
cessos contra a companhia, q11e têm toado parados. 

O Sa. Dicz-,;tao MARTINs:- A colpn niio é p;,r certo 
minh.;;. D .. do o ca.w d~ que es.-aa mortes Clccasionadas 
pelo trem eejão inde-onisadaa pela companhia, resta a 
saber se não é mais barato á. companhi!\ pagar o gado 
esmagado. do q·:e tomar a si faz.,r todae .ss cerCé8 da 
e&tnl.cia. 0,; q:1eixosos que reclt:mcm pe::hntc quem de 
dirdto. 

U.'ll Sa. DEPUTADO: -V. Ex. como engenheiro é 
.que deve tratar disso. 

O Sa . VI~·=-hio MARTJN!':-Como engenheiro fiscal 
sõ m'3 csbe a iniciat:va nos D~'goo i os officinP•, nem porso 
ser advoglido de parte• qoe nem rQc)Bmão perante a 
minha ro.-partiçi!o . V . :Ex. oomptchond .. que não posao 
andar R perguntar cie porta om porta DI\ d ~-tll.t:.~I~ de 20 
legnaa Ee alguma r~z ou cnallo foi r.1c.rt'J pelo trem. 

O ~R. ) RA.t'JJ Gú~::s: -J :í. obamLi n attenção do go
verno sobre a reclewação dos proprictarios da Matta de 
S. Jol:o. 

O ~R . .àt:Gt:s To CBAn:s :-Eu enteLdo tnmbcm quo é 
praoi.:Jo tcJLar :.dguma p:ovi licr:cill. n~ s po!ltoe em que 
a es~r.;C.a ~trave~Ea os engc nb~s. 

O Sa. DIO<'iYsio :MAR TINA:- Ae Cflrcas niio Corão abo
lidas tvtahnente e sa continuão nioda a fazer nas local.i
dadt:s que reHlmc:nte o necessitKo. 

O S R ClcEao DA:<TAS : - Eu tenho 'isto matar-~e 
gsor1o por divertimento. 

O Sa. DIONYSJO ~rAaTI!"S : - Perê:GA o meu nobre eol
lega, é difficil acreditar-~ e qu~:: ha.j .. 'lu~m mate por en
treteni:nen :o. Ain:la no propoF:t•> d<l LVltHr o esmaga
me:. t . , s com pa!!Lia mand011 OPllnc:.r ~m tod!is aa ~UilS 
locomo:iv:e.b cc.w catclurs o~ t .XJ.ellt bois. c tenho liÜio 
te5ternuuha IDli Íh de toma vez d" p1 n deM:;a que La noa 
m8.(;nin.igt ,. s d,. iinba . Dimir,u·~·t(l .- f..aça. da l,comotivs 
e o in,trumentrJ ad roa bÓ •xpelio ~iol crllamenttl quando 
lia i~~ol><- i c ili .:ü de mr.nife~ta d o &·• t:vitlir o ~· lpe. 

Pass"-udo a npreciar o qtle dit ~rJ o meu huDl'lidO ccl · 
l egt., dc;;u~:lo pelo 5" dietrict'' . :~:)erca à.os dcrment€a, 
direi aJ,t'Uaf que & H<traàa f vi pta;ixr.a mentll con~trui<ill; 
e q:J.e as sallpo;s emprcgr.d".s no !oito , tt:a do bido m111 
preparadas e iu::onvcnientemen te c~colbi d ~ s, apoàr e
c êrã o dentro. em pouco t um po, sendo rlesdc já neceEsario, 
para prevemr qualquer dt:r-encarrilb!'l.ment<.•, ou me~mo 
wande infor tu!lio, oulntitni-lús. ;, bito!n. c 8 qualidace 
ctos C.orment ,s r.ovamcnte imr od.uzidoi> tem f,iC.o as 
marcadas pdo gov;!rno de accordo com a compa:lhia. 

. ; 

Hoje e&e serviço é bem fiscslisado, e se hou1'e em 
algum t~mpo Lbnso, est~vero a V Ex. que não foi du
r&ute o periodo da mbhs e•tada no exercício do cargo. 
Es~e abmo !llesmo, ~t! o bon'e oun'ora., nunca foi legal
ments prov11.do. Q11snto á ncct:~~eiaade de blllanÇ&s .... 

O ~a AaJ.l1~o Gó~::s:- V. Ex di~se em um aparte 
que era uma »eceasida.de. 

O SR. DIOX\'SIO MARTINS: - .... era incontestsvlll, e 
o :reconheci , como o a.~ttsta v . F x. J .l por dí,ersas 
vezfs tenho insistido pell?. resli2:nr;:Io de&sll. medida, que 
deYe h o· e se aoh&.r final~ ente re4lizsda de ois da 
approva~ão as tar1 as S:l mett1 ~s a consi eração I) 

goTerno. Teremos bclanças em toà.;;a ae e~tsçi5es. 

O Sa. ARAUJO GóEs: -E' muito :Delhor para a oon
currencia. 

O 5a. DIOXY~Jo ~fARTINS:- Sem duvida para haver 
concnrrancia é necessario que httj~ ef'guran~a para. as 
m c roa doris s. 

O illustre deputado t~mbem fnllou em uma reso
lução, proposta por miw, H que níio foi julgada oppor
tuna pelo Exm. miniatro da llJ:rricultura, sendo S. Ex. 
da mesma opiaiiio. Louvou o Illn~tre deputado a quem 
me retiro, Sr presidente, o procedizrJento do nobre 
:ministro, :mppondo t~lvez que se tr ntf:vs de augmentar 
o capital garantido á c ·mpanllia, quando a questão é 
:muito di~er&a. Eu acredito até que hou"Te equi..,oco da 
parte à e S Ex o Sr mini;;tra, àevido on á má. r.ed•cçio 
da proposta, ou á deüciencia ciPs fX ~·lic<>~ões que a 
acompanbárão O Sr. ministro d>1 j;grionltura poderia 
mesmo interpretar C.itrere!:t~menta nma resolução &em 
que por isso houvesse cboqne entre nó,. ; a mim como 
funocionario pnblico cumpria-me ov;, ·~õ ;" er, como de
putaio devo explic!ir o m:m proce'.i imer..to ao paiz e 
iiUStentar o n:eu seta. Ea vou hi~t0riar a que11tão, 
Sr. presid€nte, para que "'· cama't'a Rjuize ~e p:rooede a 
srgumentação do meu honrr.do ooll,.ga, br.seada no 
a1'iso do Sr. miniFtro da a~iculturR. 

V. Ex. sabe, Sr prP.siden~, que a eFtação d~ J~;~qui
taia, Hituada na cspit '1l d!'l B&hia. st'! acha bastante 
afasts~da do centro commercial, e que neste estado de 
c ou8as S1B oommnoicaçõns erãc diffi .::eis a dispendio
sas, menno f.ela má àiopt~biyão das ruas e pesüma 
conservação do calçam~nto. 

morcio, c D !l b•.r:i ~< <lu cáe~o, um t:elk ~> rruuz<.m com 
to.ia~ r.s comn::vài·:hdes psr" o ''mba.rq· .e e de,-~::::barque 
dos gener('!:, quer }:-t~r. \'in n,,•r:ti"J:.;a. q~t"r p• L lado de 
t erra. Efi'ecti•amt':nr~ e~s., :..;ovu t r>< f.' i .:!Lo cem ç.:u a ser 
procurado t'tloa Cl>.rrt- gt~ci.or~s t f vi c: r· ~<"on:J.O <'.13 impor
tan ~ia, ( x plurhào pc:la co:r.p .. ;·,i.Jú. ~·c·r sua con:a e ri .. co, 
is~o é, sem ~ar!lntia d .. goven.o O contacto em que a 
sà.n.ir.it.tr~<~ .ãc de&se r rwhzem t! t:·.V" q u1.. ti~is.namente 
cem a estação à a J equitail~ ~r<.:..: Ul-i, u~ã tal cunfu,ão 
nas c_,n tbs, gue .-l<J"'"" 1ug:. r a qut:~;tü .· ~ .:outi.:l'l:.hà&& entre 
& re?"'rtiç~v fisc~l e ~ 'bn periu:.::n ,-; eL:cia. 

N u&nno pf<a~ado bU " 1d u i enLC•J :t r a:· bem vivs& quando 
regressei da c .:.mara dos dep-::ta·ic.E, e tive r. fortl.Ula de-
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-soaear oom ellts, não obatante o despeito pronunciado 
ela companhia, da melhor fórma para a repartição fiacal, 
e por conseguinte p<>ra o governo ; mu o facto poderia 
reprodtuir-se oom maiores diffiouldadts e prOYOC'lr reso
luçõea dessgradaveia. O meio de ae prevenir amigavel
mente qualquer oontenda no futaro, dando de maia a 
mais a vantagem da fiscalisação do go"e~o aos carre-

, ques-
tão. A proposição não era nova, porque já tinha &ido 
feita e aceita em 18155 ; alli er21. apropria eatrada o aln
gador, aqui um proprietario isolado. .A.ccreaoo que, 

- - ---'lte>eiJDIGd-a o trafego recebido notavel imp 
qnal!ii duplicar a sua renda, a neeeBiidade do trapiche 
era Jllaior em 1869 do que t~m 1865. f e ne&ta épc.1a foi 
dle julgado pl oveito11o, naiu<!lla ora iJldabit~>velmen~ 
neceesario. 

Propuz, portanto, ao governo ;m: erir.l, de accordo 
com a auperintendPncia, o arrendemento do t<a::liche de
nominaà.o Riachuelo, por tres annos, passando para a 
receita a renda que o mesmo auferia, receita que é ~u
perior á dospez~o, iDcluindo nesta o preço do arrenda
mento. 

Pa1·a determincr e11t" ultimo, disse eu á companhia, 
Sr. residente: - c - • · • 
ehe para e.lpecular com elle mas para melhcrar o tra
fego da voisn estrada, e como tendes a garantia de 7 % 
peles capitses desta, não deveis rxigir mais elo que 7Jó 
do capit:~.l d~pendido no trRp· c~e p11lo aln~tuel d.o 
1resmo. » Depois de varias ocuf()renoias, em que foi este 
ponto debatido, tixámos em 2:1278 annuaes o anenda
mento ew qne~ttão ou pouco mais de 1778 mensaes; 

w>ntia inferior á ue sa a on de 1865 a 1867 · 

O honrado S:-. oonselht.iro Paula e Souza, de gloriou. 
memoria, daDdo intrucÇÕfB :í. commissão de engenheiros 
em relação ao exame da linha de S. Francisco, mar.zou 
como pcnto de tran·ição s dap:-eseão dfl Joã: -Ayres ou 
suas proximidades, qualquer que foue opo:oto dtt partida, 
dando prefereOJ.cia n E·1tre-Rks, circnmaoreveu U8im a 
zon" 'iue havia de ser ex: lt~rac!a la co:-omiseã 

n:retanto, ~r. presi ente, pela simples vista lançada 
sobre a carta get'~aphiea da pro meia de Minas, con
vencemo-nos a nao restar duvida de qu13 'lxiste uma 
ontn. liuha m111i11 cnrta e talvez meDos ài.s endio11a ; 

P&a n a 2que: a quo, "?ar tn o o orto· Núvo do 
Cunha (limite da 3• secção), "Y&i ter ás mar~tens ào 
Pomba, passanJo pelaLeopoldino, ou su:~s immediações, 
e seguindo pel.Ps msrg~ns d:> R;o Presidia vei ter ~ 
suas ll&soentes, de onde é f11C1limo ganhar pela serra 
da Coimbra st~ vertentes do Turvo, ou as cabeceiras 
do Casca pela serra do Gera:do. 

De Santa· Rita do Turvo Peria possível de11oer ao Pi
rfl!lga e segcir até a naeceute do Itaverava ao Páo do 
Sitio, dennminado Carniras, de cujo ponto é possinl 
ganhar o Ko ie Pedr:.s, segundo exames que, consta
me, fizex!l um engenheiro daoompc.uhia ingleza. 

, . 
mesmas, se não menos difficuldades, porém em melho
res condições pel) la de econoruico, me pa:-eoe que os 
estudos não estão completes um relação ao projtctado 
pralangamenta para o 8. Fr&Eeiseo. 

O que resta. pois, a.) gl;verno '1 E' de novo mana~r 
e.;tudar as din.cçõe11 ml>ib vutr.jos;.:;, tendo em vista a 
Ot'nveniencia C.e to~sr como pcnto de partida o limite da 
~ - , 

00 . A c 1 oração qne jul~ei prudente tomar foi E' preciso \er se é pcs.ivel oaminhr.rmos para o Rio 
basead-1 em precedtnte, em utilidE.de e conve'lliencia, e S. Fnncisco, tocando aa cnbeceiras do Rio-Doce, cujas 
no desejo J.e angmentAr a tio diminuta rendada. estrada. matas Eão fertiliSõim&s e de um fnturo immenso. 
Não houve portanto augmento de capital garantido, e c Porém niio, :5r. presidcnt'3, o quo tem de acontecer é 
que deu lugar a eEst~ equiv: co foi o eu tomar por base re~olvermoa a questão ttL -cathrdra para dcpoi~ de Ct'n-
do arrendamento do trHpiche 7 % do custo deste. cluida 2. obra dizer:nos ; c Fci um eno l• E' um sys-
Quizerão approxic:ar esse facto da guantia à o governo,e teii:a desgraçado. 
tomlirão uma ccusu pela outra. Em todo o caso a dispo- Pur~ce-me, Sr. preside~ te, que, a não Ecgnir s estra-
sição era transitaria porque o alnguel era feito por da a direcçiio du Valle do Pomba, não é por certo a lii'!la 
tres anuos. de Entre-RioF, quo r::e parece já resolvida, mais conve-

S . Ex. o Sr. ministro da agricultura, porém, não niente e garantidor& do futuro da estracia de ferro em 
concordou com ees11 minha proposta, e voltou o armazem nossa roviocia. 

• u na po amos ~1xar e 0 S11.. CAPANr.•u.: -Apoiado. 
conceder ao dominio da companhia, que o usafrue hoje 0 Sa. MoNTEtao DE CAsTno ; _ EII'I tal caso eerin 
oom pr~>vt:ito. · ·a 

Siio estsa 811 obeerva,ões, Sr. pre&ide::.te, que me com- mmto mai" ac•!Ita~o ton.ar como pont0 c.e part1 a a 
---~pe_;tlt;·~a~ai1pmr~o111enona"tR~r;..;,:q~u"P.el'"r<eÍrmlrlr'Ílehlanç<iãilor:at·11m~:ralfttl:e!lri:ia~em[n,c:Jc:J-1b·srcc:cuiSs~~ ãliiol.,~-t--:!!Bíilatrrrrl&I-1C010IT.tP~i:t:uEt.tblt:;n, -tll~le~var n • Atradtl pelas : egiões do strl 

quor tlm relaçíio 1í.9 duvidas e apreciações do met:. nobre da p:ovinoia, mBis fertP.is qn'l os c:Jm?ns de Bnbacen" 
oollegll pela Bahi~t . e QnP.luZ, FO bem que Sl'jã~ inf~riorne :í.a matas elo Pom-

Concluo declt~tando que vc.t'J pêlo c'"edit) tal CC'!DO ba, Rio-Doce e MuriRhé. (Apoiad(.r.) 
· LeYar a eatrada de Entrll Rioa !lempre ao lado da 

foi elie apre6entado pela ccmml.&ão. (Muito blm; muito eAtrada União e Indu•tritt. é uma verci.aceira Jmper-
ô•m ) fectação. O muDiciplO do Parabybuna, nnica região 

G Sr. Jllont~lro de <:Rstro :-Po:: muito pouco importante nee~;a linha proj&ctr.da. está completamen:e 
tempo OC:luptuei a n.t.t,nryão da CuD.lara. servido pela União e Iuuuttri .. ; a.l~L:J dessa localidade, 

Pedi a palavra. Sr. presidente, oom o unico fim de nos termos co Barbr.cena e Quelnz, a estrAda vai e~:-
motivar o meu voto a fa.,or da prOf>CSta do governo. cr&YIIr·&e em terrenos ingratos na actus;lidsde; digo J!l!l 

H•· i dti vo~r por ollll porque oo:1sidero o emp1ego actualid~>de, 1 or4ue no futnrO,Cl'm aapplic~;ç:\odo&meius 
deshe capital o mbis util e o mais interessante 11.0 prv- aconsdbadoa ptl& scil.DCil! 11g;·onomic~s, todss as terras 
gres>o materh.I co m~:u paiz. aerão fertt-is ; mas no preE .. ute. qu1mdo tt.mos re~~:iões 

Entoado, Sr. presidente, que um dcs mais rigorosos magnificsa coberta11 de numus e as mais pu.;Õ.u ·~tiv.os 
é!ev ~res do nesse govêrno é !anç11r mão C.e todos os re- que é po1!8ivd, <lf>IOplih<i~ .. psra todas as cultnrtll;, 
cmnoa !lC' seu alcance af.m de que a a;;:-icultorn, q~e é e. 0 que mai11, pc:.vollcias a e Cbtabtllocimentos ngrieol~, 
%lOfbO prinJip11l ramo de indw;trir., possa ~ttir: gir a al- cheioll dt~ prudu..:tos qut espt!ão exr.ortação fhcil, f.>.:l:: 
turd de perfci~ão a que tem direito em vista da fertili- qut~ rlizão bav~wus c.eix .. ~· <ie levar por t:lll•li ~o. estr~C.!; 
daàe de no~so abençoado Molo. de ft~rro par .. umo-1 .. cucr:.\ar en• ca:.upLB ~btert.ll; . 

Entendo ula~s que to~o o ce_pital prC',~u>!ti~aJXlente Não. l!tlnhore~. i~to 111c:.ia o dcsc.n ditu dhs ;·i fe 
> • t' em DObS& pruÜ!lCi~o. ; e eu :.ãu ci.:bcjv qullcm nessa pro-

onerar c:.s cofres publicoi; per que é àe boa economis vinoi11. Rnoceda 0 n:e~xno que hoje acontece nts provil:l.-
f~~oz~-los reprod-czir-t>e n.edisnte um emprego sensato oiss ao n oik. 
e c'-l:culadc,: n.:st;;s circtLmHsnciss C(nsidero o credito Dando 0 men VLt<' h prorc.sta, ouso csFer2r qne o 
de 35 000:000$ que nob ptdl.• o hom-s.do mini~tro d~ l:.onrado Sr. minis~ro c:, r.gricultura não deixará àe 
s~ricGltura com o íim àe levfl.r a estradd. de D. Pe.~ ro n msuda.r -proceder 11 vovr s t!Xill!:f"F, e. ~cjão elies e::nbc:-a 
á..r:a .. ;-~13I!F do Rio dn~ VflhaP. m~e, Sr. presidente, :~e com ra:·iÕoil, tPnho f'st•cn.nç, ci ·~ ·~u .. s li::~htt p r mim i~-
wóa fn•nquezs ;.>re~w meu apoio li propneta dn governe, dica::la 11e;á t~;v,' :z. ~ ""' ' .-ridx. 
Dão pos•<• cr mtndo O<'Í?'ar de dec!arar q_ue m:.~.ito m_e PosFo asseven;r ll <le · a•e n• c,; b , CP.irn• à o 1-~io Presiêic 
pe7.>' vc·r a priori rtsclv!da a qu~stao da llnha a segnl:: r.ão 5~ t>nc•.>ntrar:í6 óirfic1.!•:a ;.u;, po'qu~; u terreno t\ 
at«:' M~o~úoc.P. pl~<n0, e margt'<> stm: !t! r::, rio:-. 

Acredito que é sempre erro gr&\"E> e indesculpn-el 
• · · · (Ha um arar:e qt.e n::o oc.~:· imox. ) 

c3ecic...il--~ n" gabi:let& que~tão c.e x:::u:x.ma 1mportt~DCl::l. 
4:omo t:stfi,que en,·olve o difpendio de avultada qna:ntia. Dat.i em c'lian:e br.c :;:ó~c ser q;Ae ~c ê~:: · nt:em lU 
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gumaa diffic!lldades, poré:n tudo isto é questão que á 
en«enharia cabe resolver. 

O simples e:nme Tieual é inteiramente deficiente. 
Convem, pois, eJ:aminu; mas àeoidir se r>erempto

riamente qui deva ser a direoção mllis apro?riada é 
àe"D&iada confiança em no•sos recu!soe intelleotuu.es: 
llmimr-se os ex'imes a. uma área determinada. isto não 
revela eseJO de aoertar. 

Nestas questõtls, Sr. president"', que dizem resp<>ito á 
engenharia ?f'&tica. n:io se pó ~e presci.adir dsa re~as 
tl6tat11idas p~la. logica, nroc~dendo-se a uma ana.lyse 
.II1lnuc1o~a; o governo tlVe, po:s, man lll' examtuar ~s 
di•.Jr~AS de?re55õ~s da ccrdilhsi:a q-:1e S(l ~stende pelo 
laào de léste da prcvioci9 com o nome de serra dos 
Monrouo pé de Ubá,serra da Coimbra e S. Geraldo .. lém 
do pre·ddio <!e S. J llão Bllpti~ta.; e sem a comp::.raçã.o é 
impos'i"el a eso,,lila ào traça:io o mai~ faail, maia curto 
c ;nonos dispendio~o. Evitemra o erro, J'&ra que depois 
dJ encravada a estrada nas campinas improductivas da 
minha provincia não nos colloEJ.t:.emog na neoeesi.i&cle 
àe el ,var as tarifas das 3" e 4• seuções com o fim de 
oocorrer áa despe:z.as do tronco. 

D:sejo que as z~uas farteis e ricas da . 
que niio desejo é qne se oomprometta o orddito e o 
fu:uro daa nosses vias fc:rreas. 

A. prt_~vi~oia de M~oas pó i~ se. considerar dindida am 

rios Grande e S. Francisco ao sul, J equ!tinhonba,Mncnry 
e S. MatheJs ao norte, a léate os :ios Doae e Pomba.. e 
pulo _Parshybuna S? suéute. Sabemos todoa ~ua os _vaU~ 

, 
-.os ioques~ionaveimcnt<l. 

Com<', 'loi9, 2eixiir rle Rtrl'.ve~sP..-lGs pele. estra.u q_ue 
ni a S. Francisco, podendo 8Bllim uni-los com grande 
vaDtagem, qner se encare a questão pcl, laio eoono
mico e commercial. quer pelo 11\do politico ~ 

Concluo, Sr. presidente, rt'!iteraudo o men -pedido li.O 
ho:uraio Sr. minilitro da sgrioultura., :a.tim de qne ae 
fação novos t·studoa. 

o Sr. Vanedo pronuncia nm disout'!!o que se 
aclla no App,.rllll('e. 

Dada s ordem do di" 1 levat-t!l·se a !essno ts ~eis horas 
da tarJe. 

Sessão em 25 de _,gosto. 

l'liE5IDE:o!CIA DO SR. C ' NDE DE IllEPENOY . 

~Xl!li,Rio .-Exp~die•ltt.-Pretençlto rk E J. . Mcnttggía 
t outro -l'r-etmçao de .f. F. d• .4. R.. e Siloa. .-flre· 
tmçao do óacllarel .4.. J. F . Gar,.i~1..-Pe:uã? ao padre 
.!. M. C dt Vasconcellos -Pm~õer a diversos .-Jfat,.i
,.,J/a de utudawes.-Aug r.e ,ltO ti.e u ncimtrltos,-Fta:a. 
rã l d11 (orças de terra. .-Ptr.SÕII a dit·erSOI -lfat .. icu{a 
de t.rtuiant•1-0rde:n do dis .-P~mão a D K F. da 
Srlva Ccorr.u .4 pprJt•!lçito.-tfo~d;;u dt tro'"o . 0)serca 
ç~ts d~z Srz. Cocrh'J Rodriguez /'ertir-a da ~'ilca, mtn\1-
:~o da or,r;'cu/;ura, c .. u:: Ma~hado t Cort'r·<J.. Votaçao. 
-Rr{o·m~ do rtg<meMo. O '·:trt'açõr.r dos Sr1. Corn:a, 
Almcar .Ararhe t l" u c,.etario -Ettrada.!U frr-ro de 
D Pedro I r Disr:uriOI dos Srz. ministro da agricul;ura, 
4 ndrode Fi[Jueira e Ferreira V1ge 

.!.o meio· dil\ f,:it~ a chamada o llch•nàll-~G presentes 
<JR Sn; , Conúe de Berm~nàv, Pot tella, Pa'!'anh~s J u
nior, Pio.~o P.~s~oa , G :1i<n;rãe.,, A"lgelo ào Am~tral, 
i\1•) '.lte•N à.e C.;Fot·o, Camit!o Bsrr-!to, FernPndes Vi~ira 
T:.eoC.o7o dl!. SitvR, J oP.q'lím P~dro , Barro• Cobra, 
D'ls.rte de ~· oz:,'veio, T~<qn~s, L1liz C uloa, L'lm~>go, 
Ga.:nP. Cnrqueir'\ . • l o:-é Calmon Carnillo Fi~aeirn:io , Paes 
cta Me:1 -!aP.r:?., ~oU La R-:i~ . B11·roq B::trrqto. Rndri~o ~ilva 
genjamim, F·meil"l\ àa Vei~a.. Cruz ::-hoJb'ldo, Vi('ente 
Fi;z:•1 ~ireio, R •:r. i\ acb de A b!'dtl. Dio~~o Y el .. o, Corrêa 
U<l O~tv :ira, Fco ci"uo õe God~'y, Ra?os:- àa Cam!l.ra, 
Bittenecurt Siqueira ~-uã"'• Al·!.ocar Araripe. Pao:la 
T-~:edo, C;;,::r.t: iro da c~:Ül!l., F. Belisa.rio, D ioD)"3iO 

Martins, Mello Mor&eS, Coelho R:>drig11es1 A.ureli~ 
d(j C&r.-alho, Gomes de Castro, Ferreirs de Aguiar, 
Ferreira L<Lge, Ca.nd.ido Murta, Domiugaas, Corrêa, 
Barão da Ataçagy, Pinheiro, !thneze& P.rado. Perdigão 
~l:tih3iro, An~onio Prado, Augusto de O:iveir2, Au
~nsto Cllaves, Moraes Sil.,a. Lima e Silv41 .lanqueir~ 
CaSB.do Affonso de Carvalho Fontes e Cardoso de 

eaez~s, a re•'le a sessão. 
Comn~r~cem rle?rh de uberta 1t &essão os Srs. Fer

reira Visno.a, Gomes d~ Silva, Jeronymo Penido, Fer-

de Aguiar, Benriques, Capauema. Teixeira Junior. 
Pinto Braga, Paulino d~ Souza, G~lvão, Pereir~ da. 
Siha, Cl!.nil.ido Mendes, GJnÇillYes da Silva, Evsngelist& 
l..obato, JansP.n da Peco, An:lrade Figneira, Pinto 
Lima, Cioero Dmtas, Silva Nunes, Uohôa Cavaloante, 
Di:~s da R-:>clla, Aranjo Lima " Daqu(;-Estrad& Tei
xeira. 

Faltio com participn.çia os Srs. N<!bias, Bahia., He
raclito Graça, Manoei. Clvmenti•to, Pedarneiras, Rosa, 
Mello R!g;o>, Candido Torres Filao, Azambuja, Sobral 
Pi.nto e J .. de Alencar ~ e sem ell& os Srs . Almeida Pe-

Braaoo, Leall.dro Maciel, Pinto de Campos, Borges Mon
teiro, Caulldo, Costl Pinto, Fiel de Carvalho, João 
MAndes, Lflonel de Alencs.t. M~llo_ M&ttos, Pereira. 

Lê-3e e approva-ee s aota ds anteoedente 
O Sn. 1· Szcasn.aio dá conta do se "nte 

EXP&P.IENTE. 

Um dncio do ministerio dn guerra, de•olvenoio o 
requerimento informado, em qae o eraripturario do 
laboratorio pyromchnioo do Campinbo, Carlos de Antas 
Rangel de Vasooneellcs, pede que soWI vencimentos sejão 
eqa.iparados aos do emprogfldo de igual categoria d.a 
fabricada pol,ora daEstrella.-Aquem fez a requisição. 

Outro do minieterio da {azanàa, enviando em res
posta as inform~ções sobre as quantias qne forão inda-. .. ~ .. 
oof res da11 thesournri ~s da proTino!a de Goya~, e espe
rando o resultado dos exames a que mandou proceder, 
afim. de reoo~eoer-se a qnan~o mout~ o _extra 'rio daS 

nacional e á punição dos empregados que para ells 
houve::em conoorrido.-A quem fe~ a. requisi~lo. 

Oatro do DÜD.Ílitcrio da marinha, d~volvendo, em res• 
poe:a, o requeri.mentJ inf.lrma'.io em que Luiz Fernan
des da Silva pede qu.e á sua cuo.ha.ia e pupilla, D. Maria 
Izabol Ft:trnandes da Siha, se &.t)pliqu.~ a dispcsição do 
d •;creto n. 1,275 de 18 de Mu.io de 1866.-A q·11em fez 
a requisição. 

Qn'ltr:> do 1 o sec~etario dv eanad.ll, partiaipmdo que 
S. M. o Imperador aonsonte nat; resoluções da aseem
b 'éa g3ral : decl\ra:1do q'.le a pen~ão concedila a D. Jo
s~mhins Emília de Ganalho Gacdes, viuva ào teoente
ooi-on-,1 Gabriel do Souza Gt1edes1 deve entender-se 
ooni-Jrid.a met11àe á dita viuv>\ e a !JUtra metade repar
ticbmento:~ a seus qutro fib os r::::enores; appro":tndo 
varias pensões, e can :isn :o m &tricul r a diversoe es-
ta ri antes -Inteiraàa . • 
'C~ requerimcuto de Arthu1" Antunes MMiel, podindo 

•xe ara. s matricu\,. da t•scola ceut~Rl s~jão sceit"B os 
preoarat-orroR por e e ettos n a acu e e trf'xto e 
S P11.alo.-A' commissão de in&trucção publica. 
L~n:: s~, c sã:> ll?-pro"Y?.'los s;:,m debata, os seguintes 

pare:Jerea: 

PRETE~ÇÃ.O DE E. A MO:'iTEGGIA E OUTRO. 

< A c·,~m:~~ão ce e•tatistica e c Jlonisaçã:>, te'ldo 
CX'l '!li u~do o r~q!leri:1U!lt) d~ Eiu'lr.io A.ntJuio Mon
teg: ;i ·~ e J o3d -!.~ R1C11a L !ii l, r.,lativ~ á orgllnisq~iio 
d.e .u '!ld asgo::ia~·:'io <Drn o tit•.:!o d~ comaauhia de Em.i
~;r~ç'ía il i.11~trial :t~ ·: c:ula. -; d0:n~Qtic~t, · q •1e se 1es~ina 
a •:u"r d'd st:ra~ir 11. e llis r~ç:i;> p:1ra. o Lnpílrio1 é de 
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-parecer que eeja on'Vido o goTerno a re1peito cleata 
pretençio. 

~ Sala du commir.Eõea, 24 de Agcsto de 18'70. -
J. B. da C. B•tlt'llwurt.-C. C. Fcntu.-B. detraçagy.111 

1'1\ETE!IÇIO l>E A.. F. DE Â· B. E SILVA. 

< A. commie11ão de pemões e oràenadca, tendo exa
'lii.inado o requerimento d .. Ant"~nio Francisco de Aze. 
?edo Rceh~ 11 Silv~, em ctoe pede ser ap~enta~o no 

é de parecer que s~ja :rereettido ao governo para !n~ 
iormar a respeoito. 

c Sela das ccmmiesões, em 2!5 de _.Agosto de 1870.
Â. S. Corr.eiro àa Cunl-.G.-.7. O. GofTel d• Castro.» 

PBETE~f,ÃO DO IlA.CBAilEL A. J, F. G.o.BB.IGA. 

c A oommiaeão de pentões e crde::udos, a quem foi 
yresente o requerimeuto do bsoharel Antonio Jofé 
Fau1.to Ga:rriga, major refo1madtl do exercito, e secre
tario àa escola central, pedindo seis me:z.es de licença 

oi L s pa a ra r e tua s'u e, 
é de parecer qull ee p( ção informac:;õee ao governo ao bre 
eaaa pretençoo, remettendo·se·lhe o requerimento e oa 
l'espe,ctivcs docume~to~. 

"' , .-
.4. S. Carnriro da Cunha.-.A O. Gomes de Castro. » 
L~m ·se, julgão·5C objecto de delib~ração1 e viio a 

imprimir ara entrar na ordem dos trabalhos os ro-

PENSÃO AO PAlll\E J. n C. DE V.UCONCELLOI. 

c A commissiío de penEões e o~ denados, tendo exsmi~ 
nado a cópia do ~ecreto de 17 de .Agosto ovuente, que 
concede a peuao annual C:e 6COS, conespondente á 
congrn.a. qne percebe, ao pndze Jc~é Mr.ria Cardoeo de 
Vasa-.ncelloa, ,igllrio ccll&do da fregu(;:z.ia. de Moj1ymi
rim1 da diocese e prc.vincia de S. Paulo, é de pá.recer 
que se adapte o seguinte projecto de h. i: 

« Art. 1. • Fioa approvaõa a p~mão annual de 600S, 
concedida por dec:reto de 17 de Agc&to de 1&70, ao 
padre Jc.té Maria Carcoeo de Vasccncellos, vigario 
o c a repm.:z.ta e o~J·Iunm, 11. 1ccesc e pro-
Tincia de S. Paulo. 

« Art. 2 .• Esta pensão &erá p~gr. da data da ren-c;::l
cia do beDtficio em que o referido pndre se acha ocllsdo. 

c A:c-t· 3. • Revo.flâo·ee 11 s diepc~i\ ves em contrario. 
"' S11la .iso corrmiFsões, 24 de .Ago~to de 1870. - Ã . 

O. GGf'llll d• Ca1tra-A. S. Carn1iro da Cunha. 

PE:SSÕES A. DIVEB.SOS . 

c A concn;i&ão co ~esll õcs e crdmr dc11, ttndo exa
minado r s cór-i&s éios dt ctetc& de 10 de Ap:cato de 1870, 
que concedt=m pEnE.õt s ao ~ajcr bonorario do exetcito 
Fortuna to de ( all'pc s Freire e entres, é de p6reccr q:o.e 
se adopte o segcin :tl projecto: 

c .A aucmbléa geral rcsohe : 
<Art. 1.· Ficiio eppro,·adi!R ~>s Eegu intrs pen1 ões 

CODCPOids.s por dt cretos de lO Ue ÁgOEtO de 18101 8. 

BBber : 
. . .. .. 

co exercito Fortunato de Csmpcs :::-·reire, inv:-.lidado por 
:xnohetir 11 Pcquerids s ell' ctiPpEnba. 

a ~ z.· I >ensõe5 cinrir s : De :iOO IS. ao C&bo d:! e~>
qnsõ:s de 40" ccrpo ce -vclnnt:?rir s ca pstria Sabino 
Roque de J ~SUF; a e 400 :r~. !: O<: ~d~r.C('!I Joté VicPnte 
dos Anjos, do 30' ccrpo de vclontarios da pa::ria Ber
!!!lTdinu G1'r.ç.-.h es &os Santc:~. ào 36" àito, Paulino 
Victorblú é.o Beg~·> éio :~· batali:f'.o à.e iniont n-ia, Jo~é 
Domingos Pereira, do (I' di :o, F•a:o. ~hco t.loniz. Alves, 
d.o 16• dtto, Mr.noel Lopes R.-, :hig.ue·~ do 6• corpo C.e 
c&vllllarin aa guarda. neciona< ào Rio·GranO.e cio !3:.4, 
Ponciaoo P erei'ra d&. Silva, E cE ado rei o;. .:Dado do 12• ba
:alhiio de mfsDt•ria, teces i::n·•l.i:::Scoi e.r.:.::. combate. 

c Art. 2. • Estas pensões serão pagas da data dos 
respectivos decretos. 

c Art. 3.• Revogão-se as disposiç~s em contrario. 
< Sala du oommie~;ões, em 25 de Ag06tO de 18<0.

J.. O. Gornta á• C<Uiro.- .d.. S. c~,.,;eiro da. CunhG. ,. 

a JoEé da Cesta Vallim, pharmaceuêco pela facul
dade de n.edicina lia (Ôrte, peda J?ara matriculat -Ee no 
1• a.nno •· s. · · 
feitos .l.i.a eEoola central. 

c ParEce justo que os u;ames feitos perante uma 
oommissiio aotoris11~ por lei sejão vali~o.s em qualquer 
faculdade do Impcno, salva a probabilidade de mais 
imparcialid&de no j ui:z.o de -ema do que no de outra 
oommissão, o q10.c importaria. um desar perante a lei 
que as autorisou. 

c A commi!iião de i.utrncção p'D blica, attendendo ú 
justiça qutl freside á pttiçi:o do eupplicante, ofi"erece 
á cam&ra dos Sra. deputados o seguinte projeoto : 

c: A 11ssembléa geral resolve: 

. 
que sejão nlicos para a matricula do 1• anr.o da fa
culdadlil de mediciDa da côrte os enmes preparatorios 
fdtos na csocla ccntnl pelo alun;r:o José da Costa 

c Art. 2: Revogã~· ae SP diFpcsições em contrar!o • 
« ~ala dn ccm:o:iFtõts, em 25 de Agosto de 1870.

C'U4rt• d• AZI'Ilcào.-Boni(ccio de Abreu. :. 

-..alidos na fao'tlldi>de de medio~ da côrte oa exames 
ptefarr.tcrics feitos Da elcola cenbal. 

c Parece justo que os ex.amea feitcs perante uma 
cem missão autorieada por lei aej~o valides em qqalquer 
faonlãade do lmperio, Ealva a prt=llUmFção de n.ais ím
palcialidade no juizo de uma do q1.;e no de outra ccm
mie~ão, o que implrt.ria om desar perante o gc.vfrnc 
qt:e os anto:isoo. 

c A con.missão de inetlucção publica, nttendendc á 
justiçe. que preaide á Fetição dú s-cpplicante, offerecc á 
cam~ra. cios Srs. deputados o st"gninte projecto : 

c Art. 1.• :Fica o governo autori1111.do para mandar 
quQ sejão validos na faculdade de medicina da côrte 
os exames preparatorios ft itos n~ escola central pelo 

. . 
c Art. 2. • Revogão-11e ti& :iispotiçó~s em. contrario. 
< S'la das commis1ões, 25 de A~osto de 1870.

Dua.rt• de A.z•oed{).-lJoni(acio de .4 bru.&. :. 
Lêm-se, julgão-se objeoto de deliberação, e -vão a 

.imprimir para entrar na ordem doa trabwlhos, os a&o
gnm~es projeotoa: 

.lUG:dE~TO DE VE~CI!IIENTOS. 

c A 888emb1Qa. geral resolve : 
c Art. l. • Os secretaries dsa relações das pro'rinoiae 

da B>tl::ia, P ernsmhuco e :Marsnhão te-tão veor::cimen :oe 
iguatb aos ordenao os dos offi.cir.es maio1es dcs tribunat& 
do comme1cio da11 me.m~ot~ pr<>vinoias, Eendo 1:600$ de 
ordenado c aocs de gratifcsção. 

c Art. 2. • R t vogãc-se aJ disposições em contrarie. 
cr S~>la dl!s etetõet~, ~5 de Agosto d('l 1870.-Pereirc 

Fraw:o.-Souza Pei1.-Gomesde Castro.- Vieira daSilra. 
-Sallu .-..tlmcar Araripe.-J:.nqu11ra.-Fernandes da 

l'A GA)JE NTO A ~. J. T. B ARBOSA. 

« A as<-embléa geral rcsolTe : 
< A•t. 1." E' o ~cverno nr.tori~~<c1o s P"~Rr A Manoel 

J vr:-é T· i:KC'Íra B :.r bo<a , b.,rdti : •> c fllCCH!-or àe J osé c 
J ~;ãc- J n•é Teixeira Bc, rt~<,~a" cn..,r>t;:, oe ! 5u:732S450 a 
qu~ a ft zwnd.R. I:.!ICÍ, l:n•l f o' CC nc{ ·m~~.d·__: po~ ~ entCIJÇS em 

4Z,tá.o c',e r~v:i>tS. do pc.de~ jncic: i'·~ic , pot.e-r.do de~ck j á 
f ez.<:: r ftS mcr~s1n i2.s cpt:rnr;õcs de creài~o pa~a obte: os 
r es; o-:ti·.:o11 fundos. 
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c Art. 2-• Fioio re?ogadas as disposições e:n oon
tra..'"io. 

a Sala das sess3es, 2~ d,. Agosto de 18'70.-J. 1. Ftr· 
ntsn:ia# ~ Cunl-.a -1- 1. O }t.,~utira -Vttira. da Sil"CJ. 
- Ar~ujo Lima. - Af!o•ruo dt Ca,.ralho --C Dan~tu.
ChGllel .-.4lm~r Arorip~.-3- A. tU l!a.galh.ãt1 Taquu.» 

Um-se , e 'fão a impri 11ir para serem 'fOtadaa :c.a 
proxima sessão, as reguintes redaoçõas : 

morto em co:nbate, ta:nbe:n eonoed.icla por deoreto dà 
19 de Janeiro d~ l870. 

c Art. 2." Todas ettas pens6ea eerso pagas du datu 
dos ret?Gctifoe decretos de oonoeseão. 

c: Art. 3 • Re•Jgão-ae lll disposições em contrario. 
c Sala. das oommi~õoa, em 25 de A ato de 1870.-

ou 41 mc:n - . 1 " c mei 
a A a.asembléa geral reaohe: 
< Art: ~: E• a.p}?rovada. a p .. naio de 308. mem-.es, 

ompetu, eonoe-
di da por deo~to de lO de Agosto C.e 1S70 a D. Marinha. 

c A &tise::nbléa geral decreta: Aatonia de Oiive!ira e Sonz10, ~un do capitio do 6" ba-
c Art. 1." IJ> forças a~ terra pura 0 anuo financeiro talhão de infantaria Joaquim Rodrigues de Souzs, morto 

em oombate. 
~~ 18'7 1 a 1872 constárào: « Art. 2.• Esta pansio será paga da data do re1peo-

« § L" Dos officiaea das dürer:lntes classes do quadro tivo decreto. 
do &xllrcito < Ar~. 3. • Ravogio-se u dis;>osiçõea em connario. 

c § 2 • Em oircumstnnoiaa ord:narias de 16,000 11 Saia das commie~õ~s, em 25 de Agosto de 1870.-
praças de pret. e dtJ 32,0vo Am oiroumstauoias extra- Joti Ce~lmon.- c. Mendes ck .Almeid~. -. 
or.iinarias, podflndo, na illaufficienoia de outros meios, c A assembléa geral resolve : 
ser a& forcas t"Xtraordiaarias preenchidas por guarda I 
J:li.OiOu:'\1 destacada. 1 ,, Art. 1. • Fioa approvada a pensão de 500 rs. tiia-

------.crl§~3-'"'--f'D.._,,.,s,cl'lO"~'~m.,.,..,paca!1'tl~:;i1ia~srdrrel'rlld'Penp;nollisi'ttorr,:-ee-rdher:asnrptl'le!!!lrédiii:z~zeB1Sr--t! --rr:ií-oo~r decreto de lO Agosto da 
artilb"'iroe, niio excedendo de 1,000 praçBS. I 1870 a pensão de 400 rs. conc1:1did.tl por decreto d3 27 

c Art . 2." A tiiepuaição uo art. 3" da lei de 20 de I de Fe•ereire de 1867, appro-.ado por decreto legiala-
._T~lho de 1864, que a l~i de 28 de Junho del~65 dllola· ti v& n. 1407 de lO de Agotto do mesmo anno, ao eol-
r~n permanllnte, l'b\enar se· h" de conformidade com i dada do a· batalhão ele inJantllrido Fraooiseo Alexan.Ue 
a lei n. l ,.t7l de 25 de Setembro de 1867, art. 3.- ' Coimbra, por ser elle cabo de e~~quadra de volllDtarioa 

c Art. 3. • Serão considerados, desde já, como se !1 

da patria, addido ao Qitado batalb.ão, aendo o seu. ver-
g::ad.uados fosat•m, os c.ffi,iaes do exercito e praças de dadeiro nome Fruoisoo Alexandre Coimbra de Ma-
~ret Que farão oammisaiontuios pelos geuetat!S em t \iedo. 
ohefe d.ur•nte a guerra, e que se aohiio actualmente I c Art 2.0 E~ta pensão será paga desde 27 de Feve-
oonservados neu .. s commissões. reiro de 1867. 

c Art. 4." Ficão ro"Yogadas as disposiçõ~s em oon- c: Art. 3." Re-.ogão-se as dispoBiçõe• em contrario. 
trario. « Sala das oommifsões, em 25 de Agosto de 1870.-

c Sala dsa commissõea, em 2.5 de Ag.:>11to de 1870.- Jo•i Calmon. -C. Mende1 de A.lmeida. • 
C. Jlmdet tU Almlda -huê Calmon. • 

I'E~SÕES A DIVERSOS. 

c A asaembléa geral reeol'fe: 
c Art. 1." Fi~ão approndss as st'guiotes pon~õ~s: 

.., o 1 n , o i 1 , 

à.o .a· Antonio da Siha Po~~. do 10• corpo de oavnllaria 
C.a p:uarda. nacional do Rio-Grande do Sul Manoel da 
Costa Leito, A do 1" r!'gimcnto de ar~H'J.nria a caTallo 
Tll'lmsz José do S!lnt'A.nna; e de .500 rs. ao ansp"'çada 
é.o 55• corpo de voluntarios dn patria Antonio AlTos 
Ne-.ea, e 110 oabo cio eaquP.dr>\ ao 2a• co.po de volcnta
rios da patria Pedro Joaé Machade, invalidacios em com
b~~ote; todtl8 ocooe..iidas po: decreto~ a~ 12 de ~ a.neiro 
àe 187ú. 

c ~ 2." Pen, ões m~nsaes : de l:'S a D 'Felidd:l.:le P~
l'>!Íra dos Sbntos. ::n:ii d" 2" o:-~<ietu do 2° corpJ de o>~.;:a
C.ords a c~.v .. llo T.uoma.z J Jaqaim dcs 5s.utos, morto e::n 
CO:llleq lletwi ... de felimt!ntos rec.~biJc.ll "!I: o<,mb&t€, oon
ce:iiJa ~o r d .. wr:)to de S do Janeiro de 1870 ; d:· 301 ao 
::2en.-r J,iiJ, riJ!J..J I· ~itimhd ·J do capitão do 1,2" C:.>rj!u ~J 
v o~ :mtqrios da P"tr:a J oão X 11vier Jo R~g·J Bar• ,·s , morto 
~::0. COlRJilte, CO.lOO;.idl\ por decrc:to de !:! d~ J 8.!JCÍrO do 
r:ltBWo ~<l•no, bÓ:ncJtll "té q 11e u roferldo moa:>r co~
t-letu ue:t..olto r..;:;nc,4 <ie irlaàe; de 368 a D AnRclet~ RJsa 

..... • , • : • ~ .. ' "' • f'_, ... 

pstria TllJ•)don L Jjk b Mdrelloe, fa.llcc:a~ em conee
o ue!lcis d~ f<!rimento recebido em combat::, concedi:!& 
~or decreto do 19 do mes:no mez o anuo ; da 42S á 
!:!"DOr Const&nça Maria de FreitF.s e Al~uq ·tcrqae, 
; !!n i~gitim~td>i do 2o cirurgião <i& armadl\ Dr. José 
c,.ndido de Frei :~~ Albuquo .. quc, morto na aborda~~:em 
<i·) Vllp? :: A 10hamb hy, cocce:iida pr.r dc:lreto de 15 do 
'!!: "SOlO me:z; c ano.~· ; o <ie liOS ao CRpitão d" guarda ns
c:onal õa oro-..incia dtl S. P.dro do Rio GrH:::de do Sul 
Br~rn'lrcino· GP_r.:Ji:t Ro~ !l., invali.iaoio eJl co:nbRt 'l, con
e~ üd<1 por J·~ .:!rcto de 5 d'l mes:no mez c anno ; e fi.. 
ualm:Jntc O"! 3 ~ ·s , sem prejuízo du :nt>iu s oldo q"o lhe 
C•,m;.etir R IJ . A~osti:..h'l Emiii~ r.e M~nP:z;es ., Souza, 
v: :1va d J cs :ci:ií.o do ..:x~~c~to .Jo ·-~ Vi<:>irade S:>u2.a, 

NATUII.AUJAÇÕES. 

c A assembléa geral resolve : 
•. Art. 1." E' o governo autorisado para ooncetler 

carta de nataralisação de cidadão b.razileiro : 
c: • os eu 1tos -portuguezes : acintho Theo-

doro Pessoa, Fra:lci900 Ribeiro Sih•a, Amaro Pinto da 
Silva, Manoel MartinoS de Freitas, João Fllrnandes Lou
reiro, piloto do brigue nacional Henrique, todps de rofia-
eao man 1ma; Oil oaqwm o ngues, oaqutm into 
Roaas,João Moniz Bitt<mcoa.rt,Antonio Augusto Pereira, 
Joaquim Vieira Borg<~s e MRnoel Rodrigue~de Medeiros, 
residentes no Brazil; Eduardo Joaquim Corri!~ de Brito, 
resident1 na provinoia do Amuo nas; Sebastião .JoAquim 
BarbosA.,residente na pro'rincia do Maranhão; João Duarte 
Franco, residtJnte na pro.,inoia do Cea~á; padre Manoel 
da Siha Cid, ooarijutor da fregnezia de Nossa Senhora. 
do Rosario de Goyana. DI\ província de Pernambuco; 
F:-ancisoo de Oli"Yeira Ttllvassos, rcsident~ na •illa do 
Brt·jo da Madre de Deoe, na mesma provinci.a; Joa
quim Antonio da su .... a Li:IJa, FranCÍ'<CO de Magalllães 
Men•zcs. Man'lel ClirdoRo da Silva Corumbá, residen
tt>S na Provincia do Ser~?C: Antonio Goaçslvea Bar
reiros, José Gonçalves Barreiros, Lucio Pi.nto Marques, 
José Pt~reira Henrick Malte::-, residentes na. praviuaia. 
da Bab.ia; B"lthazar José Pinheiro, residente na cidade 
de Santo A'llaro, na mesma provincia ; João PP.reira. 
üe Sooza Guimarãe11, M 1.noel Vicl.'nte Tcrreira de 
Sá, residcn:ea co munioipio da Parahyba do Sul, 

· · · eira : Ml'Lneel 'liooote F.,r • 
reira de Sá, reside c te na fregrlezia da Bt~~mpostll.; F e. 
lisborto de Barro~ Nas::Jentfls. TCsideote no munie~ipio de 
S. Fi ielis; Joio Fran•Jisco, Rnlio.o Rodrigues. Antonio 
de Gouvêa Leite, residentos em :'liaoahé; Florencio Al
ves de Souza, residente em Saq, 1rema ; Antonio Car
doso de SiQueira, faz .. ndeiro no municipio do Cspivary; 
Antonio Rodri!!:ues Louro, resideuta em S. João da 
Barra, e Luiz Teixeira d.e Mattos, t~dos da ;"~roTincia 
do Rio de Janeiro: Jcsá Goaçalves de Lima, .João Fer
!lao.õ.es de ~1 ~tt:Js Uma, João Ventura Rndri~es, J 08é 

Lopes da Motta, ~To~é MarquE:& Neves, Antonio Jol!é 
Vieira, Manor.l J0fé Tei~ei::a, .João Jofé Corrê~, Ma
noel Frnnoc de ~ant'Anna, Antonio Martins da. Siha 
Pinto, Joaqui·.n Borges Li:1hares Pereiu, João )!adeira.. 
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da Fonseoa, machinista de r clasae da armaiia. nacio
nal, João Gomes de Paiva, machinista extranumerario 
de 3' classe, Manoel Thomaz Moreira do Couto, Joa
quim Gomes Vinhn, Florencio de Almeida, João Maria 
Rodrigues, machiniata11 de 3" claeae da mesma armada, 
residentes nesta côrte ; Au~to Cesar da Silva, resi
dente em Taubaté, provincia. de S. Paulo ; padre An
!on:io Bento Barbo~a, JoEé Fernandes dos Santos Bra 

prov1nC1a; :mo e uza erreira, 
residente na cidade de Castro, p-:-o'fincia do Paraná· 
João Rodrigues dos Santos, padre Ignaoio José d~ 
Co~ ta, Antonio Lopes Branco, Dominp:osJosé de OlíYeíra 

1 a , raD.ClSOO on ltO 
Bento, Theodosio Domingues Fanguino, João Nepomu
ceno, r€sidentes na provinoia de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul; Antonio Mendea Baptista, Heitor Placido 
Fernandes, Domingos Alves Ferreira, residentes na 
cidade de Diamantina; Antonio 6 Sil'fa Bernardea, 

· J 06é da Silva Abnmc:hes, residentes em S. Caetano do 
C!l~potó; João Ribeiro Mendes, José Cardcso Leal, 
res1d.cntea no município do Preaidio; Basilio José de 
Sant'Anna Ra.tea, resiiente em S. Paulo de Muriahé, 
todos da província de Mio.as·Geraes; Julio Casar 
Racos, João de Almeida .Albuquerque Castro, reaiden-. . . . . . , 
constructor, residente na cidade de Coy~bá, provinoia. 
de Mato.Grosao. 

"'§ 2.• Aos subditos de outraa nações: Jor~e Nacouz, 
natural àe A • • 
Egypto; José Nicoláo Debbs.né, natural de Damietta, 
empregado • no consnl.ndo geral do Brazil no mesmo 
pai.z; .Etienne Sa.vio, subdito austriaoo; aos Norte-
ameri a · · · 
Pará; J ames Southey, maohinista extrnnumerario de 
2" clas&e da armada nacional; ao cidadão hanoveriano 
Adolfo Henrique Muller, residente na proYic.oia do 
Pará; aos snbditos franoezes, pa<lro Jean Baptista Reger 
Telon, residente na capital da província do Maranhão; 
João Morat, residente na proYinoia de Santa Catharina; 
so ~ubdito mslez John Robertson, residente na capi
tal da provino1a do Piauhy ; aos subditos italianos, 
Jcão Firpo, residente na provú:tcia do Rio-Grande 
do Norte, Eduardo Gabrielli, residente na provincia 
do Espirito-Ssnto, Braz Antonio de Olivll2ra, 1:e11idente 
na província de S. Paulo, adre Niooláo Carlu i 
.oruo o unato, res1 entes na provincia da S. Pedro 
rlo Rio-Grande do Sul, padre Domingott Stabile, resi
dente em S. Joeédo Rio-Preto do municipio do Juiz de 
Fóra, provincia de Minas-Geraes; Carlos Pínute na ci-
d:ade 1aman 1na, a mesma pronno1a ; e padre Braz 
~icoláo Ligorio, -,igariQ da freguezia de Santa Rita da 
lbitipoca, municipio de Barbs.C13na, na mesma pro
-víncia; aos subditos allemiies 1Janiel Moretzaohn~ resi
dente em Ouro-Preto, na mesma província; Franoisco 
José Bokel, residente na província da Bahia, Gustavo 
Greimer, residente na cidade de Porto-Alegre, na -pro
vineia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul; ao subdito 
hespanbol José Ribeiro, re&idente neata côrte; e a 
Marcos Risch, natural do reino da Hungria, residente 
na cidade de Cnyabá, proYinoia de Mato-Grosso. 

« .Art. 2." Ficão revogadas as dispoeições em con-
trariO. · 

c Sala das commiesões, em 24 de Agosto de 1870. -
C. Menr!ts dl .Almeida. - José Calmon. :. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDE}I DO DIA. 

I'E!'iSÃ.O A. D lll. F • DJ. 8 . G0l1ES. 

Entra em l' diseaeP.ãe, 11ue ll reque · • 
Araujo Góes se considera unicn, c é spprovado sem 
C.ebate, o remottido á commiseão de redacção, o projPcto 
q-ae concede a pensão de 601 mensaes a que foi e1evada 
a de SOS concedida a D. Maria Franoisc~ da. Silva Go
:nes, -.iun. do capitão do lO' corpo de volantarios da 
?atria Ireneu Gentil Gomes. 

~OEDAI DE Taoco. 

E ntra em 2' discassão, e é approvado sem àet,20n,, o 
art. 1• do p:-ojecto do senado mandAndo fabricar moe
daa de troco de metal oomposto de nikel e cobre. 

TO~O IV 

I 
I 

I 
I 

Entra em disouss!o o art. 2: 
O Sa. CoELHO RoDatGUES faz algwnas obser ... sções. 
Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em d.ifcussio, 

o seguinte requerimento: 
c Requeiro que seja. adia<la a disouss~o do projecto 

até ~ue seja ouvido o ministro da. faze~da para apre-

das.- A.. Coelho Rodrigu,;. » 

O tir. Pereira da f!Ulva não julga necessaria 
a presença do ministro ara nma neetão "á. discutida e 
co ac1 a, como a o proJeCto o senndo. Já a 1· com
missão do orçllmonto, no seu relatorio sobre a receite, a 
explallon suffioientemente, e ofrereoea á cama.ra donj 
artigos additivos contendo a mesmissima mataria, isto 
é, restituição da moeda de prata ao seu antigo toque, 
e rmtorisação -oara !nbricar-se moedas intermediarias da 
Ílikel, para os trocos de que carecem as tran~~çõea 
commeroiaes. Por combinação, porém, com o Sr. mi
nistro retirou elle orador da discussão os referidos arti
gos, afim cie que a mataria fosse tratada em projecto 
separado, e forma8&e lei já es~e anno, visto como o or
çamento podia, ou ser adiado, ou quando o senado o 

- , - · a aenao no :z::: rc1010 
de 1871 a 1872. Não teve o prazer de ouvir o autor do 
requerimento fundamenta-lo, mas logo que a disoussio 
do projeoto se abra,_ rejeitado o adiamento, ~stá elle 

O SR. MrNisTao DA. AGn.ICULTURA.: - Pedi a palavra 
simplesmente para declarar que me opponho ao adia
mento, porque . é dcsnecessario, 'risto haver nesta casa 

a nr ex? o:tç es oerca o proJecto. 

o Sr. ~ruz Machado :-Sr. presidente, não oom
prchendo s utilid!tde que possa resultar do adiamento pro
posto pelo nobre deputado pela provincia do Piauhy. 
O nobre deputado não dá como motivo do adiamento 
a necersidade de esclarecimentos por parte do nobre 
miniatro da fa:z;~nda aobre a materia principal do pro
jecto, pol' estar nelle tão desenvolvida e c~:- -a que se
~ndo Ilôle parece não póde ser objeoto de duvida. 
O nobre deput11do formulou o adiamento nos segui::ltes 
termos. (U.) 

O ro·ecto dis õe 11. ov f ' · 
de tr!)CO de metal co:nposto de 25 partes de nikel e 75 
de cobre ; que as peçaa de tlloeda deate tlletal serão de 
200, 100 e 50 rs. ; tendo as primeiras o peso de 15 

ammae as ee llD.daa de lO e as aroeiras d 7 · 
a to ernnois o peso, o módulo a typo das peças da 
moeda sQrão fixadas pelo governo. Dispõe tambem que 
as moedss de prata, que se cunharem de ora em diante 
terão os valores de 28, lS e 5f:O rs., o toque de 0,917~ 
o maTca os pesos dae primeiras 25,5 gr&mmaa ; das 
segundas 12,75 ; das terceiras 6,37. Deamonetisa as 
moedas de toqne de 0,900 e as de 200. Determina. que 
as estações publicas aceitem em pagamento moeda de 
prata se:n limitação de quantia, mas que os particula
res niio são obrig'<id~s a fazê-lo senão até 201 . v;;.se~ 
portanto, que a parte principal do projecto é cotnpieta, 
a parte tegulamentar ou 11eouucl11ria é a que ae refere 
ao módulo ou typo das peças, e o projeoto ciispõe 
que serão fixad1111 pelo goYerno. 

E' verdade quo a oorutituição no art. 15 § 17 de
obra qno é da attribuição do poder legislativo deter
minar o pcso2 valor, insclipção, typo tl denominação 
das moedãs. :,o a inecrip\ão é do valer o projecto a de
termina, se é ornato é mataria secundaria como objecto 
de arte ; em todo o caso a disposição constitucional é 

egislat ivo se autorisa o go-
verno a. fixar o módulo e typo das peças. Na!! leis ante
riorea sobre moedas niio farão marcados o lD.ódulo. 
ty po e inacripção. Voto, portanto, contra o adia
mento por julga-lo de~necessario. 

o Sr. Coelho Bodrl~;ues:-Sr.presidente;vejo que 
a discussão Ee prolon~a, quando o meu requeri:::: ente é 
muito aimples c não merece tamanha honra. 

Eu nlo quero negar nada ao governo. 
O St. B.n:aes Bu11uo : -Pois au não e&tou ner.sa 

disposição. 
O Sa, CoELHo RoDJUG'(jEI : - A minha exprc~o <leve 

41 
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ser ontencllcla em termos. Não quero negar nada ~o 
governo nesta materla; mas tenho dundas. 

Se a mataria de que trate: El.!!te artigo é regulamen
tar, o aalps.do de estar ella no meu requerimento não 
sou eu, e o nobre deputado por Min~<s em vez de oen
eu:s.r-me censaron a coJu.stituicão do Irr.perio, que dá 
es s. s. · mçao ao poCl :r eglB a vo no o seu 
art. 15. 
~Ou o negocio é da comi)etenci:i do poder executivo 
cu àa do legidativo : ~e é da. oompetencia do ex.ecutivo 
elle do carc!e d:a; auto:issç::io quJ nos pede, e se 6 
attribuiçSo legi>l:s.tivs, como não se pód.e negr.r em 
Ti:.ta da dispcEição CJI. COnstituição, ainda ha a questão 
üe saber se pode::g.cs delegar attribuições qc.e nos forãc 
delegacias. Sei que s. priltics tem admittit!o tae6 st:bde
legações ; mas a pratica não é o argamenta m .. is forte 
a apresen!.ar se, t.! contr::. ella é preciso que Dos pre · 
nunoiemos sempr:- que íôr abudv~, coa:o o é no pre
senta caso. Um celegido não su.b2.elega. sem poderes 
expre:so&, e eu não vejo n~ c~nstituiçiio srtigo que nos 
confi::::. aEses poderes. 

Po;;;co custa ao governo ~s.· esta inf0r::!lítção que 
jalga necelís~:'ia, tendo os elemflntos qtte tem, com s 
cas:l C:e moeJ.s que exis;e regulsàa e bem montada, como 
tive o prazer de v.;r ha bom p.;>ccos dib!S. 

O requerimento, pois, não admitte ta~ta diaonssão 
G:>mo obae:rvo que v&i tendo lugsr: Yoto c~aa um oomo 
entender: jalgo cnoprir o meu dever "fotando por elle : 
os nobres deputad:s que não peDB:o como eu cumprão 
o seu, vcta:ldo contra. 

Ni:nguem mais pedindo n pal~vra, e pondo se a 
"fetos o requerimento, é rejeitado. 

Proced.endo-ee 3. vota~ão do art. 2"1 é approvado. 
Entra em discussão, e é approvado sem debate, o 

art. 3." 
Entra em seguida em discussão o art. 4. • 
O Sa. CoaatA.:- Neste artigo está citado o decreto 

de 30 de Setembro de 18671 com o n. 3,935, quando é 
3,966. 

E ' um ligeiro engano, que entretanto deve ser des
feito. 

S:ra para isso neceesu.ria algu':ls. emenda, ou bss· 
tar8. que ae officie ao senaê!.o, do::~de veio o projeoto? 

Consalt" a V. Ex: •• Sr. presidente, pa:a. proceder 
como mais ~cert2.dc fô!. 

O Sn. PB.EstDENTE : - Não sendo o cngr.no :elstivo 
s msteria do projecto em d.isanss.:ío, mas ii6men.tc do re
dacçãc qu!Ulto & citsç:ic do llUI!:.ero <!e um à.e~:-cto, en
tenr:o que ~e põdo dis;,;cnsar a e:nend::, desde q-.:.'3 o no
bre deput:l.d'l mandar ~ :.:a;a reqnerimento para que se 
oomrolte o senado se concorda em que so corrija ·o cn
ga:lO. 

Vem :i !:lesa, é lido, apoindo, e fia!. reaetv.a:lo pa'rli 
ser V.:l~ado depois da d!scuss:io do projecto, o seguinte 
rcquen:nento : 

c R~qt:eiro q-ae, se:n prejuízo da discussão do pre
jeato, seja o senado ccnsulta?o se c~nccrd.& em que ae 
sl:e:re o namero do decreto cztado no art. 4", o qual é 
3966 e não 3936.-M. F. Corrêa. , 

Ningnem pedindo a pals.vra, e pcnüo-:;c a votes o ar
tigo, ~ appw,a.:io. 

O !_>r.ojecto passa. á 3" di!cueaão. 
E:!.t~s em C!.iscussão, e é spprovaà.o sem debate, o 

reqne:i::-nto do Sr. Co:-r&e. 

REFOB~ DO REGI~~TO . 

E:::.~ra •;:n ciisct:tSBão o par~cer da aommissão de poli
ci.a ~cbre a indicação dos Srs. Pinheiro e ou tros, cc:z: • 
cbi.ni o com as segaiutes disposições: 

« A.:t. l." Nio é permittido em qnalq-::.er discu~são 
oirereoer (!l:le::J.ê.as oa artig0s add.iti'fos que não tenhãc 
::el<.ç:!.o ccn:. a ~~~eris de que se tra~&r. 

< .A: t. 2." A& e:nendae e a:tig~s scditivos a q11alqner 
prciect~, e!!.tendendo ou am?liando as c isposições dest tJ 
a entro:~ cbj~ct::~s ou indiviàuos, !113t ã :J redigidos, depois 
C.e :;.dcpta~cs pela cama::::., om prc-posições separsdas 
para t ere::: o de'fido destiz:o. » 

o Sr. ~rrêaz-Sr. preaidente, concordo com os 
doas artigos apresentados pela commill~o de policia, 
mas jclgo que o s.rt. ~ deve conter nms exeepyão. 

Et:te artigo dispõe que as emend&a e ertigos additivos 
a qua:quer projecto, estendeudo ou ampliando as dispo
siçõe5 deste a outrcs obj~ctos ou iniiividuos, ser~o redi-
g1 os, epolS e a op aos pe a camara~ en: propcs1çoes 
se?aradas, p~a terem o devido destiuo. 

Ha1 porém, proje(ltoS em que ·'e pode:n englobar 
todss as emendas, sem que d'shi resulte incc-nve-
niento algum ; slio os qae autorl&âo & natnraliF.ação de 
eetr!>!lgeiro;. 

Não ha razão para que as e::r.eDcks s.pprovad!iS, es
tendendo o fs.vor a outros, sejão redigiê.aa em pro
pcsiçõe5 seraradas, o assim envis.d:::.s ao sanado. 

Pa:·eceo.dc-me justifica~a es~~ limit~ção, vou :mandur 
.ú mesa uma cmcnd!!. no sentido indicado. 

Vem á rnes&, é lida. r.pchia, e entra ocnja.ntaJZ:er.te 
em casoussão, a l!>eguinte umecds: 

c: Aooresce!lte·i:O ao a:t. 2" :...,.....S;-.1 ~o os que t;:utarem de 
n~tu:-~~~:sa;:!io, os qu!ies podem comprehender todus as 
emendas uppro\a'las.-.U. F. Corre·G. , 

O Sr. &lenear A..rarlpe: - - P<>r::>ce-me, Sr. p-:esi
dent<l, que r, rofor-xa aprr:~tec.tads neste par~Ctlr qus 
vamos Jiscutir não é ccnvenicllte, e en julgo d~ver 
oppôr.rne •• ellr. 

Vejo que no art. 1" se dt~termina que nlic se possão 
ofr6recer emendas ou nrtigos additivos que não tenhão 
relação com a mataria de que Ee trs.tar no prcjEfctc 
posto em delibers.ção. 

E' evidente qu:! esta ciisposiç3o Tirà trazer grandes 
embsraços na discussão das lei3 nesta c: ss, porque 
difficilmente se di!tingue aq_uillo que tem ou não tem 
rleaçã? cem quclqa.r-r matetis. determin::.da, porq-ae 
sabemos que os pontos ~e contacto àos d.ivel'!los assump· 
tos entre !i são assaz obscuros de discriminar. 

A rel~ção das ocusíõS procedem de tantas considera• 
ções, e podem amplia-se ou restringir-se por tal fórma 
no conoeito de ce.il.a pessoa, que jámais poderemos esta
beleoer e firmar uma linha -divisoria para assegc.rar-se 
que esta ou s.quella materia te::n ou n:io tem relação 
com o !:!ssumpto qne se discutir. 

A palavra re[nçao é um desecs term')s va; o::, que sõ 
seniráõ nesta Cléa para motivo do questões. As rela
ções ~odem aer mais 0':1. menos remot~:s, mais ou menos 
aprcoic:o"''ei!5 : e da ui j:i. 11c v~ quaatus duvidas podem 
susc1 ~>r-so cerca !! seme au e pon o. 

Acha-se, po: exemplc, em cliscllSsíio nm projeoto; 
s ppsra::em sobre clle emenàs ou artigos :ldditivos; 
o b.s.v;:rá c:>us~ :rn"~ facü do que lavantar a queatib do 
r~laç!!o? Levants::!l. a que;:;tlio, ::hi temoa longo debate 
ps.ra r~sGlve:mo;; , se ha ou não ha a conteatad9 rala
ção da mataria lJOVil co:n & ma~eda em C!.isct15Stio. 

V é a honrada. Cf>msra que assim crer.· se n:vo campo 
d~ cor::tonaa, novo asoumpto de questõa&, que scS trariio 
em re:>ultad.o retard1>.r e confundir os n ..:10sos trabslbos, 
quando :iliás o peneemcnto da illWitrada commissio de 
policia, no p::.reeer dado ázcrca. da propost;. de algnus 
nobres de?U~t:d.oa, ó dsr ordem acs nosaos trabalhos e 
:rodh ntar a sua marcha . 

A discUSEão c a votação que prév:.:.meote ~e estabe
lecerá sobre a questão de relação dos objeotossujeitcs á. 
nossa deliberação, tenha bgar, como .hoje auooed.e, no 
cnrse do debat <J d!l matcria principal, quando se ~en· 
tíi<i, :;e a omer:da on artigo, a:!diti'o convam ou não 
convem ser acezto e spprov:::J.o. 

Neeta p~rte entende quJ não '!)odemos admittir outro 
t>rincioio que :cão ~:eja o crite::io o discernimento 
dest&. âasa na occ&sião co:::::l.petenta de deeiã.ir das ::na
terias. 

A neva disposiçã:o, pcis, em. vez dd consa~~;uir o fim 
que se deseja, q-:.e é l>.dia::.tar c r egullil'isa: os nossos 
trabalhos, em mílilia o r:inião terá como ;esultado per
turhs.- lcs, e t:azer novc.s motivos de à.isoUEsão e quee
tões . 

Ora, se é difficil, co:no j~ C.issc, avaliar e estabelecer 
a ver.::aàeira linha div~soria entre ca ciiversos assump· 
tos, csts.belecc~do-Ee assim aquillo qu13 tem ou não teo 
r elação com a mate::ia em disc:;ssãc, ._; cvi~e::.te q:.~ 
desde que se aprc~.;,::.t:;r nc:ot a c:::::::ul.ra ;,.z;:j. ~s::~ ::::?tv e ::c 
discuss:lo, qua;.qucr ~aditivo c:;. c::::e=i:l virá ~ogo :í. 



CÃ\I.rnara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 :09- PÃjgina 6 de 17 

SESSAO El\1 - ~s DE AGOSTO DE t870. .. <323. 

questão, se tsm ou não tem relação com o objecto de 
\ue se trata: e jà vê esta. august!\ camaro. quantos mo
ti"Yos de duvida. nas discussões aqui viremos suscitar com 
semelhante disposição. 

Allim disto, parece que assim vamos restriz:gir a liber
dade do legislador; e ne5te ponto não devemos adian
tar tanto quanto pretende o presente pr,jjecto do re-

S::::opo':l.h~-~0 qo'3 um cbjcct:> qne se acha em dis
cussão não t:!nha rel:;çiio ímmediata ou não te:lha 
mesmo rcl:;.ção alguma c:>m outro assnmpto, poré~ que 

- , 
a dithlusõão de um prtjec:') que e:s:i.>t:\ na casa: por que 
ruão se ha de negar essa faculdade 't Pu r que razã? 
havemos de collocar-nos na poeição de preterir um 
obj€cto de conveníencia publica, cu en~o vermos-nos 
forçados, pera o attendcr, a inf:ing!r ests. cfispeaiçii:> do 
nosso regimento 't 

Ora, se não cJnvem que uma mate:::i& que não tenha 
relação com o projecto posto em cli:;cue5:.Ío não seja 
enxertada ou inserida no mesmo projecto, está no nr
bitrio da camsra rejeitar a e:nenda, rejeitar o additivo, 
não aoeitar emfim mnteria estranh:~ qus.c.do houver dE' 
dar a sua deci~ão sob:e o 

u en:endo, Sr. prosid.ent~, que não ccnvem este 
propor.i.to de tudo rogula:nontar; é preciso d10ixar as 
couaas mais ao e.rbitr.io a á oon~iderj;ção desta casa 
nu oco86iões o ortunas: a o oz u · 

e erações os 1-odercs publicas; doi:>:e:r.::I.Oa de parte 
eaau formulas i:npertinentcs do qne nenhum be~ resul
ta .• Julgo tamb:-m que assim v=:mos lznçat: su!!p~ita de 
leVlano~ nosle uladores, na nao ss.bem d1sonm 
ma erxs.s e a convenxenc1a. as cousas, de maneira que é 
preci<o que tud.o rosteja previsto e predisposto para evitar 
decisões diaoarstadaa e inconvenientes. 

A ooru.idéração principal a que cumpre 11.ttend.er nesta. 
questão é a convenienoito ela mataria e n;io a rehção que 
poSBa ter co::1 o a!':Sumpto do projecto. Vemos todos os 
dias que ume. lei contém disposições div:!rsas e sobre 
divdrsas x::::atcrias: que inconveniente ha nisto, desde 
que essas mate:ias são discriminada.:~ em 2rtigcs sapa
rados't Pa~Me-me quo nenhum. 

A pr.nidencia proposta inculca que pretendemos pre
venir o erro que os fut:1ros legisl&dores, ou nós mesmos, 
possamos d!\qui em disnte cotnm~ttcr. E~~endem.os 
que é tão gta~e cal qu~ ~m um pr~Jecto ISUJ.tlto á ~lS
cuESão se ncl.:n1tta uma 1::-éa q<Ie nao tenhs 1mmediats. 
relBção com o a:;sum?to delle, que até quc::emos preve-
nir isto meão!en~a cautebs de restric<;ão das factilds.des 
do reorel!O::lts::te da nzção. 

Se à co:tsa. indicad11 ;:.s. emenda ou :~rtig':l ~.d:iiti'o 6 
conve::~itmt", cumpra ::ceitar; se não é, o orit<lzio da 
cam~ra decidirá não adoptanC:o. Po!' co:!seque:~cia, en
tende 0~10 d.eicmc~: dob::::.r mnic !:·a:1qr:eza, :!lsis ~ib~r
àa<le. r:,. ~presenta-;ão das Eéas, c I:lais &:.:::r-iitaclc ~o 
e:<i:créi c i a cio cri te ri:> éiesta ce.:n&ra. 

i:'"!l:-P:::~-~é! r::a!s ~<!<:esta cii~posiçi:.o é inconstltucionnl 
e~ "Yist!l. à.o disoosro no art. 52 do nosEO p r_cb so:ial. 
~eõt(l srti~o :. ·c:;:::stituição não e:;:ab..:leca li~itação 
~I gama m-cir~ito do ,~e?ntado :;.roi_JÔr u::n as5umpto 
nest::. c4::.:.:'ir:l. . :::: qnalquer cccti!!iiio qud lh~; parec~r 
c ~:Jven: ·;':! !~ . 
De:v-:~..:1 ~::~ c;. d·cpt:.tP..:lo con x~r~·a:: par?. a feitura da.; leis, 

prop~:::.à.o ,;r~·joo:to~. emendas e n.rt:gos ad.ditivos, é 
co:ú~q~cc te 0'10 esse direito ~cja nmplo, sob pcn:o~ do 
r:ii. -:.> poie:::- o d.e~utsd0 f~z~r o bem q;1c yoderia fazer, 
porqnc .,.;-: r.c ~·ptê.r-sc ~:nn :déa~ <:uapprovu-soum pro
jeoto :;c:r. J.~·~ eer _hc1tc? addxc1<;mar qual-1uer outra 
- v'" . .,..."' :~ ~ 

~L:itus vez. c., s c ousa não é ut;l ir no m~s:::1o projccto, 
~úmc:J.te pC\r;.;t.:.í! é materi.::. correlata, :na:> ta::n~cm p~::
c::.e dcv·~ ;;<:.:- ;!xe~utada conjunctamex.ta. 
• Or:., ~:e ::::61 pc:lo. n.uopçii.a da disposição :e~:nent~! , 
'iue .,_-e ~c::: ::.::!I:.os vo:ar, oos.rctam<Js este d1rt!1to, é CVl

a.entê que v ~.!.:los cfr"cnder 11.g_udla ciisposiçho conati
:~cionU. 

E e~t;:.., t;:.::..~:; :nr.is i:1justa ou inconveniente eu julgo 
a refc:-:::.3 co:.a::1~o clla niic. J em beneficio do eerviço 
publico, ~elj cor..t;a_:_io dev_?rá ser um ~eminario ferill 
CC O"Jc~:Õ~S par:. a <USCUSSaO protelatona, e de erc.ba
r&ÇÓS ~ara o p:-oscg:oia:eDto dos nossoa t::abalhc15 neata 
casso. 

Vejo-que até aqui temos tido amplá liberdade nesta 
materia e nenhum inoonveniente tem havido. ObserTo 
tambem que em todos os parlamentos a este respeito ha 
plenã liberdade. Para que vamcs innovar, e&taboleeendo 
uma causa de quG nem. entre nós, nem nos paize1 
estrangeiros encontramcs exemplo 't Qu~ndo em um 
ponto ha accordo eral, manda a razã ; 
e!Be sceor o como cnteno de verdade e e:nctidão. Se 
em nenhum parlamento podem se apontar estas res
tricçõas, para que aa vamoo estabelecer parã as nossas 
deliberações 't 

, r. r sx en , eto en n o, em viEta. destas 
eonsider~çõe&, que aão devemos fazer a projeotada re
forma: 1-, porque não adianta em nads. as nossas dis
cussões, nem quanto ao te::np!>, nem quanto á. ordem; 
p2lo contrario liUGOÍt!lrs mais uma cc~asião de dis~sões 
inc.teis o protela to rias; 2", porque seria c!re~r uma 
espeoie de coa~o !los nossos trs.bslhos, privando-nos de 
tomsr uma providencia em tempo opportunc; 3", por
que eeria duvidu da descrição e discernimento da ca
mara. dos Srs. deputados, suppond.o-a capaz de r&eolver 
disparates, se n:io fôr t:1telada pelo regimcnt? ; 4" , por
q&e a nova dispoRição á inconstitucional, e nós não 

· · · · · · s ra 
ordinaria, pois isto é objecto tão són:ente o poder 
conatitllinte. 

Voto, portanto, contra o parecer. 

r. Portella 1" .secretario}:- Peço licenç~~o ao 
nobte depntado pel'l Coará para dizer-lhe que não julgo 
procedente~> as suas considerações, e que parece-m~ não 
terem grande Y(Jor alguns ar entos ue a resen 

exo a mc~s, e 01 cnv1a a commissão de policia, 
uma indicr.ção asaignada -por 19 Srs. deputados, conce
bida nos seguintes t:1ro:coa : « Não é perm.itticio Illi dis
cussão de qualquer prcjecto apresentar em&nw que 
tenhão por tim estender ou ampliar s sua. disposição s 
objeoto que não sejQ. t:quelle a que :se !aferir o mesmo 
projeoto. ~ 

A com'llissii:> reconhece ser grande irregularidllde o 
que temos todos al~mas vezes presenciado, de por 
occasião dn disonssão de alguns projectos choverem 
emendas e artigos ndd.itivos, ás vezes sem c:>nnexão 
oom ~ materia prir.cipal, do que resultão inconvenientes 
na vet:_çio, c âifficaldndes na redacção- Entretanto, 
não acioptou o pcn"'a.mento capital da indicação em toda 
sua ret t:icção; deu-lhe mais larguez<:. e amplitude, como 
se vê do parecer, no qutl propõe qoe não se &d.mittão 
em qtullquer éiiseassão emendM on l'.rtigos a:!ditivos que 
não tenhiio relação o:-~m a ms.teria de que !e trats.r: 
:nas s6::r.er:te 2s que estenderem co. '"~p!iarem as dis
posições do projeeto a antros objcc.os ou indiviàuos. 
As quo csti>erom nestas circ~msta::.cias propõe o p&
r eccr que, <lepois cic !!dopt&das pela camara, co~sti
tnão proposições :;epF.radas para tere::n o devido d.estir:o_ 

Ora, senbores, nadn m11is razoavell 
Ma.'! o nobrJ depr.tado, impugna!l.d:> o parecer, -:1ma 

elas r~zões que aprezcnta é, diz elle, haver su:nma C.:.f
ficuldade n ,, diBtincção cU:s matarias co:1t~das nas e:nen· 
à:.s isto é &umm& diffic:xldade em se reconhece-:- se tê:::1 
clla's ou ~ão connexão com o assul!lpto principal ao 
projeoto • . . , , 

Sr. pree1dente, em todo o trabalho, pnnc1pnL:::entc ~(? 
ccrporz.ções como esta, deve haver muit:l ordem, :ne
tho.:lo, regularidade, c ningo.em d.c:xará de ccnfc3se:- s:r 
d~ grllnde inconveniencia enx:ertar_ na discu:siio de ::::!1 
prcjccto a:o;;umpto que com clle nao tenha r elação. O 
reconhecimento desss. relsção, da connexão que te~& 
um ob"eoto co:n outro é couaa f F.cil é ~!';· .; 

s1mp es 1ntmção. Não precisará para iseo perder-se 
~m?o em discussão- Demais, pat'}l que é que ha ::.::::1 
p residente na camera senão. para re~olv~~ es;as e ont-~ 
q ~:.t'stões, declurar r;e é aoelt~val, nao o.xgo . I:e=, fe il 
cativel el!t& ou aquella cme::lt:s.'t Da sua dec1Sl4c, e:J.:re
w nto, z;e poderá appcllat para a ~11rnara; o pare.ce: ~~ 
obsta 8 isto, o 8 camara rescl"Ye~s. Não acho, pclS, ~o 
no nobre dep&tnd.o q~nto á diffi.culda~e q~e r_eoe:~ ~e 
distingüir-se ~ matens. ~as ~me~das ; a pru::1e::.:_s 1'18.8 
se rcoonb.eoel:là se e1laa tem affinidade ou ral&ç:>:l co:::::1 
o projeoto. 

O Sa. ALENCAR. AuatPE dá um aparte. 
O Sa~ PoanLU : -:: Di.ue te..""1bem o z:tobre C.ep:1:.~o 
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que por eata maneira 1te restringe a liberdAde, ae eoarcta França em 18!2 quando o governo respectivo "Drete:l-
a iniciatina qne tem qualqner membro deata caaa da deu :regular a na.~ ferres, noa Estacloa-Unic!os nic 
a11resentar em emenda qaalquer idéa que tenha, e até ha muito quanio traton-ae de len~r a efreito o grande 
Cl~ll o art. 62 da ('Onatituiçio, dizendo que O parecer C&liÜRhO de ferro interooeWOO~ ato. . 
Ul de encoutto & elle. A!aim ui.o "tn.ub.o, ao contrario s. 'no muito natu• 

Sr. preaidente, a ser entendido o art. 5J da conatitlli- ral que os dignos repre,entantas d:o.s diversas pro~..n-
çio corno pretende o honrado membro, deiu...ria de oia.s interessadas no desenYolvimento das estradas de 

----i;h&~"~a.;r;.:;r~e:;;gt~mS.:en;;.to~ilie;;,si,tai;--;;c;,;am~ara~:,ea..;ta~be;;;l~e~oe.;n~d;t;o~aa:;:;c;.;;o;;.n~d:i~· _;---+-~ff.!~l'1rr~'~'o~-tt~á poe!Uem, eu que deaejis tia util melbe-
ções, o modo, a opportunidade a.a apresentação de qual- ramento, aproYeitem o ensejo para fazer preYalecer cs 
quer idêa ou proposição t respectivos intere;aea. Occnpar-me-hei das emendas 

O que d.íz esse artigo 't c A proposição, offerecidaa neste sentido; mas antes devo fazer algu-
---eeaanpp~rrco~Y'RaçC:sirconRoiSsnprrlolfJ~ei3tosjfj~e~tef· '-ctri:rr~~â:--,oáêia---\---J:naJ~*llsi·del~~feea ela proposta. 

uma das camaraa. " Em que, poi~, o contraria o pa- Di&e-sa que ella veio resolver brusoa e irnpacien•e-
teaer em diaoU~~&ã.o 'f Como é que pelo parecer iicão 1n- mente a quet.tãl) illici?.d11. nest11. oamara em 186~ e sujeita. 
hibidoa cs deputados d8 apreasntsr qualquer idéa, qnal- ainda ao exame do senado, e, o que é mais, contra a 
quer moção em occasiio opportuna 't O que não oo:::t- opinião de alguns dos membros do gabinete. 
vém, o que o p&recer nJio quer, é que se disoutão Senhores, basta a aimples oonfro:atação da proposta 
ci>njunctamente Jnaterias eem connexão, e iato não é en:; d.isouassão c:om o projeoto de 1861 para conhecer· se 
limitar a liberdade do deputado. s unprocedencta de semelhante ~OCWiação. (.tpoiado1.) 

J.á. vt! a camara qual é o pensarnenio do parecer- Neste ha um complexo de disposições concernentes á 
lliio permittir emelldas e a:tigos additivos que niio tenhão solução pennancnt~ da import:u:1.te questão da viação 
rela~o com o projecto qae se discutir. Entretanto, não geral do Irnperio; ha ta.mbem autorisação para o resgata 
aC,mit.tinO.o 'à r.:&t.Iioção lembraaa na inüioação, a com- t..t. u~u'a. dt. feno do D. Pel\ro li, que então perten-

-----llmH!Stti-mã:frO de-pelieia, a~tenàendo que não h-inOOim!l~nJIC. e~n~tee,,----;---:'o:'ia~a~u~m=s:-:o:'.:o':IIl~U'~a~n~hi~·~ai-;. e~p~a~ra~se~u~J?~ro~l~o~nlig~am~t!'!!n~to~ • ._· tra~~ta~·~--
e antea economia de tempo e adiantamento de trabalho, se da navegaçao a.~ Rio S. Francisco e seus afliuentes 
em per.rnittir emendas e attigos additiYos e:z::temivos ou mediante uma aubvenção que so fixou, etc. ' 
ampli&tivos eas ai11posições de um projecto a outros A proposta, porém, veraa exclusil'amente sobre om 
eh;jeetas oa iBdivicln~mplo..-ao.ub~ru~ai-----,1---:e::;m~p=r~e~sti=·m=o~p~ar::ia~a:!q-::n:-:ella~~e~s~tr~a~d.a~,~o~uo.lj~a~s~itu~. ~aça~-~o~e~c~o~n'ºo:..-__ 
matricula de estud~tes, concessão de loterias, eto_, mica é agora inteiramente outra, porque Jâ pertence ao 
propõe o 2" artigo do pa.-ecer: <As emendas e artigos E!tado . (Apo,ados.} 
additivos a qualquer projecto, e!t:1ndendo <'n ampliando Foi attendendo a tudo isto, foi ccnaiderando a impor-

" · • • · • tauoia da 'tXloira eBtrada de ferro brazileira, aa oon-

jeoto, como, por exemplo, o da lei do orçamento, so 
qual ás vezes ae ofToreoem emendas sem a menor rebção 
oom a receita e despeza, objeoto capit;l deBII& lei. 

Limito-mQ a eaua breTes eonaidera ões. 

A disousaão fica adiada pela b.ora. 

SEGUNDA. PA.RT~ DA. ORDEM DO DIA. 

ESTRADA DE FE!lB.O DE D. PEDRO li. 

Continúa a 3" discuSião da propo;ta do poder execu
tivo, ~ne autorisa o governo a contrahir urn ernpres
timo ae 3:S,OOO:OOOS, de1tinado a completar aa linhas 
da est:aéia de ferro de D. Pedro II, com as emendas 
apoiaC.a&. 

O Sr Dlo;;o ''clho. (Minr'slro da agricultura. -
.Attençao.)-Sr. presidente, desviado doa trabalhos desta 
ca~a nestes ultimos dias po: cccnpações do minis
teno a meu cargo, n:io mo foi poEsivel ha mais ttmpo 
entrar no debato da propcs:.a sujeita nem responder ús 
obaerv&çüea da Yarios Srs- deputados que nclle ee tem 
e.mpe-:~h_ati~. A:pezar de visivciment~ inoommoclado, ~e. 

concorrer para concluir-ec osta discnssão já tão pro
lon gaàa. ( ,1 po iados _ J 
~ i:npo:::-tsncia do a!su:npto tem co:n razão despertado 

o ln:erePse que esta cama.ra liga. :í.s grs.ndes questões ; 
mas i::_feliz!:llcnte o debii.te tem sido levado para o ter
reoo ~as co:::r.venicncias parcis.es, dos sen!irn~otos de 
preferencia 13 emulação aliás muito legitimes- (Apoiadot. ) 

Eu. es?er~~a 1\~te Teeultaco; !oi o q~e s<1ccedeu em 
1 85~ 5?-an::.o ag:tou-se a q:1estao dr.s eatt!lcis.s de ferro 
re.so.\~aa p=la let C.e 26 de Ju:ilio desse an:;o ; foi o que 
ltlcce~et:. e~ l86i quando a mesma questão voltou a 
est,e ncl:lto dando em resultado o proje::to d'! 11 de 
Julh~ pe:o.ae:1t3 no senado; foi o que sw.ccedeu !l& 

ções e p-rospen e em que ao a -se e que a tao 
a prJseguir ao eeu destino sem grav.une sensiYel dos 
cofres publicos (apoiodo1), á oouenienoia de dar~mpulso 
ás suas obras, ern quadra corno a actual, que ocnvida o 
paiz a entrar na senda dos grandes mellloramentoa, que 
o governo resolnu preferir el!sa empre:m para, aem 
exclusão de oa.tras tambem uteis, receber o fa•or do 
eiXrprcstimo 9-a.e ora aolioitll. 

E este me1o, aenhores, não é intempestivo. nã.o é 
exorbitante. Trata-se, é certo, de um emprestimo não 
pequeno, como o indicado na proposta; mas bem oon
eid!!radas as bases, oa elementos de sernolha.ute pedido, 
ê facil var que da propria estrada a qaw á destinado 
sahem os recarsos neoeasarioa a fazer face ao paga
mento doa juros e á amortização do principal. Refiro-me 
á ~nd~ .da eatrada~ ao ~u eatado rospero ~animador, 

como salutar operação financeira. (Apoiados.) O; cal
cules estão feitos sobre dad01 proTaveis sirn, mas sem 
dul'ida sega.ros e fandados, oomo é facil veriEosr em 
nata dos relatorios otrore:::idos á conaid.ers.ção das 
oams.ras na presen~o sessão. 

Tudo il!to eetá consignado na expo~ição de moth·os 
que precede a proposta. 

Não houve açodamento da parte do goTerno em coem
par a attenç~ da camara oorn assurnpto tão grave ; 
menos pretcnae e1lo pospôr as legitimas aspirações de 
outras provincics (Apoiadoz.) Não sendo possivel fAzer 
tndo quanto as nec8i2lidades publicas 1 cclamão em ma· 
teria de Tias de co:nmunica<;ão, entendeu fazer o 
pcssivel começando por uma empre.z:a qao já é prJ
priedade do Estado, e quo nisto como em cu:ras rel:t· 
ções o!rcrece-se em oondiçüea àe exigir a prioridade. 
(Apoiadc.r .) 

Por aqui é bem da Ter que .cem os diatinctoa ma:n-
bros do binete, signatarioa do areocr êas commis-

a ·'c· as 
em 1864, os honrados Srs. Ita orahy, Muritiba e Psra
nhos (qo.e não teYe parte na proposta), nem o Sr. oa:.ão 
de Cot~gipe qne lá impugaou o projeoto desta escara, 
achão-11e contraC.itorioa. A leitora do p&rtJi!Cr e do de
bate havido alli convence a quem scrn prevc:1ção apre
ciar uma e outra cousa_ 

O lapso do ~acpo, determinando a di!rerençs. da3 
circu::!lstancigs do psiz, c especiahx:entu ds estrada eis 
ferro c!c D. Pedro li, i cria scfficiente pa::a justifica: 
qualqcer mcdi~cRção nr:s iC.éas dceses cavaL'leiros, a 
<1etermina-los a aceitar hoje como exec;civel aquii!a 
c;.ue an:el se lhes Afigurava te::::::erario. Mas não houve 
W modificaç?:io; clies exip,iã~ pri::::J.eira::::le::J.:3 dados 
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sobre 01 q~aee pudessem sseentar seu Yoto quanto a.o 
prolongsmellto das noeaaa eatradu ; em segando lu(tar 
que o go•erno ti"eeee a devida ingereneia na admima
tração da estrada de Pedro li; por ultimo, e muito 
e&~e:~.aialmente, que ee cortasse o latieeimo arbitrio par& 
o diapendio de sommaa indeterminadas, como faoultan 
o projecto. 

Ora, é evide 
rece assento a i:lenticas objezçõ3s. O governo julga-se 
hsbilitsdo a resober aobre o prolongamento da estrada 
de D. Pedro II nos ~ermos q11e indica; esta. é proprie
dade do Estado, e a despez:a oom 11.11 suas obras ficará 
fixada. (~poiodo1.) 

O Sa.. Canz MAcru.no :-E acoresce que naquelle 
tempo nós esta.vamoa na opposição. (Ri1Mal.) 

O Sa.. Mn'flsno DA AGIUCULTUR.A. : - Estranhou-se 
que o governo não i.nioi:;.ue a idéa da proposta no se· 
llado entrcnoando·a no projecto de 1861, eo:n o que se 
ganharia tempo, e ampliou-so a censura quanto aos 
projectoa de reformllll truidoa a eata camara. 

Sr. presidente, sorprendeu-me semelhante censura. 
Sendo actualmente bem difierentes das de então ~ con
cllçúes nolitioas, aclministrativas e economicas do paiz, 
que cada àis mais se desenvolve em todas as suas re-
lsções, variando conse~uintemente suas necessidades1 
surgi:ldo com o fim glonoso da guerra do Paraguay uma 
éra nova para as ?oDquistaa da J?BZ, est~ndo na direcção 

' que todos os projectos de lei, todaa as reformas mais 
imports.ntes tin83em sua iniciativa no ramo temporario 
do poder legislativo (muilor apoiadoJ), entre os imme
diatoa representantes da nação mais em contacto oom 
suas idQas e aspirações. (Muilo.r apoiaclo1.) 

Sobrele"a quanto ao projeoto em discUBsão que além 
de ser muito differente do de l86i veraa eobre um 
em;?restimo que importa um pe:lido de credito sob 
proposta do execntivo, e o governo quiz eer rigorosa
me!lte co::1stitucioQal vindo inicia-lo neste oamara. 

O Sa. ~DIUDE FIGUEIJU. :-Então pedir creditas ao 
eenaà.o nii:o é constitucional 't 

O Sa.. :MtNtl!TllO DA. AaiCULTUIU.:-Não concebo pedido 
de creà..itos sem proposta, e pelo art. 37 ela constituição 
a disollSaio das propostas feitas pelo poder executivo 
devem principiar na cemara dor. deputados. E' a res
posta que tenb.o a dar ao nobre deputado. 

O Ss. •• ANDRlDE FtGtlEIJU.: - O projeoto já estna 

O Sa. MrNrsTao DE AGRICO'LTUU:- Teria de voltar, 
e não era proposta do executivo, nem um pedido c:J.e 
credito. 

O Ss.. ANDUDB FIGUEIRA.: - Pedia-se um credito. 
O Stt. Cauz MActu.no ! -~ao 110 póde contestar que 

o ra:no tem.porario é o mais immediato representante 
C.a nact:io. 

O Ss.. :ll!I!'IIsTRo DA.. Acn.Icl1I.TUBA.: - Sr. presidenw, 
att:ibuirãro·se outr;;. s defditos á proposta, como sejão 
falta das bases ou condições com que pretende o go
•e:no levantar o emprestimo, não declaração do om
prego deste emquanto não tiver efiectlve. ap;.>licsção, 
excesso ce peéiido. ttc. 

Col:!fesso que não atônjo o alcance de algumas destas 
ce:::tm:.-s.a. ~ão consta-me que em propo!ltas identicas 
especificassem-se as condiçôes do emprestimo, varisTeb 
e i::tcertas c:>nforme as ciroumstanoias ere que elle fôr 
c_o::t~ati<io e por f~rça. confiadas á discrição e pruder:-

necessa~smente ha de ficar tambem ao ar itrio o the
sour;,, se ponantura condições vantajosa! det erminarem 
aae o emprestim.o se e!fectue logo integralmente, ou 
é: p:::o:>o:::-ç~o suferior ás ex:igencias do •emço da eetrl!.da. 
Co::o qu~:.- q•1e reja, não faltão infelizmente urgencias a 
attenC.;r. 

O 5s.. 1..::-DRA.DE FIGUEIRA. : -Eu declaro que o go
T~:-:::.c niio p6ie fuer applicação alguma ào cm?res
t~::::l~. 

O ::n. !-:!1:-<ISTRO D.~ AGarct:LTCRA. :-Tem.poraria:ne::~to 
púd~ ee::1 d":~:rida ; ou entiio h& de t~·lo co deposito. E' 
q_'.!CS~i'i? ::;::it;, ee~u::1à.aria. 

Excesao do pedido. Diz-ee qas no Calculo empt~· 
mo forão oomprehendidas 8.3 obras da s· secção que ié 
estio qu::.si concluidaa. Isto Dão é anoto ; no calou!.c 
não es~o iucluidu as obras desta. seoção ••• 

O Sa. Aru>JU.DE FuõUEia.A..:- Oh! senhor, esti l:!ll 
projeoto. V. Ex. parece q::..e não s~ recorda da propo&
ta que apresentou. 

O Sa. Mrl'IISTRO DA. AGaiCt:LTUR.l. :-•.•• figurão apa
llas alguns contoa de réia para completar ~ts :>bras. 

O Sa.. FEn.llElB..A. Lj.GE :- E' ums. pequena patte. 
O Sa. ANDIUDE Frcur:ru. Já te:u 2,060.06C8 li"-

Ol'Ç!IDI.anto. 
O Sa MINISTao DA. AGRICUI.Tt:a.A.. :-Não bastão. O D~

bre deputado saba que no t>Xeroioio naasado votou-se 
igual quantia, e entretanto foi preciao âbrir um creiitc 
extraordinario de~ mais do dobro. 

O Sa. ANDJt.u>E FrGUEliU.. :-No t.!'l.llo oaasado as d.es-
pe>zcs eriío muitu maioreR. -

O Sa. FunEJRA LME :-Está engll.!lado; esta &!l-:vJ 
li qne ell~s dnem crescer. 

O Sa. MxNnTRO DA .!GaicULTU&A. :-0 que dest>ic 
as11igaalsr é qae ss obras da a• secção figurão eom 
parte minima no calculo dos 35,000:00QS da propost&, 
e que nesta Tem a mesma eecç:to mencionada espe· 
o~almente para tixar-se o termo da linha no Porto-

Sr. preaidente, muito se tem debatido a questão lia 
prolongamento da. estrada de ferro de D. Padre II n; 
dircoção do Rio das Velhas; e a respeit:> do traço me 
ha. cr-.io, dvaa opiniões accordes 

O Sa. Cauz MA..CHADO:- E' s6 sobre a passagem d~ 
Mantiqueira. 

O Sa. MI!'liSTRO BA. A GRICULTUIU. : - A dircussãa 
nesta parte tt!m andado deslocada, perdoem-me oe 
nobres deputados que nella se mettêrão. A propos~ 
não fixa traço l>lgum, não determina pontos interme
dieis, fa!la sim no prolongamento até o R:o das Velhac. 

E' bem de "9er quo quando se tiv~r de executar as 
obras do prolongamento o go.,er..io ha de leva-lo pe!c 
traço maia conveniente; partinà.o ao ponto da actu~ 
estrada, quo fôr indicado como melhor, a outra nas 
mesmas ::onà:içõan ás margena dsquelle rio. 

Di:!ohro com a franquE.Zil e Terd11de que devo á cn
mara que a e~tc respeito não tenho juizo instituido. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA.: - Pois nio o demos vota.:: 
o cre to sem ter con ec1mento esses pontos. 

O Sa. MINISTRO DA AGIUCULTUB.-'. :-Entendo que i.sta 
é da competencia administrativ:l, que as camaraa não 
são as mais proprias para. resolver o uaço de qnal.que:: 
estrada. Compete-lhe sim. o exame da con.,eniencia e 
exequibilida.de de obra, a direoçiio g5ral, a designação 
doa pontes e::.::tremoll; mas a prefcrencin das localidade& 
intermedias, s. escolha. de!>ta. ou da.quella para por ell& 
passar ou não pnsesr a estrada, é sem dunda a.ttribuiçãc 
do governo, em vista dos estudos e reconhecimentos que 
tiver feito ou haja de fazer. 

O Sa. F . BELrsuro dá u:n apar~e. 
O Sa. MrNrnao t>E AGaiCULTCBA.. : - O nobre de-::.t:

tado mo~mo é um dcs que divergem sobre o traço· do 
prolo:-gam•mto; quer que este co:nece da Barra do Pi
rnhy em direitnra a S. Joã o d'El-Rei, em vez: de seguir 
do Eatre-Rios pelo Pl!rabybu::la. Lo::o, deve cc.nvir s=. 
qt:e discutia o traço. 

(Ha ditJtr:oJ aparle1.) 
ec;:,n cço que na espec1e o ponto e par a un: 

pouco arbitraria, porque o go.,.erno póde escolher ru:: 
qunlquar na ps ':'te da elitrsda já coastrnida ; mas atten
da·~e quo o Yerdadeiro ponto de partida já está fixado, 
é ceta côrte. (Apo'aiot.) Prosigaa estrada para seu de&
tino co Piraby, cia Entre-Rios, ou do Porto-~ovo do 
Cunhn, pelo Valle do Pomba., do Parahybuna, o~ de 
Peripitinga, é questã:> seoundr;ria ; o essencial é que 
ella prcsiga. ( M u itot opoiaclot.} 

Garan:o, entr.;tanto1 5 ca:::!larto que se ea tiver a. gloria 
de encetar esta import;:nte e:nprezs. não se dará um 
golpe de s.lvião, não se lançará. u:na pá de terra, se::: 
que esteja conscicncioss.mc'!:lte h 2bilitado a decidir lla c 
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que se vai f,lzer é o melhor. (Muilor op1iaim; muito 
bem.) 

Tem-se p0rgantuné!o se h~ €studo ·, se é pratioavel a 
linha ferre a até o Ri~ dr,s Velhas, se ha elementos de vida 
9 prosperidRde para semelhante cmoreza. 

03 rstudos tc1chnico,, i5to é, o lev'ant~mento de phn
tas e pl. no;, com perfis longitudinRcs e Gecçõoa tmn3ver
saes, cubulo de eó,·t,a e movimento do terras, obras 
de arte, otc, são desper:d'osos e difficús, fazDrn-se 
ilepoir; de escolhi1lo o traço. 

Os estt1doJ ooonomioos o oommerciaes, o reconheci
mento <Jus zoma por on•ie pó:le passar a linLa existem e 
h'lbilitã'J oa podereJ publicas a resolver a questão, Sib 
conheciclos, o er,tão ao alcanc~ de todos os tl·ubalhos dos 
enge:1heiros Wit.ker, Bulhões, Paaws, Gerber e outros, 
bem oo":o r.s imrortantes explorações dos Srs. llglfeld, 
Liais, KrHuas, eco. 

Resulta de tu<lo que o traço de Macaúbas é prati
cnvel som ê.iillouldades. Ainda h a poucos di us o Sr. 
Lbis, q:1e ao~ La de c h ;g,;r daquellas regiõ:os, afian
çou-me rsto mesmo. 

NãJ é, pol'hntn, urna crnpreze. aerea, como alguem 
diBB 8 , essa rlo prolongumeLto da estrada de ferro do 
D. Podro li; é um oommettimento de grande utili
dade e alcance [cpoiados); ó uma questão já resolvida 
pela consoienGia publica, como no seu luminoso rela
taria dis&erão os insuspeitos membros das oornmissõea 
desta oam11ra de fr.zenda, commeroio, industria e artes 
ernl861, os Srs. T&varea Bnstos, Souza C•rvnlho, Mar
condes, S•vaiva, bnrão de Mauá e Pgu]a Santos, incum
b!dos do ex>,me da ímportantl mataria, cuja solu9ão 
ami!a hoje nos occups, quando d yêra estar já em pra
tica. (Apoiados.) 

O Su. Cauz MACHADJ: -Já se passáríío dezoito annoa 
depois que agitou-as e1ta questão. E' preciso traduzir-se 
o pensamento em um f de to. 

O Sa. MINLTno DA AGRICULTURA : - Não me demo
rarei em repetir o que todos nós mbemos relativamente 
ás vanto.gcns que lig1ía·se á exscuçã·) de urna via ferrea 
nns condiçõJs d~. quo se proj"cta , destinada a pôr em 
oontacto o porto o mei·oado cb Riv de Janeiro com o 
interior da irnpoi'tante província da Minas , e com as 
farteis ref!;iões banhacbe pelo S. Francísno e sons nun;e
rosoH >fft •cntea, abrindo lal'gils fontEs do riquez> e 
prosperidade á naciio. (J!uito• apoiado•.) São enuncin
dos que i!íspensão demonstração. 

Passarei n um Maurnpto que mo parece inte1sssante, 
embora pela o~: a mltm•çza não seja muito proprio E1esta 
diacnoeão; quero fnll!J.c' do systoma de oonstmcção da 
estrada no seu jlroloDgarncnto, de qns oooupou-se o 
nobn d.op•>tudo pelo \\" iii,tricto (to Rio de-Janeiro, 
lembrando a convenienci~ de aéloptar-se um maia 
ban:to, 

Entenclo q"o flpozu;: do honrs.ilo dire~t.1r do, estrada 
tsr !.1 opinião !lo q110 o prolon;~~manto devo ser to·:lo nés 
meemas oondiyões actuucs.". 

O Sn. FERREnu LAGE :-As~im p;-nso; um9, estrada 
de ferro de ~~a ::;n s~ cla~-se. 

0 Sct. MINISTRO DA AGRICPLTUah:-. o. quando a estrada 
p'1B'f": ~lé cn. 7.ona elo cu fé, deix~nrlo os iiístrictos mais 
popnJ.-:s.:,a dnnéb nnturf!.lmente virá. maior volume de 
prú(hót,JB, poderá entrar em condições mais modestas 
de cnnst·mc·{ilo, tom;mào-se para typo algnmas c1a Eu
ropa onde grandes melhoramentos fie têm ensaiado com 
o t;yetcmr, d9 tdlhos unidos e e. lccomotiva de fait-lii 
que vence grHnà.cs <1eolives e fortes curvas. A dilferença 
do custo das obr~s é b:nnen~a. 

(Ha um aparU.) 

Niio oervo ~6 par11 ca ramges, perdô:-.:no o nobre de
putado. O fJdlema está son~o adoptaio, e a Inglaterra 
já o.fl'ereoe nrnu eetrada de forro assim construída com 
os rn1is licongeiros resultados, a de Fatliniog no paíz 
de Gallea. 

Se o mesma fizermos, ao menos quanto aos terrenos 
menos proiluoti•os e montanhosos, não haverá prejuizo 
para o Eerviço dos transportes, far-se-ha notavel econo
mia, e com maior brevidade chega! ú a estrada ao seu 
destino. · 

O Sa. CRuz MAcHI.Do:- E' o essencial; quanto mais 
depre3sa melhor para o bam_ de todos, 

O SR MINISTRO DA AGRICULTUR.l : -Sr. presidGnte, 
já di~ae que o governo nunca teve o pensamento de pre
terir as a•piraçõcs e interes~es das outras estradas de 
ferro, especialmente da. Bahia e Pernambuéo, e exrli
quei os motivo; da preferenoia dad11 á de D. Pedril II; 
era muito m;tural porbnta que aoaedesse ao voto da 
illu;tre oommissão de orç~mento composta, como que 
premcdit!ldamente para o caso, de tres dignos represen
tantes das proYinoías mais directamente intereEsadas 
na questão, MinM, Bo.hia e Pernambuco, para que 
fossem tornodEs nlgum~s providencias relativamente ás 
respectivas estradas. (A Jl oiado1.) 

Mtâs tudo, e com toda a razão, alguns nobres depu
tados de S. P1;ulo reclamárão "' igualdade a respeito da 
sua e•trada de ferro. 

TíÜV€Z fosso rrais conveniente resexvar estas provi
dencias para um projecto esp~cial, ou para a discussão 
do que está nu seuado; mng não era uma consideração 
éle fórma m àe tempo que devêm determinar o proce
dimento do governo em aEsurnpto desta ordem, quando 
aliás não erão contrarias ao seu pensamento nquellas 
providencias. Não transigia; não capitulou, como se 
disse; concordou oom amigcs que francamente o apoião, 
e dahi a aceitação dl\ emencla adàitiva da commissão, 
(Apoiados.) 

Estava persuadido de que todos os dignos represen· 
tante2 da Bahia acquiescião ál idéas contidas na 
emenda oomo vantajosas e equítativas, visto que era 
impossível fazer agora á respectiva estrada de ferro con
cessõel identioas ás de D. Pedro II; mas infelizmente vi 
surgir com outra emouda ultimamente ofi'erecida I!S 
mesmas questões de emulação e preferenoia suscitadas 
em 1852 e 1864 quanto á navegação do Rio S. Fran
cisco, disp ~tada outr'ora tarnbem pela província de 
Pernambuco, nessa páreo de cavallos dynamico; repro
duziào por um nobre deputado dis5idente. 

Com o am1ar dos tempos esta briosa província aom
prehendelt os seus verdadeiros interess6s, e hoje o seu 
empenho coneiste, não em leva.t o feu cavallo dynamico 
a beba~ as aguas daquelle rio, mns em carrega-lo de 
assucar e algodão, 'conduzindo-o ás zonas, onde a cul
tura desteJ generos não llêedra por falta de transportes" 
(Apoiado;.) 

Quanto ao da heroloa Bahia, tranquil!iGem-se os seus 
honradoo representantes; não está, não póae estar na 
intenção do governp empeoer-lhe a marcha ... 

O Sn. AnAUJO GóEs :-Folgamos muito com isso. 

ú ER. MrNISTuo pA AGRICULTURA: - .... ante pôr-lhe 
o menor grão de !U;êa. A irnpaoiencia gera muitas illu
sõ:.os; esperem; ooncorrão com a forç> moral do seu 
apoio unanima para o resgate da estrada, e uma vez 
posta ella nss o0ndiçõea da de D. Pedro II, será oppor
tuno exigir então com energia os m.eios de leva-la mais 
dopressa au seu tm:mo, s~rn duvida o S. Francisco, o 
qual com seus dRu'ontes olferece elementos de vida para 
meia duzia de estr1~dus de ferro. (Apoiados.) 

O ::'R. ANDRADE FrGUEIUA : -E o que diz do Para
guassú ~ 

O Sa. M:nmTr.o DA AGl\ICULTUR~: -Houve a idéa de 
habilitar-se o governo para aproveitar o material desta 
empreza provincial, ínfelhmente frustrada; m.as não 
podia e!Ia ser eqnirarada ás outras estradas de ferro 
com capital garantido, oomo por equivoco veio na 
emenda da commissão. (Apoiadcs.) 

Quando muito s Jria aceitavel um?. autorisa9ão para 
aquelle fim, consígasndo-se um credito de Jl 20,000, 
preço pedido pela lllornp!ill.hia, segundo consta. 

No xelatorio do kinisterio a meu cargo encontrará o 
nobre deputado noiicia mais minuciosa sobre a sua sí
tnação economica.l Das 75,000 acções estão emittii!as 
cerca de 27,000, e apenas 3,000 na Inglaterra. A pro
víncia tem oomprilrnettidoa cerca de 400:000H. O ma
terial é avaliado ek mais de 600:000SOOO. 

Por aqui vê se q'ue não seria máo negocio a ncquisi
?ão desta estrada por aquelle preço. Isto póde ser ob
Jecto de uma reso}u9ão especial. 

O SR. ARAUJO Gón :-Ha proposta '1 
O Sn. MrNrsTa~ DA AoucuLTURA.: ~ Directamente 

não. Sr. presidento, vem a proposito responder agora ao 
nobre deputado p~lo 2° dilltrioto dg Rio de JRueiro, 1111 
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parto em que eatrr.nho11 a minha ~cquiesoenoia. á iclé11 
ele resgata das · no~sas estradas de feno, quando promo
VeDdo o aug:ne.nto do capital gar&!ltido da de Per:uun
'baoo, como quo exclui semelhante rectU"So, e em tcdo 
OMO creei maiores diffionldades . 
D~vo explicnr qui! a questíi'J da garf.ntle do capital 

aà.dicion.al da. companhia. ds. es~r.:.da _de ferro de Per-
, • l>US 

util emprez~, pars cnjo bom !'esnltüdo faço sincero! 
'llot.cs; mas u compsnhi!l. não eitá. ah-3~ org::.nieaila ; 
tem de levanter capite.cs ps::-:. d<:!pois começ::r sel!a tra
balhes, t.tc. Tado isto le\'!!Iá tem.,o : e ró n:.!'.is t :?.rde 
será prudente c~icinr no p::dc!::gâ'I!'1eDto da fut::ra es
tr:lda. · 

solução seria impossível continuar de modo conv~a.iente 
as relaçõtJs entre clla c o ~o vemo imperisl. 0 Sn. . ~ri~ISTI\0 DA J; cniCtlLTtln.4.. :-PF.t1. <%tud 'l, ~em 

A irritgção cos ~coicnistaa levi!da a um gdo e:.:ccs- é nccess;;.:·ia s au !Ltia c,: 6 u00:08C$ !.·:n ,.,::-cd:o d<. 
sivo pela procl'3stinaçãe àesse neg>?eio :r.Fb conheceric: sn:.crisaç2o... - ' -
limit~s, !e desc:>nna~se que no .,:>reo<><lireento ào governo . O ~a . F. En1s.uuo :-~:~.: ,::c=:,:·é ·cn2:.b ::lO p~o-
haTia o prOtJCsi:o doJ compaUi-lo:l {L v~~1C:a cia. c:,trcd!!.. JCC:t~o . 
Nem. isto assentaria. á leddade do !);·szü Ct:l suas tr!'~s-- d L · O :3n Mr:-tiSTno DA · GniC O" tTL'Il.\ :- .. pc:q::o, co::::;c scçoes e emp:ezas n:a praç:1. ') cn::.::es. •• . b -. · · · ta· · ,_ ·- ' 

i:.'::l c.;:z o :no~re c t>r.u ;,..::>, t·~t.a C:lm ~reco c1.:.-: '~ e. emc::::.-
0 Sa . F. BELISARlO :-Mns a COn:l:)::t!lbia cs!abd~cen .-':s. c·~ <lOJ:l:::nis<;.o: Port.: !:t~, O':l 1,'.: )!Ta:léi:O · ·al!.'";(f.S de 

slgums.s ~oudiçõ~s d~be.ixo rl.;il qu!:~~ entraria em ~1- c~m:á; ( om o c: itc:;ia c ?e:O:syici.ci~. q'C.~ ~~.c<l "i!o ;;::-c;p:ios: 
gum r.ooorl!o para s ven,:a i.u •?strsda "! devem re.::vnhecr:!' (lõ:e nãJ te:.! eo!;2o fo~n ~r,z-. ento a 

O Sn. MrNISTli.O DA 1-.Gr. :co!.TtrnA. : - t.' outrn qn-:s- c,.-:ig~n::ir, c:l(! tão ~valt::.-::.a qn:· .l tia c::c<t u~;;, cb;: .. :;. nar:L 
tio i e não I:le consta ;>rL•;;ost& s!guoa c:a é:ire.:;ori:l. bc:n diz~r C.s:conhedda "' pr;;~l'·::!~<.tics:_ • 
em t6:m.os aaeitr.;vei::.. Acc:esce Q·le o n:c.jec~o em ài:;- .:ienb.orc>. '-'~o ~oa in:iiif..:~<;U~2 :i. ~cr~e 2::.!' F·j•:.nda& 
CUS!'ão :t:ão obrígll. o go'!'erno a :t·e~>2;~'-~~r as c>t:-.:.üas a não <'·Ont~ci-::>!;:.d~s :no -.::~o- ;,;:;ta o tm·~n·!s em c'i ~1:·- ~ • 

~ u- o : ~ " e cce con ç<i~a que seu n.J o e rcprea~nta~<b a.~ urca ce!l:.s, e r.:1õc Deos 
pod~m ser ~ccita~ por ~lgum'>e e rec1~~ad~s per entras qo.antc. cóe·m~ não poda~· c.:t:~àe:r-I:: c cs t 'jro!:iL' i ::s da 
companhias, conforr.:1e lhes dictar~m ~-g conveniencias. via•;·ão fcJrrce., elemento ::egnro cL pro~peri~d~- T~::::-
A! que visão ~:anües luc~cs talvez pro !irão ~:e pera-los; be:n não kv., e m.:?.l, F-ntes k1no .., t."Ct:or c.:om t:e B 

- j · ,, · qna contmuem. rep~esen.anté:s e ou~r-: s pug~a0 pcks intcres::cs dcJls.s. 
por tua propria. conta1 priucipehr.e!lte cessando a ga- 'Mas, r,e não tc::::c.s rc;cursos n~·m mdos, t>e n ii.o cstumoe 
:rantis do juro. habilitados para acudi;: :lOS reclamos de tod~:>, have-

Sr. preaide~t::, e!ltra naturalmonte a questão rooa de crnz~r os braç·:s, (J nR2a ftz2::'t 
, , • 1 en- r pons:; ' ;.C:ade 1ncorre::-x11. o ~ovl.\rno, ae, 

:Sjosa ad:ninistr.ação das 6!tr~s de ferto, se pelo go- pnra ao~ta• susceptibilidaãeo, se pa'!'a. fugir 'à d.;:sg<:stOf 
~erno, sG pelas oom;,:.anbins e C;)mpromettimentcs abdica~se o seu pap.~l, sacri!i-

Ae nações quo nce poderião <h-r normas ntõste objecto caudo o h 3m publico s interesses parciaes, embors. 
seguem systomas düferente9. A Balgioa ainda censerve IUuito legitimes. (ApoiCJdos.) 
a. adm.inistrzção de su:1s estrad2s; :1 Inglstorra, cs Aguerde cada um a sna vez, confic.ndo no pr.trilltismc 
Eatsd.o:~-Unidoa, qne àão preforencia án emprezas, pa- dss camaras e elo govcrz:o, que hão de ser solicitas na 
reoem querer m11dnr de systcc::n, fazendo ~té snc:rificios dever d.e convenientcme.::te p:-ctcgorem :~s aspir:;.çõeli 
pars. chame-rem !lo go~~rno o servi co ·dos te1egraphos, fa.ndadas no direito e na j ottiça. 
muito n-:1alcgo r.o flas eotr~<Sas de firro. EsiJero, port,.nt·.>, quo e;,.ta <:t:gntt:lc~:r:-r:-:, ben cem-

A verdaie é cuc sl.!lboR os systa:nas ofi'erecom -çan- penetrada da importsMia. ào usst!.::npto ~obre que vai 
tagons .e inc,,nv\!iüontes ... E~tas ciéve.c ~er .m.ais se~!:liv~s prcnuno!ar-e>?, b~m ccnver:cid:?. da llO.r~.:a das bt~n-

' "" " , - , ~ .. · .. · . .!<xa que·.!. nova ura rlo j)Ez 
esto4 cc::lvJni.:nteocnte or~ni~ada. nem hahilit~da p::u·a que se inaogara reoobn :'l consa~r::ção d" um~ pr.litica 
bo:.:::. prov~r t>obre s especi:.llicir.d.'~ des:es sernt;c!l, onde tão snluta:: como a que Hrm~·ae ::os grandes melhera-
a fa.l~n de ca.;:.itaes comp(;llh:-nos ·a entrega .. nossa'J em- mento8 üo pniz. 
preza3 de estradas de ferro 11 com P"~lhio." c~-e.i:it~a~:;;..--\----f'Q~-<S~nn-'FI:'-. "i'J3r.E.-.'L"": s""A"l:."'' r"o" E;;;-· -.;o:ru;;;T;;;n:;;o;;;s•s~r.~.s;;-.~DI"\;'~::;;;r~t:;;;T;-;A-;:n-;:o:;-s,:-. -~!..-._::-.,:-oi,-;:e;------
que. principr<la;c~te tc.nd" sua sé:lc f6:rr.. do I!:!:>erio, do, t;Lrt?m ·~.~t·~- -
creão mil diffi;}::Jà.a;i'es iapoi~do.s), e ~n::.~!.lão as -va:..-
tsgens que out:rcs pt.izos nufe.rcm C:a<~ 5;z~s o:':iprezas. O Sll. UJ:-tJl>Tr.o D.\ . 'Gr::c::LTCRA : -Sr. preú~cntc, 

A estrada de ferro c3 l>. Ped=::t II ó a u:.t~ca q::e i::.cc~;::.oi;:,.C.o, t:cmv &Ü:.to !:·.e, ~iv .1 ~:c ,· es~r;,, l''r csts.s 
ptcee~emante e.stá &:}b a ge~tã? do Jl:OV(;,l'nO, e folgo ma! clia);:rrn.d..:s ()h:;~rvaçõcs (nao apniudcs) ..;ai,:Jto me 
em declarar q::.a -:narchr. rcgul;:rmente. Resg~~otsdt.s ;na.is foi ?OE:;iv·.l . P cr;o aca nob:ea àcptLt:J.U·>n q11e· nottáriio 
algnc~1 nã:1 YCjo inconvcniento tl:D Ç.:l-6 0 :mc~mo te no d~Jbr.tO dcecu!pa d,._ X:áO tê-1cs :l~ompa::!laci:o CU: 
obsorví3 a seu re~peito . todas ac :.u~s d·;v!J.:w c nbje~ç<ics: o~;tou prompto a 

Em ths8e rcpillo coco prejuiici'.ll a gcstã\l intC!:na dar·ihea co. oatra occaslão as ~xp!ic~çucs qor:: c:tigi-
e conomica do governo oo qasJque~ emp:-eza ; mas n~ rem; p.:.r hojo aqui lindo . (M4ilo berr:; muito be-n.) 
administrnção, como em qu::.si todus Sl.B Ecieucias poli
~cu e S:l:!iaes, os theorcma.:. t~m ru.ras apFEcs<;i3ca pra
ticas. 

O Sa. AJSDRA.DE F1cuEtl\1- : - Pa-icm-s~ 0!:;!::.\':li~ar 
companhias naciom-,es com cspitac11 estrengeiro:;. 

O ta. MII'ilSTno n~ Acmct:LTtnA :-Cc::::corào no 
co:~.-voncions.do etnprcF::o do capits.l est:smgeiro em e~
pre.as nacions::s ad:::linis!raàas t~elo govc!"no, ou e;;pe
cialmente por c:::::.pauhias, e a proposta em discn;e'o 

es munno I&.o; s, cmquan o nao se orgnnt~ao as 
COIU?anhiaa, nii.o ha rc!lledio se::.ão aceits: a ge~tão do 
go~emo. ( Apoiculo. ) 

Sr. pte~id~!nte, c:riste sobre a :nesa Ullla emo':lda. de 
varios Sra. de,t:utaC.os do Ceará, meus :l'migoa ; Eio.to 
dizer-lhes que llão pos!o prestar o ~eu voto. 

Trata-se de uma estrada de Baturité r.~::a o Crato. 
Ora, Baturit6 ó central F.CJbre ;;.ma l!Crra .. ." 

O Sa. AauJo Lun :-A ct:tro::lcu~e na es~:-ad:; j::i 
contratada par& ahi. 

O Sa. Ml~ISTRO l.IA. AGarccLTt:a..l :-Pe:.-cião, :Jit:J es~á 
contratada ; ha apenas a co~ce~são a ,-s.::-ios ci<3ac!ãos, 
muito ido::t'.lOB :ocm duvida para levarco a ~~~ito t:::(: 

O Sr. Andrade Fl~ueira "Pron:mcia Ur.'l di3-
c::.:rso quo s~ ach!t no A.pp•nclit·t·. ~ 

o Sr. Fcr:-efra Lagc:- Sr prciid(}nte, a p:ova 
que c~t!l G,:JJ:stão j.i 6e ncha o;;cutiaa sufficieotc:nentc 
é u que todcs n63 acabamos de p!"cscnciar: !l c:.~:nar& 
mostra-te fatig!l.:la., o debate tem ~>id;:, longo e l~mi~oso. 
Ma~ como se prolox:g•:u <.:.té l:oje, <l.t:vo dizer ta.mbcm 

nlgm:oc:s pl\1:;, ·.-r:.s, nilo pvrquo <:apor~ sdia::1tr;:- cou;;a 
alguma a rcapci~o da utilid.~de da n:e:üda, ntm tão pc::.-

trariot. 
. q'1;, e SéJ:!O C:l!l·· 

Eu EómJnta poderia a tal respeito -rep~tir :nuito im
;:odeitumcnte o quo da modo tão bri:hante fci <li(o :?~los 
ijlc.strcõ de?u~dos d cs 2* e 3" districto~ à a p::ovincia d~ 
Rio cl.e Jr.::1ei:o, que lcvá.rão á ultima cviC:t!ncia s utili
da-1~ ela p:-opo~ta o c;aa dofcEa. ià.entii.icl\:ldo-sc com n. 
caus<::. mi:lCi!a a ponto de ;ncreccr àa élcp"J~aç:lo ~ce~a 
p:::o~~nci:l. s;s ::1ais ccrdi:1<!:0 fympathir.!! .. c um 'VOto ~-:: 
gr:i!.!:~íio c;uo c~ n:.l:'!e dcllt> !b.e3 di...1gimcz. 

Rl!.:cio ta~=.em. S:-. pr!!siC:ente, dec:o:::r.r· m~ :ncstll 
diaou.~s::c, po:q:Ic ç3 nessa~ tizinhog do Prat:L ncs ultí
:J:OB tc:n;:os t~m e:o:ec';.lt::do maito::: cambhos C!o fer~o. 
or:::·~uao:J~o :::JÚS o~ tet::cs a~cnas c isct:.:i-:io, e ::o<::cr~é 
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ifuer com algnm ft:.ncamento que, em linhas e:!oriptas 
de diacur~os ncs :c.oesos annaes desde 1852, temOt< maior 
-a:tensio de kilo:nctros Cio qt:.e em linhás de estrad~!l 
.!e ferro execu~das n~ solo. 

Entre cs oppcsitores àa proposta que mr.is se tem dis
:inguido em contr!ll'ia-lt:., acha-se o nobre deputado pelo 
4• dis:ricto cio Rio de Ja!leiro, o qual s tem combatido 
-- ~ , r r que HO s n os eu c1en es para 
:J governo podert0marn::n& delib~rr.ç:Io,co~o taml::em por 
•mtenà.or que a linha projcct ... ds. ao Rio das Velhas, 
:!.pres~nts.da_ no ;elr..t~rio da_ di_rcctoria, n!io consu~ta 

-Qcou :;o correr da. ciisc:ts~ão. 
Xso venho discu!i~. :-:r. president~, se eFec traço aprc

~.e:o~lldo pela di:-cc~oria, pars cb.egar &o R:o das Velha!!, 
·=!ne é o po::J.to ter::;.1bal, deve ~e r preferido ; apenas reu
:::ü no meu rclatorio os estudo> feitos pelo pes~oal techni
-:o f.a estracia ce fer::o de à.ive::-sl\s com:nissões, que 
~ occupi.r:iio CC:::::l em: t:l.rcfs. até á data da mesmo 
:el:o.torio. 

.A P?ro:~:ioanco-se o mooento em que o governo pre
~a:Jtiia. tratar do cumpria::ento d.s lei de 1852, não podia 
:1 àirectori_:. d11. CEtrada. de ftrro dei~~ r. de aprese::J.tar 

5t. mini~tro da :lftricoltara, toà.s.a as informe.ções de 
qt:.o pudesse c~rGcer o corpo le~islativo, para escla
-:.~ê-lo ~sobra q-;1alqucr P'OJlO~ta apresentad11. á saa oon-

Sr. presidente, não me consiàc::o oompP.Uinta para 
~zer npreciaçõas minhss sobre a prefE>renoia da linha 
que tem de se p;olongar até o Rio ds.a Velhas. Só oa pro-
.: . • - .. "':"'I 
spreaisr e 
!el'e::.cia. 

Limitei-me em nstentar a da linha por elles estudada 
.a acon•elhada, por ser a maitJ corta a construir, a que 
t-::rl~e menor somma de capit~l, eailifaz o maior numero 
àe interesses e a::ha-se nas circumstanoias da offerecer 
loda & economia no transporte, por eer traçada nas 
~oncições mf>is fa.voraveis. 
~em posso ser taxado de s-c.speito procedendo assim, 

?'"quanto, quando fui nomeado director da estrnda de 
~srro, já. e~ses estudos estav~o fe_itos, não tendo eu 

Apenss cingi-me :í. d.cmcnstrsçã? do que era conhe
~do e estudado, fazeriC.o notar qu" aquella linha, pelos 
cnlculos e exames dos en enheiros, parecia a preferhel. 
' v . 
aufficicnte ao prolongaoeoto de5ta estrs.ca, eu não tinha 
~ara isso outroa dados senão oa estudos e CX!lmes Rté 
Ú:tã:> feitos D!l direc:ção do E::Jtre-Rios ao Rio das Velhas 
tm Mscsúbas; com a àiff'erença, porém, de que esses 
estudos feitos definitivamente co::n Ofl orçamentos re
~ares são os que comprehcnclem desde as Dô:es abr.i.xo 
c:a serra da Mantiqueira, até S. Gonçalo da Po:ote, e 
.os estudos a que !e procede sctualmcnte de Entre-Rios 
:ao Juiz de Fóra, com cs reconheci.:c::ent:Js feitos c~tre 
o Juiz de Fóra c a serra da 1\iantiqu,ira.. 

:Para poder avc.Iiar a praticabilidade àn p&sssgem de 
.S. Go:1çalo da Pcnt ~ pars: ae s~~6 do Rio das Velhas 
1ervi-me das informscües que teve a bondade de mi
.:~istrar · me o dietincto eng~nbciro o Sr. Dr. Lie.is, na 
acureão <;ue de :coTo fez, ultimsm!lnte, nos rios das 
Velha.s e S. FrancifCO. Não podendo liinda mandar, 
?:)r conta da ~trada. de ferro, uma commifsão para. 
:!omplctl>r os eRtndos de S. Gonç::lo da. Ponte até Ma
..::aúb&s, aproveitei-me da excursão do referido engc
::.heiro, a q:1em pecli ps:-a ~:xaminar ll.S diversas coprce-
~ces a Eerra o urc- r~>:: co, senao C! li!> Rs m crma
::'ÕEB que dellc recebi : 
• « Achei dtlM pafie2gc::~, uma pc!o Rodeio, na ponta 
:.a !erra de On:-o-B::anco, a outra trcs leguas, po::tc:> 
.:::lais ou:neoo~, rra:s para oéstc. Pela priceirap1vsagcm 
T&i·se te~ ac Rio M•u::cojá,affiucntl:! do Rio das Velhas.:. 

útce i::dormaçües estão tambem do accordo com 
utndoi a q:1e maneio-a proceder c Sr. Godon, p;creoto 
eis co:npanh.is. de mineração do Morro-Velho, conforme 
:c foi co:::municado. 

Segcndo os txa.mes !eitos e os oaleulos do5 enge
llbeiro~ pa;a ~.exe~cç~o C.r:;_P ~rnbalh~s des~~ ãquem _a.a 
Jerra c.a !l.an.Jq-:; c;ra, Et'J;UUlC.o pela depree&ao cie Joao
~ ;·rte, R! o c as !>! -:- :-:cs r. b ;:v a-!ku:-aàa até 5. Gon-

ç&lo da Ponte, atrs.v868udo as serras das vertentes, os 
terrenos de coDAtrnccão mais cara, Fe achão juatsmenU! 
neste trajeoto, e por consequencia não póde haver 
differenç!l no orçamento do custo provavel em que se 
cal.olll~a a ponte de S. Gonçalo da Ponte até o Rio das 
Velhas. 

Já vê o nobre deputado que não é nem poiEa ser 
exagera o que se proClurasse um rmo m lO, 18 o , 
que se procurasse appro:ximar o calcnlo do valor que 
podem ter estas construcções com uc::.a parte qne já 
esti estudada e ccnhecida. . - . 

' - ~ della na discussão, npresentando-11e tantas e tão diversas 
depressões na serra da M:!ntiqueira, á direita e á es
querda, que o qne só tenho n laatimar é que pC'r todas 
ellas Ee não feção estradas de ferro para a minha pro
vinciP., que, pela sua posiç~o topographica, encravada 
como se scha no interior do Imperio, tendo e:n sua 
frente as províncias da Be."hiP, do Espirito-Santo, do Rio 
de Janeiro e de S. Paa.lo, que a separão do litoral, está 
bem longe de poder satisfazer suas grandes :1Bpirações 
com uma. s6 via de comm·lnicação, como essa a que se 
refere a lei n. 64.1 de 26 de Junho de 1852. 

dando a lei de 1852 outro direito, ou~ra esj)erança. 
senão a de termos uma unica estrada que, partindo de 
um ~onto do valle de:> Parahyb~ se_ duija a? Rio das 

da provincia, para satisfazer aos interesses mais gers.es, 
e e:xecnta-la. nas condiçi5es ss mais eoonomicas para o 
tr~fego, fieaudo dentro do orçamento dos 26,000:0001 . - . ::'-.., .. 
á Lagôa-Dourada até Mao~>úbaa. 

Sabem os nobre!! deputados que a questão do cus~o 
primitivo não é tudo em um:s. estrada de ferro, 011 
mesmo de rodagem. Podem-se superar montanhas, 
forçar declives, diminuir curvas ; tudo i~tJ é facillmo 
de dizer-se e fazer-se; mas o trafego tom de pagar eter
namente estes defeito!!. 

Ora, a consideração de que o prolongamento da es
tradu {tendo de satisf&zer um futuro embora remoto, por 
que seu gran:le trafego, o que lhe cá hoje msio;;- inte
resses~ acha no valle d? ~arabyba, na zona oafezeir~~~ 

não será compensado immediatamente, não é na :ninha 
opinião aen?io mais uma razão para im pellir-nos a exe
cuta-lo pelo xx:eU:or modo posaivel, para que as de;;-

toda. a renda da estrada. 
E é este o motivo por que, discutindo hoje deste l";lgar 

o nobre miniatro da agricnltnra, declnrando que lhe pa
rt~oia poder-se ::oodificar o systema da estrada de f.,rro 
no eeu prolongamento, en disse que não podia alterar 
meu medo de vcnsar a tal r.::!speito, pot estar oonTencido 
que a estrada de ferro de D . Pedro II deve conservar o 
me5m.o ~ystema em todo I!CU descnTolviii:ento, não di
minnindo nas linhas a construir nom a largura entre 
os trilhos, nem as curvas, o nem augmentar u declivi
dade& (embora para atrr.vessar as corailheira&), além de 
16 miltimetros, como se acha na cordilheira proxü:la 
do litoral • 

No traçado de Entre-Rios a Mac&libas o cr:sto de 
26,000:000S é " orçamento feito de accorC.o co:n estas 
condiçüt!B de traço. 

A estrada de forro do D. Pedro II não é uma estrada 
de 1" classe, oomo slgnns crracamcnte pendia. Pelas 
condições do nos!!o terreno, e!IES.S montanhas, easea cor
dilheiras, esses vallcs qunsi s<:mpre apertados, ficmdo 
o un1co raço pcss1ve e uma ce a :1a c:c. concuc 
nor:Lae~, faza:n com que não possamos, no territorio 
da prcvincia do Rio do Jancirc, além dos terrenos bai
:z;:os do litoral c de grande parte das provinciu à.e 
Minas o de S. Paulo, ~er estrs.d.u do !erro de 1" oluse, 
as qnaes só os nossos vizinhos da. Confederação Argenti
na poderão possoir com muita vantagem, pcrq:~e seus 
solo!! as admittem. 

Não sei ainda. por onde o governo vai decidi:.- a ques
tão do prolongamento ; mas estou convencido, assim 
como todos que dão seu voto a e!IU! projecto, q-ce o go
verno tratarà deste ass'Cmpto conforme fôr maia oon• 
eentaneo com os intEresses que tem om vista fa-.oreeer. 

O tr&ço indicado pela directoria da est:r:l~ d.e ferro 
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ra o unioo que ell& podia apreae~tar aériamente, por
que é aobre e.Lle qne se têm feito estudos e e:z:ames, por 
aer o em que 01 engenheiros encarregados dessas com
misel5es entendêrão aer conveniente que ae fizessem 
estudos de5nithos ~ reg11larer, e por ficar dent:o do 
orçamento doi 26,000:000SOOO. 

A proTa diato é que mesmo hoje ns. ex~?ilção_do pro-

a 4~ secção, os orçamentos feitos anteriormente (não 
ms1s completos do que 011 que senirã'l de ba!e para os 
oalculos do p!"olong11mento d'Entre-Rioa ao R o das 
Velhas e em · • ; • 
v_iço: ezão mais baratos) et.tão ficàndo áquem da- au
li~çoes, o que garanto ao nobre dep11tado pelo 4" dis
trtatc. 

O Sa. Coaah: -Na 3" secção parece que tem ba
Tido gra.nde cli1rerença. 

O Sa. F&a&EIJU. l..&.Ga :-Na 3" e na 4": na 4" a. 
s.V&liação era de 2,:20o:ooos da Barra do P!rahy até 
Barra-Mama, e ficará oonclaida talvez por menos de 
1,600:00~8· Na 3" do Entre-Rios ao Porto-Novo, o orça
mento fo1 de oorc!l da 6,00:l:OOOI e não e~cederá de 
3,600:0008; entretanto nia.guem poderá. deixar de roce-

• • - r 

são pe;adisaimaa, quant!B d.iftiouldades &e teve de Tencer 
para t!ll con~trucçio. O nobre deputaria pelo P11:-aoá t~ve 
ocoasião de or:amina-laa. 

11.. oa11. '-:- ao son pro .:s1on , mas a c e1 as 
obras muito bem feitas. 

OSa.. FEaarmu L.tc;e:-Ptlr conseqnencia, ea com a 
falta tão sensivel de trabalhadores se com os aalarios 
caros, se com todns e&t:l.s · cul.dades com que lu
tamos, as obras forão executadas áqnem dos orça
mento&, podemos garantir que, se o prolongamento 
eeguir a clirecção indicada , o peclidtl de 26 OOO:OOOS 
será maia que aufficiente para l~va.-la até o ponto ter
minal. 

Mas, Sr. preeidente, esta que11tão tem sido levada para 
um terreno que não e&tá na proposta. Não digo que 
não t~nha sido proveitoso discutir-se, porq11e cada um 
doa nobres deputados tem conhecimentos especiaes, e é 
bo:n que cada qual rol• o "" tóco ajudado p•lo :tu 'f7i. 
~inh" ; mas o ue é v~rdade é que não se podem fazer 

1 ç ~ qu em s1 o apon 10 as. 
Eu en~en?o, pelas con•ide~ações que já e~puz, que o tra
çado mdioado é o que ss.ti!faz melhor os mteresucs maü 
geraes da provi_ncia de Minu. _ 

, . . u 
relatorio com cs documantos que o acompanhão, e que 
servem de b!lse á proposta do governo senão fundan
do-me naquillo que o:. prdissionaes haviiio decidido. 
~ão trago aqui. o~inião :minha individual, porque con
stdero-me o ma1s l!lcompetente para tomar a rcsponea
bilida:lc de umn qucstio dests ordem. 

Nesta parte nada tenho qu':l allogar contra as Oj?iniõea 
dos qne têm diecntido pró e contra, iudioando outrss 
direcções, nem mesmo o q_ue te:n dito o nobre deputado 
pelo 4" districto do Rio de Janeiro, qua foi digno pro· 
eidente de Minu, e que não tem razõas para contraria:: 
o prolongamento da linha pelo interior de um!l pro
víncia, cujos habitantes proourárão sempre auxiliar a 
n~mioiatraçiio de S. Ex, n quetn nunca ncg:irão as 
mais decidid:ts provns de sympathia. 

O Sa. ANI>IU.D& FIGl'l!IJ>A.:-E fiquei muit~ agrade
cido por isso. 

O Sa. FEa.a&ru WGE:-S. Ex. não pódo ter sem 
dunda out:a a:!piraçiio que não seja esta, e nessa ponto 
es os ae Ol' , u... u ça o me or mo o, 
psra que ~ão nos arrependamos no futuro. Eu f• ç.:>-lhe 
eata justiça. Tenho observs.do pel'l di~cussão qae S. Ex. 
não sympathisa com a linha do Pa::ahybuna ; enppõe 
que ella passr. por loga.rcs que são menos importantes 
do que outros, etc. Não entro nest:i. questão, nem pro
curo sabe:- a.a raz.ões por que S. Ex:. não Pympatl:üsa 
com ella.; c estou certo que S. Ex. não 1re faz a in
jnatiça de pensar que en tenha sustentado este traço 
por interesse particular, porquanto &6mente .. im pro. 
cedi e devo continn&r a proceder baseado nas infor
ma~l5ea e estudos dos engenheiros. 
~ auatento esta direoção da lillha indicada é porque 

!OMO lV 

J 
I 

entend.o que ell& é a tmioa, conforme a opinião C!.oa 
profiseion&e!, que está. nu condiçl5~a de aernr de base 
para o deaenvohimento nataral da ostrada de ferro, na 
pron::~.cia de MinaE-Geraes. 

O _~a. AND~z FIG~l!-": -Já que diz que é por 
eu nao sympath18ar,eudire1 q11.e V. EX. empenha-se por 
ella o ue s m athiEa com essa linha. 

O Sa. FnBEIB.J.. L.&E :-Eu ni::1 irei tio longe 
porqne não anti_pat!rlao com ne~hum doa traços po; 
V. E~: e_ outros md.ioados •. AC!edite ~- E:z::. q~e desejo 

~ ···-· ..... , . 
e a prova que ella acaba de dar-me ha pouco collocou
~e em tal p~siçã~ que, ainda que tivesl!e intereBEe par
ticular na. d1recçao dl$ estrad9, era meu deTer não en
cara: ~ qnee~o senão pelo ínterea;ee mais geral da 
proVlnCta de Mmfts. (Apoiado1.) 

E a n~ defendo eata ou aquella localidade; esiou 
oonveno1do que o traço que os engenheir011 indicão 
como melhor é o que 1erve a maior numero de inte
resses da minha provincia; e naia maia. Não tenho 
squi arriere p·mü, não tenho outro pemamento que 
não seja au:z::il.iar o goTe~o com tudo que depender de 
mim ara ue a estrada se fa a do m d 

Portanto, deixemos de parte esta questão. O nobre 
de.putado pelo 4• dietric:O do Rio àe Janeiro sabe per
f<'ttamente que em relaçao á 4" secção fiz tado quanto 
é ossivel .... 

O Sa.. ANDIUDE FrGu&rRA:-Te.mbem não tenho in
tereeee por ella, !ió tenho em vista o intereese colleeti· 
vo do paiz. 

a. En&EmA. .A.lõll: : - •••• mesmo an es e aver 
esta idéa do emprestímo, desde <l.ue os trabalhos da 
3• Eecção se achárão em desenvolvimento tlll que pu
desse ser ella terminada em FOuoo tempo. 

Fiz tud l quanto cabi" em mim para que os trabalhos 
da 4" sec;ão nio continuassem a ficar adiados ; e ae 
não tem tido maior adiantamento é porque os meios 
de que disponho niio dão para maia. Tenho apenas os 
rect~.rsos do rendimento da 1strada, e estes iiminnirão 
no semestre passado com a falta de €x-ports;ção de café, 
porque a s~fra. do anno find.o foi diminuta. 

No se~estre corrente, em que conta':a.mos com maior 

• • Europa veio paralysa.r essas esperanças pela excessiva 
baixa dos preços. Já vê o nobre deputado que os re-
cursos não 11ão sufficientes nem animàdores para os tra-

@rem marchar com aquclla celer1da~ 
nobre deputado, eu e todos desejamos. 

A realização do emprcstimo é que vam acabar com 
t~d.os essts embaraço•, porque, graças a elle, se pode
rão organisar os trabalhos em grande etoala, e, con
cluitla a 3" seoçíío, não ao àemorará o proaeguimento da 
4o", que p6iie ser desenvolvida do modo que1 dentro de 
dons an:11os ou J.>Ouco mais, esteja ella ooncluida. Mu 
não fiosráõ por 1sso prejudicados 01 trabalhos do pro
longllmento, qua o nobre deputado pelo 4" di!trioto 
combate, talvez pelo rocoio que nutre 'lae os dous mil 
trabalhadores, empregados na 3• secçao aejão apro
veitados fóm:Lte no pro!ong11.mcnto, ficando a 4" secção 
p~ralysada, sem igaal impulso. 

Garanto ao nobre dopntado que a queatiio do pro
longamento da estr&da do ferro parn a Cachoeira é 
tão intcreiEante e merece tanto os cuidados do go
verno e da administt-ação da mesma estrada, que esta 
empenha todos os eaforçcs para 9-ue elle se execute com 
a. maior breTidade, porque dah1 resultará au~:Ilento 
de renda para a estrada, além do grande seiVlço que 
pres r a uma zona 1mpor n e rea provincial! o 
Imperio; mas isto não o bata a que se trate ta~ bem do 
outro prolongamento, porque deste emprestimo por ora 
não haverá nccessidllde senão de 6,000:0008 por anno 
para o desenvolvimento si':Ilultaneo das duas linhas, 
não sendo oonveoiento ao:elcra-laa mais nos prir:::eiros 
tempos, por ainda não estar aeguro que iaao posaa ter 
lag&r sem grande alta doa salariot. 

Com esses 6,000:000S podem-as fazer de U al8le
~as de eatrada de ferro por anno; pelo que vê o nobre 
aeputado que em cada secção p6de-ee fazer de 7 a 
9 le~, o q_uo quer dizer que em dous annoa e meio 
deata data chegará a estrada á Cachoeira, e dentro de 

42 
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&eis annoa poderá eatar teminada nu margelll elo Rio 
1iu Velhu. 

Sinto que não esteja na casa nenhum dos nobres 
deputacioa pela província da Bahia para manifeatar
lhea o me!l pezar por ter obsenaao da parte de alguns 
certas Busooptibilidades offenaidas1 que se wuü!estárão 
nssta disousaão. (.fpoiadcs.) 

~ .. . - . - . 
com teclas as provinoias (aztoiadcs); neoessitaxz:oa do 
apoio de toaas ellas, e especialmente das do norte, por 
termoi o nct!So territorio encravado, confinando com 
algumas dcllRE, e commercio e relações c;;m quasitodas. 

Demais, uxn dos completn~nto:~ das corcm:miof>.çõe!! 
da e&trada de farto de D P.;:dro li, ~rolonga.ndo-se 
para o Rio das velhas e não p~~rs o de ::3. Francisco, é 
a estrada de ferro do Joaz.ciro até a cspit:<l da Bahia. 
( Apoicsdo1.) 

A navegação <lo Rio àf.s Vel!J.ss, s.té sun conjt:.nc;:ão 
cem o S. Franoisoe, fóde dentro der:;s~ zcna attrshir 
para a e;;traia de ferro de D. PeC.ro li o transport<J dos 
productos quo inte-.essar s todas as bacias mpericres 
dr.a ague.s do S. Franoisco; m::.e de- cort:> ~onto, c;baixo 
da b2rra do Rio dll!i Velhas pelo S. Francllsoo, sun na
vegst -o e oommcroio têm de prender-se especialmente 
com cs versas povoaço~:s a prov1nC1~ a ü sua 
nwrgem, e putioularmente com o Joazeiro, em deman· 
da de grande mercado da capital por essa eE>tra.da de 
fQrro. 

Esta sera. & msrcltil natural das cem as e ê:as relaço~s 
que se estabelecerem, e nem a estrada. de ferro de 
D.Pedro JI precisa para engrs.ndcaeNle absorver outros 
productc11 dém dos que lhe ofrerec<:m a zona acima 
da barra do Rio du 'Vel:h\ll!. 

Se ella vai prend.er~se á navtgnçi:o do Rio das Velhas 
e ao S. Fr~ncisco, é para poder completar essa rêie de 
communieações interiores com diversas provincias do 
norte do Ixnperio. 

Tenho toda a confiançA de que o governo imp:J.ti&l, 
aceitando a :1utorisP.ção par:~ tratat" as cnoampação e 
prolongamento das Gstrsd&s ce forro da Bahia, Per
nambuco e S. Paulo, tom em muita consi~eração a ne· 
cee~idade da pro•peridade do todas c especialmente da 
da Bahia; porqno dn:ia hcje onvi deste lngar o nobre 
ministro da tgricnltura c.izer qu~:; o governo níio se 
eppanàa de nenhum medo ae desen't'olvimento daquellas 
estradas dc3 ferro, pelo centrado, aocit:l.va a oou~ig:u.
ção de f:.mdo:; ~:.e. em:md:~. !\ prop:;r;t'l par:l t :.s:.:s e~trr.
dns pod.eret-::; p~clcngr..r-sa iecep~ndc-te d:) cnon::lpll.· 

- • .. • • ,_. , . <t • , .. '7 
f , 

poclerão beo. nprcveit!lr es::,.::g n:.eio~, cstor. cc::-.o q:1e o 
governo não dcixnrí~ do p:re~tnr t'-d ;~ u r.ttc:.çãl) •..J de 
procurar o m~;l.bo:r mo:lo de r~::;clvc.r :; qocctiío ua cn
ca:n?ar;ii.o e prck!:g lmouto c:e~sns cs~n1·iaG. :Apr;iados.) 

Por coll&cgainte, se nó' Mineiro:;, co!locnàcs om nmn 
zcns cerc11da de outras provincista, não t·;moo actn&l
mente sahida por qualquer dclir.;s :.t:niío ás costns da 
a:o!maes, se n ão temos :~avcgação no S. F rr.nci.:co senão 
c:::lito imperfeita Pnra as rela.r,;ucs jn:eri o::os com d
g<:mas p·ovincius ~o norte ; E e o unicc rr.~.eio de t.raus· 
perto no interior da prorincis ó circulnçlio da t~opas 
e de c:~rrcs pnxr. dos par seis a oito jnntaa de bois 
para "Venoer aqudli!s montanhas por c:.millho~ fcitoe 
pelas rodas dos carro:; o pelos pén d<.;s animLc.r; ; n cr.tua 
condic;õ~& é iudealinavel aneces~ido.de do pnlor:gnmcnto 
da cstr&.diã de ferro para cs~as reg:õ~:f, C):!lprr:hcn:'cn:lo 
nm t11rritorio tib gran:ic c ú co (apoiado:), cc::r.o fiio 
cs vales dos rios das 'Velhas, do Paraopcbn e do 
Pará. Ne!'ea :z.ona a estrada de ferro c:ocontrarli mais 
C.o ne é necoe11ario ara a. 11ua litulídnd (' . 

O io S. ranClBoo, ga o navegsgllçao o {io ae.s 
Velhas, não Fóde ser senão o complem(·nto do c ommu
nicaçõe!: ca CÔI:tO pelo interior CO!ll ciVC!'EilB p: ovioCill2 
co :lOrt~ . 

O com~crcio ho. de Bem duvida co~tinoar r. dirigir
se ;:>ara o-; ~ccmog po:::~toa c air.d.a com m::is r tzl:.o de 
E'!:', por~':e, te hoje p~rn l:i. ~ ão co::r. r:::u it .• õiffi c:.~ld<:de 
p::: barcaças, C:cbdc que dli tivere:m o v.:por cc~saráõ 
e5sas ciiffi ·:ulda<ic-s, e ~s relações C::( i> S~i8 prcviaci!ls do 
1:orte co ~:: o centro da província de Minas hão de ser 
I:luit o t::.nis frcquentês, porque Minas nn:n:a deiz:r.d de 
ser um grande celleiro e um gnm•1e centro consumi· 
dor de ge11oros de importação, t uae relr.~ oz• co~ ne 

proTiaciu do norte deacz:.volveráõ snaa forçllB produoti
'YSI, e darão o "ferdadeiro incremento á cultura do al
godão e vatias induemas 2griaolas e f~bru, qce terão 
par& o futuro de concorrer oom o café, unica cultura. 
em grande eaoala quo hoje consti~e a. p:rincipal bue 
da producção e dt1 riqueza. publien. {14poiadol.) · 

Portanto, sinto, cott:o já disse, pão te !lobar ns ~a 

especialmente o meu :&obre amigo " Sr. Dr. Affonro 
de Carvalho, digno relator da commis~ão, que deu seu 
parecer aobre a proposta em discUBsíio, e nella inc1uio 
&!! amendlJs I\QtÍtl18 peb goTerno1 ácerca da estrada Ce 
sua proTinoia. e de outras, pcrque eu desejava desde 
hoje oon"Vidnr acs iUu~tr<s repre~entantes daquella pro· 
vincia, se ec~:so pss:;er s proposta do governo com as 
emen-las, e !Ur realizado o em prestimo, como devemos 
e~perar, e a mim ocuber a honra de ser o executor do 
prolong&.mento ca ()~t:-ada, para s.té Julho do 1876 
partirmos d2qui pch estr:4d: de f~r;:o de D. Pedro li, 
entrarmos em vapc:- nc Rb des Valhas psra S. Frs.ncis
co1 d€semh~<rc.:~rmos :ca clitação do Jcuo:iro e seguir
mos pelo caminhu dt3 ferro até n car-ital, pare. alli ar.sis
tir.nos á sue. grnr.cle f;;;str.. de 2 de Julho. (Risada: .) 
Es!ou certo que t ·- dt;s os ill'c.Etrcs deputadcs de bem 
grao.o nos ~comiJ~ll era ne& 
pathia e apreço. (.Apoúxdo•.) 

~!ão é um grace.jo o quo scabo de ex-pender, mas a 
ainaera expreEsãc dos mecs cheejos e n esEeraoça que 
xmtro de que mbas as estradas cheg1a'~ de>ntr o deeta 
prezo no ponto ae eeus destinos, e lançados os v~ pores 
noa dou3 rios, que os c1evel:!l psrccrrer, removidoê em 
tempo os obats.cnlos que sa oppuzerem á sua livre na
vegs:ção. 

Digo isto porque tenho intima convicção de que & 
estrada de f~rro da Bahia, cDoampada ou não, ha de 
prosegnir até ao Jolizeiro, porque ell& é um dc:s com• 
plementcs d88 coromuniaações interiores e de muita 
~ntagem psra as relações que se pr~ t9nde eetabeleoer 
pela estrada de ferro do D. Pedro li pelo interior com 
aa divemu; pro\·io.oiu do Imperio. 

E' ami!a nccassario e:>se prolongamento norque todo 
o no:-to da p!OVincia c!e Minr.s, que fsz noje o seu 
g::ande comm3roio p:m~ o mercado do Joazeiro c outras 
povoeçõee nas mugens do S. Frfln ~isoo em territorio 
da Bnhls1 abrind:> o mcroa;do dn capi tal por meio da 

cr ccnsegillntc a cs u a e erro !1. a a LaO 
mexe:>~ a sntipathia d t ll Mineiros ; pelo contrario, ella. 
f~z purte de umn à.ns neocesidadca dJl provi:1cia. de 
Minns ; p:)rtantJ, ~ós f llzcmos votos para que a c~trada 
de ferro de D. Podre II oami!lhe at~ o Rio das Velhas 
no c:esmo tempo que a cF, trada do forro da Bahia so en· 
cam:.uhc psra o Jc.:.z<iiro1 afim de re~lizarem-ao l:!O!Sas 
espe:nnçaa. 

Tendo do melhor modo que me foi possível procu
rado domonet;:ar que a uircctc.ria da Clltrada do ferro, 
:tprescntll ndo cs trabalhe& de diverssa commissr>cs de 
cngcnb<'i: os, niío t o 'I" e em vitt' ooniic c.trarccar bases 
sobre 1<8 qua~ll o govcr :-:o imperial pudc5se approxima· 
dn::nente fuu<Jat ~' r ust p::oporta, eRtou ou i to longe de 
co;1trariar qualqu• r outra clirccção que o govtrno jul· 
gue mais convonit!n to <lAr n t'eta (~ftrada, <' qao eatisfaça 
o maior numero di! intcrcrs~s do paiz. Eeta quest::io já 
esta muito clcb:lti0r. ; julgo p( r irso de•necesEo.rio con
tinuarmos com clls.. 

" u ompe~r.t\! ara. ir nlém nem tão ouco 
prt t::ndo ccntr4rinr ~ pen!s.mtn~o dsqcc .c:. que cnton· 
dc;:n que ha outras duecçocs mau; cc-n"ic::ucntc:J. 

Desde 1852 s .. tú 1868, o:..o. que Dctt r. cass esta cli15Clll!
aão foi levada á maior altura pelo meu digoo antecessor 
o Sr. C . Ottoni, cujo tah.nto c illo.straçiio si~t:J não pos
~:oir. para ncomp:.n1ar os nobres G.eputacoa q~c n esta 
ECCSÍÍO têm tom:-.do pa::l.o ncl}R; c e: de t::ea dat~o tntcndo 
que ~ qo.e:stão do prclo :~ ~?.mc:-.to para o int;;riordoMinu 
tem sido muit-: aiacut iaa e dc:':la~:a<lr.m~z:t~ dcrr. cri:da, 
oom grave prr·jni:t'J parr cs illtere::es à aqudla p:o· 
lincia . 

Na ::1inha. pcsiçã'l à.e direct~ ~: ch cstr::.Qa de ferro: ) sc.u 
a.tUàliar do govcr~o, nem ~Q me pód.~ da: olltto ça.racte;-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/201 5 11:09- PÃjgina 14 de 17 

SESSAO ·E~-2S· DE. AGOSTO -DE 1870. 331 ·· 

ou inten~ em tudo quanto e%PUZ no. J:elatorio que tive -" N.o. ~· ,tr&99, 9 ~~ ~aio., por lt~:a.e,e"Hl ~ 
a ho.cra. ele .apre~ntar. .. .. . • , · oeaaanamente aupenor ao do: .1~ .. i!Qr(!Uik-'c .~ 
~moa proprioa rela~oa que ~tou o no.b~ . dêpu- E&pJD da serra cli\ Mqticp1e~ .é. sf;JeJMZDeatt. _11i,. 

tado pelo 4" distrioto. hei de oppôr algqna &rga.inêntol pendi~, podendo-:~ .OOiltar ~~ além dp~Plo&o, . 
a S. Ex. Fallo doa relat:1rioa doa Sra. engenheiroS' Whi- n!l& ultimas tres le~ at4 ehegat ao Bom-Jar@D, 1UII&: 
taker e P•ssos. ~l~ forr~a com o declive maximo de .. l!66 ,e_ourvude . 

O Sa. ANDB..lDE FIG'IíEtRA.:-Tem ai nuc.a nao menorea de 6 
que z qo.e nao ae evi.a azer estradS nenhuma para çoes a projeotada na_ Garganta de João•Ayres c:aa-
o interior de Minss. ta:.:i. segunmente c~oa de ~~~O:OBOS por lep,: e 

O Sa. FERREmA. WGE :-Ello rómente disse que entre eltlguá um extenao tunnel~ ao .puso 9-ue a outra li.Qba-
--~o~r~o~lo~:o~a~m...:e!i!.,;o.:!Jt<.lio'..!!d~e~ail\!,!e[;U,l,~~iiA->4-LJ>~W~"-u:CJ~I-ll-OOilB---+--.t,r..,&llfi.---.<Põe ~serra da Mantigueira mmto auanmeme e 

truoç~ da 4" secção convin a antos dar prefere:ncia á sem ooraa pe118.du. · , 
exeouçso desta até Campo-Bello. c Admittindo, entretanto, .que u outras 39 leguÚ 

Sr. presidente, para não fatigar a atteonção dos nobre• do 2" traço posaão eer feitas polo mesmo preço dai do 
deputados que me ouvem, peço licença a v. ~. para 1"' o que nio me parece muito provalel, .porque aa con-
inoluir DO meu discurso. a1gtln& trechos dos relatorios a cli.ÇÕel do terre~o eão peiores, mórmente da Barz:a . elo 
que J;lle referi, em vez de !azer aqui a leitura dellcs. Puahy até o Rio-Preto, ainda assim o ousto total clu 

. 42 .legues da Barr~ do Piraby é Lag()a-Dourada 
Rolatorio do Sr. Dr. Pàesos: sel':l. de 19,497:COOS1 u.to é, 3~000:0008 maia do que 0 
" Ora, atá esse ponto a escolha tem de fazer-se entre do 1" traço. 

dous traços tómente, eendo o que tem de psrtir de " Sob outros pontos de vista ainda ha vantagens a 
Entre-Rios e, mbindo pelo ~e do Parahybnna tómar favor de 1• t•aço. 
depois a clire('Çlio estudada ; e o oo.tro 0 ue d~ Barra c A via ferrea qu~ ~ôr lnllçad.a .pelo valle do Rio Pa-
cle Pirahy pMe ser le"Yad:o atra 0 •o- rc oontraral Já estabelecum pela eltradi Umâo 
pa!sando pelas fazendas de S. Fernando e Santa-Clara' e Indnstria uma grande corrente do interesses que será, 
nas margem deste rio, e transpondo a serra da Manti~ ningue~ duvida, cvnaideravelment'3 en~~da pela 
queira nas cabeceira! do Pnrapetinga, ou de outro looor:no~o a va or, e lhe ~egurará os me1ca de exis-

--~afl.aente ela mesmo R 'o-Pre , • 
Jardim e segnir pelo valle do Rio-Grande c.u de algo.m 
doa scua affiaentea da margem esquerda, até poder passar 
os valles ~os ~oa da~ Mortes e Carandaby, atravessando 

< Fóra destes dous traço• nenhum outro mereoe 
attençlo, nem mesmo o do,Ã.!saa-Vinte, por onde hll 
act11almente ama estrada ordiu-ia em sofrriveis con
dições. 

c Já em outro relatorio doi asraz~ea desta minha opi• 
nião sobre a linha do Passa-Vinte. 

c Isto posto, resta comparar entre si os dona traços 
ali adidos. 

c Qc.anto n extensão, o 1• traço deverá fioar oom 
ceroa de 39 leguas n contar de Entre-Rios, sendo : 

c De Entre-Rica á Garganta de Jc.ã-:-
· . · · · · • . • . . egaas. 

c De Joãc-Ayres á Lagôa-Dourada. . 16 ~ ,. 

c De Entre-Rios á Lag6a-Dournda. 39 P 
c D11 Barra do Pirnby á Lugôa- cura a o ;c. raço 

ficará provanlmente com 42 lcguns, sendo : 

c Da Barra do Piraby :1. Bom-Jnr-
dim • . • • • . . . . . • • 16 logua<;. 

c Do Bom-Jardim a S. João d'El· 
Rei . • • • . . . • • . . • 20 1> 

c Do S. João d'El·R·i á Lagô~-Dou-
raàa. • • • • • • • . 6 

a Da Barra do Piraby á Laêô::-Do:x-
rada. . . • . • • . . . • • 12 1> 

c A uilrcrença a favor do 1" tr::ço é, po:- conscguint::, 
de tr~s loguaR. 

« Q~?.!l to é.s diJspezas do primeiro c~tabolocimcnto, 
cs or<;amont0~ eproscntados mostriio quo do Joiio·Ayrcs, 
:pa~;~;ll. !l _:.J por Pradoll, a S. Gonçnlo dn Ponto no Parao
péba. o ~ermo Médio, por lcgua, do ou11to de uma via 
forres ~c 2' d rBsc regulará. por 423:0008. Convém 
no~~.!' que ?!l m:sm_?s orçamentos demcnatrão que o - .... .. , , . 
t6ment~ "· L-.gôa-Dourada pouco excede a 8(:000$ por 
miltP, e, portant~, njio nttinge a 340:0008 por legun do 
3,000 braças, tenào-so cleudo a 423:0001 até S. Gon
p.lo e::n consaquencia das difficuldad~ do terreno nas 
cabco-3iran ãos l!ffi 'lcl'!tcg co Paraopéba. 

<r Ora, d-:1 Entre-Rios a Joiío-.~yree a linha tom de 
seg~r o vali~ do Parab,Ybnnn ate ;lá J,~ legua abaixo do 
arratal dM Dures, o dnht p1mar para os Ya11es doa Ribei
rões da Posse e do Pin!lo para alcançar o cuD:o da Mall
tiqueira, e c-n toda eesa extemiio o terreno nüo of!eroce 
mais diffi~ulda.des do que do João·Ayrea á Lagôa-Dou
rada. Admittindo, porám, o termo médio de 423:000S 
u 39leguu do 1" traço cuataráõ 16,497.0006000. 

. . 

c Como empre1a oommeroial, tem já esta linha o 
se11 futuro quasi preparado, por iaeo mais fc.cil será a 
reunião dos capitaca precisos para. auua realização. Tão 
• -o l!io aa eandi~es do oot:o traço. 

c a Barra do Piraby até o Rio-Preto, sobra cuca 
de d• z lcguaa de ~xtensio, h11 ,é verda.de, grandes faze:1d.u 
de cultura de café, a região é fertil o rica ; mas além 
quaai tudo está por fazer. Um pessimo cami:oho, por 
on.de o proprio .gad~ custa a pasan, ~nduz através da 
serra da Manhqueua ao Bom-Jardim, povoação pe
quena e de muito pouco commercio. 

c No entanto, o prolongamento c!a via ferras na di· 
rooçãodol~ traço ró podcrá)rejudicar á linha do2' ttaço 
como caminho para s. baca navegavel do S. Fr&Lcisoo, 
mas deixa lhe franoa a passagem para o sul de !IIinaa 
em demanda. das rc 'õoa bauhad -· -=-ft v 

ap.uoa _y, que, me pareoo, devem ser a sua principal 
asp1raçao. 

c Diz-se ainda quo a comparação do custo o extensão 
dos dous tra os dev~ ser feita tomanio-eo c 

e par 1 a e am os a arra o Pir:1hy, o qu~, sendo 
de 14 lfgnss a distsncln da. Barra do Piraby a Entro· 
Rios, o 1" traço tom realmente maia do que o 2" c nz:e 
leguae à" dCS3D.VOlvimcnto, Cujo percurso redWJ.dará 
em o nua para os productos e pa!sa.gcirce do interior de 
Minao. 

a: Somo!hanto considera ~iio poderia ter l':lgnm peso 
nntes do tzr-so enoet~do a constmcção dn eatrada ele 
forro d:1 Barra do Pirahy para baixo1 sem que t:>davia 
p(nso quo então mais do que hoje teria o 2" traço por 
1Bso direito a prefere11oia eobro o 1". 

c Mas bojo trata·se de cheg&r ao S. Francisco com o 
menor diapendio o o mais ctopreEsa posaivel, o a este 
respeito a linha. do vall13 do Parabybuna. lava decidida 
vantogem r;ob:-o qualquer outra. A maior facilidade o 
fll'C~tcza na sur:. exoouçiio são asse~rad.aa não eómonte 
pc!a menor i:nportancia de ~uas obras, mas tambcm 
pela c ommodidade do transporte dos materiaes que of
f crooe a c11trada de Entre-Rios a Barbacena. 

«Além disso a dc11 ezs de conatruoçio dtlS 14 lo,;tuas 
· - ·cs 

andará por 3,665:000$, somma que não cilll'ere muito 
do exceuo provaYel do ct~.~~to do 2" traço sobre o 1", 
collBiderando-so Entre-Rios como ponto do partida 
deetc. 

c E aaeim as taxas de transporto da Barra á Lagôa
Dourada, pa&~~ando por Kntro-Rios, poderão ser equi· 
parada.e ás que ee terião do eatabelecer so _porven!.~~:a 
!o81C adoptada a linba õirecta da Barra do Pirahy p~s
eando P"lo Bon:·Jardim. 

c .Aseim, as con~ideraçõea que tenho e:z:pendido le
vãc-mo a crer firmemente quo o cam.inho mais facil e 
t:uc,. ecm maia ~esitaÇão, deve ICr adoptado psn a 
conti:laacyão da Vl& ferroa do D . P~o II até a ltacia 
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D&Wga~ elo alto S. Ft&Dciloo ~ peloe vallea d01 ri<lf 
Para&ybusla e du Hortcll. 

c Até a ~erra du V~tee Dlo ba outro traço que 
._.. Justentat a oompetenoia aetualmente. Da1li por 
Cliante o Rio du Velhia e o Paraopéba terão de dil
plltar a prefe!'enoi&. 

c To~ a região eenicla por • este enenao tron~o de 

elementos e proeperidade que fiÓ pedem meíoa de 
tr&Daporte para serem nvificad~ e prodnz.irem. 

c O• camp~1, al~m da MIU!-ti~ueira, que a muitos pa-

propria doa olimaa temperados " da zona intertzopical, 
e preatão-ee muito facilmente ao trabalho do arado. 

c Eu vi nas .Wnhançaa de S. João d'El·Rei um oul
tivador europeu, que da terra coberta de casoalho faz 
brotar abundantemente, reYohendo-a com o arado, 
todas aa plantas que os lavradores rotineiros a6 com pe
noJO trabalho conaegnem ter nos terreno• de mata. 

c: Os meios de tran•porte aperfeiçoados hão de attra
hir as::~. esforço para o Interior de Minas, onde o clima 
é dos maia ameno•, milhares de colonos que hoje fa
zem-ao grandes saarilicioa para importar da Europa e 
do Norte da America. 

c .A. rioaa minu de ferro, cobre, chumbo, platina, 
prata, etc., que existem em varioa pontea daquell~ 
regilo, al~m das minas de oaro, são alli seguros ele
mente• de rof eri:!ade ara o faturo e oonatitairáõ or 
st e a p eroao moentivo a 1mm.1graçao, q'tllln o oa ex
ploradores puderem mandar oa aeus prodoctoa aoa 
grand.ea meroadca. 

c Resta-me agora dizer alguma c'usa sobre oa meios 
e nar van o g~gan aoa qu o ut empreza. 
c A e:z:periencia que temo.e tido nestes ultimoa quinze 

annoa deve ter-nos oonTencido de sobra que não pode· 
mete nio deTemoe oontar sómente com a orBaniaaçâoda 
companh UI e3trangeiraa para ohegarmoa s.o S.Franciaoo. 

c E não nos fiCJuCI peur di&o. 
c As companàtaa du estradas de ferro de Pernam

buco, Bahia e S. Paulo, em oon~equenoia elas e:z:ceasiYas 
dea~zll8 d!l oonatrueção a que aa obrigárão oa aeur. ca
:riawncs engenheiros e empreiteiros, e a aua adminis
tração do ootro lado do Atlantico, Dia oeD'eguem ainaa 
hoj2, apezar das ialportan~a eco~omias q_!le a fia~-

dú linhas. obter os luoroa promettidos aos ~ocioni!tas. 
c E isto acontece mesmo na emprez.a de S. Paulo, 

onde a conaide~Tel maiS&& de transp_?rtes que l'ercorre a 

direito a um estado mais Iisongeiro do que o que aotual· 
mente vemoa, se fosse um pouco menor o capital da 
companhia. 

c Por outro lado parece-me quo ainda é um tanto 
cedo para a orgllnisação de emprezaa nncionaes com 
oapihea tão elevados. 

« Ha, entretanto, dons meios de que p6de o go1'erno 
la:tlçar mão desde já para letar a linha at.\S além da 
Mtmtiq ueira. 

~ O primeiro consiato no emprego para esse e!IIlito 
de toda a renda liquida da part9 em trafego da meema 
estrada de ferro. 

-. Com este recurso, q110 irá angmentando á medida 
que se forem concluindo nova& porções da linha, pod(r
Be·ha chegar a S. Francisco em menos de 15 annoa. )> 

Relatorio d.o Sr. Dr. Whitaker : 
.< 1. • A linh~ pelo rio Pomba, ~la garga~ta do Sapa

teiro ou de Joao .Ayros Gomes, nao é cons1derada van
tajosa or ser muito tortaosa. 

< • • e . tre- os, passando por Jmz de Fóra, 
Parabybuna P.CJma, e pela g'lr~a.nta de João Ayres 
Gomes, quanto á distancia e deoli1'idadc, vide a tabella 
e mappas annexos. 

oEilta linha póde sar considerada como nma das me
lhores, ainda que não digo que seja a mais curta me· 
<lindo-as ela b.iturcação das 3" e 4" aeocõea da estrada 
de ferro. de D. Ped~o li, :na Barra. do Pirahy; t~mada, 
porém, ae Entre-R1ost a comidero a melhor que cx:sto 
para a abertura o <1esen"ohi mcnto da pro'rizlcia de 
Minas-Gcrac11. 

< P.~&r:indo ~e ~tre-R~os, ella :l:ÍCI Bó passa pela parte 
norte da pro"Ul.Cl& do R1o de Janeiro, como ao sul de 

Minu, a~ c1iJ1ancia além do Jnü de Fóna, pa~aa 
por 11JDI clU maia bem cultiT&du parte& do Brazil e du 
mais produoti'f&l; dabi por di&nte, aeguindo para o 
norte até Oa.ro-Preto, tod.ü as terras IJtltveiD de pastos 
ou.lio aómente oultiu.claa para aupprir aos tropeiros noa 
ranchos, etc., e para mantiiDento da população; mai 

ara e:Eportação não tem valor nenhum preaentemen~e. 
~ . 

faoil, acab~ndo ao meamo tempo C<'m u tropas, esaaa 
terras tornar-se-hão um elemento de exportação e nio 
aómente ~e uma alime~taçii~ tão limitacla, auppondo 

a.hi ps.ulér.te e oé~:te V. Ex. Terá pelu eatatistioas a 
quantidade de importação e exportação, a qull, em mi· 
Ilha opinião, pelo meio acima ll:lencionado, quadrupli· 
cará. (Vide o relatcrio do Batbacena.l 

< Ao mumo tempo tenho oonvicçao que tão boa 
liah:l como se póde obter pela garganta de JcãQ Ayrra 
Gomes não se aoila em neilhuma outra parte da aerra 
da Mantiqueira, com declives de tal natureza que se 
po&aa. bzer uma eatraà.a tão boa e tio economioa. • 

Ha uma outra questão aqui leTililtada, 110bre a qual 
liou obri~~;a.do a dar algulnaa explicações. 

c ando entrei ara a dire - da eetrada ds ferro de 
• Pe o I oneoatrei um •yatezna de tarifas que não 

eatava em harmoniaoom as proporçõea que havia tomado 
a estrada, nem tão pouco pocliio servir de base pata as 
novas tarüas nu rei&: õea ue t~m oom ea cii'ersu 
eecçoes o ço o outto a ea ra a. a ea
trada de forro tinhão tido feitas á medida que ae abrião 
as eltl~ea Da :maneira que todas reunidas davão em 
resultado uma grande deshsrmo:aia e «leJpro orçiio 
en e aa ,eraas aeoç es. 

Na estrada de ferro, durcr. ~a admiDiatra~ de meu 
digno ~nt:eoe~or, puzcr~· .. ·;ttm pratica todoa c a meios 
para diminUlr a& despeid e augmentar a receita du
rante o anno de 1868. que foi o maia favora,.,l em 
relação á quantidade de café e d" cargas tranaportadaa 
por eata estrada (principaea fontes do sua renda), não 
ae fÔle obter mais do que 5 % 110bra o capital detpen
dido, que at.\S eu tão era de 28~000 o tantol contos. 

Ors, aohando--118 a estrada e1e feno fllDooionando já 
na melhor zona até Entre· Rios, e não danio nesea occatião 
renda tuporior a 8 e 9. %, como ~ena dar, ~&t&Ta . -
ceesivamente baixas deade o Rodeio até Entre-Rios, em 
t elação no princi,tlal genero de uportaçib da eatrada, 
ue.~ o café, aas1m como nã.o tão_ f_avoravaia quanto 

da lavoura. Por isao em mea primeiro relatolio do anno 
passado man.if<latei logo a ncoeasidade de uma revi&ão d6 
tarifas, não por unidade de preços e de diatancilis, como 
eatna. estabelecido, ca.a applicada ás divas~s seoções 
da eatrada. 

Como ae sabe, a C!tr&da de ferro de D. Pedro II sa 
acha em condiçõ.Js cli.frerentes de tr.:;ço na 1", 2" e 3" 
e.ecções. Por c:z:ei:lplo: da catação da cô:ts a Belém, 
quo r.ão dez; lcguas, ~ estrada de ferro eatá conatruicla. 
em oondiçv Ja de custar metade da despeza que se faz: 
com os transportes n ~SS!! parte, em relação á parte da 
serra até a Barra do Pirahy, que tem Eómonte seis 
legua.s de distancia, isto é, cada arroba para fazer o 
aeniço da aerra owta dusa •ezea mais cio que para 
fazer o serviço de Belém até a côrte. 

Tomei por base o deoliTo de 8 millimetroa que tem 
eesa secção, e o d<' 16 millimetroa que se encontra na 
serra entre Bdém e a Barra do Piraby. Reduzindo,pois. 
estes cous decliyes a 8 millimetros, 118 6 lt~guas da 2" 
sec ão ficárão corres ondendo á. diatanaia de dez le na& 
dA r secção. Por consequencia, procedendo dca~e modo 
na npplioação du tari(as, foi de acoordo com o pen
ll&mento da lei de 26 de Junho de 1852, e tambe:n 
oom o do contrato com a e:z:nnota oompanhia, qae mar· 
cou 20 ra por legua nas primeiras 20 legoa,, r.eudo 
então applioavel e&sa disposição á 1" sEcção, cujo traço 
tJra o uruco conhecido quanto a declives, c por conae· 
gnint~ fÓ nossas co::diçües applicavel á tarifa de 20rs. 
po: legua. · 

A elevação qu3 pro fUZ =ó:ne:ntc em re:ação ao café 
deu-6e nos UlÍcos pontos e::n que as tarifas estavão e::n 
proporção co::n &S desj)C:c:~ C.e ttacção no ~onco da 
cstratia, isto é1 iiesC.3 o Rodeio até a Barra do Piraby, <1 
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dab.i Em dümte foi nec&ll&l'io Fô-la de aeoordo -pelu 
d.i't'enU eataçõ31 do tronao principal até Entte-Rioe, 
porque não con~Dha que nessa zona ee oontinuaaae a 
pagar pelo prillcipalsenero de e:z:portaçlo. e unioo que 
p6iie supportar melhor frete, !ll'tC(O tão inferior ao ne
oeuario para remunerar seu HrTlÇO de tranaporte. Era 
neceaario organilar as tarifas de modo qna tod -
ga.ssom proporcionalmente menos, em ruio da ài!tan.cia 
maior que a estrada tiver do peroon~ no seu prolon
gamento. 

Para os ramsea da 3a e 4' aeoções era tambe:n p -
Clao estabeleoer tarifaa espeoiacs, ~ que, realizados aoa 
pontoa de seua deatinoa, ao tornasse bem conhecido aeu 
movimento de exportação e importação. 

Em compensação baixou-ae, nos pre~o1 doa generos 
alimentícios e outros de neaeuidaie da lavoura, á me
tade do cwsto do transporte do café, e creárão-Ee outrae 
tarifaa eapeciaes de preços muito baixos para genero3 
cujo frete anterior na estrada de ferro tornará. prohi
bitivo seu transporte. 

A-2. tarifas actusea têm um oaraoier pro'liaorio, pJrque 
nio e~ po,sivel que aa tarif~s da uma estrada ae :terro 
naa condições da de Pedro II devessGm s~r consideradas 

• • - ra ego e nas l'er-
su relações entre as secções das di't'eraas linhas. 

Esse foi o engano que ee oommette11 mncando-se 
preço por lege1a no contr&to feito com a companhia sem 
ainda aer conhecido o traço de · -
despezaa com seu trafego. 

O ~a . ANna..u>E FIGUEIRA dá um aparte. 
c;: 

celebrado com a e::z:tincta companhia. 
O Sa. AI!(DB.~DE FIGUEIRA :-A oompanbia prometteu 

abai::z:ar cs preços á proporçiio que as rendas foEs~m 
augmentando. 

O Sa. Fuunu. W.GE :-Eu aproaentarei oa pr'inci
paes topicos deus contrato referentes a tarifas, e oa no
brea deputados Terão que aou e::z:acto naJ apreoiaçõ:a 
que estou fazendo. 

Não huendo e:1tão outra condição aenlo a marcada 
na lei d11 26 de J unh :> de 18:52 para regular o ma:z:imo 
das tarifas ; sendo a base dellas n q Qe 1e entendeu poder 

· 1ao, E a. e ceu o ~overno na 01 a a 
lei de 1852 e :no contrato para conatrucção da 'ia ferrea 
o aeg::i::.t'l: 

c Deoreto :n. 611 de 26 de Junho de 1852. 
c • . go,erno ca autonaa o para ooncader 

a uma ou maia companhias a conatrucção total ou 
paroilil de um camillho de ferro, que, partindo do mu
ni:i;lio da côrte, v• t~rminar nos pon~oa das pro't'incias 
de Mi:l,~-l:ieracs e S. Paulo, que maia convenientes 
forc:::t. 

c ~ s.• Duranta o mesmo privilegio, a companhia 
ter.í. direito a perceber os proçoa de transporte que 
forem fixados pelo goTerno em uma tabolla organis 1da 
de accordo com a comp1Lnhia, cujo moa;•mo nao ea;ce· 
der á o cwt-J actwal da1 conchiCfÕII. • 

c C:.ntra.to pare~ corutr-.JC~Ifo, UIO e cwteio da estrada d' 
{erro d.1 D. Pedro li. 

«Ar~. 36. 
c § 1.· Para os gcneros de produoção do paiz dcsti

:nadoa á oxportaçi?, taes como café, aaaucnr, algodão, 
fun;o couros e outl'os set ·lhantes, 20 ra. por arroba 
em l;gua de 31000 braças; e para os de aliml!ntaç:ão 
de con~amo g aral, taes com? feijão, m!lho, arr _, 
rinha, c;ueijoa, batataa, farinha de tng~, touc1nho, 
c&ne, peixe ~~gado, ~1 o outros, cona1darados ge
neros do orim111ra r.eces&ldade, 15 n. pelo mesmo poso 
e cü tr.ncia. 

c ~ 2.• Para os generoa de importa~ ã ' não compre · 
he:::.<lldos na cluse antecedoDto o maximo do preço será 
cie 30 rs. p~lo n:esmo peso o distancia. 

c § 13. Quando os dividen4os d!' c:o-:npanhia. ~on
ta:a:::t a 10 %, o governo tara o duc1t0 de extgtr cs 
co:nboios de meio preço para oa passs.g~~os da 3• claBI!o, 
co:z:o exidtem nu estradas de ferro 1nglezas, sob a 
denomin&ção de comboios do govemo. 

• § 14. Pua as mcrcadoriaa qu!.l tivorem do percor-

rer uma diatancia de maia de 20 Iegnu pela estrada ele 
ferro se reiuzirá. o preço do tran.porte por oadalegua 
que exceder deste numero á meta-!e elo preço fixadu 
para u ditas 20 legua.a. 

c Art. 38- Quando oe di1idendos da compmhia tiu
rem eido maiores de 12 % em dot1e anDoa eo111eoutivas, 

· · • - a n 
tarifa doa transport~s q1:e faça fntrar os referidos divi
dendos dentro do limiti! mt::z:imo de 12 %. 

c Se tm quolqu!r tempo OI dira-dendol r~rtm mtnOrlf 
o -

{a:::1rern. a1 altera~?:lts nect11arias p:ara 11 obtt;,m maioru 
di~:i1endo1. ;, 

Or11, se em 1868 achava-!e a estrada nss maia favo
raveis o~ndições de trafego, podendo t:ôr e:n pJ:atica 
todas aa economiu, c~m regularidade de seu serviç~ 
havendo poucas obras novas a fazer, a:1 tarifas erão in.
suffioientes para que a e~trada désse neua oocaaiio 
8 a 9 %, como de "Via dar; está clP.ro que era recor h.!· 
oida a nooeasidade da revisão das tarifas até mesmo para 
habilitar n emprezn com os meios nece~aarios afim d~ 
poder beneficiar a~ zonas maia longinquas. 

m par e. 
O Sa FuaEru LGE: -V. Ex ha de concordar 

em 11ue a maior parte de1ees productos e mercadoriu 
que vão tEr ás ests õ:s ao vallc do Parab ba 
coa as e an1maes ot1 por outros meios. A e~~trada db 
feno os vai recebendo eem ter que ver como vão trans
portados até suas estaç~es. 

A• condições não poc'iiio ser mais fnvonvei! ara a 
erro : e a rec l a o ma:nmo do ene oio, e 

entretanto só chegou a produzir 5 % no anno de 1868, 
eendo o capit!ll de 28,000 e tantos contos. 

O Sa. A~DaA.DE FtGUEIU.: -Por conta de~~ea 
28,000:000S gabtOtl-ae mais do que era permittido gaatat 
na 1• secçio e na 2." 

O Sa. F&aREIBA. W.GE: - M.:a eu já. diB!e que O! 
transport.~s feitcs na 1" acc~ão e11tavão em condiçõee 
favoraveis de tracçiio. 

O ~a. Al'DRADB . FtGt'ErnA. : - A eatrada fez gra11d~ 
deRpezaa na 1• 1ecção e na 2\ sem vista de lncros. 

O Sa. FERI\Etu. LACõY. : - Eu declaro que a elovaçiG 
foi apenas esta: nR Barra do Piraby, onde o tra011porte 
para a côrte era, ant'a da estrada àe ferro, do 1S em 
cnstas do anime.es, pelo contrato com a compl\nhia e&
tabeleoe-a-s~ 320 n . por arroba. ns. estrada de ferro ; e 
o trsmpor~ de Entre Rios á côcte do 450 rs. por ar
roba de café, estando já a estrada a cargo do governo. 
A elevação fci de 80 rs. no prim~iro para oomplet:u: 
ahi as 20 leguu meà.idau se~undo cs declives ãe 
8 millimotr.>s, tc:rmo médio, e di8tribuidas as pequena.t 
elov~:~çõe.s pelas div.:rsas ca~açõ~s dahi a Ent.re·Rioa, 
.fioou com o preço de ~OJ rs. por arroba. 

o ~R. ANPIUDE FIGt'EIRA.:- Hou\•J 7 % do renu 
liquida. 

O Sa.- FEauru ÚGE : -Ease rcnclitnPnto do 1869 nãc 
sa ród9 considerar perman(:nte, e cu declaro a V. Ex. 
que, 20 a estrada de ferro durante a ::ni nila adn:illis· 
tração der maia de 9 % ds renda liquida, serei o pri
meiro a pro pôr ao ~~:overno adi::t~ic.uição das tarifas, or-

o como propne e :, a o ove 
c1ar rómente qur.nto seja eufficiente pars o juro c a~or
tizcção do capital n<-lla empregado. 

Certamente a renda nà ·) cllegarA a este reaultado em
quanto a estrada nFo &"' de!enTol•er at~ o Porto-~ovJ 
do Cunha o a <.:cchocira, sondo ou o primeiro a :rcoo
nheeGrque a zon.a quo mais concorre pa!a a actual renda 
desta estrada é M m duvida :Uguma o vallc do R :o P&
rallvba e seus ! fil :J ~nt~·s, e é por esta raziio que le doTe 
procurar fnzcr com que a estradll tc::~ha ahi a rendi; 
inriiepenc&vel parA p&-la n coberto de t<:daa u even
t ualidades. 

Mas llinda assim tão grande ba::s:i de tarifu, dcp_oih 
da conatrucç:ío d!l estrada do ferro, pouoo ou nada l.Il-



334- SESSÃO Erti 21i DE AGOSTO DE 1870. 

fluio na zona que atraYessou, como disse o nobre depu
tado em um dos seus discursos, que passo a ler : 

<< O Sr. Andrade Figueira :-As mesmas estradas não 
fazem mais do que fixar-lhes alguma causa o valor, 
não o augmentiio, E se não, vêde: construirão-se as es• 
tradas de fono da Bahia e Pernambuco, e os terrenos 
que percorrem achão-ae, geralmente fallando, ainda 
incultos do mesmo moda. 

« O Sr. Barros Br;~rreto :-Não tanto. 
« O Sr. lindrade Figueira:- Oonstruio-so a estrada 

de forro de Mauá para Petropolia; percorre um terreno 
que nãu se póde chamar eateril, pois bem, acha-se no 
mesmo estado que d'antes. 

< Uma Voz :-Ou peiar, 
< O Sr. Andmde Figu•ira :-Conatruia-se a estrada de 

ferro de D. Pedro li, que tem hoje 34 leguas de 
extensão; os terrenos por onde passa têm actualmente 
quasi o mesmo valor, a mesma cultura que tinbão ante~. 

« O mesmo quanto aos terrenos percorridos pela 
estrada de Santas a J uniiiahy. As estradas de ferro 0 
que fizerão foi fixar um pouco o valor que tinhãa os 
terreaos, mas não augmenta-lo. 

c A travessão ainda hoje as mesmas matas, as m5smas 
capoeiras que existião, e por vezes a mesma solidão. 

c O Sr. Ministro da Agricultu-a dá um aparte. 
«O Sr. Anirade Figueira:-Não pretendo porfórma 

alguma contestP..r a vaY.tagem das estradas de ferro com 
relação á proihwção, á lavoura, á rapidez e barateza do 
transporte, nem est& isso em. questão; mas apenas con
~ignar um facto constante, qual é aquelle que acabei de 
mencionar." 

Ora, V. Ex:., Sr. presidente, bem vê que esta1 pala
vras vêm em apoio do prolongamento da estrada de 
ferro para o interior de Minas, porque não é só no valia 
do Pe.rahyba que a estrada de ferro de D. PGdro II ha 
de achar sempre a vida e animação de que necessita. 
Nessa zona já percorride ella não tem influido direc
tameute, como disse S. Ex., senão para a diminuição 
da dcspeza dos transportes. 

O beneficio indirecto, que a estrada de ferro preten
dia colher de sua passagem pn essas localidades não 
se tem realizado •té hoje, isto é, reduzir aquellas ma
tas, capoeiras e carrascaes em povoações, em terrenas 
cultivado~, etc. ; ao contrario, longe de fixarem-se po
vaaçõlffl n~ zona da estrada, dahi começou a emigra
ção p~ra os sertões. 

Ha da oamprehender o nobre deputado que não é só 
no v11llo do Parahyba e nem na zona oafezeira que está 
o futuro a.~. estrada de ferro de D. Pedro II. Por que 
razão emigráríio OESOB povos de munioipios que erão 
ricos e prosperoa do lado da província do Rio de Ja· 
neiro, e forão para os sertõ58 do Pomba e de Itapemirim, 
para longas distancias, ~ não têm emigrado as Mineiros, 
qua ha tantos anuas estão nesses centros á espera de 
qu·> por alli passe a estrada de ferro ~ 

O SR. ANDRADE FIGUEinA: -Quando a estrada de 
ferro lá chegar, emigraráõ tamben:.; é a consequencia. 

O Sa. FERREinA. LAGE :-Sentirei muito que se dê s~
melhe.nte fatal\d!lde; mas, emüm, se essa é a condição 
das eatc·adas de ferra entra n63, de afugentarem as pa
pulaçõ3s das zonas par onde passão, o m11is que pode
remes fazBr. é ir correndo com as estradas de ferro -atrús 
dellas, até que parem em algum ponto. (Apoiado• e 
hilaridade.) 

Sr. 1'Jresidente, já tenha abusailo muitb da paoiencia 
dos ilhstres oollegas que se têm dignada ouvir-me (não 
apoiaàn1); não devo continuar a oocupar a sua henevola 
atten1;ão por mais tempo. 

(I:la diversos apart11.) 

Vou concluir minhas oonsideru.ções, e a camara des
cu1pRrá que as tivesse feito tão imperfeitamente (nil:o 
apoiadot), e sem adiantar causa algnma á diacnssão 
de qne nos ocoupamos, a qnal felizmente já se acha 
bastant~mente esclarecida pela cliscusaão que tem ha
"Yida, proferindo algumas palavras em relação á pobre 
e infeliz empreza denominada União e Industria. 

O Sa. ANDI\ADE FIGusuu. :- A maia rica. e a mais 
feliz que tenho visto. 

O Sa. FERREIRA LAGE :-Não-posso; St .. presidente, 
inTocar em meu fnor nomes •de illustres estadistas 
que já não existem, e, pois,. devo carregar com toda a 
responsabilidade doe faotos consummados. Ha s6mente, 
oreio eu, nesta casa um illustre representante da nação, 
o Sr. conselheiro Pereira da ·Silva, que . desde aquella 
época acompanha o historiao dess!l ·companhia, Em 
geral é desconhecida a sua erganisnção, a sua marcha, 
a vida que teve, e como ainda ni vivendo. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E'· muito conhecida. 

O Sa. FERREIRo\ LA.GE:- Creio que eómelite no Im
perio tem sido apreciada com injustiça a crganisação 
e a Tida da companhia União e Industria, como tam
bem o pensamento do seu organisador. 

A companhia União ·e Industria oonstituio-se com 
oapitaea particulares na importancia de 31000:000/J de 
fundo, para fazer uma estrada que partisse das margens 
do Parahyba ao interior da provincia de Minas, em di
recção ao Rio das Velhas. Não teva garantia nem sub• 
venção alguma do governo, até o ponto qae vou de
monstrar. 

Encetou seus trabalhos na'provinoia de Minas. Então 
tratava-se da execução da estrada de ferro de D.Pedró II, 
que, partindo da capital do Imperio, dizia-se que rapi
damente iria ao Parahyba, e tratava-se tambem da 
companhia da estrada de .·.ferro de Petropolis ás TreB• 
Barras; por con1eguinte,. erão duas vias ferreae que se 
propunhão a dar conducção aos generos qne a · cgm.o 
panhia União e Induatria transportasse .até as margens 
do Parahyba e vice-versa. 

Encetados os trabalhos, e procurando fazê-los do me· 
lhor modo poasivel (porque ficou então reconhecido por 
engenheiros muito competentes.· que não tinham os es
tradas de rodagem no paiz), a provincia de Minas eom• 
prometteu-se fazendo essa estrada denominada do Pa
rahybuna. 

Depois de encetados os. trabalhos. na província de 
Minas, e reconhecido que a União e Industria ~inha 
habeie engenheiros, o governo provincial do Rio, de aó· 
oordo com o governo geral, fez passar uma lei na 8ssemb1éa 
provincial para estradas. de rodagem, e entre as deste 
projecto foi inolnida a de Petropolis até o Parahybuna, 
com um ramallpara as Tree-Barras, se por ahi não 
pudesse passar 11 linha principal. Como não fosse bas
tante a garantil1 de 6 % que a provincia prometten a 
essa estrada, o 1governo geral auxiliou-a com 2 %, qne 
passárão nesta easa em 1855. 

Não sendo ai.hda bastante 7 % para convidar oapitaes 
que viessem encravar-se em es~radas de rodagem sem 
privilegio de transito n'um territorio em que· estavão 
projectadas linhas ferreas, foi a União e Industria con
vidada a vir construir essa estrada. 

Mas as vistas' daquellea que pensa vão que os capitaes 
empregados nes11a linha, que em todo o caso não se de· 
via emprehender s~m garantia, aind11 não era elles bas~ 
tante, o qae fe:.~ o governo~ Para animar a companhia 
a encetar essa pbra mandou acredita-la no banco do 
Brazil pela qua11tia de 1,000:000$ garantidos pela pro
víncia do Rio d~ Janeiro ; e o banca poz essa quantia á 
dia posição da companhia, oom o fim de encetar a con
strnoção da. parte da estrada de Petropolis a P~dro do 
Rio, oonsideran1,lo essa parte l' secção. 

!Ha um apar~e.) 
Nesse contrat.o que se fez com a União e Industria 

ficou determinado o modo da sua oonatruoção, a sua 
direoção, a sm~ largura e o seu traço, em relação a 
declives e curvtiJl. 

Oa nobres a:epntados sabem perfeitamente que, em 
questões de cc1nstrucção de estradas, estas condições 
têm uma influencia ex:traordinsria no preço do custo 
dos trabalhos. 1 

Marcou um li.lnite de 8 metros de largura·· de leito 
livre, afóra a liLrgura para valleta e banqueta, exigindo
se por oonsegui'nte uma abertura de leito de lO metros 
para satisfazer 'taes condiçõ@s,, o que é exactamente o 
duplo da largn1ra neoessaria para o leito de uma estrada 
de ferro de via singela. Quem conhece a natureza dos 
terrenos por cn,de atravessou essa estrada, e que ei!S!I 
largura de lO metros, slém de obras de arte, obrigava 
a uma despeza dupla on tripla do. qne é neolissario para 
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o leito de nma vja !errea, acharia Eómente nessa facto 
mais do que justificado o onat:.~ deas!l. estrada. 

Sinto que não esteja preaente o nobre depats.do por 
Pernambuco, o Sr •. à:agtiBto de .Oliveira, que algami.S 
vezes tem-me ceD.BU:ado pela bondade e cw;to de61la 
estrada, considero..ndo snas obras de lux:o. 

Os salarios elevárã'J-te pNgres~siv:u:nente ,d~ 800 rs. a 

na proporção de- oito de eira os, pe:r ahi Oll.lcnl<l· ~e d•J 
que modo influirão no custo de cstraC.s, q Lle sa tem 
averbRdo do cx:~gerado. 

leguas da estr~da União e Iad:utria j::stib.cli.·ec pelo 
que fica dito, pola obrigação a qt:e f'C S!lj :;itou a C•Jm
panhia pelo se!l trsço, o.pelcs tflrte!lO!l po:: cnda tevo 
de atrs.vess~r. 

Esta vão as coueae neste ponto; c. oomp:1.:1hia r.:conhe
ceu logo nnt~s de findflr a 1' secçã.; qu2 a quai:til dc
terminsd9. p:;.rs. execução desta obra :;.té Pedro do Rio 
era insufficionte e imr.cssivei. reali~n-lc além, tiO!ll uo<oa 
recursO!, porque, • dG \'endo ~c~pend::r·E:O l56mente 
l,OOO:OCOS para construir s 1" f.,cção, eo cinco legu!l.! 
galltárão-~u logo coroa. de 1,600:0008000. 

Por cons.zgLtint~, o grande cueto da estrada União e 
lndustri&. nav foi ror ter fc1to ru; pontes mais seguras 
e as estsções mais elegantes, pelo quíl tem sido !:.Ocusada; 
nem podem tumbcm prevalecer essas acausnções na 
TJnrte em que se referem .áe obras de luxo, porque. 
tendo- se ga~to malS de 12,000:000$. a ccmpsrihul sõ 
recebeu !lo governo geral ~,200:000S; quem perd.ou a 
differença fo1·ão osa:Jcior.ista?, quem soU'reu ma.is com 
tud? isto !oi .o s::tor de& a. idéa,- como seu ext!cutor e 

Ceroa do 20,000;.00011 tem a lavoura e o commer~io 
econcmis:tô.o em transportes por esta. e~tcada, o que é 
bastante para ccmpensar o saorificio de 9,200:0001 por 
parte do golerno. E não foi este o uo.ico bene'ioio que 
della rósultou. 

Em conclusão, o muito que se despcndcu foi no traço 
forçado d l\ estrnda e não nas obras das eétzçõ~s e pollt~s, 
n&s qoaea a novidad<l de !órm~ o de go3to t<:m sido 
confundida com o desperdício do luxo de conatruccão. 

Pera exemplo deEt!1 assorçü:o blStl citar o chaü:.rit 
da Cr-.riooa na côrta, construido n::> tempo C.e õalarios da 

.. ~ - . :t :"1 

do d • gmoia. cmtou entrt:tsnto mais do cuplo ila poute 
de Entr·J-1\ios, quo t~m sido fOr mait'JS apon:.:.:.à.r: como; 
obra de grando h:x:o. Se nas c.:.u~trucçõss pd;:tiou!;.:rl's; 
as muni··1psli·l:~ d"S 1 i! 'll o dever d·• intor •ir, pau q"e 
•e não C;X•; out~.•::u obras íóra d:1s proporç3<a e 1·e~rr,s do 
srohitoctura. nss edificaçõ~s publü:::.c , qu'!t p~. ;: com
p unhius qucl" peb governo, ha uind•• m:;iíl ri,t!;vl'GSI! obr:
g &ç:io de n:i·) l'Ô.:." A margem (Ste~ principies du r r-.;grcsso 
e oivili&sção, cpreEentando con.struc~Õt!l do c.:s~o u as
pecto do oitnd.c. ~hlifauiz. 

E', portanto, Sr. prosiàente,uzr.a. i ujustiça ;.ttri;mil· so 
a erro de oo:J.cepção, a e>.:o d.e Cl''Joução, nio f.Ó l'. idéa 
do fr.zer uma estrada de rodngem de.D n:::lrp:~n~ do Pu
r abyba. ao intcri~ r C.e l\iiuas ..•• 

O Sn. l.NDR.&.DE FIGCEIIU. dá tt'~ np::rtc. 

O Sn. F.Kn :nEJllA ~&B : - .... como R ele exooutur a es
tiada d·:> Pa1 a byha para Petropolir, obodcce:::.do a com• 
panhia neata pnrt.:. a neoessidadol.l que não crcou e qt;. .;
teve de fr.tisfa1.c~· por obediencia r.os intcrrsso!l g~rnee 
e 'ás e,:,licitaçõos do governo. 
··Antes de concluir a 1• setlçiio :.té Pedr o a~ Rio, co· 

nhecendo a cumptmhia a r:;rande sommll qno teria da 
custar a ee.trada a tiS Entre-Rio!, pelo 9 ue h i c·•pen.-

Seja 001::.0 f8r; a companhls t'iva um prejllizo ele 
tres mil e bntos contos, o depois da eJ.campaçao einda 
tem d.espendHo mil e tantos contos n'l eon~:trucção cls 
rama~s e ~a crelção da e!cola agrico!a, coloci~s, eta. 

Se o que ten':lo dito nl\o !ô: b'lstantc pll.rt:. que o 
nobre deputado pelo 4' G.!stricto refor:r:e seu juizo sobre 
a união e Io.dustrb, pois S . Ex. s:1b') que muito ores-. - . ~ .. " . ... ~ . 
&::l::lordo com a ~·:.R ilkstrP.dl\ epi::!ilb, tC.:a.\'i\l creio 
ha'Ycr dito qu&ntJ é mfficiont<~ para quo no I!leucs mo
difique o s~u mc·io do a?recia: Hts. e.tnJ:ez~, 'l'·'e já cleu 

~ . .. -.• .. 
O ~n. A:.nn.U»E }'H;.uEu.<.:-I,;t:; n:to, que 1~ão ::cu :.e.

ocrdc.te. 
O !3n. FEnnEIRA. LAGE:-CcnY 3:J.cic!o c :::10 cst:;u C!e 

q·1c o j;:ti;;o d.J nobr.; c:cp::::;d.o e de ca~.:'Cí! q·: c tê :n. 
feito acc'-l!;~Çi5!ls ~ e<sa ea.pr2z1 e á. sua ::!d:Di:.Ji~t!·a-~ão, 
ao menos em p::rt~, a~r.\ :.:crorm~c1o, CS;l:"l'O n:lo ·;altar 
mais <! esta qn'.' ... tã:, ~oh=~ ~ qu.!i.l des.-,jc quo e!~~ seja 
a uHim;: p:~h:vr;:, ra:-n arr..:d:~r :-. ~ c:;nr;a:r.s qu•J foriio 
irrogcdas :to se:.~ inicia.i~,~·, á :;ua. dir·:c~·;r!s, c h•Js que 
fcriio antes vi~ti.~&~ dJ q::o bG:,eSciaJ;;s. 

Po:ilio te::rco a ~E.tJ.lo.:g<>. e:!:po3içí>c, í,;.zilnd:; os :msis 
l!rd:nt·~s votell pa:a que a medUs. p.o:-ost'l. pcL g .. -
vcrn J iraperid lCj•• f;C;::it~ ncst~ C.i.S:! c :cs outra, a 
tempo do gonrno p:)der llubil:tlr-23 com os mt•ios in
cliipensaTeis pa.: õl. maia prcmpta e.x:e:Jnção d!'.s obras, 
paH q:ae a eetraàa de ferre de D. Pdre II, o r.ensa 
mento da lei ele 1852, se !orne (cmb::ra depo' s de Ior.gos 
18 annoa de espe:.-Rrç~s) om~ re l lide.Jo para :o r:liP.b.a 
terra natal, n_ b_riosa pro~incia ele Miua:a-Geraes. 

A cllioussão fi.la o.iiads pela hora. 
Dada a orà.e':l do di~, lsvanta·&e a scs::.ão ás ·sei> hora 

c meia da ts.rdo. 

Ses!dlo em 26 de /~gosto. 

PRESIDE:<CU DO fll· CONDE DE DA.EI'E:'ID"I'. 

UMliAn.to. - Ex edimte .- Proceuo contra o Sr. de-
pulado F. de P. To~:Jo. - PrttellÇao d• morcdor11 
da cidade de .:Jc; c:~t-·á. . ...,-- p , e:ençilo d~ D. P. T. de V . 
Go •~ fcl:;~s. - Pr::e:oç:'Zú dj ]J ~ drt J . R. J!c"~ :o. -
Na;u r.::i. i ' :!çõe;. - ~!a lricul ; d.e tslu<l~nt::.- F ix:JÇÜ.? 
elas (o ,.ças de t<l':a A;;p ·o ~a ,;lo. PtnJôu a dit cr:cs. 
ApiFGta{::o .-- :V :. !u ··c:l ::~çüc:. :ld1rnc:ç.:o - O~d;:m 
uo di::. - E:tr(ld'l C:e frr;·o de U l'ed~o li . .1pp ro· 
t·a~il-J.-?edidode doc"me;;t,u. Di;cur:~s do1 s,·,. Co•·r! a. 
e Ga/Qi!O. - i it(orm'J. t!.o l'tgi:nent, . Disc"rtcs dos Sr.r. 
Coelho R.odn'guct, :l1·a.,jo Ltm'J1 l" 1ccreta.rio' An
dra:le Fi#·uei·a.- Estr,;J::. de (1rro de D. Pt:lro I!.
Ptntüo a D. M. F'. de S Gom'"· 
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Leal de Menez'!l, Bittencourt, Teixeira Junior, Gon· 
.;ahes da Siba, Fernandts da Cunha. Ferreira de 
Aglliar, Panlinode Souza, Paranboa Jnoior, Janq,11eica, 
JeroDymo Peoido, .Af!ull!o de Canalho, Au.rdimo de 
i:arvallio e Menezes Prado. 

Faltão oom participação os Sre. Nebins, Bahia, He-
·alio r il ; - ; 

Mello Rego, Candido Torres Filho, Azambuja, ~obral 
Pint:>, José Alencar e Lsmeg~; a sem ella os Sra. Al
:meida Pereira, Assi~ Rnha, barão de Anajatuba, Cas
r.ello-Branoo Leandro • · · -
:roillo Barreto, Do.artl:l de Azev~iio, E•;angelista L'>bsto, 
Fiel de Carvs.lho, Fcntt!• , F <lrr~ira Vian:J.a, Mello Mat
~s, Mello Moraes, Piuheiro, Pereira da Silva, Pioto 
Vmll, Pinto Moreira, Si1_nei:-u Meades, ~imõ~s Lopes, 
I'aques o Cardcso de Menezes-

Lê-se a a?prov.:t-se a a~ta da &nteo, donte. 
O 8n - r• ~EcnETnro dá conta do seguinte 

EXl'EDIE~TBo • 

Um dncio do ministeri" da :o::arinh:t trllllsmittindo 
~ rl!qaEmmento 1n o:.::a o pe!o "VlCe-almirante cncar
l'egado do qusrtel-genersl, em qne os empregados civis 
da rl!sp4ctiva. r~partiç?io pedem augmento de vencimen· 
:!':>s.-A' commiseão de pen~ões e ordenados. 

Oub:o do mini1terio da sg&i:!ultura, commcroio e 
;,bras publicas, dc:volvendo o rcqnerimonto em que a 
ea~ara munioipRl da cidac1a de Parannguá pede a de
~rcta iio de meios ara abertu:-" do canal d 
11a provincia do Paranã -A quem tez a rcquiaição. 

Do1111 do 1· secretario do reasdo, remetteado, com aa 
emendaP f eit5B e approv•das peb mesmo r;enado, as 
;rcpc11içõ~s desta csm~ra estabelecendo, sobre propostas 
do poder €xcco.tivo, para S. A Impe~ial a Sra. D. l:z.abel 
Christina c S. A . a Sra. D - Lcopoldina e seu; augustos 
tsposos um patrimonio em tcrras.-A imprimir. 

Ontro do mesmo Eecrotario, remettendo, com a 
emenda feita o spprovada -oelo senndo, a proposição 
de!t!! c!!:::an, f .;zendo EXtensivos á obra J..llu.~ do Im-
1Jtrio do Br.uil, pnblicada pelo Dr. Candido Mendes do 
Almeida, oa f~-t!B G·:nJ.ig asàos DO! deeretos D. Ui6 
ee 1855, c 11brindo um cred!to ao governo. -A im
r:imir. 

Outro do mEEmo eccretz.rio, o:mn:.unicnn~o qne em 
- · - ema. o o o c1o es 

cacara :~olicitando o 11eu accorC:o para a emenda do 
:1. 3936, cecripto per engano, para o 'Jl . 3966 do decreto 
de 18S7, eita.do no projecto sobra mocd::s do troco que 
á me11ma e&mara enviou o senado, e resolveu este 
c:msentir nl!. cmcr.de..-lo.teir&da, ficando sobre a mesa 
para oc~ssião opportuna. 

Um r equerimento do Antonio J cté dcs SF-ntos Lesas., 
,teQindo restituição da qnantia de lOOS, im~orut:cia de 
duas ncta:J do theeouro do 50S cnda uma, ja recdhidns. 
-A' co:nmi~r.ão du fstcnd~. 

O:.ttro de Thcophllo Alfes dcs .Santvs, pedindo para 
1er matriculaé!o no 1• anno medico da faculdade da 
~ôrte, f.u~nd.o antes do noto os exames de preparatorioa. 
-A' oom:n.i.ssão de instra.cção publioa. 

Oti~o de Lui:t Pereira dcs Srtntos, pedindo pnra ser 
..:natric':'lado no 1• anno medico da faculd~de do Rio 
i.e J e::Jd::o.-A' mesma co::::lmisE2e. 

P:!.OCCSSO CO~TM. O m . DI:'I't:T ADO :F. DE P . TOLEDO. 

.Lê·Ee, c é r.ppruvac!o "C.Il ::.t:im~mc:J.t.e, o s~g :lint;, pa
necr: 

t Ac co~ mietG::.s r co.nid.s.s c e ccnr.~ituição c pede . 
.·es, c de justiça criC'l inal , cxa!llinhtâo o prcceeeo ins
:anrado contra o ~r. dcputa:io Fra~ci~c :l ~e Pauln To
ledo, e \ ê ;:n c:z:;,ô: o remltado do lieu cxa:lle, dandc 
llSr.im C:lmj,':r:iment() ao preceito desta augusta camara. 

• O r:-orccea:o f ci ioi~in c ':' ?:J:q-;::eb:a d':l padre José 

Pereira da Silva Barros, vigario da freguezia de Tau
ba.t.é, e do padre João AlTea Coelho Gllimarãea, coAdja.
tor da me&ma fregu.ezi&. 

< A petição de queixa foi apre&(nt&da perante o 
juizo municipal da 1' Tara desta ~rte em o 1" do cor
rente mez, e em 19 ee~te foi proferida a pronuncia, 
sendo o ré de ~ -

cr s quere antes qveJ:xac-se e os hner o querei
lado clllumni&do, imputando-lhes falsamente um facto 
qualificado criminoso pela lei e admiuhel de proceCi
mento oBicial da jt:.stiça, qual é o de ha.,erem como 
funccionarios pnblicos, e em razão do seu officio attee
tado faleamcnta, que u:n individuo era oasado e tinha 
filhos. 

c O processo contém : 
c 1. • O Jorml do Cotr.mtrcio n. 1 '73 de 25 de Junho 

nltimo, em qne se lG um artigo sob o titnla-Negocios 
- qua e cnoon a a l.IIlPn açao argul 

de oalamniosa, que é do teor eeguinte : • 
c Estas att(stações (doa querellantee), que pelo ca-

racter das eesocs ue as firmárão devião ser a ex -
aa.o a ver a e, sao Jtl8tsll:Xlente o contrario. 

c Já affirmárão ha bem pouco tempo em atte&tados 
que Benedicto José dos Santos et:a cau.do, e com filho& 
menores, qnando se provou, c é publioo ue a uelle in· 

Vl uo ao uo, e nao em • "· 
c 2." Um attestado oo:rn data de 27 de Dezembro de 

1868, do "Yigario Silva Barros, em que se declara • que 
Benedicto José doa Santas tem em I!Ua companbis dous 
filhos menores, e que é cidadão pacifico, honeato e hon
ra~ o. o que sabe de ~eiencia propria. 

a 3." Outro attestado do mesmo vigario, pust>do em 6 
de Fevereiro de 1869, declarando c que Benedicto José 
dos Sentos não é casacio em Taubaté, nem consta que 
em outra. parte o sej", e tem em liua companhia dous 
meninos, que declarou serem eeus filhos, quando aoli
oitou o attestado .a!lterior, não podendo elle attestante 

o 
filhoa. » 

c 4." Um certificado do ooadjutor Coelho Guima
rães, passad~ em 26 de Dezembro de 1868, aflirman~o 

doll8 filhos m~nor~s; é cidadão paoüioo, e so.atenta com 
86U honesto trabalho as pe180a supra mencionadas, 
servindo-lhes de verd.aueiro amparo, o que faz certo, e 
jura se neoeasario fôr. » 

c 6." Um attestado do mesmo coadjntor, ~::~taao em 
6 de Fevereiro de 1869, declarando sob juramento c que 
não ooneta ser Benedicto Joeé dos Sa.ntoa casado, e que 
este peàindo o attostado anteced.P.nte lhe deolarára ter 
em sua companhia do!lB filhos meno•e~, n~o sabendo 
elle attestante se são legitimes ou legitimado&, p::-rque 
não entrou ne~sa indegaçoo. ,. 

< 6 • O d"poimento de 4 testemunhas (Antonio Pinto 
Leal, José Por~ira Braga, JoEé Felippe de Mirania e 
José Pereira. Sampaio) qut' jnrão soôre a distribuição 
do r~fcrido numero à.o J11rnal do Comm~rcío por mais 
de 15 pcssou. 

~ 

cO qucrellado clefeDde-se, allegao.do ser exacta a sna . - . . - . , 
um uu~ero do periodico Mona.rchiltG, publicado ~m 
Pindamonhangaba em 28 de Janeiro i e 1869, no qual 
ee lê um artigo ooDtra a falsidade dcs atteatadoa pu-
112d011 em Detembro anterior pelos querellantea como 
nm acto taildente a illadir a autorid11.de superior para 
ee obter a escusa ou dispell!a de um guarda Dacional 
desi~ado para o eemço da guerra, cllipenaa que aliás 
a le1 EÓ ccnoode aos pais l egitimoa. 

cComiderada à materia exposta manif'eata-4õe: quo em 
Detem.bro de 1868 cs qu~rellantes, em a~taçõee sob 
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jnramento, e sob a fé ds. aciencia propria, afBrmirão 
a que Be:1e~.icto José dos S:mtoa tinh~t em sua compa
:eb.ia deus nlhos menores. 

c No e::.tretanto em Fllvereiro de 1859 oa me~~os q_ue
rdla:r..tes d~clarárão c quG o mesmo incllvi1ao não era 
casado ::a ;:~rochia de T~ub:lté, nGm. lh.e~ con~ta.va que 
o fosso3 em ontti! p!l:tte; q12e tinha em eu!l comp:mhia 

"" "' - , "" 
t~edio o pr:meirv attesta.d.o; qa." não podião attestar 
h::.v~r c incubado pai re:~onhecido cs menores como 
eeus t:lt:cs, ma.s q:.1e tão s6:nente os tinb.a. co~o t~('f:. ~ 

« De&ta. conbmt;-.~ão se evidencia. 
<Que qu::ndo os qtlerell&ntes attestárZio em Dezem

bro de! 1!:168 qu~ o:; soh::editos menores erão filhos de 
Ben()diato J:>sé dos S::.nt<Js, affirmár~o um facto de que 
não f!lh:io cert~z1., e de qu1 apena~ tix.b.íio notioil\ por 
inforn:;·.çã? sus;?eita da pr.rto ía.~,;sesaada em obter o 
~ttestti.d.o. 

c Q 1 ~ 0r; mesmos me:1orcs não podem ~er considerados 
como filhos de Baneclicto Joaó C.cs Santos, porq~e nem 
proceic:n do legitic::.o matrimon:o nem são r!4conhe~ 
CJo.os per me10 a gum ega . 

c Os ~on~res, C.e que aqui se trata, são filhos, que em 
direito ce dencmini\o- <oulgo qua'stti -; e a lei lhes 
não r<!o:::nhe:J::J pai, e Eómante admitte a certeza da fi-

:1 n 1. es s aucnms 9.n<:ms.s nmguem 
p6de, n respeito delle~, affirmnr a paternidade, cu fi
liação p1:oterna, como o pra.ticárão os querellantea. 

c ~ra, ~e os quere!l::.ntes at:e3tárão o que não sabizo 
• ça 

guida no :'.rtigo ~espol:l.S&biliaado está. provada. 

c ConseguintemGnte o querelhdo Dr. Francisco de 
Paula Toletlo aatisfez a disposição do srt. 231 do oo
cllgo criminal, e não póie ter oulpn, não devendo por 
isso continuar o processo contra elle ill.fltauraio. 

c Tal é o parecer das comminõ~s a quem ests an
gasta camua incumbio do exazno do mencionado pro
cesso. 

X. Alencar .Araripe.- /1!, F. Corria..- .t. A. áa. Siloa. 
Nune1.- J. I . Teia:eira Jur.íor.- L. I. Du7ue-Estra.da 
Xeia;eira .-1 de Sov.:a Reis. » 

' pareoerea: 

Pl\ETJ:~ÇtO l:IE lf()RA.DOI!.ES DA CID.LDE DE lllA.CA.PÁ. 

< A oommisaão de estatistioa, a quem foi presente 
uma representação asaignada por 387 moradores da 
cidade de Msca.pá, provincia do Patá., pedindo a eata 
augusta ClttU:ra a appro1'ação do projeoto ·Il. 48 de 
1853, que foi approva.do em r disGussão em sessão de 
7 de Junho do anao proxiJio passado, e o p~recar dado 
sobre o meemo em 13 de Agosto de 1859, pela com
tni')aão de estatistica. de então~ aohaodo da mais alta 
tranAcendencis. a matClria de que trata o projecto, e 
dignas da maior oonaidcração as ra:ões em que apoião 
os potioionarios a sua pretenção, o tendo em attenção 
que apezer de ter sido pedidos ao governo desde 1 S de 
Asosto do mesmo anno oa esclareoimentoa indispenaa
veUI quer áoeroa da poptllaçio e recllJ'Soa de todas sorte 
qne ora possue e prcmette para o futuro o dito ter-. . . . . 
C.ell!a nova ores.ção, ainda estea não lh.e forão minia· 
trados, é de parecer qtte de novo s-3 aolicit9 esses escla
recimentos para Eobre elles emittir a sua opinião. 

<Sala dM comtliliaõe1, ezn25 à~ Agosto de 1870.
Jo•é B da Cu'lhil Bitttncourt.- Cwlocho Cardo•o Fonlet. 
-Barao rle 1/..ra~agy. • 

Plli:TEJ(ÇÃO Illt D. F. T. DE V. GO~ÇA.LVEI. 

c A com:nia&iio de marillha e gnerr&, teaào esam 
nt.d.o de nove o r(;querimento o maiJ papeis de .D. FrtLu· 
ciaoa Theodolinda de Vuoonoelloa Gonçalves, e reoo-

TO!'dO I\" 

nhe::enao que S. rescluçã~ do GarfO legi:htl\•o ae 6 de 
Maio de 1864 não preci.::?. de in~erpretação, :s.da t~:n a 
accrescentar ao 15eu p:re~er n. 98 C!o s:lno fmi!o, já 
a-;.pro"\'ado pür esta Rugusts. OIUllara,respondendo-ee 
M!te eentiao so minitt~;:-io c1a fazenda. 

« Sa.la dr.s commissõl:s, em 25 de .Agoeto de !870.
Ro!.rigo Silt·a..-Boni(Qcio de Ãbreu. ~ 

Pllt:Tl:~çlo DO PADUE :. 1\, ll'C:iÇÃO. 

c A com::cissã5> d~ pensõ~3 o ordenaclos, te!ldo· ex:s.-
, cs o o;. re os 

Rodrigues Munç'lio, pe :!indo Il1?0Se!ltad.oria no lo rr4r de 
vigarío coitado da fceguezia do Rio-Pardo do bf3pado 
da D!amnnti::a, c-~m a coogru!l. qtl.a receb~, é de ps.
racer qa.e a re~p!3ito se peçã) informr.çõcs &~ gGverno. 

c Sara das commi~sõe~, em 2ô cie Agosto tie 1870.-
A. S. C:~rmiro áa Cu~hCl-1. O. Gomes l!e CaJtro, » 

L~:n-se, julgão-se objecto de delibe1 açiio, e vão a 
imprimir para 0:1trar na ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que conclue:n cs seguintes parecsrea: 

!'U.TCRALISAÇÕES 

« A' ccmmiasiio de constituição a poderes foi pre
sente o requerime:..tõ de JoEó Lino do Couto Junior, 
sub.i}t~ portuguEz,. pedindo ser naturalieado oida~iio 

tos q::1e resido no Imperio ha. 16 annos, que é assado 
oom Brr.zilllira, e que é commerciants (l artista estabele
cido .ha annos M cidade de ~aman~ap~~ _pro'Vineia da 

anno ss suas deoláraçi5cs ·pernnta a respectin ca-mara 
munioipal. 

c Etll vista do que, a commissão é de parecer que se 
adapte o segninte projecto ao resolução: . 

< A asseillbléa geral resolve: 
c Art. 1.• Fica o governo autorisado s conceder carta 

de na.turalisação de cidadão brazileiro &o sa.bdito por
tnguez José Lino do Couto JllDior, residente e estabe
lecido em Mamanguape, provínQia da Para.byba do 
Norte. 

c _Art. 2.• Fioão revogadas u disposições em con-

c Sala das oo:nmissões. em 25 de Agosto de 1870. 
-L. A. da. Silva. Nu.Nl.-1. 1. Teicreira Ju'lior -lCanoel 
Fronci1co Cor-rta. :. 

MA.TB.fCUIA DE f:STCDA.t'üi!:S. 

c Joeê Serrano Moreira. da Siha ped.e para matric:u
lar~:;e no 1• nnno da faculdade de medicina ela côrte, 
nã.o podendo ser a.dmittido a exame do anno lectivJ 
sem mostrar-se habilitado ~o exame de histeria que lac 
falta. 

< O eupplicante ~llega e prova com um attests.do que 
se achaTa habilitado para fazer o referido exame, e que 
deixou de o fazer por ae a,oha.r enfermo. 

« A oommissão de inattucção public11., attendendo a 
que o supplicante deixou de fazer el:a.Ine por f~Jrç& znaior 
e não porq11e tivcSEe de aurear a re~peo_tiva auls.~ ofte
reoe á camsra doa Sra. deputados o segmnte prOJeoto: 

« A sssC!mbUa geral :r:'lsolve : 
c Art. 1: Fioa o g~vorno autoris11.à.o para mandar 

desde já matricular no r anno Jllodico da faculclâde da 
côrta o slumno José Serrauo Moreira ds:. Siha, o qual 
não poderá ser. ~ilmittido a exame d_o anno .leo~vo sem 

u Art. 2.• Re,ogiio-se as a.i&poeiçõea em contrario. 
< Sala das eommissões, 24 de Agosto de 1870. -Bo

ni{a.cio de Abreu. -Ferreira rle ..4guielr. - Duarte dt 
~;~~-. 

FIXA.Ç:i.O J)A.S :FOIIÇ.U DE TE'811.~.-PE:SSÕEI A. IliVEli.I!IOS. 
~A.TUULIU.ÇÕES. 

Enirão s:oooeeeivamente em di&OilYic, e !lo appro
ftdaa .ern debate, aa redacçõea sobre a fi:u~o Ciu 
forçaa de terra, ptlliÕea a cli1'enoa e natvalínç~a, 
qu• for~ a imprimir na sertão antecedente. 

'3 
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ampre5timo de 35,000:0001 para o prcl~ngamento da 
estrsda de f~rro de D. Pelro II. 

Consultada a o:un.ars, aiees resol're pela s.ffi.r::nntiv&. 

ORDEM DO DIA. 

ESTllA.DA- DE FEli.Il.O DE D. l'EDUO ll, 

Ccntinúa a 3' disonssii:o d~ proposta do poder ex ec-c. • 
t:vo qne autorisa o governo 11. contr::-..hir um e:::nprestimo 
de 35,000:0008, desti!laco a c:mp!etsr ss linh::s da 
eatrat!a. de ferro c1e D. Pedro II, cem as emendas 
apoiaalis. 

O Sn. BE:-õJAliilf requer o encer!s.mento da disc:Issão. 
Sen 1o a oa:nara. oonsultads, ru&olve pela affirmativa 
Poatil a votos a proposta, é approva.da com n seguinte 

emenca: 

As outras emendas sio rejeitadas. 
A ~ro_po~ta, eendo _adaptada, vai assim emendada á 

oomlmBeae elo reclao9&o 

PEDJDO DE aoCIDS'Ello"TOS. 

O ~"'· Coub (pela ordem):- Sr. pre(i<ienw, a 
camara aca.bou de resolver qna se aJteraSBe a ordem. do 
dia de at:llllDl:tã, quando devia ser discutido o reqneri
znento do nobre deputado pela provincia da Sanh·C~
tharma, faxulamentado na sessão de 13 do correnie. 
Peço ~or isso a V. Ex se digne dG consultar.a cua se 
conoene nrgencia para a disonssão de~sa requerimento, 
na qual procurarei responder ás censuras dirigidas ao .. . . . 

Consultada a camara, concede a nrgencia pedida. 
Entra pottanto em diaonesão o reqnerimento do 

Sr. Galvão. 
O Sa. PusiDENTl: : - Tem a palavra ~ Sr. Corrêa. 
o Sr. Corrêa: -Sr. presidente, o nobre depntado 

pela província de Smta-Catharina1 diriginiio 11.0 presi
dente da mesma província algumas censuras n.a. aes11ão 
de 13 do corrente, itnpô:t·me a obrige.ção, a qne não me 
esqui.,.o, de defende.t esse presidente. 

Se o nobre depnt11do, tambem em s.ttenção n Illim, 
aentio ter de censurar aquelle funcoionario, com quem 
declarou manter relaçõee de amizade e oolleguismo, 
não menos sensível me é a posição em qnc o nobre de· 
pntado me oollooou, nio tendo pnrs. cem S. Fx. :~enão 
clliposições favoraveis. 

Voa servir·.me dos proprios documentes fornecidos 
pelo nobre deputa~o. Foi par i~so qud esperei a publi
esçio õ.o seu discurso. Minha tarefa é npresent&r a esta 
a.ug:uta camara, em sna5 verdadeiras [>roporções, o faato 
~que o nobre depnts.do se referio , deaoindo-o das 'res
tei! e:z::agerad.a! qug a.ngmentárão suas climeruões. 

Aprac!emoa o facto com todas a& ciroumetanoiaa. 
A be::n do desenvolvimento do eommereio da cidade 

da Laguna, que tem a l!ien serviço uma naT~ge~ção de 
cabotagem, bonita, na graciosa expressão cfo nobre 
deput&d.o ..•. 

O Sa. GAI.TÃO:- Muito obriga.do. 
O S11.. CautA. : - . ... crganiaou-se ns'luella cidade 

uma co-:npanhia para aoquisiçiio de um 'fapor, que se 
occapa.sse em rebocar os ns.vics que de-manda~;sem a 
ban11, a qu11l não é de facil aceeEEo. Os lucros, porém, 
não eerião 11uffioientcs para a manutenção da compsnhia, 
q~e teve <ie requer<'r á 888emblée provincial a eubnn
çãc de 1 2:0008 annuaes, concedida p)r lei de 4 de Maio 
do 1869. 

O Sll.. GALvA.o: - Com a condição de fuer du!ll! via• 
gens por mez. 

O Sn.. Cc11.nh : - O vapor deviu lazer dues vingena 
:POr ~e~, entre o pc.l'to dA Lsguna e o da capital da 
prOYUlCl&. 

Tam&aha subvenção, pelo esp~ço de 15 annol!, não 
seria justificada sór:::ente por este pequeno eerviço. A 
lt:i U:üpôz outrcs onus ú compsnhis, como o de fazer 
couduzir gratuita!l'!ente l>S malus da corre~o. C.e dar 
pass~ge:n ás pessoas que o govl!:tno det~:.:'lli::-ns~e, e 
acl::n~ttir cargas que não <:xoedessem :i n:eta~e da !ots.-
pc o vapor. 

Mas, ain~a sssill:l, enten<len o legi9lador proTinci!.l 
que a COMessiio devia ficar dependente de un:: contrato 
entre a co::npsn!::.ia e o presidE"nte da provinc!a, conforme 
este julgasse m&is conveniente, det~mninando (o quG 
pa"!:eceria singular em l·' i que autoris:1va a celebração 
de u·~ ' contrutc; se o; fn~tos n:'!o viessem justificar o 
legiebkr• que o presi2ente da provinoi<.~ e::tp<>disso os 
regulamentos ::;e:esEarios p~:a a boa e:s:~cuç~o da 1(:-i. 

A snbve:ação d6via ser paga àesd.e o dia em que prin,;. 
cipistse a mn-eg:.ção entre os doüs portos, c1e ::ccordo 
com o presiJeute ca provincia. 

Mse a Jlavegr.ção começon sgm qne tiveo:o havido 
con~:rato oom a proÕsidcncia. Creio mesm:> que tf!l con
trato r.índa não o:x:iste. 

Se isto nã<? é exs~to, 

O 5n . Guv:\o: -Niio contesto. 

O Sa. Coa.ntA.: -Não e::tietindo o contrato, o nccordo, 
do qnal era dependente o pagamento da subvenção, 
começcu entretanto a nfm~gação. 

O Sa. GALVÃo : - Começou. 
O Sa. Coaah:- Não tinha então a oompsnhia di

reito á subvenção, não estando realizada a condição de 
que dependia. 

Principiando assim a navegEçiio, o presidente en
tendeu dever expedir o regalamento a que a lei se 
refetia. 

Em qualquer lei seria. desnecest:aria tal dispcaição, 
"fisto q~e ~elo s:ct~ addioi';ln~l co1npete aos presidentes 

) 

para boa execução das leia provinaiaes. (.Apoiaào1.) 
O Sn. G.u'VÃO : -Quem negou isso 't 
O Su. Coa»h · ~ Pergunta-n:c V Ex. quem negou 

isso'? Maa note que toco Ile&b pr.nto simplesrcente para 
mCl5trar 'lUO os factos vierão revelar o aloanoe que podia 
ter nms dieposição, qu~ em sualquer lei, quanto mais 
na qo.e aa.toriss.va a celebrayao de um contrato, psrece· 
ria singular. 

Expedin:io o regnlamento, o presidente da provinoia 
nellíl ioolnio as condições de que não presoinâiria se o 
contrato se fizesse. 

Pro,.ocou at1 ce11suru do nobre depntaclo uma C.e!sas 
condições, a q:1.-; 2.::d:'!Y:1. 11.,.e, 9.m~ndo o $arviço publico 
exigir, o upor será posto á disposição da proside:aoia~ 
correndo por conta do governo a àeapeza oom o com
bnstivel. 

Esta ccndição podia ser estabelecida, já oomo oom~ 
penss.ção pela subvenção, qne de outra eorte seria 
excessiva, hs,.endo tão curta àisl.ancia entre os pcrtoa 
do De1 ~erro e da L~gun:!, já porque o presidente da 
provinoia csta'ra antorisndo p::u s f :>.zer o contrato con
forme julgasse conveniente, como se 'l'ê na lei que o 
ncbre àeputado publicou iutcgtalmente com o seu dis-
curao. 

.AEei m se tem procedido em contratos •emelhantes. 
Ainda nos ultimamente celebrados pelo miiÚstério da 
agri;;.ultnra p~ra ~ navegação dos portoa do norte e do 
sul do Imperio, e de Montevidéo a Cnyabá so incluio a 
clausula de poder o governo, emcircumstanc:ia.s extraor
dinarit.l!, lançar m ão àos vapores para o ecrviço do 
Estado. 

Como, pcis, diaee o i:lustrc deputado que se fJt uma 
o!Tenaa a a direito ue propriedade d~e Catbarincosee'l 

O f n. GAt.vlo : - V. Ex. encontra estas expres3ões 
no meu dh onrso, porém cem refcre::cia eo t~legramma 
do presidente. 
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O Sa.. Cout;.. : - Bem; não proseg";lirei. Desejo 

sempre exprimir-me oom a maicr cxactid.ão. E bastiL 
a fiel exposição dos factos para compleUl d2fesa do pre· 
sidente da provincia de Santa-C2.tharina.. 

O Sa. Gn~io:- Creio que V. Ex. ha de ter düli
culdade em justificar o ecto, apczar do seu talento. 

... . . . - o u poz, aegn o 
pude conclu1r de suas ebservsções, que a disposlção do 
regulamento, a que me tenho referido, dá á pre!ide::~cia 
o direiro de apl?liccr o v~po:, q~ando e com:~ lhe 

) . . 
Não é o qne se conclue d1111 disposições do regula

mento. 
A lei determina qne o npor faça duas viageD.S men

liaes á capital da. provincia. Portanto, em que oocasião 
póde a presiuflnoia reclamar, a bem ela provinoia, os 
serviços ao vapor pert~noente á. companhia. Ca.thari
nellSe '! Sómente no int~rvallo de uma a outra viagem. 
A neoeeeidade daquellas d11as viag~n! mensees tambem 
está, como era de rigor, no regulamento, que deve ser 
entendido no complexo de suas disposições. 

.Msim antendidã. a disposição, como deve ser, não ha 
f r nsu · • 

a subvenção, não pequena, com que a provincia auxilia 
a compariltis. 

Ex:igi:aao a presidencia o servi~ do vapor, respondeu 
o direotor da com anhia : 

c Em resposta ao ofticio de S. Ex:. p6de V%ll. coxn
munioar-lhe c:u~ é impo:i"''el seguir hoje o -vapor Ile~· 
pi~oba, e que a compànhia. ~6mente ~e ob~ig~ a otun-

e 4 C.e Maio de 1869, que é, fazer duas visgene no 
me11 entre ew capital e este porto. ~ 

O Sa. G.uYio : -Vê V. E:~:. as oomequenciaa da 
precipitação ao presidente. 

O Sa. Cout& : - Como diz o direotor que a nnics 
obrigaciio que a lei impõ9 á companhia é a de fszer o 
Yapor duas viagens mensaea entre aquelles portos't E' a 
propria lei qne esta.beleoe terminantemente outros onns 
e determina que o contrato aom. a pronncia seja feito 
pelo modo que a preaidencil julgar mais conveniente. 
Ora, ~ão é para estr_anhar qae, recebendo tal resposta, 

O Sn. SILVA NuNEs :-0 prer.idente é um ftmc:Jiona· 
rio publico muito distincto. 

. . 
mettesse o taoto. 

O Sa. CoadA :-Porque reclamon o presidente da 
provincia os 11erviços do vapor dn companhia Cathari
nen:e1 

Julgando da ocnvenie:ccia public:t examinar por ei 
a.<1 necassid~des dos municípios e das co!oniaa ds pro"''in · 
cia, o presidt ntJ já tem fllito com. esse intento algum4a 
Tiap;ens. 

Não vejo que haja neste proc:Jdimento motivo para 
oensura. 

O Sa. G..tn:io :-Eu a.inda não f..Uei nas '\'iag~ns do 
presidente. 

O Sn.- CoB.llt~ :-Elle reclamou os serviços do vapor 
'P&ra poder mais facilmente p~rcorrer Bll colonias; a 
êstas viagens sabe o nobre deputado qt1e n ão s!o de 
recreio. 

O Sa. G.u;vlo : -Tem pereorrido outros poRtos que 
não são eolonias. 

a. Ol\1\ ~: - sae que o pree1 en e a pro-
vinoia tem procnrado ez:amina.r peBSoalmente as ne'les
Eidades das diversas localidades. 

O Sa . GA.Lvlo :- Por quo ve.i V. Ex. por MBe lado 't 
O E a . CoJlRh: - Quero di!ll!ipa.r qualquer du"Vida 

tobxe os motivos que têm determinado es11a11 viagens. 
O Sl\ . G-Lt>io :-Para quo toca V. Ex. em um ponto 

em que eu não tcq uei 'l 
O Sa. Co uh: - Tenho ouvido attribuir a fins po

li ti aos a& 'Viagene que alguns presidentes tlm feito a. 
varioa pontos das provinoias, de cuja admini.etraQio estão 
eDcarrogadoa. Deeejo l~mbrar qne na provincia. de San-

ta· Catharina ~o se tem de prooeà.er a eleição alguma, 
nem a do memoros da lli!Sembléa provillcial. 

Foi, portanto, para. attender a. ntna reoonhecide ne
oeseida;le publica qne o presidente da provinoia exigia 
os serviços do ,.apor da. oompsnbia. Cath~rinense. 
• Não senao .attendido, deolarou, e podia fazê-lo, como 
á demons - · 

snbvenção. 
Se a lei concedesse a subvençZ:o, se:n tor!la-la. de

pe:a<iente de contrato, logo que 11. oompantia ooo::.eçasse 
a nave a ão ou se c:z:i iodo-o elle eativeaee · 
na' a..:tonswe o s.eto do pre!idente, e':ltão o nobre 
{!ep!ltaüo poderia oensuru. o mellmo presidentQ se ex
pedisse ordem naqu.elle sentido. Ms.s, se a companhia ain
da nã:> tinha direito á snbvenção, 11e a condição para 
isso necesearia nfi:o estava satisfeita, :não houe e:z:oesao 
slgum da pcrte da preeidencia. 

Teria o presidente o intc.ito de prejudicar a com• 
panhla 't 

O regulamento que o nobx:e deputado cellllurou !or· 
nece em contrario -proTas cabaes. 

A lei de 4 dB Maio de 1869 obriga a companhia a 
oonserv;n á dispoBição do_ governo, durante c:s 15 annoa 

para a oonduoçio gratuita de cargas. 
O Sn. G.u;vXo :-V. Ex. por ahl não Y&i bem. 

~ 

por 

esta obrigação aos seas nrd:~deiros termos, dcrc:IaraDdo 
qu.e a. co-mpanhia póde usar àa. pa.rte re6ervada ao go
Terno, todas as TeZ!S que e11te nio tiYer cargas pB-"'11. fuer 
t1ans ortar. 

A lei de 4 àe Maio nie oonoeae preferencia á compa
nhia para o caso de estabelecer-se navegação por npor 
entre cs portos do Desterro, Itajahy e S. Francisco. O 
presidente da provincia, entendendo que e ata prefere no~ 
era de equidad.e, cstabeleaeu-a no regulamento. 
Qu~m arsim procede p6de ~er l!lconaado de desejar por 

qualquer f6rrna contrariar os interesses legitimes da 
companhia Ca.tharinclllle de navegaçãe por vapor 't 

H a. razão para dizer-se q ne o presidente da I?rovinoia 
julg:~. poder dispor d9. propriedade dos Cathannenaea' 

!'elo unioo facto até agora aocuas.do pelo nobre depll· 
tad~ •. e cujo nloanc.e a caii:lara ~!ltá ettfficient~mente 

, - s a qn 
a provinoia de Santa-Catha1i !la está ao eul da lei, com
parando-se 11aa situação oom a ds malfadada Irlanda <t 

O Sa. Guvio :-E mtlito ao snl. 
o Ea. JUNQ'UElU :-Ra. de !ler-ao sal da capital ao 

Imperio. 
O Sa. Con11h :-Por qne tronxe o nobre deputado a 

atta casa o rsqaerimento que estou discutindo 'f 
O nobr~ deputado o declarou: foi porque o aoto, 

que censurou, carece de remedie ptompto, immeaiato. 
Tomo a liberdade do perguntar 110 nobre àepu~ado 

de qna m~do n usembléa geral p6le dar rcmcCio a esse 
acto, ee a lei que autorisou a expediçã<- do rep:ula:nn::1to 
não está oomprehendida em nenhum dos nnioos casos 
em que. pelo ar~. 20 do a.cto addicional1 fiio revoga. Teia 
pelo poder legielativo as leis provinciae11 't A que&tão é 
puramente provincial, e o nobre deputado, di~r:ro presi
dente da. aesembléa legislativa de Santa Catharma, ti::1!la 
alli aza.da ocoasião par trat~r do Bl!sumpto, em ~ro1e:::ça 
de collagas Il:lais oonhecedorea dos factos. • 

O Sa. GuvÃo :-Para o anno, não'! 

O Sa. C ou h :-Quando ~ reunir n assembléa pro-
vincial. · 

O Sn. Guvio : - Entretanto o aoto ia produzindo 
os seus efreitos. 

O Sn.. Connh :-O acto não dei:r:ou de proaum s:?:a 
e.trei to!l pela apresentaçãl do r~querimento do :cobre 
deputado. 

A directoria da companhia. entanden que o vspor 
n"ptroba devia ser poato li dispc~i~o da prer.idencia; 
e, terminada a qut~atã:>, nlo ha deaintelligenoia entre 
aquella e esta.. 

O Sa. GAL, :\o :-Estimarei muito. 
O S11.. CoutA:-0 nobre deputado em 11eu clis:urso 

fer; roferencia a o11tros abueos que dial:e co::z:u::~e~iàoa 
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pelo p!esidente da pro?incia ce S:.nt~-Catharina, e 
d.eclarou que talvez cs trouxesse S.l conb.eoi::nento da 
csmara. 

Se o ncbre deputado t:s!im proceder, ouvirei com ~ 
à.e'fida. :.ttenção ruJ euas <Jb!Y-'rvações. 

Mas 11e o pri::te!.::o fa.eto, c s.tó agora o ur.ieo, q·.1e o . ' .. '" . . -
atl.tss q'!le dirigia au ?tesi ente da '.lrovincia de Sants.
Catha:ina, é o que :.cabo d~ ref~:ir, prccur!:.::J.do fazl!
lo com tcda. s. ex.\otiiã~. a!l.im~-me s. espera:::1çs. ac qua 
OS outi'OS faJtos não hão--de fs.ZQl' eom que o eetaM 
preaiileut-3 da provi:J.cia de Santa Ct.th?.Iins. petc!'. o 
bom c~::oeit:> que se esforça por ~crecer de se-:ll! c,:n
ciaadãoa. (Apoiador .) 

E, se a:sas' squelle presidonte Z!:ereaer censoras, 
prefiro que ~ejio moti•ad.aa e.ntss pelo ~xcesso de zelo 
em ad,ogar os intereases da provincía, do que pela fa
cilidade eo acoeiler !l& rogativsa C:o interesse parti
cular. 

Ani::ts.-m.e tambem a esperança de que o presiden
te C.e Santa-Cath!rina, apezar &s ceruuraa que o nobre 
deputE.ào jclgoa dever fazer-lhe nesta c~, oo:ati::J.nará 
oo::n s. me3IIla serenids:ie de animo a co.id.ar com afin 

s t!lteresses provincna, manten:io ne!la n. situação 
q"Je mais co!lforme fôr á. plen:~. exe::ução da politica do 
illuetrado gab~ete de que é delegado. 

c:: ,. 

O ~& ContA.:- Voto contra o requerimento. Se 
usim não procedeeso, pod.eNc-óiaeuPI:ôrque não confio 
na authentioidade dcs documentos que o nobre deputado 
aprçsentou, dos quaes pecle eópias que, pertante, me 
parecem desneoesaariae. (Muito btm) 

O 8r. Galvãe (para rt.rpon~r) :-Não quitara 
St. presidente, que o nobre deputado pela provinoia do 
Parw tomasse as minhas palavras em aentid.o dheiso 
daquelle que ellas têm :asturalmente. como aoonteoeu 
em seu di&curso. 

S. Ex. duvidou da authenticidade dos documentos 
qne li. 

O Sa. CoadA. :- Não, senhor ; disse que votava 
contra o requerimento, porque de ontro moiio pcd~r-ae
hia aupfôr que du'fidava dessa authcntioidade. 

.. a. .l.nA.o:- em, então nao inBist1rei. •.• S. Fx .• 
na defesa doa aotoa do aotual administrador dit pro
víncia à.o Sauts.-Cathario.a, afastou-se inteiramct:te do 
pcnto de vista qne e:::1 tinha tido. Em vez de S. Ex. 
examinar o facto pratioaao pelo preeidente da provincia 
de Santa·Catha.rins, procurou inquirir se eSEe preei
dento tinba fs.oolda.de para obrar desta ou ciaquollt:. 
maneira. 

Não neguei, Sr. presidente, qoe o sotnal adminis
trador da provincia e:~tivesse autorisado para contratar 
com a ccmpanhis Catha~inense de navegação a vanor 
entre a capital e a Lsguua, não neguei que tive9se a 'fa.· 
C1llaaae de regula!Xlentar a le-i que contém essa disposi
ção; o que disse foi que o aotc por elle praticado, Pem 
que a o~::npnnhia de nncg&çio a vapor fosse ouvida, sem 
qliil ao~ntas~a :ts novas clausulas, os noYos onns impos
tos no rt>gulamento, crn um excesso de S. Ex. 

O ~n. CoutA. : - Nüo h~ tu. 
O Sa. Guvlo:- O pro,idente da provincia níio à.e

•eris. ter rcgul:.mcntad.o ~lei antes do hav~r coi:tratado 
com a companhin. 

O SR. ContA:- Foi o unioo reoo.rso que te,·e. 

arêl; e t~to era esto o fim piinci~•l da c c~ plshia, 
que os se'llll estatutoa t.ujeitos á approvsçiio do gc,.emo 
geral o dizem no ee-:1 ar1i 1." 

Como, pois, podorii! a oomranhla ce navogsção entre 
a Laguna e a capital enjeitar-~e ss eventn&lid:des do 
sern~o publico, deiX'Kndo de ter Ee'll'pre pro::z:pto na 

• r i rc cqu s. 
O SR. ConntA :- Foi porque aol>itou a subvenção. 
O Sa. GALYÃ.O:- Solicits.ndo ums subv.:nção, não 

se lhe podia. exigir qne se apartwe eempletsmente 
dos fins a que !e deetina.va. 

O Sn. Connh: -Completamente, x:ã:~. 

O S&. GA.tvlo: -O Rctnal administrador da tn"ofin
cia, regula;men~l?-io a lei, estabelecc11 o onUB C.e :pres. 
tar·se ~companh:a, sempre que o go"''erno da provmcia 
necess1taese do vapor, e eem que a companhia acubease 
da existenoia dea;;e regulamento, p:~is que não o reoebea 
senão no dia 27 do psuallo, S. Ex. no dia 26 telegra
pbava ao d.irector della para que prestasse o t>anor, o 
qual recU$&Ildo 661 porque não podia deixar de prestar 
os aerviçoe na barra o resi e · · r um 
OUtrO offi.cio Ietorquio a:~endo que a.tá pod\n. COagi-lo 
lieto como os proaidentes têm c~mpleta fac~Hade p~ 
~P?rem dcs nuvios estacionados ncs portos dss pro
nnotas. 

O Sa. Coaab:- Esae dfioio V. Ex não pablioou. 
O Sa. GAnlo :-Não publiquei? 
O !3a. Couh :-Com essa elansula, não. 

O SR. G.u.vlo:- L'3rei a V. Ex . ; porque o Jornal 
~o Commrrcio m.en é da mestra edição do de V. Ex. 

«Em reeposta ao telegramma, of!ioio de Vm. de hoje 
datado, copiando um telegramma auignado pelo direc
tor da companhia Catharinense, Joaquim José Pinto 
d.e Ulyaséa., esta preaidenoia tem a dizer-lhe que 
es~anha o prooadimento do sobredito dircctor, e cnn:.
pnd. o ~eu dever em orde~ a !azer re~peitar o principio 
da autortdad.e e as deter:nmaço:!s lttgaes da presidenoia 
o que sina de governo, e fique nquelle director 11~ 
intelligi!ncia de que esta pre:i1encia não recebe insi-

enM de seus de1ereP, e farâ com .. 
preb.end.er os seus direitos na altura de sua autoridade. 

< A.ind~~o quando o 'fapor I:apiroba não foese larga
mente subvencionado pelos cofres da provinoie, ainda 
ctuaud.G nãG estive~e ejeito aos re~Dlnmentoe e tsbel· 
laa de que trata o art. 2• da lei pronnci:U de 4 de Maio 
do anno paser.d.", é certo que co -presid~nt~s pod.e:n cüs-
pôr da msrinb.s nacional e~t!:cic n \da nos porto11 de 
sua~~ pro'l'in.~ias a bem ds. ordem c tra.nquillidade pu-
blioll e C.e qualqu3r ramo de serviço n~:cional coxno ell
tender conveniente, nos ter::r::cs da lei de 20 de Outubro 
de 1823 'rt. 32 declars.clo ror portaria à.e 25 de Ju-
nho ae 1825. ,. 

Ora, se isto não é uma a:neaça, &;; não quer dizer que 
obrigará. a companhia a cuCl:lprir a ordem que tenha 
expedido por meio ele um tclegrR.mt!la, o.:1tão não sei o 
que quiz aizer S. Es. com bso. 

O ~a.. Couh dá um apar~e. 

O SR- GA..t~:\o :-Por m:üa que o llobre àeputs.do i:l• 
'oque cs 6eu~ sontimentos fratcrn&es .•. 

O SR. Con11.tA::-N~o invoqaei. 
O ~n . Gn-vÃo :-.•• par mais quo ~o e~force, t:liil ohe-

Gu,·Ão: -Se S. Ex. ti::~ha no'fo& ouus a ará nunca a oii.cr · uetificar o acto co a ~ . ·-
------~e~~~~,.n~~eu~~~~~UY~~~~rlri~,-T.l~~,-~---5~en~t~e~;~&~é~m~~e~q2u~e~Si.~E~x~.h~R\ii~a~-s~e~f~u~n~dta~d~o~,=?.~cr=a~:n~a~n~-~---

mesmo era uma razão e mais para que n~o regula- dax eete officio tal como acabei de ler, e:n ai~pceições 
:::.e~:.tas;e a lei, n?io fosso precipitado. que di~e!ll respoito unicamente á marinb!l de ~e:-ra; 

O ~R. Coaats. : - Niio houve precipitação. c comprehende-se quo, ta os naYios mercantes est; ..-ossem 
O Sn. Gu,·:io : -R~galnn:entando 8 lei por eeta sujeitos a tal arbítrio, a propriedade p!::rt:culnr de;ap. 

t:a-:=eira, ~em contato, eom accôrdo anterior, s_ Ex. parecia. 
VlO·se na. triste contin,z.eJ.oia de nfio ser obedecido pela Eu nm n esta tribuna, Sr. pre~i.ie:J.te, defencor o sa-
ocn:pr.nhia: S. Ex. quiz obriga-la a cumprir 0 ragula· grado ai:reito de proprio3ade o<>arantià' pela ncsss cc::-
mento ; osta, \"Cndo que oom isto se deniaYa inteira- stituiçso: se S. Ex. puieSBe dia pôr doa ::a Tios ca com-
me:lte doa. fina a qne s.e pr<>pnnha, raousou-fe. panhia, a s~u tFlante, som qne ella ti.,esse scco::-àaO:o, 
• Sr. presidente, eu dl.tise em moa discnreo, na sessão cousc::J.!iio 1 e:ctiic nós não t~ria:nos mais u garaut:ss 
c:.~ 13 do corrente, qne ~SBa companhia tinha aido orgs- prcmettidas pelo art. 179 as conatitaição. 
nu.ada. com o fim cspeotal cio prestar rllboques na barra O Sn.. Connh :-:túaa V. Ex. vê offe~a ao :iireito do 
:ia Lag~a, lila~ peril;oea, em quo àa um biUl.co de propriedade quando aqui aão ha. 
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O Sa. Gu.,Io :-Não ha, querendo o pre~Bente coa· 

gir! •.• 
o aoto ao presidente clll provinoia foi tal, foi t:io cla

moro!O quo :L compllnb.il escreveu immedia.tamente a 
a seus l!ubscrlpwres dizendo·lhes quo ia liquidar, que 
ia s.marrr.r o v!!por, po!que nãc po~ia mais fu::ccion~:
e:o vista da pu~s~o Eobre ella exercida. 

o nobre deputado p~lo P.ar:~.d. m•se c::n se·~ discu!'EO 
que a EU venyao e !-. , promott1 a pe a ei pro
vincial á companhia, e7a excessiva. E' qt:c S. E:::. não 
sabe da3 difficulcades com que ella tem de lt~.t:>r; é qu6 
não sabe que o serviço de rêboques é máis que insntE.-
ciente para manutençao da amprez~; é q"e r.ão ~;a.b:J 
ta'!r.bem que ns.s viagens eotre a. capitru e a Lagu::a :t 
companhia não terá passageiro<', :o.cm tulvez uma to
nelada de carga. 

O Sa. Conh :-Então ~c o unico &erviço que p:o&ta 
á p~ovin~a 6 o det!rminado pelo regulam~nto_. essa 
serv1ço nao compeDsa a subven9ão. 

O Sa. GAr.vÃo: - Ern preciso, porém, desGnTolver 
relações ainda ni'b exiatentea entre a capital e a La
guna, dar maior garantia aos navios de cabot.egem que 
entrão e sahem por uma barra perigosa, e foi nes:!e sen-

- u . . -

O Sn. Conat.A. :-Se t~U soubesse que o va~or não oon
da.zia nem um paEsageiro, nem umu tonelada de oarga, 
defendia ainda. com mais fundam"nto o aeto do preai-

O Sn. GALVÃo :-J! mostrei que o fim da companhia 
era pres~ar ~boques .... 

s 
O Sa.. G.u.vA.o :-... e a provinciatinhamnito i::.teresss 

oem desenvolver o commercio e a Davegação do mu!li
cipio da Lag11na, como o senmnnbipiomais importante, 
qo.e não podia se desenvolver, porq,ue na frente da barra 
existe um banco de art!9.. 

à. provinoia que tinha obrigaç:io ê!.e prest!U' UI:la pra• 
ticag<m muito mais regular á barra da Lagun~, que 
tinha obrigação de dar toda a se~urança á prvprieàade, 
aos navios partiOulires que entra vão e sn.hião por aquelle 
porto, não podendo fazer, concedea uma ;;nbvançiio a 
essa companhia. Creio que o interesse legitima. o facto. . . . 
baTia regulamentado a lei e estabelecido aquelle novo 
encargo, era porque, se o contrato :;e fizosse com a 
complinhia, elle de nenhuma rnnneira deixaria d<:J in~ 
clnir nelle semelhanti dis si iio. 

Mas, Sr. presidente, so o actnal administrador da pro
Tincia etstna no intento de <'stabclccer no ccnt:::;.tJ se .. 
melhante disposição, não pedia obrigar a c:>mpanhia a 
cumpri-la, sem que ellll. tambem por so:1 turno s. ti
Tesae aceitado; mas, sem qu-e pro=edesse o ou t ·at.-, sem 
que tivesse onvido os ag.mtes da companhia, s~,m que 
ti1'es&e havido aocôrdo, S. Ex. exigia que ella se pres
tasse aoa serviços determioadcs por olle no !CU rep:u
l&me!lb, dizendo &tJ qua os navios quo esta vão dentro 
doa portos da. provi:Icia fica. vão snjtJitos á sua ju:risdic
çiio, c que assim podia delles disfôr para todo o q";lal
qcer serviç.J publicJ. 

O Sn. ConnA.l :-Não eati dito com cst~ amplitude. 
O En. GAL'VÃo :-Niio posao llll' maior a::~plit::.dc; sa 

V. Ex. quer eu releio. 
O Sn. CoRBÜ :-Não vejo essa amplitude; ns :.r.esm&s 

leis <litadas mc&triio que eHe não se referia :i msrinha 
mercante. 

O C::n G ,LLJÃO : Não referi3-S!:l 'f Entii:a a que "\'Ctn 

isso 't 
O f a. Cosnh :-E' questio divar~a. 

O Sn. GuvA.o :- O nobre depatado, Sr. pre~!dente, 
abalan~u-ae ainda a. dizer que o presidente tinha. sido 
exCe88iTamex:.te liberal no seu regulamento, por tar es
t:;.belecido que a oompanhia, desde que n!i.o recobeEse 
carga do gc.verno , podia occupar com carg<~s da 
par.icula:ea o eA_psço que lllo era marcado : mas S. E.lt. 
não vio no regulllmcnto, ou não quiz dizer á l'll.&a, que 
h• n:a outr.a dispo, ição qne diz que, so o e! paço con~6l
dià.~ á.a cargas do governo !u: instUlioioate, & com_p~a 

Eerá "brigada a conc~der todo o espaço do vEpo~. H2vie. 
porta-ato reciprocidade. 
· O :::n. Con.nh:- Pagando !lesse Clt!o, 

O S!'-- Gu-vÃo :-S. Ex: disse 21s.is que no cor. trato 
se havu\ ~st;;ltdecic,o ~::n fr,:vor, a preferencia dada á 
comp::nhla pera a tsvegação a vapor entn a capital 
e ~os portos tio Norte, caso e~t'! facto s:; realiz~s~c; :mss 

e qus clla ::J.ão podia aceitar sem cc:np::om(;tter cs aeu~ 
fi!lB. 

O no?re_ de?n.tadc t~mbe:::J diees .que o prc~idente 
~a l?r~:rHnc1s tl.ll~!\ pedido ~ '7Bpcr a ooopanh.ia. pa:rs 
Ir vmtar us e~lon1as, e p1ondcnoiar co::no julga;,se :~cor
tado. 

Não sd, Sr. pr(~idonte, para o que o aotual td::ni!J.ia
trldor da pr:>Tincia. cxigi.o da co:mpRnbia o vapor; nl!o 
po5so entrar nc~ta apreciação; S. Ex:. não o cie~e cr::l 
aeu tclegrs.mma ~no emtanto não posso deixar do estra
nhar que o :l'l.ministrador de uma }Jrovincia se nchz co!l-
tiu ' " · · ·-·-
J? !sàe que S. Fx foi para a provinoia q-ue a tem percor
rido .... 

o ~R Conn~-":- Voltando á oar-itsl. 

q-aenliS intermittencias. 
CO::l pe-

O SI!-· ÇoaatA :-Isto mostra até desejos de conhecer 
11 pronnc1a. 

O ~n. GAL,·lo: - Is~o n:io àtlixa de perturb::r a 
adminisir&ção. 

O Sn.. Ccnnh : -Não pcrt:l:rba a :::.d.:::!i:Jistraç~o. 
O Sa.. G.u:v:to : - Perturba. 
O Sn. CoRBh : - Não vejo em que. 
O S.a. GALl"Ão: -Perturba, p~::-qne os porc8 Esbe::::J. 

que para alli 813 de'!'em dirigir afim de tratar d-3 seus 
nogocios, e q 1~nà.o se C:irigcm não encontrio o pre
sidente. 

Se o pr,side-..te t~m Uu a algumas cclonii\S e cidlldes 
importantes, ta.:nbeu:. tem ido a muitas lccalidadcs ;;6m 
1mpor anela. 

O En.. Connt.,:-Qa"-r conhecer tocas. 
O S:a GALYÃo:- Etl comprehendC", senhores, 

• e ,'\ • • .,. 

rarnento 1.'11mn. lccalidade, e niio tenha ~gentes ~ubll.l
terncs da.~unconfinn;a,elle procut\l tCf':)~l'Set:sproprios 
olhos; mns não compr~hendo que o prêbide::J.tJ se des
loque do !óco ac ti\'.J da administração continuada:::nenta, 
percorrendo tod::s :;s lcca1idsde~, :15 localilr.des mais 
insignificant;:s da pro·dncia. 

O Sa. Connh: -Ebta censura não :me parece pre
cedente, 

O Sn. Gu-v:i:o : -No meu primeiro discurso eu :ciio 
tinha tccn:!.o nesta queEtão, nem tencionava tccar nelln, 
sei q1'e ella é um poo.co odiosa, mas foi o ::J.obre depu
tedo q11em me c~:tmcu a t~rreiro. Aqui para, Sr. presi
dente, c não farei mais observação sobra cete facto. 

O nobre deputado dissG ninda, Sr. presidente, quo o 
ao!ual :1dminietrador c:xigio n Tines do v.spor no inter
vallo da visg.::m entre s Lsguna o a capital. M~:s en já 
dic;se que o tim ~:-incipat que tinha a cocpa.nhia era 
pre&tnr rabcque nt:. e::ttrada e s&hida do porto da La
guna : !e ne11tes i:l.terval!ofl, d~stinados juttamcn~ s. 
pr• &ti" rs boq'lCS aeGta localidade, fCIIBil O T11pOr i!istr~-
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O Sa. Conn.i:.L O:á u:::1 apatte. 
O Sn. Snu Nc:o;t:s (-10 orador) :-V. E:s:. e~:.tá. um 

FCuc~ prcv€nido .•. 
O Sa G.H\'Ã'J :-Estcu que fui V. Ex. jto.sts.T.cntc 

qn'l:n me \~r~·.-cn~o con~r:t o "J::?!:.i~cnte da p:-ov!ncia. 
Sr. Fr-'sd.ent~, se o n:brê <lcpu.t~!!o mais algu::css 

ocn5i1::r,~ç\le' f,;z; rclativ'oe:"·~ :w facto. eu uã~ me 
.recorilo. P,'rti•.:.t:>, vo:1 t~rn::i:1s.r, Jiz.e:lCv ao nobre de
p:.:.trcd'J o•.:e rü:::) se S"J~~~5o e-::1 prcv~::l'r o juiz:> da. c~
ma~a 3. r~·~p3itO d3 o"utr.:s filete~, pcrqufl In!'.iS Ct>Õ.u OU 

• ~ :'\ ~· ··.1 r ": .. ,• r 1 .• o +·.· .. • ., ~ 

cmboru S. E:s:. j u!g~s~e qu.e, fe fos;;~::::l t:i:o alto& com~ 
est;, ::::.enhu~ v::ln ti!rião p~r!! est~ ca..;;a, Cf!l.G então dara 
o seu julg~!::::!cnto. 

O Sn.. Conn~-~:- ~ãJ me c:s:pressei r.ssim. 
O S~t Gu,·::\o : - Mca c~tou con.veo.ciã.o <ie que as 

fii.ctca qu~ 6\1 npreseo.tu terão tan:o valor como efte, 
e qu! este tem g=aude alcance. 

:::.;Í~í;'!I!ID m~ú pdi::C.o :1 palav:~, e in.:o-se proce
der á Yoteç:lo, rt:Co!!hece-se não h_::_vor n~mero leg:?.I, 
p~lo ou~ oS!". ;1:-e:idcnte d.e.;lartl e. OlSCUssao encerrada 
c m~z{-±9. faz~! ii. chams.õ.a, e ;)r clla se vori'Cc::& terem-se 
susenta:J.o os u. oao • en .es. n;re o o msra , 
Monteiro de Cs.et:-o, Paula Toleio, Josqui:n Pedro, 
Vicente Fij::uoired.o, Fernau{ea Vieira, Cap:mema, Di11s 
da Ro'!ha, Jan~eu do PAço, Barros Bs.m::to, Barros 

c :a, 1cm·o <ln Rs, uposo a :t:ns.ra, eo:::o e 
Alenc~r. Gc:nes da. Silva., Cru: Ms.chlido, Ferreira L'ge, 
Blll'ã0 de Araçagy, Ca'llitlo Figueiredo, Gomoa de Cas
tro, P.;.es de Meudvnça, Luiz CorloP, Cae;ado, Carneiro 
daCn!lh~, C~!!1iac Mtttta, Bc::j::'Mf!!]; :Renriques~ Do
mingues, Costa finto, Antonio Prado, Rodtigc Si in, 
Salles, Ferreira da Veiga, Mo~nes Sil-vs, Au~uzto da 
Oliveira, Bonifacio de Abrea, Ca::teà.o, Vitlira da Silv~, 
Corrêa de Oliveire. Augu~to Ch:nes, Diony~io Martins, 
Fttmt> de Â~UÜl.r, Lima o S!lva, L~al de Menez?s1 
Bittenco::.rt, 'l'~ixdra Juciur, Gonçalves da Silfa, Fer
nandes d~ Cunha, F .;:rreira do Aguiar, Junqueirn, 
Jcronymo Pc:Jido, Aüonso de Carvalho, Aureliano da 
Ca~•allio e !l!euez9s Pra'.!o. 

B.EFOIUU. DO l'.EGT~lE:STO. 

Contluúa a disc-:l&são do parecer <la commis&ão de 
policia sobre a inliioaçiio àos Srs. Pinheiro c outros, 
adiada ua eess~o antgced.ente. 

o Sr. Coelho B.oddgueli:-Sr. presidente, apoio 
o p'.l::.s:a.mento gcrr.l qull predcmin .. na dispos!ção do 
art. 1" do proj~( t ,, c lamento ~p~nes c;.ue ha :nais tem
po niiJ tivc~se:!:os tJms.d.o alguma mediia sobre o !!OU 
asm':l1pto. il.ch 'l cnt•etsnto muito v.· gos os termos em 
que foi conceb~do, c jnl~o q1:o a palavra -relação-, 
c:>ntid.a :co Eeu tcxt,;-, fuz- tão r.rnpla a dieposiçã~ que 
qur:lli !~ão alt~m o esta.io acbnl dns n::;~saa oonsas, Pa
rezc-mc que U':ll re3tricti-,o q:.talq::er, cor-; o -imme
dht::.-intima-c.,nné'xa- ou outro scmelhsut9, torna
ria menos v.lp;O o seu ~entido, fllti<> m:J.is clara a di~
posiçií:> o m'i~ pltente o pens~mento da mesa. 

Com esse fim •cnh.o dtJ ofiorecar-l!Ie uma emenda .. 
pedindo que Ee accre5ccnt:;, to pals.vrn-immed.i!lto.-á 
pclavr!l.-rclaçiio-do art. 1•; porque, deede qutl tomar
mos alta. r.s. sua accí!pçi\o ampla o ab:duta, não haverá. 
emenia que não seja lldmitiivd: ne rel;!ções são Cll 
tal modo varias e multiplicadas que niio have~á cowa 
que neste on uaq~elle acntido não t~nha relação com 
outra qualquer. 

~ 'ECRETA.ll.lO àa UlD aparte. 
O Sa. CoELIIO Ro:)RIGt'E s:- Admittida. a minha 

em.-n h, 5ca.rá basta!lte precisa a dispoeição do art. 1"
1 

e nesse caso julg" dispensavc<l a ào art. 2•; porque, 
desac o mo:nento e~ que só forem aprescntachs emen
das qt:o tcnhão ::elaçã'l i:nm.edia.t::. c:,m o projecto pli
mitifo, :r:.ão he.ver!Í r~ão plausive1 que 2cox:selhe a se
paração de~Eas emendas, e a s:Ia reà11~ção e::l projcctos 
disti.ncto~; isto me parece obtio, e pois não vejo incon
Teniente na euppres&ã·l do art. 2. • 

Nesse intuito vou man:iar cut:a emenda, para a qual 
chamo a attenção da no~re commiesão de policia, cujo 
parecer acato muito, sem embargo das obsenaçtíes que 

lhe tenho feité', e q_u'3 ella to::1~rá ns. co::u;ideração que 
julgar merec.orem. 

A prcposit'J, cmcodo em granae parte com quanto 
e!lUllci.on o Er. 1• secretario a e!se respeito i não posso, 
porém, accmpanhs.-lona spprovaçã11 que deu á emenda 
ofrcrecidapelo ::~.obre deputado pelo P~raná, emenda que, 
~dmittid:t, fa1á uma e.xoepçiio relat!ve aos projectos 
sobre .naturfli~llçoes, ee hem me recorao • 

O Sn.. 1• EECRETAnio: -E me parece rs.zoa,el. 
O ~a CoELHO RoDRIGUES :-Pois é ex~ctamento o que 

I' 

Porque cntanào que as natuJ:'Sliesções concedidas, oomo 
nós aostuoamcs conceder, são todas incomtitucicnaes. 
Sabe a c~sa. que ha trcs F;rstemas seguidos a respeito 
à.e:;;t\'1 II!staria pel:1s diUerentes constituiç~es doa povos 
civilisados do m~c ~o: uma i sdmittem que a n~turali~ 
&9ção de cada individuo deve ser feita por aoto legisla
tivo; outras oonsagrio dua.s especies da naturaliaa.ção, 
a que se opsra por leis particulares e a que se faz ad• 
ministrativamente, oo!l{o:u:.e oer~as regms estabeleoi
das por ums. !ei g;ral, dando a oada um~ deS6sa eapeoies 
e!f'eitçs proprios; outros finalmente dão ao poder legis
lativo a faould::à.e de mcrcar em re e:al as oon-

lÇ e~ e a mus1 1 a. c os estrangeucs que qn.ize
rem ser naturalli:adoa cidadãos, deixando á administra
ção o cuidado da respootiva spplii:lação. A' primeira. 
oato.c;oria pertencem a Dinamarca, a Norue a o tahez 

o n ; na segun a. no o-se a egus çao 1n eza 
e a constituição b3lga; na terceira as oonstituiçtl;s da 
Suecia, de Portugal, dos Estados Unidos da Amerioa 
do Nortl! e tambem a legislação franceza, apezar de 
pouco clara, por força das traosformaçõe11 suooess[vaa 
cue H:..:. Udo desde o~ fins do seoulo passado; a esta. per
itlnce a noEse. constituição •. Não temos a grande natura
lisaç1io, nem outra qualquer além da io art. 6.• 

A no!lsa constitcição no citado artigo manda que uma 
lei geral marque ~<B oonl!ições Dece~sarias para adquirir
se o titulo de ci2adão hruileiro, e deixoa o re.sto á 
ad.tr..inistracão. Ora, nós temos, regulando a mataria, ll8 
leis de 23 de 0.1tubro de 1833 e de lO de Setembro de 
1860, sendo esta especial para certos casos nolla pre
vistos. Se a lei de 1833 é aeanhada, se não corresponde 
ao nosso estado aetual, .t:,as nosa~a mãoa está o remedio; 

. . ' . 
individuo nma lei e11pecid, e como~ Muitas vezes jnn
tan-lo-lho uma infi.aida.~e de emendas feitas aqui sobre 

comprehe!lden~o qnem quer e quem niio 

tão importante mudaliç'l no seu estado civil. 
Ccmigo j:í. aconteceu um !r.oto semelhante, c não 

sou dos mais amigos de propor naturalieaçõea: poucas 
tenho apresentado, e nease pEqueno numero offereci, 
como emenda a um projecto, a naturalliaç3o de 1tm 
cidadão portu~ez, muito distincto, meu especial amigo, 
rc!idento no Brszil hs msia de 30 aunoc, com uma 
prole numerosa e uma consideravel fortuoa, o qual re
c~:sou o favor ngradecendo·m'o. 

O E11. . AnAt:Jo GOE! : - Porque fez um favor se!1 
lh'o pedirem 'f 

O Sn. Cct:LIIO Rol>niGt;ES:-Em rc~ra todos nós fazemos 
isto, é a nossa histeria de todo > os c.ias, não é cot1sa qlle 
aiimira . Eu ac menos son um réo qne confessa o delicto 
e procura repa.ra·lo. Esse facto, como dizia, provocou
me o desfjo de ::l& primeira occasiiio lavrar um protesto 
contra os nossos precedentes a. semelhante respeito, os 
qmes são abusiTos e não podem nem devem continuar 
como tem vindo. 

~n. l" .. EC!ti:T.uuo umsparte. 

O !3n. CoELHO Roonrcn:s : -Pois façamos uma lei 
ests.belccGnd.o e.e condiçõ~s geraes; ~ej~mos o menos 
possível e:x:igP.ntee na designação dcss11s oondiçõos; 
mas n5:~ barateemos o titulo de cidadão brazileiro nem 
occupcmos o po:ier legislativo com as diECtl!Eõee de 
nma propoeta sobre cada eetra:ogeiro que se quizer 
naturali:;ar. 

O SP.. 1" EECJ\ETAiuo dá outro aparte. 

O SR. CoetRG RcDR!l>'CES :-Mas en qne ne~o a legi· 
timidade do meio, posso nt>ge.r tambem a legttimidade 
ela fórma. 
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O Sl\. 1• SEcnETA.nto dá entro aparte. 
O Sa. CoELHO RoDRIGUES :-E' o que e~! q "1ero ; to

m.e!I:os nm'il. meC.i.J.a J:~:eral. Não apre~ento-a "Ooraue 
falta-me autorida-le e hsbilit~çõe&{n1io apo:"ador;; mus 
os nobres ceputarlos p:oveotos, experimentadcs, co~he
cidos pelos se;J.s te.lentos o f.t:torisadcs p3la p:rr.tiaa da 
vida 'Jarbment11r, tvme:n a !uicietiva c farão com isao 
nm import:ln:e ~er<Jço ao paiz. 

O Sa.. Coan~.\.:-0 !l!!U') paesaao vct·J'..t-sc r.qc.i nm 
projecto a esse reEpeito, e f;;i rec::e:tid.0 r,o s:nado. 

tor dcs trabalhos d<;. entra cz:~an1. 
O Sn Co.aat.\ :-.Já o r;ôz: na or-~e:n do d~e, e foi re

mettido á C)ml!:.is;ão respectiv~. 
O Ss. CoELII J RoomccEs :-E a commis::ão ainda não 

deu parecer~ 
O Sa. Conah:- N.~o. mas tem o trab)lho muito 

adisntsdo. 
(Ha outros apartet.) 

O Sn. CoELHO RoDRIGUES :-Pois,.& cem vlst5 a ella; 
_orque tu crd" que não seré. d;scuti2.·) tii1 ~~d::~, ~u 

bom que não naturnlis~ssc::aos ~!\Ís nlg~em e;qu~o.to 
não fosse resohida a adopção eu rejeição do projecto 
de que te trata pelo :;enado; porque, votando-o, j:í 
reconh.ecomos n nzcersidade de uma meililla g 1rai , e 
cumpre-nos confirroaronosso penaa.monto, níb ,;anccio· 
nando a continuação do r.yetsma antigo. 

O fn. AuuJo GóEs dá um aparte. 
B. OELIIO ODI\IGUES :- U cre10 que nesta má-

teria nunca haverá perigo de excessivo rigor. 
Sr. pre~iolente, já. tenho receio de impugnar áqni este 

ou aquelle project.o, dando co-o:o razão do meu Tato a 
sua inoJnatita.cíonalida.da. A' força de repetir esse ar
gumento desconfio que elle já não tem muita. aceitação 
q,uanclo apresentado por mim: entretanto forio algumas 
observações, filh!ls da mi~aha curta c:z::pcrienoia, qne 
me indnzirão a defende:: com este zelo apparentemente 
demasiado a nossa preoicsa lei f'undamentsl. 

Quando hom!lns eminentes qne f5zem parte de uma 
oamara .fo:n:_almente Cl}CArr~gada de vehr na gunrda 

biico de muito valor o grit(}de-reforma on rcvo1uçã:-: 
quando a constituir;:io ó o nlvo principal dos rcfo:rmis· 
tas, en qu~ tenho tido muita~ ~ccna:õ~e d~ lamentar a 

r 1 • 

de ob;ervar os apregv~dos máos dieitos da s;;a pratica, 
julgo rig.:Jro~o dever dos Brazileiros em gAral e doa 
-:-apresentantes da naçlio espcoialm:Jnt9 defenê!ê·la a 
toda a hora. 

Não creio que ella seja perfeita; mae, se querem 
reforma-la, appliqucmo-la primeiro para podermos 
apreciar o 1\0.e ella tem de máo. Pela minb.~ p!lrte, 
emquanto não vir empregaio e!so (Xpediente, conti
nuarei convcnc·ido de que eUa. tem sido mais esquecida 
e cslumniad11. do que c:x:ecutada o cumprida. 

Quando pela pri:ndra vez li o regimento interno desta 
camara, estraRhei qoe entre c~ s~ns artigos figuras;e tlm 
relativo aos projeotcs de interes:o particUlar; mas 
pensei que elle trata-u s6mento das ponf'õeR concadid:Js 
pelo governo, nos termos do art. 102 ~ 9• da consti
tuiçi:o. Poucos dins depois que fiz parte d~lla a pratíoa 
mostrou-ma o engano em que m o achMa, e vi com 
per.:!r que a primeira lei sanccionada na nltima ECssão 
foi votaia em fwor de um individno f6ra àas condiçõ:Js 
do citado art. 102. No correr doa nossos trab:-Jhos tive 
de lamentar R.iada uma incoherenaia que d·:u-ee na~ 
deliberaç~es de"tl Oa!!a por ocossiiio de leís indivi~u~cs, 
negando so em tbee'l o que om byp:;these havia sido 
muitss Tez 's concedido : refiro-n:e ao negocio dcs eetn
dantea, que j-:\ tomei a liberdade de :e cor dar n u:; ta 
tribnna. 

Depois vi um ministro, quo havia feito que!:~iío de 
gabinete àe nm simples reqoerimanto (Pi:nples ao me
nos n~ fórma), em mioistro qao era ao mesmo t~:npo 
deputado o cstrenuo defensor do reg:men pari mcntar, 
dizer-nos eq'lli quo cc:to projactv , hoj~ conv~rtidc 
om lei, era inconstitncion&l, c continuar no p::lcer de
l'~i~ d~ tlanc~i·, à"!ae mesmo C:~~e~o . O nobre ex-

mi~tro (que :=ão o é aotas1msnte, porém. r,or outras 
razoes) era enta:~ o oh&ncel!er-n:ór de I~rp:rio, e ccmo 
~al refc~cn~oo. a mesn::a lei que 1unis impn~n~do con:o 
lU:!OU&titucwn.~l, ~ ~:za;: ae UU!')a::ncuto c bdge.dc a é!.e
f~nd;r e. Ct>UStlt~ls::~o pJo &en. ca~acter iim:J.ltac:.o de 
memaro desta C!!.sa e do poder ex€cuti.·t·). 

Benta:!', qu:l!ldo ~qu.i ~fi cliscutla o .-.. r.· ~ctn rcb~ivo 
a rnoaa.u ae. tt"oer., 0 st:cveL q r:c nã 1 es':~s~ D.é.C ccn ~ições 
e~ quo. :!õ:n 1 s.:r a::·r.:s ~:1:a~o r. a :"ó::nrt d.:•. c :n-:titnicão, 
o t1. ~ ~ !lonra d(l r._ffere~~r s p!'Oi>osit:; n::n re-J.u~ri::r-.ên~o 
q :te ~01 m:11 ::-e:)c b1do ;:ele~ mem brcs d'.:! r;:ü:ioete ;;re-

1.4, o o;,::;ara~1 CJm.tJ rec~~:-so 

oppo~!ção, entr;;tantu 1; ffirmo a V_ Ez: Sr. n:;:-esi:Iente 
- • , • ' .. 1 

que na~ o era, e J 1 que tr,oto tieJb de-;o ::.coresoentt:.r 
algu~as considcruçõ!3!l, qnc •n·1ito imvo~ã:> ::to meu 
p:roccdim~:uto como rle;:.uts.dJ. -

E' diffi.ci_l, ~r. pre~i~s:;te, a l!lÍJhl pc~içio ::1~st::~. ca~a. 
~3 C'fp 'Sl<)!On~ltf:S )UJg•~o-rne do P"over!lo e o governo 
Jnk·•-m_~ d:>. op~os:s5:~: é ~r:cis:> liq_uidar!!:!O> isto. 

En m:o sou dcs znt:moR do g!;binete, e, e::rcentuando 
U!ll GO.i SC'l!S met;nbi 0~·-to.c.b :) CO!ll ou~ros ar:,cnas relações 
de mera. cor.tezu~. Nao eou dos <CttJ de-:tioados, nem 
pen~~ que el~e tmt:n bt~iv:nenta CC'trr:épJ::::>.d.ido á noEsa 

• <C" -::, -

:rodem provar quse~ s.;r~o cs tubstitut~~- dos ~!::.istros 
que oooupão as pastns ; o ll'l d:1vida e~peraráõ oa X!;)bres 
deputados qc.e ve!lbão m<?lhores 'f Pódc ser, mas eu 
te::Jh:> muito medo d1 descot:h'lCP o. 

Trato·o3 por ieso como elles t:-s!ão-mc, c v.lmcs indo. 
Quando entendo q~e têm razão, voto com elles e s5 
p~sso, f,illo a favor, quando pelo contrario pen;o que 
nao a tem fallo e vo o · · 
teceu hentem. 

O Sn. A~DIU.DE Fx~>uuu:-Tod.os aqui I::z~m jus
tiça á independ.oncifl. do nobre deoutado. 

. O Sn. G.u.vi.o:-Tem su~ quéda para opposioio~ 
n1sta. 

O Sa.. CoELHO RoDntGUEs :-Pois e~tá enganado· soli 
gove~t~, b~m entendido, nos termos em que mo t~nho 
man1festado •.•• 

O Sa.. AIUt!JO Lt:llA:-E' amigo livre. 

O Sn. CoE~no R?DniGut:s : - .••• e neste ponto nec 0 
.... ':' . . 

conscilln~iaede inlimil aolu~ Deu:, Falia como penso, e os 
que dcae3_:ue:n conhecer-me, cu hão de t-credítur -me no 
quo eu dtgc ou laborar n 'um m:1r de du-vidne 
R~atando r. • • ' ~ • • 

derr.s:õ~A, lembro á nobre commis.:ão qne em v.:z da 
exccpçao qnc a emo:l.l~ d::1 nobre dep:1!ado pelo Pa.rnn.á. 
prot~n~e om fr.v~r d~te D'lturalis~çõca, seri:l melhor 
nd :l.!:_tttr-se umn em beneficio él.ca prvjeotcs relati1'<'S a 
p~nsoes. 

. Em couelusi:o rejeito n emenda de S. Ex. ; julgo 
d1eporu.;aviil o art. 2•, e pG~o um<!. p~quea~ altera,.,ão :c.o 
art. 1.· ,. 

Vem á mesa, é lida, apoiada, e entra conjontsmente 
om discus<ã,, n s<;Jguinte emenda: 

• A ' p:~lavra- rohção- do art. 1· &ccresccnte· !e a 
p;.lavra- immediata. 

< Suppríma-ao o art. 2.·- A. Coe!ho Rodrigtm. » 

O 81-. ..J..raojo Lima z -Sr. presidente, a reforma 
do rcgulamc:1to semelha nm poaoo á guerra da França 
cem a Prussia . . _Afigurou-s:> á, França que a Prnseia 
com e. sua poht1ca de abscrpção perturbava o equi
líbrio d'l Europa; levou-lho a guerra. 

Acreditou a commissão do cEei~ ue as emendas 
per. r ;;vao o aqu 1 no eou~são; C.eda.rou-lhes 
guerra. 

Ex :uniaarci o remedio que se propõe co:1tra o mal 
que se quer com bater; direi por fim o que penso áccr· 
ca do aesumpto : 

'Y c da. o ~rt r que 80 acoitam emendas qu~ não te
:.hao rdaç;;.o com a mataria em discussão. };"ão sei cla
r&~entc qwJ sentido se liga. á rela\!ão de que trat:. o 
nr.:go. 

Qa.cr cllc dizer qno se não &d:nittcc emendRs dia
con::~t>xes, disp:uatadr.a core a materia qu:: 80 discute 't 

Quo e':' o.ma questli:l ou prcjecto 11ob::-e marinha e 
gu; rra n uo cabem c:ncndas qtlc se r cfi.r.ão i diplomacia ? 
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Qu2 rrn u~ p!'Dj2cto rh r(:torma ju:Tici:::i"ia ou policinl 
nã"! ~'-0 ftGr.:âltem e~~endns quo digfb respeito á i.cGtrucçã) 
pnbliçn't N:~Bte ;::~ntiio a 8l'tigo é d..c:::necem;~ll'io) porqu.e 

~~~;t~~~~ ~,~~~~~e ~,~~r~~~~~:~m~erá ~il~ter que oota 

r) c-r,. 1_(1 5.::::crtETA!Uo : -Y. Ex. :a2.o tc·:I2 vista por 
r-,~_cc:~<ã'1 :~. dLcus 7,ão do orçarJ.e.nto :~~p::.·,;sentr.rem-se 
'~:::::.:!: 1 ::.:--:..<:. qr_t~ Dão têo.rd;,:;:yão NlgumP. com esss.lel '! 

O SiL Ar.l~·cJo LnrA :~Insü~to 2inda em minha o pi
o ii.p;~rte não co·.nbate va.utsjo:!&mente. O or
tmt~ da tJ:h '-' dospeza como ele toda a 

recni'~& do Ilnnerio. 
N;:i.d_ é p~;rtv~nte> estnJ.Tl1r:ve1 qur:: r.e apresentem emen .. 

das n<'!ltiv~ls a tadfl :'i dasnez·o?. e rt'CGita. Poderão a.s 
emen-:Lts S,)r infundarLs, 'mr.s d.e3connexão, disparate, 
indr:.bi+;:.:'<uL;_·~ent'J não m:iete. 

Qnc.~ r:_ ;;ois o ~en:Ho do art. l' ~ Não póde s~r senão 
cs~.(: .;.\Jf;.O te :;,c.uutteCJ.. emcwln:s que ~.tj apphquom a 
in·.liv;_Jno ,;u n r·.z~u:nl:tr)S que Bejõ,'J ad.verl':iDS elo q-ue eRttí 
em ciis:::u.ssão. Nest~:; term.os o art. 1• é jdentico ao 2•; 
o qual me,nàa qne "-' ecc:en<las relativas a individuo ou 
a:;.sur.;::.pt·) G.iffcr;;nte sejão oonvertidas em 1Jrojectos sepa
racloe. A' vifh elo exnocto &ão cs arts. l' e 2• antinomicos: 
o l D v.::da que se aceitem emendas e o 2· manda que se 
aGoitem convertendo-se em projflctos distinctos. 

E' dnila cont1·aclictoria a reforma, aceitando emendas 
e c-: um caso, e rejeitando-as em outro, que é analogo. 

Trr.ta-s" ela um projeoto sobre natnmlisação, chova 
uR>. dílusio de emendas estendendo-o a outros indivi
dnos. Aceitar-se estas emendàa, qlle não têm relação 
com a mataria, segundo o art. 1•, ao que parece .... 

O SR. l" i'ECRETARJo :-Tem, e tanto que a com missão 
as s.ceita. 

O SR. AnAuJo Lm.~:- Se são aceitas com referencia 
á naturalisação, que raziio ha para que se não proceda 
ilo mesmo modo a respeito de objeotos analogos, a res
peito de caminhos de ferro, l)Or exe<nplo ~ 

Com a aceitação das emendas relativas á naturalisa
ção, mostra-se bem que a disposição do art. l" é 
identica á do segundo. 

O S11. 1" SECRETARIO dá um apartB. 
O SR. ARAUJO LIMA :-Neste caso a redacção do 

projecto reduz-se a estes termo&: < Não se aceitão 
emendas que não tenhão relação com a mataria do 
art. 1' ; aoeitão-5e emendas que não tenhão relação 
cem a mataria, uma vez que aejão convertidas em pro
jectos distinatos do art. 2." 

O SR. 1' SECRETA mo : - Conoilião-se perfeitamente. 

O SR, ARAUIO LIMA:- Não ha conciliação possirel. 
Se a honrada commisaiio quer que não se aceite emen
das qlle não tenhão relação com a ma teria, isto é, que 
se retirão a individuo ou objeeto diverso, então não 
deve insistir pelo art. 2' que permitte a aceitação 
dessas emendas, uma vez que s; jão fomu!adas em pro
jectos distinctos. E' uma incoherencia manifesta. 

Agora, Sr. presidente, consideremos a questão de
àníxo de outro ponto de vista. 

O que é a emenda que tem relação com a materia em 
discussão~ Quem é que o decide ~ E' o presidente ~ E' 
a camara ~ 

O Sn. 1" SEcRETARio :-E' o presidente; e se a ca
mar~t entender que o presidente decidío mal o declara 
por appeHação. 

O SR. ARAt:Jo LIIIu.:- Vou mostrar os inconvenien
tes de qualquer destll.s soluçõee. 

Se é o presidente da camara quem decide, então é 
e!le investido de um arbitrio espantoso. 

O Sn. 1• SxcnETARJO :-E' o mesmo arbítrio que tem 
actualmente a respeito de outras questões, havendo ap
pellação para a cnmara. 

O Sn. AuuJo LrMA:-Então não melhoramos consa 
alguma, porque o r.rbitrio immenso procede da natllreza 
vaga, da attribuição conferida da relação que póde ser 
entendida em sentidos diversos. Compete á camara co
nhecer da relação '1 

Nada se tem adiantado, tudo fica no mesmo pé. A 
maioria altera-se, varia; decide hoje uma oouaa, ama
nhã outra, tudo é duvida, incerteza; não ha regimento. 

E' indispcneavcl fazer algllma causa? Então é melhor a 
regra :f:ix~ 1 icvariav.sl" da indicação: não se admittem 
emendR~ amplümdo o que se discute a indivi:b:o ou 
assumpto diverso. 

Se2hores, eu sou muito opposto a mui!nnças. 
O SR. CoELIIO RoDRIGUES :-E' conservador. 

O :-n. AnmJo LmA :-~ó ns aàmitto quando :l.t:::d&
das om :crzõos qua as justifícão completamente, Em 
verC.adc ni:uguerJ. r.ócle upprovar o ryatema de on:nibus 
ou de belch.iores qu•; apparece om nossas disomsões . 
Creio qllo 8erü1 boa regra não disclltir assmnpto novo, 
ou difl'erente do do projecto principal, sem que fossem 
ouvidas ns resp~1otivns commissõee, que exanrlnãoj es
clsrecom tudo, como convém á madureza e sabedoria 
de nossas deliber"çõcs. 

O Src 1' :'EcnETARJO: -Sim, senhor, concordo. 
O Sn, AMUJO Lm~o.:-Mas isto póde a camara fm· 

zê-lo incle;oendon~e da reforma do regimento, basta que 
se componetre da gravidade <J_ue deve acompanhar seus 
ao tos. 

Aínda uma reflexão. 
Segundo os estylos desta c amara, o presidente de!ladeve 

estar em inteira lu;,rmonia com o gabinete; o presidente 
só submette á delibereção da camara as matarias que 
o gabinete jnlga convenisn,te. Com a reforma do re
gimento, com a restricção arbitr!lria de emendas, só 
entrará em discussão o qlle o governo quizer; tolhe· 
se o deso.bafo das emendas que podem ser aprovei
tadas. 

Ü SR 1• SECRETARIO :-Póde apparecer O mal COJ!l 

a reforma segundo o pensamento da indicação, ou oomo 
está no psrecer da commissão 7 

O Sn, An>UJo LIMA :-A commissão torna a materia 
mais confusa, pertllrba tndo, tolhe o bem. 

O Sn. 1' SECRETAmo:-Já vê V. Ex: qlle a reforma 
segundo o parecer da commissão é melhor. 

O SR. ARAUJO LIMA:- Não; fica tudo na maior 
confllsão. Com q srbitrio qHe concede ao presidente QU 

á oamara para d,eclarar o que tem ou não tem relação 
com a mateda em discllssão, o regimento será o que o 
presidente ou a <,mmara quizerem. 

Uma reflexão ainda. Chovem indicações para se al
terar o regimento neste sentido ou naquelle (apoiados) ; 
melhor ~cria urna reforma completa, meditada .•. 

O Sa. l" SEcB,ETARIO: -Tambem sou desta opinião. 
O SR. ARAUJO LIMA : -Melhor seria uma reforma do 

:regimento, de f~irma que as emendas guardassem o 
neocssario accor,lo entre si, e bem assim as mais dis· 
posições do regimentn. !Apoiado•) 

Em conclusãl>, entendida a relação no sentiilo que 
eu lhe dou, as dispmições dos artigos contradizem-58 
manifestamente. Explicada por modo diverso a relação, 
oahe-se no vago e na confusão, o presidente ou a oamara 
farão e de•farão 'o regirrento a cada instante. A determi
nação da indicação, que veda emendas ampliativas a 
individuo ou asimmpto diverao, apezar de sua dureza, 
émelhoc·do que I> arbitraria que a commissão estabelece. 
E' este o meu p

1

arecer. 

Os Srs. Portella e llndrade Fl&uelra pro
nllnciiio discurs\>s que se aehão no Appenctice. 

Ningllem mai,s pedindo a palavra, fica a cliscussã.o 
encerrada, não re votando por falta de numero legal. 

Achão-M 5ob,re a mesa, e vão a imprimir para ee
rem votadas na prox:íma sessiio, as ~egnintes redaoções: 

ESTRADA DE FERRO DE D. PEDllO JI. 

< Redaoção d1,1IÍ emendas feitas e appro' adas ~la Ga
mara dos deput,adoe á proposta do poder ex:eoutil'o que 
autorisa o gov,erno a contrahir o emprestimo de 
35,000:000/1 destnado a completar as linh1111 da ~strada 
de ferro de D. T edro II. 

< Aooresoente,se no lugar competente: 
« A assembléa1 geral deereta : 
c Art. 1.' (E'

1 
o primeiro da propoeta). 

«Art. 2.' (Ad
1

,ditiro ) O golerno fica tambem auto-
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rifa~o a contutar coma.s resJ)eotiv~s compan.hi~ o res
gate. das est:-ad~s de ferro do R;ci!a s. Agua-Prct'", da 
B_&~;a ao Joa~e1r0 e de S:~.ntos a Ju!:di~hy, por~i.tulos da 
Civ!aa e:x:terns, comtanto q':li3 o dis::Je::dio ~:::::nu.'ll cem 
os re~p~ct!vos J. uros e smcrtizad[o r:ão c .... e""" c 1·,.,., no•-.. . d . )" ~ _....,..,..- .... r" ... 

• ::.nClll. a g!\rantis. con!:le~~2. a c;;.da n:n>. :las ditas 
companhias. 

« ~ L• E.freotuaào o re~glt<? 1 a reda li~u1dõ. eas 
est!'aa ~~ · " ,. ... , · 
P!'9lo.:!g&meuto por secções, scgnn·a·o o tr2ç; ma~~; van
taJ_os~, q~e se nriScar p::.r estudos a qu-3 des·il! já se 
pr~c~_ .. ~rá, podendo o governo de~peniler m:-.ii na oone· 
truC"ao dP. Cada · · n .. 

< ~ 2.• Se não ofrectuar-se o ro:sg~tc, o "'Over:o.o con-
trate..-. " . 1 . 1:> • .a "omo Jn gar c:mvemcnto o prolo!lgamento pela 
fórma <! co:n os meios nci:na declaradoe além do! fa· 
c:lltlld s ex. lds !lllterioree. ' 

c Art. 2.· (Additivo,) O governo mandará com ur
ge!lcia :~tua~:. o sys~ema oomp!e.to ~e Tiação, e levsn
tc..r. a. vart~ x.1r;-erar1a ~o Impeno, o.espeniencio, pelos 
:;'-ClOs co::s2~na~cs na lc~ do orçamento vigmt0, a quan
tla ncçc:;suna 3 e:x:eouçao deetes trabalho~, que serão 
OP?O~tunamente ap:esentados á asscmbléa geral. 

« Art. 4." (E' o 2" d~t propaste.} 
Sala das oomrnis!õos, em 26 de A osto de 1870.-

l'E!'<Slo ~ D. :11, F, D.l S. GO:III:S. 

< A assemblêa gerai rceolve : 
< A.rt. l . • Fica approvada a penaão de 60S mensae!l, 

a que foi elevada por decreto de 17 da Agosto de 1870, 
s snsão de 30 conce • · 

e 865, e apprJvada peio d(creto legislativo n. 1328 
d~ lo de ~gosto do mesmo s.nuo, a O. Maria Fran· 
C1sca da Stlva Gomes, vi uva do capitão do I o• corno de 
volunts.rios da.\)&.ttia. Irin.eu Gentil Gomes . • 

c Art. 2. • Esta penrão será paga desde 4 da lt!aio 
ie 1866. 

« Art. 3 . • R~vogão-Fe as diepo~i~ões em contrario.-
< Sala daa oommissõ~r~, em 26 da Agosto d~J 1870. -

C. Mtnie1 de Almeida.- Iosi Calmon. -. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás onze 

hora.:; da noite. 

Sessão em 2': de Ago.to. 

PR'EIIDE!'iCIA DO IR, CO!'i.I>B DE BAEPE!'IDY. 

Sr:M:t~.uuo.-Ea::pedimte -Autos d1 rtr;iJtól. - lJ!otricula 
dt lltudantts. - Venctmento do 1ecretario do 1upr6mo 
tribunal à6 j1utiça.- Publica~·'Io áo1 cübatu.-E,tradG 
à• ferro tl1 D. Pedro 11 .-Pensllo a D. M. F. da S. Go
mei.-Pidtdo d• documentos. Ditcur1o do Sr. Vieira da. 
Silt~a.- Ordem do dia. - M oedcu de troco. Encerra
mento. - Matricurol de utudantu. Encerrammto.
P&!rimonio da camara municipal do TuryllJn( . Enclr
ramln".- Loterias. Obsercaçõet do Sr. Correa. Encer
ramtnto.-Otficio: de ju:tiça. Enctrrammto.-Porto dt 
abrigo no Rio-Grantü do Sul . Di1curto do Sr. Andr11de 
Figueira. Encerramento. 

A's sete hora; dn noite, feita a cb.amada, e achan
ào-se presentes os Sra. conde de Baependy, Port~lla 
Par&nh:os Junior, Pinto Pessoa, Guimarães, Joaqni~ 
Pedro, Fernandes Vieira, Paula Toledo, A!lgelo do 
Amaral, Fontes, Raposo da. Camara, Crur; ~laobado 
M~nteiro de Castro, Alencar Ararlpe, Gama Carque1ra: 
D1as da Rocha., Uonso de Canalho, Silva Nunes, 
GaiTão, Cardoso de Menezes, Diog-:~ Velho, Barros 
Barreto, SotlZ'I. R"ia, J&ll!len do Paço, Corr~a., Candido 
~urta, Floriano de_Godoy, Perdigão Malbeiro, Rodrigo 
Silva, Golllell da S1lm1 Candido Mendee, Benjamim, 
Araujo Góes, C'lrnillo Fi~eiredo, Domingues, Pi:1to 
Brs.g~, Siqueira. Mendes, Luiz Carlos, Gomec de Cas
tro, Leonel de Alencar, F. BaliBStrio, Cioero Dantas, 
Jeronymo Penido, Vicente de Figtteiredo, B~rros Co
bra, Bonifaaio de Abm:t, Araujo Lima, Farusto de 
.Aguiar, Casado, Paes de !t!endonça, Capanems, Hen-

!'OMO rv 

riquo:s, Coelho Rod.rignes, Vieira da Silva, Augatto 
Chsvee, Dionysio .Martins, Aureli11no de Carvalho, 
Ferreira Lage, Theodoro da Silva, Panlino de SotU&, 
Moraes _Silva,_ C11rnciro dli C:mha, Gonçslve~; da SilTa 
e Fcrreua VIann'!, abre-!e a sessão. 

Cem parecem depoii de e.berta a ees~ão os Sra. Bitten
coort, Leal de Menezt:s, Sal!c5, Ferreira da Vei~a. Au-

sto de Olivdm Andrade Fi 'r i'l • • 
e uque-Est!ads Teixeira. 

F!'ltio com p10rticip~ção os Srs. Nebiae, Bahin, He
rachto Graça., Pederneiras, Rosa., Mello Rego Candido 
Tor:rcs Filh "' · · 1 

Lamogo, José Calmon e Manoel Clemoc.tino; c ~;em ell~ 
os Srs. Almeida Pereira., Assis Rocha, barão C.e Anaja
tuba, Cll.!ltello-Branco, L~al:ldro .Ms.ciel, Pinto de Cam
p~s. Anton~o Prado, barito de Araçajly, Borges Mon
teiro, Camlllo Barreto, Canedo, Costa. Pinto, Duarte 
de AzcTeC.:o, EvsDgclista Lohato, Fiel de Carvalho 
Fcrnalldes da Cunha, Feneirs. de A~uiêr, Junqueira' 
João Mend"ls, Limz. c Silva, Mello Mattcs, Mello Mo~ 
raes, Men.~zes Prado, Pinheiro, Pereira Franco, Pereira 
da Silva, Pi.ot~ Lima,_ Pinto M~oreir:!, . Simões Lopes, 
Taques, Teixen·a. Jun1or e Uchol\ Ca"Valoanti. 

Lê se e a rova-sa a teta da ante d 
O Sa. 1" ~ECUTAtuo dá c::mta do seguinte 

Dous offioios do 1• secretario do senado, participanà.o 
gue o. mesmo eenado adoptou, e -vai dirigir á sancção 
lmperisl, os deoretoa da &.!Bembléa eral a.utorisando o 

u a e , : com o 
serviço d.o ab!!stec:o;c~t' ~ agua_ na c~pitnl do l:!ipcrio, 
e concedendo ao m1n1steno do 1mpeno um credito de 
120:0008 1ara oocorrer ás deapezas da verbe-Socoorros 
publioC's o melhoramento do estado ssnitario no exer
cicio de 1869 a 1870.-Intairadn. 

Outro do mesmo aeoret~rio, communicando que em 
sessão de 26 do corrente refol vou o senado approvar o re
querimento da sua commísaão de fazenda p~ra peàir-se 
a eata. c11mara quaesquer representações c documentos 
que porventura tenha que scrvisS"em de base á proposi· 
ção que ex~ingue as dividas das províncias do_ Pomam-

' . , 
eoncedida pelos poderes provinoiaei ás cstr21das d.e ferro 
das mesmaa provincias.~Manda-se satisfazer. 

Um requerimento dos engenheiros Paulo José de Oli-
1ra Ollll,Ul ues arneuo on euo, oon~eaBio-

narios do pnvilcgio para iutroducção e uso nas l>Iovin· 
cias da Pllrnambuco e outras dae maob.inaa do vapor e 
Tehiculcs d11 invenção do engenheiro Thomaou, pedindo 
isenção de direitos para todo o material empregado nRs 
ofiioína~ e eS"taçõoa, assim c.:~mo isenção do recruta
mento e do serviç:> da guarda nacional para os empre
gado!! das mesmas. - A's oommissõea de fazenda c de 
marinha e guerra. 

Lêm-se, julgão se objeoto d3 deliberação, e lão a 
imprimir para entrar na o. dem do~ trabalhos, os pro
jectos com que concluam os 6eguintcs pareceres : 

AI::TOS DE BE\"I6TA.. 

< A commiasão de jostiça civil examinou o pro· 
jecto ofrcrecido em ll do corrente -pelos Sre. deputados 
Tristão de Alencar Araripe, Rodrigo Silfa e Pereira da 
Siha, dispondo que passem a ser ttansladados pdo se
cretario do supremo tribunal de juatiça os autos de 
revista da quo trata o a rt. 2~ da lei de 20 de De.zembro 
de 1830. 

< Parece manifesta a conveniencia do estabelecer-se 
no supremo tribunal ele ju!tiça nm arohi-vo onde -possão 
aer consultadas as decisões por elle proferidas, pois que 
é isto uma condição indispensavel para que se possa 
estabelecor a uniformldadv dos julgados e unidade da 
jurisprudencia. 

• Para oonaeguir-se, porém, por mod.o mais completo 
o Mt~J$tdo que o prcjecto pareoe ter em "Vista, seria 
miJter não eó que no arohi'fo daquelle tribunal ficaaee 
o traalado dos autos de revistas O!)noeclidas de a~rdi01 

4' 
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da relação da côrte, mtls tambem das que forem inter• 
postas das demais relr.ções. 

< Em co:•lusão, é de pr.recer a c:>mmi.ssão que o 
projecto entre em discu!!êão, e para esse fim o formúla 
pela maLeira segointa : 

< A essembléa. geral 1e~oh~: 
- . ~ 

da lei de 20 de Dezemb:oc de 1830 11erão d"ora em 
diante tr~ladados pelo sccret2rio do oopremo trib11nal 
de jnstiçs para o (~m declarsào no cil!.do artigo. 

< .â.tt 2 • Ns.s revietío. · ... ~ ' · 
jl!'.:lferid.cs pcl~s ;:el::çõcs dsa pr~ vincias, depois do scór
dão da relação rovi~ora, será enviado e!.:: dficio p::ra a 
secretaria do su?remo t;-i'bu~al de jus~i-;!l c t\s.sledo que 
dva &u.tos originses s·~ hoõ!'9C> e:ttr&hido antes da t:tp~
diç&o delles p10ra o mesmo tribunal, tra!l~cre~eDdo-so, 
'POrém, nos ditos tr~slaàos os actrs e ter:::..:os ::t.ccreeciiios 
âté o ~córdão revi8or iuclu~iv.:J. 

c: Art. 3." Ficão l'evogad~s ll3 disposições em CO!l
trario. 

c: S:ila das com:r.bõ~3, 27 de Ago~to de 1870. - F. 
J. da Gama Cl!rqutira.-Jercnymo !4. N. Pmido. :. 

lU.TlllCt'LA. DE ESTCDA!ST'ES. 

< Pedro de Azevedo e Souza Netto, estudante ào 1' 
~no do curso de harmacis retende e ad · · 
exame o mramo snno do cursJ me~ico, de qae é on· 
vinte, depois de examinado c sppruvado em latim, 
unico preparstorio que para isso lhe falto\. 

c A com missão de inetru: io ublica attendendo 
que o aupp 10an e proTa eom ocumentos o quo allega, 
e prinoipalmente c-:.e se ach!l habilit<ido no preparatorio 
que lhe falti, é dê parece;: que seja defe.:-ida a sua pre· 
tenção, para o qui) ofierece o segujnte prcjecto: 

c A B!aembléa geral resohe : 
c Art. 1." E' o governo autoris&do a mandar admit~ 

tir a exame do 1• snno do cuno medico, da que é ou
Ti.nte, o estudante do masmo anno de pharms.cie. Pedro 
ao Azevedo e Souza Netto) d"pois de approvndo em la
ti~: unico pr~parato:io que lhe f.::lta, o de pagas as 
tax:as legaes. 

« Art. 2.• Revogão-se as dispo•içõas em contra:· 
« Sa.t;.;. das commissões, 26 de Agcato de 1870.-Fer

reira rle Ã9uiar .-Bonifacio de J.breu. ~ 

JU.STJ~.l. 

Lê se, julga·~~>e abjooto de deliberação, e ni s. im· 
primi.r para entrar na ordem dos trabalhos, o .segninto 
project-.,: 

« A assembléa geral resolTe : 
c A...--t. 1. • Fiaão elevados a 4:500R os vencimentos do 

Sicretario do supremo tribunal de justiça. 
< Art. 2 .• R1vogão-se 88 disposições em oontrario. 
<Sala d&s seEsões, 27 de Agosto de 1870.-T. Alencar 

A raripe .-Rodr(qo Siloa.-H. F. Corrêa.-llron"mo P• • 
nido.- M. C. A . Lima ÂrnGud.- PatJla Toltdo. -D. 
Ha.rhm.-Ltonel de .Almca.r.-C. Mendts àe .4.lmtida. ~ 

POLlCAÇÃ.O DOS DI:BATES. 

U-se, e ~ spprovado sem debate, o seguinte parecer: 
c A commiss~o de policia1 para poder em.ittir paro· 

cer sob:e a indicação do Sr. deputado Pinto Lima, de 
fcar ames · 
governo para a acqo.isição de ta.obygraphos, afim de .ser 
teit& pelo Diario Officia.l, do anno prox:imo futuro em 
dia~te, a publicação dos seus debates, precisa que pelo 
:-inisterio da fazenda se peça ao governo informe se o 
referiC.o dia.rio tem proporções para publicar por o:t
tenso cs à.tbates e mos trabalboa desta camara pelo 
ree;mo ::::1odo por que te:n sido feito até h~ ji! no JornGl 
do Cornmercio. 

c Sala cias eommissü~a, 25 de Agosto de 1870.
C..:r.tie d• Bcupmi y, presilente.-Joaqzu·m Pir11 Machado 
Port11l~ 1 r seoretatio.-Jo:i Ma.ria. da Silo;,a. Paranho1, 
2" secretario.- Franci:co Pinto Ptuoa, 3• secretario. -
ll. P. G._imQrae•, 4" secretario, '> 

BSTl\~D~ DB :t'EB.B.O DE b. PEDRO II. - PENSÃO A l>. !11. F. 
DA S. COlfES. 

Entr:io succes~iv!!mcnte em discussão , e são nppro
vad~>S ~tem cebs.t~ , es rede.cçõea scbra o credito de 
35,úOCl:OOOS pat~ o rclongamento da e~~rada de fe~o 

e a pez:!:ío cvnc.:diàa s D. Mana 
Gomee, qu.: forão a ixprimir na 

OCC:t!E!IiTQI. 

O Sr. Vlel:-a do @!In~: -SI:'. rm:si<lente, motivos 
pondo.no:-ce::s :nc trsze!Il á tribun.s. N3.o occ:npa:.is. !!gora 
e. att~~cy~o a~ camsra s;:, n!!o estives!~mc:s prox:imo!! ao 
encsrrt.o:::ento 3s pree~nt': scõsso. E porque n!I·) mo seja 
licit? dei::s: :;.;:- p:ts5·:~: ~:e~ respo~tn. o diBCiurE>o q, 'l pre
feria o nobre d ~puta~o pela p! ov~ncia do Pi.:.uhy 
por occaJião .::e dd~nder-se ç,u ju::!Ec~r ta!v~z o pa
recer das comrnis~üc: s reunid&s de conttitC'.ição o poderes 
e de justiça cri::!:i!.:.s.l ::elativamente r,o procesto que lhe 
foi in!taurado: pelo crime de injuria cn Clllumnia, or 

• e anJO os , res1 ente na 
Thercsina, pcdendo acontecar que o nobre deputado se 
retire no primei!o vapor para o norte , -venho hoje 
cumprir. o d~n: qno ::::.e impõ.:l a leal ~~aae ds. amizade e 

Ãntes, porém, de o:;aupar-me do requerim~mto que 
preter.do mandar á mesa, e que procurarei justificar 
depoiP, permítta a. oamara que, acudindo ao appello 

' r pela n::inha '[llO'I'inoia, o Sr. Nunes 
Gonçalves, em rela~ão áa ooou.trenois.s que tiverão lugar 
na. assembléa lEg;slativa do Maranhão, me occnpe desta 
assumpto em primeiro lagar, fezendo preceder áquelle 
outro requerimento, qne enviarei tambem á mesa. 

O meu oollega. de <üstrioto, o Sr. Gomes de Castro, 
que, em dias deste mez, tiatou nesta tribuna dos nego
cios õ.e provmcia, já deu respoeta cabal áquelle senador. 

o Sn. c .... NDl.DO lf.ENDBS:- Apoiado. 
O S11.. VtEilU J>A ~lLVA :-Entretanto S. Ex. dei~ 

:xou de tocar em um ponto que reputo CApital; o adia.· 
mente da assembléa lo r nce-ore,idente. 

O Sa. Go:u:s DE CAsno:- ReserTei-o para V. Ex. 

O Sa. Vtzra• .DA. SrLV.l :-Agradeço tar-me propor· 
cionado parh na defess daquelle illustre cidadão, o 

·- · · meuo ce-pres1 en 
da prcv.lncia do Maranhão. 

O Sa JA:'<St:!'t DO P.lÇO:- Tão injustamente sggre
dido. 

O Sa. VxEnu.. DA. Suu:- Riato1iaudo os aconteci
mentos da assembl6a pro'Vinoial do ~hrsnhão, o nobre 
senador principiou por dizer q ao, não .se tc-ndo aberto a 
assembléa no dia maroad.o pela. lei, 3 de Maio, por falta 
de num~ro legal, comparecêrão no dia 6 dezcseto deJ?n
tados jurame::1:.-,.:1: s, o o prcbide::;t;! da assembléa o.tficlOtl 
ao dle-presidente da provincia, oommunice.ndo-lh.e que 
nodia8 podiaterlugar a sessão de installsc;ão. No~ltimo 
dia de sea&ão preparatoria, porém, dei~rlio de compa
recer qnatro deputados, e no dia s~guinte tambe:n alli 
não farão, pelo quo deixou. de ter lugar o acto_ aolet;lnt:i 
d.;; su'i ab~rturs. Não omittio o nobre Bll08 a dibi: .. , 
maior c:a:11ctidão do l~aaro qoe tra~va neL numero leg~o. 
circnmstanoili de :~o.llar se pobto:..la a gu.ard.,rimir ,.,... ... 
em frente á oa;s da assembléa, quando os ~e;utc:dos 
presentes, eompreb.endendo a tr!:ÇA n ue se so~corria 
a mmona, n~1rao uma repreEentnção ao Tioe~presi
dente, o que fo1 bastante para que t:ste resol~c:sse o 
adiamento da. aasembléa, o que o nobre senador estra
nhou. e censurou. 

Para justificar esta oellB~ra dis.!le S. Ex. que o não 
comparecimento de&&es deputados, a falta de numero 
para a r.esembléa funocionar não. ~ra motivo à.e. a~ia
m:;nto, por isBD quo a assembléa JS eEtava constituuia, 
Julga tambem oensuravel o a.diamento porque, ainda 
quando o vioe-pr<'sidentc entendes~e '\ue pão podia abrir 
a as&embléa oom quJlquer numero, ccv.:~ a es!_>ers.r q~e 
se reunissem os deputados e:n ::Jsioü:~., o que pod.$ru~o 
ear-se dtl um dia pa.ra outrc. 

Sr. t:reei<iente, o nobre senaà.c: pels provillcia de 
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coues. . o Vloe-preat ente devi& agnardar pe!a ohe· nova llituRçiio, do partido progro>sista-
gads. dos deputados esperado& do interior, o que faria Voltando, porém, á. a11sembléa legislativ~ do Mara-
a a!~embléa que nem funooionava m!Us em sessões pr&- nhiio, cum_pre-me tratar das ocoorreloias do di~ 8 de 
paratoriae, nem podia ser installada 'l , ro senador 1nvooa 

qae tambem já foi pt n e prona01a, em aes ohimioa, creadn ns. casa. dca educandos artifioes e re-
apuros. Ou havia de infringir o aoto nddicional, ou gida pelo Dr. Franci!!CO Antonio Brandão, deputado dn 
toroer o regiment:> interno da assembléa provincial. minoria, o, s~ nã:) me eng11no, a commi!siio de in~trno-
(..4poia.do•.) ção publica em projeoto de ~-eforma extinguia estaca-

Censurou a\nda o nobre senador que na pottatia de deirn. CGnstou-me que o Dr. Brandão, aliãa moço dia. 
adiamento o vice-presidente menaionP.aso os nomes dos ti:Qcto por qualids.des e talento, tratando de~te negocio 
quatro deputados. Nã'J '\'ejo nest& censura senlio von- qa.e tão ds perto o interessava, esqueceu-se que devia 
tade de censurar. O acto era licito, ou não. Se não era trazer para a disouseão a moderação e a calma. "Moço 
lioito, se não era justi5cavel, a repro.,ação C!!tá nelle, e e fogosa, o joven depatado exced6!u·se, e por essa oo-
niio ua meucão dos nomes c!esses depu.tados. aBPião dirigia ao Dr. Bslisario, relator da commiasão, 

Na opi~ião do nobre •~nador, o ,-ice-presidente, palavras duras, pbrases repassadas de resentimento, 
conh'::lcido pelo caracter implacavel qua revela contra considerando-o mero instrumento do vice- r · ~ 
oe sens adversorios, não rosolvau Q aàiamé;;_:;~-;_-+-~q~u~e~,~n~o~e~n~e~n~er~~a~q,-;u~effi:a~d~e~p~ufta;dio~,~vis~av~af";Vl:i-~n~g~a;r-~!~e---
para fazer recahlc o o:licso sobre a minoria da assem- dello. Phrases, Sr. presidente, qne o Dr. Bclisario niio 
b!éa, co::1tra a qual reage, e.etendendo nsssim a reaoção merecia, pois tem incontestavel direito á estima dos 
aos proprics conser•adores. 1.1eus concidadãos pelos r;erv; os ue ha restado na 

Reacção 1 O que tem ft>i~ o vi~e-pt~s1iJ. iiela.tlJr-J)li.~,-~-___;~~1 ;;;,;;r~e~~r~a~~eilÊa~~p~oruflt~l~Ca~,~eC, -"fin~alhm~e~n~te~,---
autorissr semalhant~ acousaçao ~ Nao se1 o que adi2Ura }?ela sua illustração. O Dr. Beliaario, ineaperadame!lte 
mais, se a exageração do nobre senador, se o ardor aggrcdido, conservou-se no senlugar silencioso, e oavio, 
com que toma a peito a ~ausa do partido conservador sem interromper, do Dr. Brandi.\.~ tudo qu&nto ~ este 
do Mnranhiio. deputado aprouve di:~: :r-lhe. A' n~ite es~albotH:e, 

A dc:::1i~siio de empreg'l.doa de policia, ~clegados e como disse o nobre sanador, qu~ no d1a segu1n:e falla-
subd.·~legados de outra politica à do gcverno, é até ria o Sr. Dr. Belis&l'io ; nos ciroulos do DGbrc senador 
mo;mo um acto C.e moralidude; o contrario é corrupção annunoiava-sG uma grande socna de cscands.lo, ::os 
ou ine;>oia do administrador. circulas em que eu con"t'ersei apenli.ll rdfirm.na-se .:;.ue 

F~rã.,, ' verd~de, dcmittBos os emprega_;los da o Dr. Belislrio não deix•ria de r espoiJ.der ao se~ ag-
ca:ncra municii?a.l da capital; mas este neto nao é da gressor, ao que os amigos deste deputado tc.,re5ce~ttt-
sdminist~sção da provinoia. A P~" qua nelle t~m o vão que a resposta devia ser moderada, mas ener~:~. 
vioe·preetdente é oomo chefe politxco de um partido e O que posso 11.ffirmar é que ou, pelo menos, não E&b:a 
como presidente da cama:~. O ~cto, poiP, foi da oamara, o que o Dr. Belisario pret~ndia dizer em rc&pcs~a to 
foi do partido - Dr. Brandão, e se pudesse suspeitar que se prapan.va. 

Entendo, senhores, q:\e a da::nissão doa empregados eESa grande soona àe esca.udalo a que o nobre senadc·r 
das ca.a:aras munioipaet~, qusDdo estas r,ã.-:>. ~leitas, é se refere, cu não toria ido nesse dia á fi~scmbléa p:c-
tio justiB.ca'\'el como a dos delegados de pohclla, como Tinoial. 
as d.;s p!esideotes de provincia, por ocoasião da ineu- Do fdito o Dr- B<llisario, logo que abrio·se a ~são, 
gu.·zçii.o do outra politica. oconpou a tribuna, o principiou ·ufltifioando a co::r.mis11iio 

Na propria bi de 1" de Outubro de 1828 se não oetá o· · gom de ama 
estabelecida estA doutrina expressamettte, ct t 1mp t- cadClira do phyaioa e chimicn em um estabelecime~to 
oitament~. O :empo d'J serviço marcado pan os fiscaes onde os meninos aprendem apenas a ler e escrever e cie-
a para o p:ocurad:;,r é o ~J quatrl) a ·moa, c e:ceptu&-se \ dioão-:;e aos cfficios mechanicos a que se ê.aatinã~, e 
0 secrataric, q'-le será. consenado emqua-ct:> bem servir; \ ropcllio a injW!tiça de s.ggres.eão quo lhe dirig=..ra o 
para aquell~s o cargo é a~é obrigatorio,. tanto asa~I:l q~o Dr. Branà.iio, pelo facto de ser o :rel~tor, ~~i:U como. as 
não aão obrigaios a cont1nuar. no sc~mnte quatri~nnto, insinuaçõgs quo snppcz t erem-lha sxdo dingtdas no ! ::.-
di~posição iie::J.tica á qlle a le1 cons1gna em relaçao aos 

1
\ tuito de mole•ta-lo e hUD:lilht.-lo. E aqui oabe est~ re-

Te:readoree. paro. O nobre senador que censurDn o nce-preside!l~ 
O nobre se:lador :.ão póde trszer oomo capitulo de da. pro"incia para fa~er ~enção .dos nomes dos q~~o 

accusapo r..o vice·;>IC6idente 8B demiilões policiaes, deputado!! que o obngárao a adiar a ft&!embléa, p-.:.'lu-
porque ~;a"Q9 q":le nenb.nm presidente s~ cercaria de em- oando essa portaria no seu discurso e coneequenteine::.te 
pregados de p::llicia, luge.res de confiança, sem que lh'a traccndo-os para os r>tulaes do cenado; do mesmo moa.o 
wpira&5e!:l e merecea.selítl. II(UI nos cxtraotoa que leu dos periodiooa do !tl!U'Clb.io 
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qn':! trs.tirão d:Je oco~rrencias da ass.emb~és_ p:ovinc!al 
lendo perante o sena<lO o treeho relatno as msmusço€s 
dirigid.at. r..o Sr. Dr. BeJ..!.asrio, pnec~·me qu~ procecie_o. 
ictenc!on'.lmente, proccc.cu c ;m a.tdil, upsL~ndo e dt
vnlgando por co!lta dos !eus r..d"leraarics, que cen~u~,, o 
9?~ ~r.t=reSl:' .... ~ ~ s~" püx~i~·lidace n: p:ovi,r:oia, iet~ é~ a 

... ,I , • 

CÍt•) que l:!::<;'S ta~tO ~;:,bre U~S éCir.O sobre CUtrCS. 

:3c !n·;:ntou-~e murmulio :n':s gnlerias, q"J.::.ndo f>lll::.,·o 
o D.r. B;:li:_r .. rio, cn nã') ouvi; ?·lo "!!).;!los niio forão de 
"""'.:.l"'"\~~ ."--o ... •..,._Tro - .... ec: ..,.. 

:;::ois e"::~a n~ EECrttllria da a'e;oerJblén, é que a m:>.~otia 
c:1vio ;i'ên':!o;a o discnr~o do Dr. Beli!t.rio, s!lmcio 
cue t::.m.b~m ;:nar~ou s. l)tOilri::. n:inoria. 
- Não !(li_ porttnto, o. cisêvrsc à o Dr. Bd!5~rio quo 
:;:rovoccu a H'c::~a a que se refere o nobre senador, 
não b.c;;:vn phno nenhum conccrtF<do pars. isso, e se 
n!fairZ:o :ls g::lcria.:1 e corradores da. S6scmbléa,provin· 
cial ::r::uitos espectsdçres, estes, pela mu!or perte, ~riio 
pessoas sisu :ias, homena incapazes c c tumultos, c a 
~rol'~ dí,to está em um (l,s ~rcchcs dos jorn::1es citados no SCilado pelo IlCbre SL 'ID q ~e SO tDOllClODâo OS 

nomes t'l.e :esca.s res • ; o consideradas uc ~e 
echaviio p:reEeuteo, ss qouo.:b cortamente não crão alh 
para promo.-er sssu~àa e acorcçoar o de&respeito aos 
memb~<Js ca minoria da ~asembléa. 

Sab•tituio na tribuna. ao Dr. Belissrio o Sr. Ricardo 
.ves e arn. o 11 eputa os e<ll n:ruor1a e o pro

prio Dr. Belisario deixárão ent!lo o recinto da :.~seo:::
biéi, e ,·ierão para a searetsria onàe os amigos do 
Dr. Belisario o felicit:wão, usaim como os e!!;>ectadorea 

' : r c ll • :a que a se ac u~ao or-
::::s.v:Io grt;pc15 e co::::versav5o fnt:o si. Approxiz:::al:ldo
II:e c·utra vez do reposteiro, c.uvi cem efi'eito um estalo, 
mas ráio posso assevzrar Ee na propria galeris., se junto 
:i. 3anella 0::1. d~;. cecadn. O Dr. Salrur1 que se echava 
perto do orador, lcvnntou-se e oo:n .,-ehemencia profli
gcu r.quello procedimento que &ttribuio scs eEpect~do
res c as galerins, e eoxergcu desde logo un:a provocação 
ã r:r:inoris, não eei Ee por parte do governo, se tã? Eó • 
n::ente dos amigos deste. O presHente da &!!emblé~ 
levantou immcdiatan:;ente a sessão, e então cn'l'i ulgons 
espectadores dirigirem-se soa me:nbrot~ da s.ssembléa , - . . -: 

' ~ snas pdavras, não percebi o que diz.ião. 
Eia, S:. presidente, o que sei, o que vi, c r::. e lem

bra. O org~o do partido liberal na provincianão o:.nhe 
C t!Ol ' • • • - . 

parte al~uma !!O mg.;cio cas galclit?.s ôa n>f.e:tb:én, c 
&penas õiz. que muita gente está conrancica s_ue u;;es 
c:;tllrbioa fcr~O cfTd~o de um pJano O~' llCCitai!o pda 
:::mn:ci, a!idadc () pela polid!l , A rounrção não :!EB(;\'era 

o fs.ct) c nem pedia :osscve~·n-:o, ~oi11, EC nas galerias 
e:tüYâo o s~crct:.tio c:l CS}:la:;n municipal e um strv~otc, 
~Ui ts!!'.tc:n su ncha~ão lc•·s.dcs r da curicsià.sàc, dém 
C:.:> outrvE ci}a ·l:ic~, o t~n~ntc coronel Josó Csú~ Pc
r~!:~ ,_- J Cestrc, COI!tador da thcecururiu. do f,:7.c:·.õa. 
Q~a::: to :í :-•clícia, não \'i 11lli tet :i::J o Sr. Da,id Frciro, 
s.~:o::i-:a;:e i c:i.:ial q•J.c ta:::.bc•;o, 1~ -v:-.do fCla curic!i.:aào 
à.e ~ab~::' O que :i~ pu~saria nUGC6~Z.o c:quclJc di:., cste\·e 
::c ~c~ 1a:o q:znd todo o ttmpo qt:o clli me cle:norci, o 
S:! é dei:!cndo á politicn c: c.~crvador:., G in~avz -~~ :fac
t :s 'ie.:ta orà~m .. 

.A ~1c:!.4'-lliJacfc , quo o nobre scr:sàcr cita :o.o seu 
c:~cur!01 p3:-ioàico rcclgiào po:- u= COS !:' Cl::lbrc~ ILÚB 

i:::pcrta!itc~ d\!ntre cs adTer~nrios da r.d:l>ir.ist:-ação, 
.:::.~jo: J .::o da Motta M~ruc!l Rüjo:O, <1c g_u~m IIlt:' ;:rezo 
d~ se:: a::nigo, c~mpanhciro i:Jfati nvd nn r .· dac ·ii:l dn 
~ ;,:.Jçao :.um:: c o OII;I!llO prcgrefzslf t'i, atto u~ o fa.c
t il a cxccaso do zelo de Cl!rtos lig~ntcs subalternos ; ::üo 
: Jca ::o :lo me do lioc· pre~iclento, n~m o to:-nn rl!·ponsa . 
•d pelo ~uc occon&ra. E cu, ~r. presidente, asseguro 
f. ca:na:a que o vice-presidente niio autorisou, nem 
so:.J.be, e muito mez:cs podia prever ~ cccurr .. ncia de 
q.~e o nobre senador com ce.rregadns cô:es tratc.u DO H,a 
C.l.SCUT!O. 

O ~R. JA:-iJE~ no PAc:o : - O ":ce-prca~dente crn in-
capaz dil!eo. .. 

O !:a. VIEIIlA DA Sztv4 : - O vice-;.rr~;idente, cc::-ta
mente, era i:J.capsz d~;~ autcruar semelhante fac:o. 
(Apo\G<lol.) 

Antes ao revez disto, se puà.es11e pte>e-lo e preveni-lo tê· 
lo-ia !dtc ( apoiadoa), nã~ só pz.ra credito do pr.rtido,ccmo 
em benta c.a tdministr~çso. (Apoiados.) Tão con\"enci
do estcu C.e que o l'ica-preeidente da pro1incia <lo Ma
ranhão ne:o.!:.~n:s p~rte tem e:n taes cc~u::-:.-e:ncias que 
todoõ nós h.mellt"'-I:Oü3, q~:.e 'iC.U manà!'lr á mesa .. "' ~ ~ 

' . 
que a es!a •espeitO IlCCC:~SlÍSI:Oe!lte llie CÍ!Ígio C ;::~S'X.C 
Yicc- ::residente. 

Eis o reque::-i:n~:lto. {U.) 
::-r, i "fr"·"" c:;; - . .; "' " 

q::.e:i:r.cnto. 
O :r;cu :z;.cb;·.a cdlegn, d:::putndo fc~a prc\"~:::cia do 

Piac!J.y, o ~r. Dr. Cod!.Jo Rodrigues, tratsn:o neeta 
cnm&rsJ creio que na f-:~fâo de il do corre:1te, dú 
pro~e::.so que lhe foi imta.urad.o por parte do coronel 
J,s~cie Ar3ujo Coõta, commandante supericrda gnarda 
nncio::el da c?.rital da su:;~ provincia, e r~z.eudo refe
rencia á ü:.for.::1ação que, na qualid:de <le prtr:idente1 
d~i ao goterno •.. 

O :3R. Cenno Roz;:uccz:g :-E quo eu não podia 
àesprezar. 

...... . .. . 
sitlo {acil :::esta informação, C!mfnn:io-lhe o~tupefccçãa 
que cu fo:sJ tão {acil em !a,·or de um individuo s quem 
oo.t:.h(~ia tão ~t '!co, ~ q':e este. tive:~~ e pedido orrancar 

-~ • ' J 
o nobre deput:~.do a explicacao do m~n pronunciru:nc nto 
fcrmal em favor do Een ini!lligo na leitura da infor
maçí:_o do ch~fe de dic:!l. Aesim,_ ? .nobre deruta~o 

de~ta ord~m e gravidade pelss imprcaeões alheias I E' 
i.njuria q:xe o nobre deputado me irroge, porque não 
CJnhece a :JtiTez do I:::i(U caraote!. 

L:::.bora o ~obre dept:.tado em erro qoando ,;uppõe 
que ~ó à.epc:s co ci:egs.r a Thercdnn ouvi fbllar no 
nome do coronel Jofé de Aranjo, e que o fui ccnhecer 
alli. Creio, senhorQs, que desde u idade de I 5 pnra 
16 ann.:.s conheço o ccrcnel Joaó ão Aranjo, Ee níio 
pt!S.soalmente, <le nome. Per c:ssn época roàigia eu com 
alguns amigos um jornal de formato .mcdc&to, o jornnl 
da Associação Littcratia Ma:snh.en~e, cujo unico me~ 
rito é tllltez o de :cr ublicado no Br~:z.il os rimcircs 
ve:fOS a.e Gc·n-;alves is11. 

O ~n. CA~oroo ME:sDEI:- Oa seus prk.circs Terscs 
fo:íio publicados no Brado de Cacricu. . .. . ' 
pelo 2• dist:iotCl do M:aranhfio q':le os ;:"'!'im(irc s 'Verses 
du Gcnt;al\·e~ Dias. publicados na provinda, sppnrc
cêrão no Brado de CaJ..'Ía1, q'Je então o nobre deputado 
redi;:!~; pois b : m, r.ã 'J contestarei o !r. c to lisseverado 
por ::;. Ex. O que ~oEso 2ffirmar é que outras pcesis.s 
incditns do Go!:çalrcs Dias fc.riio ímpree~!!l! no nmso 
j o::nal, e, ~c ~ã? me !s.lha a ::r.cmcria, o coronel José 
d-~ Arsujo, a r:ssc tom~o re~iJente nn ,·ma do Puty, 
('Cdt: e~t,n·a ~s~abdecido com :r:;egvcio, era alli o co~so 
.:o:-respo:o..:len:~. p:cstanJo-sc a i::. to d~ bum 11:' ndo em 
a~tcnção ao n:eu s11udcso t.migo o Dr. Jmé T.,n Ferrão, 
huje f,•.il.:Jciu~. Depc.ie que rrgrcssei da Enropa, a 
p(&Íç:io q·.:c m.;u pni ccct:fo~Va como presidente d::. 
rc!::çã1 do Mara::hiio trl!zía ;Í no~sa c~sa muita ,::ente 
que tinha clopet:.dcncias, a creio que, 'Vindo r.o Msrn
nhão t:atnr deums. appcllação o coronel Joeé de Arat<jo, 
alli c' teve, ç qt:e nf.o :;ffirmo, 513 bc::1 t,.nha lernbr~nçe. 
de l.:r.rê-lo \'isto. Já vê a Cllu;arn que, a~tcs de ir pa::a 
Thercsina o coro:o.~l Jü!é de Araujo, que é r.!Ji com
Im ndnt:.te su e:-ior não me era cem letnmonte estra-
Dco. O ~eu Dome é u;uito conhecido na preç9 éio 
M:,:anhão, ó ella c~nhcci:lo àc muita gentu, e delle 
sempre oovi fallar cem v.o.::~tagem, sempre ou«:i a seu 
respe!to formar-se o n:clhor ccnceito. E a prova, 
Sr. presiiente, de qu~ a minha informação é c:::::acta 
::1. rc11pcito do connel Jo~é de Araujo, está no discurso 
ào no!)ra deputado pelo Pir.nhy, sou i:r.placavel ini
migo, qc:e nuz;.os o stacou con:o ::l€gocÍ&llte bcnradc, 
nunca. teve o que dize:: do seu comportam~n~o, t:inc!a 
não n~gcu que ~ivcs~ e fo: t:Jnn i:o.àcrcndentg. Pelo q14e 
:respeita ao ft cto àc qoo o ncbrc deputado pre~cn~e 
convence: o E:ru adversario, eu cmitti a mi::1b~ opini1io 
iodivici:cal, c pt rque tenho lido nos j ::lrnaea P.oliticcJ 
~ta accusll.ç~o injus~a, tUlta ooma inverçsimd ~ r~s-
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peito de caracteres sisudos!, julguEi do meu dever 
transmitti-la ao governo. Quanto ao mais, referi·me á 
info:msção do Dr. ohe.fe de policia, que exsminon o 
que txistia nos cartorios. O nobre deputado, que tanto 
se tem oconpado do coronel José de Arat1jo, o que tra
tBndo do seu processo me obrign ~- ests rcspost.E, dnB.a 
não pôde convencer-me de Íacil, não conseguia :nmi!ar 
a mír,ha opini1i-J a respeito c1~quelle cidadão. 

O Sa. CoELHO RoDRIGUES :-E' tomem que fsz qtlôB
tão por mein pataca. Não preciso dizer mgis. 

O Sn.. VIEII\A DA SILVA :-0 facto a que o nobre de
putado ullu•ie cccorren em 1817. Ha 23 armar; I Bem 
moço devia 1er então o Sr. Jo,é de Amujn. E o que 
prova ess11 citação por amor de meia patacv,? Deixemo
nos destas cousna! Qu;;ntas vezes, Sr. piesidente, nãJ 
somos lovadoa a urna questão peq11ena, oomo essa que 
o nobre deputado tiOUXG a esta cmnam_, por mero 
capricho I Uma insoleneia dirigid~ ao noew caixeiro, 
crilldo ou escravo, uma injuria que se nos faça na pessoa 
delles, pó de dar lugar a um desforço qualquer. 

O Sn. CoEmo RODRIGUES :-Eu não fui este anno ao 
Piauhy, se fôra eu moetraria ontr&a questões seme • 
lhantea. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA :-Isto pouco influe para a 
minha questão. 

Quanto ao coronel Joaé de Arr,ujo, o nobre deputs,é!o 
~inda o não rô:!e atnoar pelo lado ds hona. 

O fR. Cci:LHO RoDRIGUES : - Não ha homem, pol 
peior que seja, que não tenha qualidades bo•s. 

O Sa. Ymru DA SILVA :- De~ta fórma niognem é 
bom I Ninguem fSCapa aos botes do eeu inirrigo! 

Se em relação a mim o nobre deputado contant:n-sa 
em taxar-ms de faoil, o qucl estou quasi agraüeoendo
lhe, não aconteceu assim q nanto ao chefe de pdicia, o 
Dx. Domingos Monteiro Peixoto, que teve a infelicida
de de incorrer no de: agrado de S. Ex. O nobre depu~ 
taà.o foi desapiedado I A informação do chefe de poli
cia, no dizel' do ncbre deputado, não é outra oousv, mais 
do que uma !l.efesa, defes!l tra;,alhada por advogado 
8elo1o. 

Não seria defEsa, nem o chefe de policia se oomti
taixia :-~i!voglldo zeLso do coronel José de ~\ranjo, oe, 
in;ertendo os factos, tratasse de secunàar 2\A ~istas do 
nobr; deputado I Neste caso é q"e eu nãJ sei como 
se d~vêra qualificar n iuformação do chefe de po~ 
lioia. 

Entretanto S. Ex. não queria fazer· se é~o de boatos 
vagos e gravisaimoa que droulárão na Theresina por 
oooasião ele vulgarisar·ae slli !l n.oticia de ter o Dr. 
Peixoto procurado innocen'.ar o coronel J nEé de Araujo, 
e ilto porque rerpeita á reputação do um magistrado quo 
ainda r>il.O (oi com>encido de vmalídad• I 

A insinuação que transluz destas palav:·aa, a insinua~ 
ção que o nobre deputado lança sobre a reputaç~o de 
um magistrado, em ouj!l intimidade viTeu pouco tempo 
a!!tes, é mil vezes peior do que uma accusação franca. E 
como se não bastasse o quo eniJerrão aquella3 pal8,vras, o 
nobre deputado declara que prefere attribuír a infor
mação do ch~fe de policia antes á má vontade que vota 
a S. EX'. do que a um faoto àifficil de provar· se, e que 
em r<gra é revestido das maiores cautelas I 

E este facto, Sr, prBsidente, era o resultado de boatos 
que certamente não farão espelhados pelos amigos do 
oc1·onel José de .Araujo, mas pelos t~migoz do nob1e 
deputado, interessados como ol!e em esmagar o a·dver
sario. Se taes boatos chegárão ao nobre deputado, eu, 
por minha parte, confEsw que nunca ouvi oousa alguma 
em dea2bono do Dr. Peixoto, nunca ouvi cous• alguma 
que pudes&e macular a reputação deste magistrado. 

O Sa. CoELHO RoDar~uEs dá um aparte. 
O S&. VIEIRA. DA SILVA:- Eu não ~ai, Sr. presidente, 

que se posea basear uma acousação grave em boatos; 
não sei, Sr. presidente, que se po~sa trazer uara esta 
casa boatos em detrimento da reputação, a.a 'honra de 
um cidadão como o Dr. Peixoto, que mereoen do aotual 
gabinete a nomeação de chefe de policia da província do 
Piauhy, de 2' vice-presidente, e que acaba de ser trnna
f~ridc para a policia do Maranhão. 

Sr. presidente, não é preciso que eu o diga, o paiz o 
sabe; o Sr.Dr. Domingoa Moateiro Peixoto (com (arça) 

é um rnagi1trado homt1ilo. (Apoiados.) Se o ncbre dopu
tado pelo Piunhy tem nlgum facto, eu o provoco a que 
o declare; r: presente o nobro deputado a r.ocusP.r.ão 
porque s~ o Dt. Peixoto não tem pgra responder'lh~ 
um :;ssento ;1esttl onrunri!, tem em ruim um orgíio nsra 
s~a defesa, h9, de "cha;: sempre em ruim um ilefenaor 
smcero. 

O Sn. -~OELHO ~OZlUIGUES :- Ectn qne~tão vai muíto 
longe I v nu puYtn· pma o nort<', hüvez pnra o ;:nro 
poesa snt:isfDze1· ~-~D nGbte deputado. 

O ~n. VIEIRA DA.. 2ILVA. :-E2timm.·ci que ~se~m acon .. 
teça. Fôra rr:elhcr C('IC l'E88lV<~se para essa época o que 
avançou no /Jeu discurso. O Sr. Dr. Peixoto não y.óae 
temcr-;e de gemdh:mte ameaçn, e;tá com 2 oonscimoia 
tranqmlla. 

O Sn. CANDIDo MENDEs :-l:.pciairo, 

o. ~n. VIEIRA_ nA fu.v.i. :-E à onde proc~~ae tuc1o, Sr. 
rrew't<nte? Da uum infr.rmaç1io que não Eg'ac1o:' ao 
nobro deputado. > 

O f:'n. CoELIIO RoDRIGUES:- .Aquelln inf,nmaçeo do 
chefe de policia era mBis ofi'ensiva a mim do que favo
ravel ao ooroml José de Araujo, 

O Sn. VmmA DA ~ILVA:-Se eu fosse acreditar tombem 
em boatos e boatos vagos, como o nobre deputudo pelo 
Pinuhy, outro teria siao o man procedimento nnque!la 
província. Boa tos tambem alli oiroulárão bem d€sairo
soa p~ra o P''?ID?tcr publico da capital, no negocio do 
negccmnte Rtbeuo Soares, que, tendo sido procesEsdo, 
chamou para seu advogado na f0rmação da o:•lpa o 
pr. Polydoro Burlam>.que. Ambcs eriío Jiberaes. No 
Jury, porém! apreeenton-ee eom outro l dvogedo, Disee
ae ~nte~ d_o JUl$amento quo, a não ébr-se isto, a appél
laçao er!\ mfalhvel. O caso é que o Dr. Polyacro deixou 
o patrocjnio ;J':. cama, e n~o houve appelhtç!io. Outros 
boat?s mrcuLrao em relaçno a certo v~cravo que havie 
pra~wa.do um roubo, do qual para subtrahirem-noá acção 
da JU&l!Ç!l. pretendeu· se fiz;r ven2a para fóra. 

O SR. CoELno RcDI\IGUES: - E~tá fazendo mais do 
que eu I 

O Sn. V rEmA DA SILVA :-Se fossemos acreditar em 
_ boatos, o proprio Dr. Bimplicio de Souza Mendes, que 

nunca chamou oG seus detra.ctorcs á re;pcmabilidade 
não. estava immac~lado. Eu não qaoro feri-lo, tant~ 
mms que elle, r.ssrm como o nobre derntsdo disse .z 
respeito do Dr. foixoto, aind~ não foi convencido ele 
horuioidio. 

o SR. f'ALLES :-0 Sr. Dr. S.implicio é inonpsz a e 36· 
melhantes aetos. 

O Sn, GoMES DE CASTRO :-Apoiado, 

O 8a CoELHO RoDRIGUES dá um aparte. 

O SR. V rEli\ A DA Sn.VA :-E quem di1se que erP. capaz1 
Se r:eua inimigos o aocusão, cs seus amigos o defendem. 
Eis, Sr. p>·esidente, oJ.rwonveniente de t reze r-se p8ra 
e~ta casa beatos vagos, icto é, accuaeções de jornaes. 
Ors, Ee nãn me é licito invocar ta~s boatos em xelsção 
ao Dr. SimJJlíoio, porque sná into permittido ao nobre 
deputa<lo pe'o Pianby qunndo se trat?. de seus sdvJr
sarios? A reputaç:io do coronel J oeé de Arnujo, a honra 
do Dr. Peixoto, lhes é menos cara d.o que ao Dr. Sim
plieio ~ 

O SR. SutES: - Póda defender ao Dr. P~ixoto e~tm 
atacar o Dr. eimplioio. 

O Sa. Coaa~A DE OLIVEIRA: -Mas o Dr. Simplioio 
foi deputado em 186l: o nobre orl'ldor conhece-o daqui. 

O Sa. VIEIRA. DA Err.YA:- Conheci-o então, e oc-
nheço o hoje. ' 

O Sa. GoMES DE CASTRO:- O Dr. Si:nplioio é mnit•; 
conhecido dest~ camnra. 

O Sa, VIEIRA DA. SrLVA : -E de V. Ex. tambem. 

O Sa. CoELHO Rooar~UES: -Est~ queetão vai muito 
longe: o nobre deputado verá. 

O Sa, CouallA DE 0LI"EIRA: -Basta conheoe~ o 
Dr. Sim plicio para se saber que elle não é assassino. 

O Sa, Ymm.1. DA SILVA: -Em oonwienoia nom o 
necUJ!o nem o defendo. 
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o ~lt. S.AL!..ES : -o nob::-e c:~putado r·He <id.:nder o 
D!.". Pá~;:oto ::~m trszer r,:tr~ a di~::':leaâo o Dr. Simpli
ch: ; 1:so i't· j\" .. V. E:z. é~o d~ssas cdr:.~iss. 

O ~-n i"n:In.'- D.'- :3JL'f.'- : - Saihz. o z:obré! d.epatac1o 
que :ne dá ~~>:c a~s.r:~ '=!-:.~e e~: e; bofit:ls contra _ C? Dr. 
Sinnl!l·ic- drcdZb na provin-:~?- ~cb s r cs?o;-,eabllicade 
do~ ~llr '::t· : s C:.o ::wl.:~-~ c~;)ut,.,~o o Sr. Coelho I~onrignes. 
P,·~s:._a ! e ., C:l"j n"Cta. ,; esk nob-e clopptod.o é q•Jeill 
àeclsrR O''t:! f) Dr. :3imd icio nuxiJiv!.l a f tH!Q. do a~sae-
s!nc à·~' êE> i:·: tZl0 Cv!'n:ie~o 'Vie!!":l iic ~~~- ..... 

O Sa . ~o-cz~ Rt:;s~ - O D:. Sir.utJlicio c~tá di:fe.:ldi~o 
'felJ ~'r<::fiàe:;;t: ó:. p~ovinciaJ que o nco prozeesou. 

O :3a Co;:Lno R::nnxct:Es : -E' v ;;rd~à.e, porque o 
:.:fiJ pr, c :~:c.ou. <t 

O :::n V1Un\ D.'- 'It"\:- 0.:: ~ . pcr'iuc o tã~ pro
c:~~cu! O r-obre ele ::mta<io pc!o PI.mhy fSt•i bem ao 
f~c~o àns cvest:s d" ·n::.n t.'rra. O olimL', senhores, já 
e~t:i prcscri :~ ,o, ~a~ a 6C:!ic :h:.d.J tem penas que nunca 
p:c~crev.:m t 

O SR Cot:Lno R~naJGl'I::S às um t:pate. 
(TNc.!o te cu~ros ,..,pe1rter; o Sr. presiden:e recrama 

attmçJo } 
O :?n. VIEHtA IH• ?:JL'H : Deixe se pei5 e nübre d:e· 

put::.diJ j)Clo Piaul..y d~ boatos; é uma espada. da dous 
~l!l!lt..S .. 

O Sa CoELUO Ronn.rGUES d\ um. epsrte. 
~n. a:rnA tu. "n.\".\ : - :esa o nobro deputado 

qu l fui facil! 
Facil: Porque ? Por ter dito Eem ·rebuço o que en-

tendi d.;ve diz e ~ - ; · 
de ser lB., nesta cs.marn, e apreds.d.o 1>clo ncbro de
l)utado 't O que disse é o rtsu1t1do d9 minha convicção. 
t em;u~nto que nesse deoumento eu defendo, o no
bre d."Putado ~taoa, acc:m~. 

F,l cjl di>se o nobre depnt'!.do! Seri:::. porque trt.taad.o
ee d~ u~ liberal fui jc..s~o . fo.i r.uperior :i p\ix?io parti
d.!'.!'i~, ~ int-<.tC~Sl'IS mesquinhos d~ politioa loc!ll 'f 

F.1cil ! T .:ria eid > fa;:!il porque não enxotei de pala· 
cio o3 Lber~e;, mo ti To lc de.;gosto dcs amigos do nobre 
deput!l.do co.atr~ s lllinha administração 'f 

O ~a. Cou.u.o Rol>nico~:s:-Appello para a minha 
corras cond~ncia co::n o nob:e deputado; não tom nada 
que IJ:Í.j sJ p~ssa ver. ~6 peii peliuenos favores para os 
a:nig-Js e ju1,tiça pnz-3 todoa. 

O ~R. Vnm\~ nÃ ~lLVA.: -E eu já diss~:~ o oon
~rsdoq 

O Sn. Co~Lno RonniGGES dú. outro aparte. 
O ~n. Vn-:nu. D\. ~tLV-': -Faoill E p:>rgno 'f Porque 

nio liz reaoçâo nr. provinci:J. ... 
O Sa Cot:Ltn RODl\:ct:Es : - E porqu ~teve m e :lo q:1e 

eotraes-3 o \'iCe-presBc:lk 't 
O ~n. Vu:ruDA.SrLVA :-Medo I Vem a proposito f 
O ~a. CoELno 1\onntGt:r.s:- NãJ quiz que elle c::t

tn>ese. (.\'il:) out'imoz o re:to dul~ aparte ) 
O Sn. Vu:ru D-' SILU :- Ies;, é outra. questão em 

q·1--1 n 5.o quero agora entrar. . 
r .,ci/

1 
d:s~e o nobre de?utsdo, Sr. prc!!1dente I E 

pc-r.;:ue'f Po:q·Hl mr.nth·e-mc er.o p~siçüo constitucio· 
nt~l el."l ::-ela;a ~ !\03 partidrs, om rcla·;iio à administra
çf;o, c:n ;~l!ç~o á a.ssc::nb!él provincial qne fat:coio· 
t:S\'ió 'f 

racil teria. eu sido, Sr. prc&idtDte, ee doixasse de 
e:lvís~ á ass<'<J:b'é'\ pro1i-:1cial as i::~formaçõee que oll& 
1clicit!l.va da. cre6iiencis. - ' . t:' . 

.. ~ .. "' · 
:er n éXi~ench d:t me.sm!l :mc:nbléa quanto ás apo
H:!1t'.Ü.o:i•.t! C-la~ed.i.das s.iad.a na va!pcra da mia.ha cb.e
g,R.i:~. , i,;~o é, no di:;, 4 àll D.!zem.bro, quando taes apo
~:e::t:d<:>:i n s dcpDndião per lc; da approvaçil.o do corpo 
legis!ativJ p:-ovincial. 

Fac i' t ~:i::;. e .. ~i <lo se snspendcssc leis j:.í. saccio.::.adas 
e publicadas I 

F: ai!l:l.a ::n.:ús (a.cil se tivc~sc dei::ta.do d.e oumprir o 
::.":'o imperi~>l que m .. nda-n dar-lhes execução. 

Fa.~il t·da eu t:ido, 5<?, cDcontnmdo na s~cretaria do 
~·n·crno o li.lltO a~ !!llDidad.e feito na pcesoa de Manoel 
2\1 ~ . «.:ira Gor::~,~s dch::i!S&e de rcmett~·lo ao juiz de direito 

da C()m~r<!a e n~c t:::!:!asse a resp~ho ele csso tão graTe 
as p:::ovid.encbs en:rgicss que t:>mei. 

O Sa. CcELBo R-:oarct:&s Q.á. um apatt'3. 
O Sn. VJEIU DE SlLVA:-Eu ted~ sido facil se tivesse 

~ppr;;v:do propo.sts.s de. gusd<. n ::c:onal envisd!lS por 
com :r.e:1 'iant:s i!~terincs, não ee !:Ch.s.:J.do impedidos os 
co:nm::nde.'ltr:; cí:ectivos. 

Facit tcna e~~ s~do se para um e~quadrão de oaval-
lc.tia ti.zcc:.e a. nom'-'ação de um tenentb "'ara capité:1, 
!:Ob p .:opcsta. 0.!! o:ltro tenente, comd"fe prutioou para o 
esquad.r.'io C.e c~ntlla:ia. cs ce.nit!il. 

Fe:ci l te. i~ lU silo se css'5asse patentes para a6nr 
-;sgas p:u:a meus ir::uão:s o eate~tdos. 

O Sn. Conno Ronn.tGUES di outro aparte. 
O E r. PnESIOI!:"TE :-Lembro ao nobre deputado qu~ 

es~:i coc.cluido o •em_po dcs requerimento&. 
O Sa. V'IEIBA DE ErtvA :-Agre.deço 8 V. Ex. esta 

advêrte!loia. 
Eu ,.ou co.!lcluir, Sr. presidante, e confesso qu9 :11ão 

cntr&ria nesta discussão se não fo:1se pro"Tooado. 
O Sa .. CoELHO RoDRIGVtS:- O nobre dcp11tadl) é que 

s procurou. 
O Sa. VIEIRA. DA. 5ILVA: Não fui eu que pro"Toquei 

s:.e-:ndba.nte discussão; f,;,i o nobre deputado. Não es
tando (U presente, S. Ex. julgou-ie com direito de 
tax~r-me de facil. Se algum int~reEIS tom S. Ex. no 
_ · coronel Jogé de Atsujo, eu com élle nada 
tenuo que •e r: se o nobre depu ta do não é imparcial, 
cu não e~tou no ::nesmo caso. Foi, eim, o :nobre depu· 
tado que trouxe para 11 tÜ boatos contra a repo.ta ão 

· , · - a ex· 
:x:ar passar des~poroebidas. 

Facil! d.is>e o nobre deputado. REcordo-me agora, 
Sr. prcsident~, que fui facil, e quor saber o nobre depu· 
tado pelo Piauhy quaDdo "t Quanao em uma questão 
opiniativa, relativamente ao!! empregadCll delllittidoa 
da secretaria do governo, eu preferi áquelles qu!l tinhão 
alguns annos de s~rviço e direitos aclquirid.os 8 esses 
lagares os noves nomeados, que para mim, que cs não 
conheoi:l1 116 tinhão tl.m titulo de recommendaç4o, o de 
se diLerem coneervadorea. 

O ~~~- CoELIIO Roi>ti.IGU!I:- E n!'provando tambe!ll 
a ehliçÃQ do Picos, illegahnente ferta. 

O SR. YxEIB.A- D-' Su.u:- Q11crerá agora o nobre 
deputado diz.cutir a eleição de Pioos 'f Discuei·l~-hemos 
elll outra occa&iiío. 

Mns, como o nob:Q dcputc.do faUa na. e1ed~o de Pi-
CO!, é p1:ecieo que a camara saiba desde já o que se 
pratic::u para comigo. Eu, presidente dr: pro"Tincia, 
ignorava que em Fe•:!rcir.o dovia ter lugar na villa de 
Pioc:s a cltiçlio da oall:lara municipal e jaizea de paz. A 
quo devo attriba.ir este B'!gredo 't Niio commcntatei o 
facto. O CX:'l!ldiente de ~res:dcneia andava calculada
mente atraz·a .. .:o na ~d:rnnístração que en substitui&, 
como andou calouladamonta atra:tado durante o tempo 
que alli eeth·c. 

O f n . CoELHo ·RonarcuEs :-Isto é m:ll muito antigo. 
O ~n. Vr-ern~. D.'- StLU : -Se não fosse isto, não 

teria sido faoil occulta%'€m·s~ actos d~stes1 cujo conbe
oi::nanto, I!C intereEn a todos, interessa tambelll muito 
á administração, respo:l.S~vel perante a governo e pe
rants o pa~~ ptlla n:.anntenção da ordem publica e da 
s~gu :~n~a. individual. Quanà.o ti vil conheoitnento de 
que ia procoder-Ee a uma eleição em PicosJ já nlo era 
tempo de tomar pro'fidenoia alguma r 

O SR. . CoELHo RoD\UGt'ES : - E por iseo approyou a 
e e1ção illaga mente feita . 

O Sn. VtEIBA- DA. fxtn : - E' questão que o nobre 
deputdo póae ventilar depois. Eu mesmo, depois que 
cheguei a es:a. cô:teJ forneci-lhe ca documento& que 
tenllo r()lativamente ~ esta eleiçíio. 

O S11.. CoEtao RoDRI~trr:s : - E eu agradeço a 
V. Ex.: maa já os tinha) excepto t~-m. 

O Sn. V:r:IBA DA StLVA: - Portan~o, Sr. presidente, 
creio quo o meu proaedimento não podia ser taxado de 
facil, pelo fac~ de roaoriliecer na pesaoa de um cidadio 
qualidades qc.e o ncJ:-e deputa~o pel:> Pi11u.hy de!couhe· 
cs, embora rc~o:1heça cutras muitu. E aillda mcmos 
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poderei ser axsào de !.scil por ter rcpellBo oomo à e via 
as p&lan~<s severas, as phrases o.ff~neivas, as i~sinuações 
do !lobre ueputado contra o Dr. Dombg-, Mo'!teiro Pei
xoto, que comigo servio na provinoi~ C.o no~nc deputa:lo 
na qualidade C.e chefe de poli (lia. Eu 21âo podia ss.llc
oionar com o meu silencio o juizo qt:e fez o r:obre de
putado daqnelle magistrado, contra t;.l juizo niio ci!la 

· _ • ." ,; a Ul e. "' l6Sfeüo ao 
Dr. Pe1xo.o, e1s o qu~ d1sso o co::c::el Thoc;tooio do 
Souza Me~ies~ cem quem o Dr. Peixoto tli.cbem :;ervio, 
no relat?n? com q.u~, na qualidade ee .-ics-pre~identa 
da PrGVlll218, shwJ a assemb!éa porinchd do Pt~o!iy 
em Novembro do llllllo p~asaao: 

<t Polici:~. -A p1licia desta p:o~'i.ccia contiuúl sob 
a dire~ção d? talmt( so c integro maJi.s:rado Dur.;Jingcs 
Monteuo Pe1xoto, q'1' ze!o1o e ir.ca1uat:el no ea:ercicio 
duuas alta: funcf'ões, tem pre;tado bons serviço: á causa 
publica, merecendo iu.tem:~ c:n{t q;nça d:. pretidmcia. 

Comparan-:o a ca:x:~. ra o juizo que fór!::.~ d:l Sr. Pei· 
xoto o vice-presidente qae suppo:nb.o n!b 6ili' Euspi:ito ~:o 
nobre depz:tado, e o j .!i.:o aqui emitti!o por S. ~., 
deoida de g u3 lnd;) está a razãv c a j r:s~içs. · 

Pelo qua toca á pc:cha ào leviano que me foi lanç:!.de. 
pelo nobre deputado .•. • 

O Sa. CotLRO Ron&I~UES :-A trti.duoçüo é do V. Ex. 
Eu disso - fs cil. 

O, Sn. VIEIRA lH. SJLYA :-Dias, fxcil, ó ver~aao, :z:nas 
aq111 aão palavra'! syncnymas. Pelo que me diz :rt speito, 
Sr. preBidente, estou prompto par4 ditw~th· a minha 
admini.lltri'.ção .no Piauhy, e quan!lo aprcuver ao nobre 
deputado, l'ncoutrar-n: o ha eem"Ore nl'! s::;.as d 

r.:quenmento, pois, que \Tou malldar i1. mesa é 
pedindo ao governo c6pia do offioio do Dr. Dvmingos 
Monteirc Peixoto, chefe de policia da provincifl do PlBil· 
hy, sobre tiS informaçõ:.:s exigidas palo n:>brJ deputado 
daquella provinoia na sessão do anno plüsaao sobre o 
coronel José d~ Ant:jo Costa • 

.Agradeço á camarn a att<nçib qn.·l se digno-:x pres
tar-me. (Muüo bem; muilo brm ) 

Vt!m ~ mes.'l1 são lidos e ap( iadcs, os seguintes re
queri:J:cntos; se:::.do o prin:dro :tpprovado se:n debate, 
e o segunilo ad.ill~O por ter poc1ic!o a pah;..vra o Sr. Coe· 
lho Rodr.ignes: 

c Requeiro que se pel?a ao governo c6pl:a do officio do 
vioe-pre~iC:eo.te do Mliranhi:i:o [Obre as occurrencias que 
tiYerão lugar na aesambléa legialutiva prolincial ds. 
mesma provinoi~ no dia 8 da Julho nltia;,o Vi•ire~ da 
Siloa. ) 

c Re;.ueiro que ;e peça ao governo c&pia da infoTma
ção do Dr. Do:ning~s Monteiro Pei:oto, cx-ollefo de 
policio. da. provincia do Pi~nhy, sobre o processo do 
coronel Jo~ de Arii.üjo Co~ts, da menna. pro'Vincia.
Vi•ira da Silca.. :. 

O Sa. HAPOso DA CAMA. nA. requer urg~o~ia. para fu::x
damentar u:n requerimento. 

:Indo consultar se n. oam~ra se tpprova este requeri
mento, reoonhe .:c·so não hav6r numero l.zgal; pelo que 
o Sr. pr"~idente declara prejudicado o requerimento e 
manda fszel' a chamada, pela qual se veritioa terem-se 
ausentado os Sr&. Fontes, Dia3 da Rodu, Gomea da 
Sil't'a, Caroillo Figueiredo, Dominp:nes, Luiz Carlos, 
Loonel do .Aiencar, Cícero De.ntss, Je.tonymo Peoido, 
Barros Cob::a, Dionysio Martins, Aureliano de Carvalho, 
Ferreira Vianna, Bittsnoourt, Ferreira da Veiga e 
Duque Estrada Teixeira. 

O Sn. PB.!:!IDESTE d13alara <Fte a vot<1ção cio reque
rimento do Sr. Galvíio c do parecer da commi~são de 
policia sobre a indicação doa Sra. Pinheiro e outros, 
cujas disouasiea estão cncerr&das, fica tesetvada para a 
proz:ima ressão, vieto não b.s.ve::- cus. 

l!:lOI!!"D.U DE Tl\<l <:O. 

Entra em ::.· d.isoussio o ?rojecto tio :;.e-:lll<b, :r:a:là.an<!o 
fa.bric~l: moed•s da troco de u"Cl m.:~Pl coc.,os~o ti(! :J.ik el 
e cobre. · 

O Sa. PaEsmE!STE:- Hs. sobre ames~ um offic!o do 
senado respondendo á p~r~unta qne s·~ l~e fez se eonvi
nb.a na l?.ltereç::'o C: o nu.~ero C. o decrt:to a qne se refere 
o project,, a0v~ndo ser ::1. 3,!?€6 c não 3,935, como per 
engano está e!cripto no autograp~1o. O sennd.o decbra 
que acoed.e s Cftr. e:>:enr1:::. 

·c-

~HTI\IC\:L .... DE E~Tl:l)A:\TES, 

Entra em l' àisc".mão o p~<>jecto cN~larando que 
ninguem podcr.l. matric..l;a;:-Ee .ocs curEcil , e ph~r!ilficia 
existentes u>;s fa.ouldad.e& dll r::<:â.irina do Ix.p:ri:> ~em 
que kD.'l:l~>iôde de 17 an:noB_. c, ::.lé~ dco prcpa•·storics 
ors. exigido~, aprewllto CEI-t)d.ão do t:2r sido ~--pprova::!.o 
n ;s cxamcB de lr.ti:::, philcs~pbiJ c d~eb:a. 

O 8r. Jlraaj.> Cóe•:-S:. prcsiclcnté', dcs8j::va qt:e 
o Sr. ministro do Impaio ocolns~se q1:~-l e. E~S. cpi~iiio 
a res;eita ~a n:ate!'i& de5te projl'cto, que me parece 
import:;nte. 

Vamos fszJr uma gnnd3 :;lteraçio nos esta~utos dt:s 
eraolas de meiiieina, dttermin!lndo quo .l.leja nnm nova 
ollisso de bac'hareis em pht:rmacia, ontorgaoda-so-lhes 
os mesmos direitos e prero.~rati'fa& que t~m os é:outores 
em medicina c bachareis em direito. 

Dest'jam cuvjr a Ppiniãs àe ~verne pS!ra peàer l'l'ê;tl 
lar o meu voto, e coot;o que S. Ex. o Sr. n:inistro do 
Imperio se àjgnará dá-la. 

O Sr. Hlnl11tro do Imperlo !at elgumsl! c.be\l~ 
vJs. 

Ningne:n mais pedindo a pnl!l.vra, fica a diecuníi3 
encerrada. 

J>A'I'BIJI'0:-110 D..l. C.ULUU MUNICIPAL DO TIDU'•ASSU'. 

Entra em I" dücuSlião, que tambem fca enc!lrrad~, o 
projcoto que constitue pat!imonio d'J carnara munioi
pal da 'fills do Tury-A.esú, na proviucia do Maranhão, 
as ilhas ~ituadts ao longo da costa entre a foz do rio 
Tury e a do Gurupy. 

I.OTElUAiõ . 

Entra em 2• dieoueaii:o, que igllal :nents fian..oncerrada, 
o pt'ojec:to protogs.c.d.o p:u-s. todo& os s'l!us o~s .. , -1!0---'IOIQO>~ml------
toà.os os setl!l favores, por maia 20 nnnos, o decreto 
n. ~66 de lo de Junho de 1650, conoed.(lndo loterias ao 
Hospiaio de Pedro Ir. 

Entra em 2' discussão o projeoto cono•denào dnu 
loterias para aa obras do R o;oolhimento da Luz na oida
de de S. Paulo, e znni~ duas para 11. essa de Miaericor
clia da oide.d.e de Ti>ub~té, na mesma proviocia. 

Vêm á mesa, [ão lidas, apois.dae, e ontr.ão conjun
tamente em discussão, as seguinte11 emendas : 

< Ol?'ercço como emenda o seguinte projeoto. -
PorJtll•. 

< São concedidas em fs.•or da santa. casa. de Miseri· 
co:-dia. da. cidade do R'!oife, em Perna.mbuco, du.a.s lo
terias conforme o plano e c:lm os mesmos favorea das 
concedidas em fe.,.or do Hospício de Pedro II, devendo 
correr uma no oorrcnt'3 a.uno e outra no immediato. 

< O proiueto da!! referid.as lote:ias eerá. applicad<J ao 
p!! gam!lnto da divida em qne e!tá a. mea~a.. santa casa 
pro•enient9 de compra de generos a.limenti<~JOB • .,. 

c O.Q'ereço como emenda o seguia te projc c~o : P. 
Lima. 

« Fica oonoedida uma loteria para as obras da ma
triz da Feira de Sant'Anna, .na pr.ovillcia da Bahia. 

« A dita loteria será extrahida na côrta segundo c 
plano das actnaes loterias. • 

< E ' o governo auwn!ad.o ~ conoedet m&ia ?:oz.c 1~ 
terias para auxilin.r a coacltl.!e.o das obras d.e ?OJ.ficaça.o 
da. igreja do Santis6imo Sacramento da anti~a Sé.
Raro•o ® Cama""· .,. 

« Serso i~tUs.lmente concedidas cinco loterias, que. ~e~ 
xão ez:trahidasnesta c:.Jrte, ás matn.e& do Ceará-Xin::t 
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e ee S. Gcnça'o, ~o Rt<J-Gran~e ~o ~c::-~e, EC!!CO quatro \ Bo1·~es ~fonteiro.- Ferreira V1an"la.- !Ju1ue Estrada. 
pa:-s ss cb:e.s de. primeira e -cr::1a :pe.ra. as da Eegunda.- Tei:::tira. ,. 
Rc.[JCIO d,;. c~mara I) E , < _: igt!!Ümcr.te couccdidn u~a lo!eria. em be~e~cio 

< FicT\,; Cv!l~f·iidê.s cuas lcterras, uma para as obriis a'!s o br~s dz. m~triz de S. Sebastião da Pdr::. cio A:c:a 
~<. :::_n:i_z d_a c~2.n2.c de S.:.bli.d. e outr!l para a matriz do municipio dn Pente-Nova, provin~ia ce ~inas~ 
c:: Cl~~"c .::c Por.t::.·N'o•·e..-Bmjamím. • Gerses.- Camíllo Fi u:í · · 

~.;; CD:::JCe d U!!l:l ,1t~rlJ psr:s ES obras a.'l w.'l· C a O. , 

:riz C:::. ci2::. :() C.o Mul'ia:::.G.- ~Ir.jam:m • < Fica cr.nced:da. mais ur::.n loterin a fr..vor C.!is obras 
c: Fi·~~. couc~:l.i ·:ie. uma lot•. ri:! p:;;a r.s obr!.!l dn xns.ttiz. da matriz de Santa. Rita, na provincin d~ Pars.byb!:. ;:.;:. 

C.s.pr.!'ccb.ifl da.Conceilod.lTun ~ ·- · - Norta.-
g~- e~•.1:m im. • « Concecln-s~ ta::nbem quatro loterias p!ll'a cc::~c!-:.~o 

c: Fic:1 ccn.,ed!d:i t:ma lct ::-:!~ psra llS ob:es da cs.- dae ob!as <b capellu de SosP::t Senhora d<~s Dôres da 
pc:lb C. c S. P .dt·:l ns. cid~(l" C.c ~Iaris.u::a .-B&nj~n:im. • povc~ção do P -rto da Po:;.ta, da. freguezi:;. de S Gon· 

< :::::::o ccnceiiidas u:r.s lotaria á r.: atriz cl.s. villa Pi- çclc>, da provincia do Rio c.:; J f.lLir-.J,-Galr:llo. ; 
::~nga , c c::tm n m!'ltriz ca psrcchin do Ubá, ambas da c: São conoedid.~s dez loterias pr.ra n continuaçi:o das 
prov:Ui:r.; C!.e M:nas-Gerac~ . -Bmjamim ) vbras da m:;.triz de N .. ssa. S;nhora da Gloris, na côrte.

Duque E3tra.da Tria:ei•·a. :. 
c: Fie~ o c~·~::cci.!!le tr<?s loterias psrn a conclusão ~as Fi 

c b:ss ·~:> ~.,S d:l. ciJ.ade d~ 'Mar!~nna -Benjamim ,. 4. 1ca i~ualmC::lte cot' C:!ilida Ull".~ loteria em bene:3.cio 
a S:io Lu~.Lx.ente conceà.!!~~s du&s loteriss em hene- d~s obra~ da mattiz de S. José d'Além Parahyos, provic-

. Cla. de Mtnns·Gert.ea.-lf' on:ciro de Castro -Jo1é Calmon .• 
ticio d:l ~~~cciação do oerHiida, farrn:;.ds. da eenàoras, 
sob a iz:,.o::a ão de NcEsa s~nb.orn da Pica de . . . {( FiC'ão i ualmente CO!' ~·a 

entro do corrente exeroicio .-Pa"~" Tol•do.-D. Mar- poeta Gonçclvcs Dlas.-Vitira da. Sflt!a. .-C. Mendt:. :. 
tini.- Junq"tira. -Calc:do.-Sobra.l Pinlo.-Galçl%o. ,. < Ficn cot:c~dida uma btcris r.o collegio das orph&s 

« Ficüo igualmente aonot>didEs dez bteria':l para as da cidade de Marianne, dirigido pelas irmtis de cari-
obrts àn me. triz de lrajá.-Pinto Pu1oa.. lt dade.-Benj3mim. ,. • 

< O gc>erno fioa autorisado po.ra maniiar cxtrahir < Igualmente IS3 oonccdão cinco lotetie.s pars. o cofre 
u:oa loteria em b~neficio dne obrns da matri:.~: da Franca, gcr.tl àa Imperial Sociedade Auril.iadora das Artes !\Ie· 
na pro'Tincia d11 S. Paulo.-..4.nlcnto Pra.:l.o. :. canbu!1 Liberacs e Beneficente, institu:da. nesta côrte 

I! Ficão concedidu duas l;,terias em beneficio da no anno de 1835, cujo produoto será applicado á ovmpra 
sauta cc.sa de :Mi.5ericordia da -villa. da Feira de Ssnta de apolioes g.~ raes ccxn o titulo de 1nlllienaveia, afi.::1 
Anna, e uma para n es.nta caa~ de Mi<erioordia da de seus j ores sjudnr a soocorrer aos socios e viavaa 
Oliveira, na pxovillda da Bahia -Ptrlira Franco. ~ neceesitadas.-Camíl'o Figuai:-tdo.-G~mel da Si!ra ~ 

< Co!lcocã:>·se qustro loterias a cada uma d&e casas c Ficão ooncedi•lGa du&a loterias para u obrss da 
de Müeticordia d.e Porto-Al.:gre, no Rio-Grande do mutri::; da nova freguezia da Corpungs~, na cid&ae do 
Sul, e da. Victoria~ no Eepirito-S11nto -Silca. Nunu. » Rec:f<l, em Pernamcuco -Avgusto de Olit·eira. » 

~- • .. orias para ns obrus da tgrtJ& 

t , • :> ta ar; o ras a ll:!&tnz a capital da < Ficilo coDcenid•s õuas loterias paru a conatr:lC;:io 
Pe.ra!:lyba do Nc-~te, e duM para aa obraa da igreja do da i~ojll matriz dl\ cidade de Lng<!s, provincia de Sat:U.-
Sen.hor Bom-Jesus do Bomfim, erectc:. em S. Christo'Yão Catharina -Galo/lo. :. 
da oõrte.-Bmriguea -Borge1 Montrü·o .-tim~ 'Silra. < Fica igualmente o governo autorisado a fazer e:r· 
-Paula. Tolerlo .-Duart• de A.strtilo. - Duque Ettrada trahir no prazo de deus =.nuos quatro loterias em hne-
Ttiu:Jira -Pifllo Ptzsoa.-Carneiro da Cunha • Seio das obras do hospital de caridade de Ncs~;a Se:lbora 

< E seji'.o tambem concodid&& tres loterias para as da Co<1ceição ~o Ancajú.-Guima.rlltl. • 
matri1es do Ic6, Crr.to e Mí~>São-Velha, na pro1incia <( Ficão igual:umte concedidas duaaloteriaa em f&'\'Ot 
do Cearé..- Alencar ~rarip1.- Domin:;uu. - Artsuj' da matriz de Santo Antonio de Araçll&by, dnaa p&.."S 
Lima -Mano•l F1rMn.du Vieira. :. onda uma daa mutrizoa do Rio-Pardo e S. Gonçalo da 

< Ficio igalmen.te concedidas cinco loterias para pa- Campanha , prorinoia de M.inas-Geraer-. - Ctsr.t:ido 
trimonio d& irmandade de NoNa Senhora da Batalha Murta ~ 
exilte.t:tc na matriz de Sant'Anna deeta côrt':!. ~ c: Igual f<l\'O~ de u:na loteria a faTor <lu obrt.e da 
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matriz: d4 aida.:e do ~!ar de ;Hespen.h;J..-1!onttiro de 
Ccutro. ~ 

« Fioa conceiiiaa u:r-s. lot~;ia a favor C.as o'Jrr.s da 
igr~ja matriz àa f.-egue:üa i.o Ipl.Í, p.toóJ.~is do Cesrá. 
- Pínlo Brag:~.. :. 

< E' ígua.llnente cono~diia uma l)teri~ em beMficio 
das obras da metriz <ill Sa:::.t'Ann'! d& Ald~a, mo:nicipio 
da eidtd:~ de N:a:a. eth, p::ovb::ia da lhhia D~an·y:to 
.Marll'n1. p 

< Conoeiia~3e tll!l.:1 lote ris pa!a. a co:1clusão das obras 
da. matriz de N-1ssa s~nb.-~u d., Roscrio na cidad~ ~e 
Por • r ) provm~1a o o Sul.-Bit-
tmcourt. ,. 

« Aocret>cent~-~e: - Tres l 1terias para a c:mcl115iio 
das obra~~ da matriz cn Villa da Barra, na provincia da 
Bahia.-Boni(acio de A.b,..,u 111 

o Sr. t'orr~ observa que, pela lei n. 1,099 de 18 ds 
Setembro de l86u, ficou l:ompetind.o ao g.,varno a oon
ce.são de lott!rias; attriC.uição <i:! q~e usari>l logo que 
for.sem extrshidas tods.s â8 loteriu.s COllCedid.as até a 
data d~~o mesma lei. 

Novas conoeesões Cliffioultsráõ oada vaz u:.l!is a e::recu
cão dessa lei, 'iae GQtJ.tém dispJsiçõ3s ae3rtatlas no 
intuito de garsmtir qov as Jotl)ri~s aproTeitem Ms 
<'stabele:limentos que mais neceuitarem, tendo extrahi
das em tempo de poderem alies g.nar do beneficio. 

Con.•edendc-Je tsut -
jecto e as emendss, quando po lerão ser e~trahidas 'l 

E na oooasião em qoe o pnderem ser aproveitará5 
ainda aos estahelecimentos f.lvoreoidos 'f 

I 
i 
i 
I 
) 

i 
i 

c Art. 2 .· Outrosim serão por elles notneados os 
promotores, so'.icits.dora5 de capella.s 1:3 residu:Js, os cu
ra~ores J.!G~aes de orph "los e dos to u >entes, e os à.epo&i· 
.tlulOS pub~cos.· '"':L Figueira. ,. 

Ninguf!m neàindo a. pahv!a, fi:a cccerra.i:1 a dis-
cussa~. -

PORTO DE AD3.IGO NO II.IO ~U.l:S!lE l)O S"t"L • 

Entra em l' disou~tã:J o projeoto que autorisa o gJ-
';'ernl) a f,.zer construir or admini;;;tra. 2: c ~· 

e uma empr.:z•, um porto da abr:go no lup;a.r deno
Iniuado To:rcs, no litoral d:l. pro\'Í!lcia do Rlo Grf.nde 
do Slti. 

O Sr. &ndrade Fl~uelra nronuncia um discutso 
que se acha no Appc!Hft,'e. • 

E'. lido, apoiacio, fJ t:Dtra fJZZl disctlBS1io, o segointe re
querlmento. 

« Requ.eíro q::.e o rrojecto s~ja en"9isdo á C!J!lliX1Í!~Õe8 
renuidú5 de f.:lzanda e cb:-as publicas para interporem 
SeJU parecer.-A.ndra:ie Figueirll. » 

Ni:aguc;m pe:iindo a pal~rn:a, fiaa enoerrada a Eliseus-
eão Cio requerimento. 

Contin>1ando a di.Ecussão do projeoto, fica adiada pela. 
hora. 

ras 

A concessão, por acto legialativo, d8--DO'\'&S~leiet<t~~r~iasas---l---------------------------
dave ser funda:la. em r~zõea muito cspeoiaes, oomo as 
quejUlltiSciio o projecto cuja segunda discnlsio &oaba de 
aer enoerrada, mau<lando extrahir novu lot~rias para. 
continuação das obras do holpÍCÍ@ de PddrO rr e manu
tenção dos aliena:los. As que for1io OJD<ledidas pelo 
decreto n . 566 dl3 lO de Julho de 1850 estão extrahi
das, e, se o poder legislativo não 'fotar ontre.e, a a.dmi· 
nistraçio do hospicio fioará privada do a11Xilio de quo 
neoesaits, e que ain is não pó de obter do goTemo. 

Na 11easão paesad.~ a oam~ra votou varia• re3oluçõsa 
conceden:io lotexias, que não tiv.não andamento no 
senado. 

proJeo o e as emen iS, se oram para · enviad.os, 
terão provavelmente a meso::a sorte. 

Na. provinoia. que tem a honra de repre!entar ha. 
:matrizPs e estabelecimentos pios ue muitl carecem 

· · proventen e e o enas. 
Dtli·l:i entretanto de aprescntr.r emendas porqae julga 

que mais de preMa tie t'>roatá ell~otivo e~se aaxilio, que 
àeseja ver concedido, se nio ae adaptarem medidas que 
retardem a plena ~XIlCução da lei de 18 de Setambro 
à.e 1860. 

Ninguem mais pedindo a pslav.ra, 1ica a discussão 
enc~rrada. 

CFI'ICIOS DE JUSTIÇA.. 

Entra em 2' disCJ~ssão o p-:-ojecto declarando que os 
officios da justiça. nas provinci~U~ serão providos pelos 
resp13ctivos pce~identas, com coocurao Regando alegis
la~ão em -.igor, com exo\l pção dos officios de eacri-viio 
dos f<litos da fiSzenda. 

Vom á mesa, é lida, apoiada , e entra conju:lt'lmC!lte 
em õiscus!ii.o, a sl'gu :nte c:ncnda: 

< Sup?rimão-sc as palauas-com oxce ,1çii1 do1 offi-
eio · • · .--· u_a r::. 111 

V 1'\Ill tam bom :í. mc•a, o entra oonj ·mtamontc em 
di:cu '3/'ão, a seguinte cmc::1da snbstituti T3: 

< Art. 1 .• s~r:io prJVi lOS pelos presidcnt lS ele pro. 
vinc!a, com con~ur~o, :;egundo 11. legislação em viga~, 
mas restri.ogi.ice os prazos :i metllà.c, os officios d1:1 ta· 
bclliães do publico, j ud icia.l o notsu, cs:~ri 'ãcs de o r nhãos 
ào jury e cxooçücs criminaca c da provadoria, cfficiacs 
do regiatro de bypothecas noJ lngares em que por do
cret~ fôr oreada n. ecrfentia p::-ívati\>& segundo a res · 
pectiva legislação, oontad.oNs, distribuidores, partido
res e avalia.ioxes a portGiros dos auiitJ:ioa. 

TO!'dO IV 

l 

I 

\ 

.-\.cta em 29 de A-gosto. 

PAESlDEl'ICJA DD SR, CO:SD:C DE JI4EPEND\', 

Ao meio-dia, feita a chamada, aohão-se prosentes 
os Sra. con:ie rie Baependy, Portella, Paranhos Jtwior~ 
Pinto Peel5oa, Guimarães, Camillo B!llieto, Joaquim 
Pilro, Junqueirs, Pereira FlB.Ilco, L'liz Carlos, Candi
do 'Murta, Paula Toledo, Araujo G63s, Casado, Caa
à.ido M~zzaee, Ang~lo ao Am.arsl, Fernaz:Jdes Vieira, 
s· eira, ::iallea, BitteneotUt, 
Gomes de Castro, Rapo!o da Camara, Gal,ão, Croz 
Machado, Monteiro de CW!tro, Souza R'li.s, Lamego, Si
quei1'a Mendea, Antonio Prado, Co~ta Pinto, Corrêa, 
Pae' .• ~ Mendo a • · 
Canalho, Ferreira. Lsge, Floriano de Godoy, Co::rêa de 
Olheira, Cicexo Da.ntas, Perdigão 'Mallleiro, Moraes 
Silva, Coelho Rodrigues, Diony11io Martins, Ferreira da. 
Veiga, Barros Barreto, F. Bel.isario, barão de Araçagy, 
Taqu~a, D logo Velho, Rodrigo Silva., Duarte de Aze
vedo, Leonel de Alenc~r, Fausto de Aguiar, Pereira da 
Silva, Alencar Ar~ripe, Fontes, Cardoso de 'Menezes, 
Lesl de Menezes, Mello Moraea e Jansen do Paço. 

Faltio com participação os S:s. Nebiu, Bahia, Re
raolit? Graça, Pederneiras, Rosa., Augusto Chaves, 
M~llo Rego, Manoel Clcmentino, Cauàido Torrea Filho, 
Azambnja, Sobral Pioto, José Calmon, J. de Alencar, 
Pa1alino &e Souza e Vicente de Figueiredo; e sem clla 
os Sra. Almeid~~o Pervira, As.eia Ro(:aa, br.rão de Ana
j a. tuba, Ca~~tcllo-B:-sn~o, Les.ndro Maciel, Pinto de 
Campos, Aureliano d~ Carvalho, Andrade Figueira, 
Araujo Lima, Augllsto de Oliveira, Barros Cobre, Ben
jamim, Borg M Monteiro, Camillo Figneiredo, Canedo, 
C~>pan()Il:l&, (Juneiro da Cunha, Domiagues, Daque
E-str<id~ Teix~ir11 Dia\! da Rocha Evan .. elista 

1e c 11.rvr.l o, ernandcs da Cunha, Ferreira de 
Aguiar, Ferreira Vianna, Gonçalves da. Silva, Gomes 
da Silva~ Heurique.s, Jcronymo Pcniio, João !lfen'ies, 
Lima c Silq, Mello Mattos. Menozos Prado, Pinh liro, 
Pi!2t.o Br2p;a, pjnto Li:na, Pinto Moreira, Silva Nunca, 
Tt!ixeira. Junior, Theodoro da Silva, Uch\i1 Cavalcanti 
a Vieira da Silra. 

O SR. PRESIDENTE decl<tra não hr..ver seEsão por falta 
de numero leg!U. 

4-5 
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SESSAO EM 30 DE AGOSTO DE 18i0. 

Sessão exn 30 'le Agosto. 

PllESIDI::!'iCIA. DO SR. CO:SDE DE B.-I.El'ENDY. 

SnauRIO. -Eaptilientl.- Matricula de t1tudantu.
PrttençJo de P. J. de Miran:ia Junior.-Pret1nçO.o d1 
B. J. dcs F. Ribeiro.-Pot~e de bem ée rai:.- Ptdído 
de ·r. orma ~es -Re nn · ' 
dis.-P1díao de dccumentos . .4pprocaçao.-Re(orma do 
rtgimcnto. Approeação.- Moedat de :roca. Approva.
ção. - Patrimonio da camara mu'licipal da dlla do 
Tu ·a:nl • • { roca .1io.-Lotenru. r i! -
cio1 de julliça. Volaç/lo.-Matricula d1 ertudanlts. V o· 
taçllo . - Lcttria.1. Votaçao.- Porto de abrigo no Rio
Grande do Sul.- Ptdido dt documento:. DIICti.'"JO do 
Sr. Rap"o da. Carnara.-Lo/eriat.-Re(ormajudiciari~. 

Ao meio-dia, feita a charoads. e schando-se preMn-
tes os Srs. conde de B11ependy, Portella, P.&ranhos Ja
nior, Pinto Pessoa, G1:1imazães, Monteiro de Cestro, 
Fo:~tcs, João Me:cdt>s, Roàrigo Silva, Gama Cerqueüa, 
Fernandes Vieira, Ca!!ado, Caodido Mendes, Paula To
ledo, Vicente Figueiredo, Angur.to Chaves, Barros 
Barreto, Souza Reill, Siqueira Mendes, Lamego, Mene-
zes rs. o, erre1ra a e1ga, apoeo a.a amara, ru:a: 
Machad::, Bmoa Cobra, Cendido Murts, Coelho Ro
drigues, Luiz Carlos, Pereira Franco, Bonifacio de 
Abrlln, Antonio Prado, Sallce, Aureliano de Canalho, 
:Moraes Silv&J Gomes de Castro, Juoqueira, Fausto de 
Aguiar, CJriêa, Floriano de Godoy, An~elo do Amaral, 
Canedo, Duque-Estrada Teixeira, Ferreira de Aguiar, 
TRques, Mello Moraes, B9njamim, Paes de Mendonça, 
Affonso de Can&lho, Ferreira bga, Diogo Velho, 
Alencar Araripe, buão de Araça~y. José Calmon, 
Duarte de .Azevi!ciO, Augwto de Oiiv;;ir::, Joronymo 
Penido, Cor1 êa de Oliveira, Araujo Lima, Capanema.. 
Dicnyaio Martins, Leal da Menez~e, Simões Lopes, 
Perdigão Malheiro e Evangelista Lo bato 1 abre se a 
~eseão. 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os Srs. Ca
millo Figueiredo, Cardoso de Mene:tes. Fiel de Carva
lho, Silva Nunes, Araujo Góes, Bittencoort, Fernandes 
da Cunha, Gonçahea da Silva, Costa Pinto, Gomes da 
Silva, Leonol de Al11noar, Pereira da Silva, Jamen do 

• o iro, i ~ma, terra va, . 
de .Alencar, Ucbôa Cauloanti, Tei%cira Jo.nior, 1\Iello 
Mattos, AudradG Figueira, Galvão, Dias da Roobs, 
Lima e Silva e Henriques. 

a tão com partic1paçao os rs. c ias, a ia, e
rAclito Graça, Pederneira~ Rosa, Mello Rego, Manoel 
Clementino, Candido Torres Filho, A:zambuja, Sobrd 
Pinto e Paulino de Souza; e sem ella os Srs. Alm11:da 
Pereira, Assis Rocha, barão de Anajatuba, Cllftello
Branco, Leandro 1\lnciel, Pinto de Campos, Theodoro 
da Silva, Carneiro da Cunha, Cicero Dantas, Domingnes, 
F. Belisario, Joaquim Pedro, Pinheira, Pinto Braga, 
Pinto Mort:ira, Camillo Barreto e Ferreira Vianna. 

Um·s'3 c approviio-se n11 s.ot.aa das anteced\ntes. 
O Sa. PnESUltl'ITE dá conta do segninte 

EXI>l:DIE.NTE. 

Um cfficio do ministerio da jus~s, oommunicando, 
emresposta,qu~ se expedira aviso á prcsidencic da Bahia, 
e~igindo informação sobre a exietcncin de utn processo 
inataurado :na 1illa. do Urubú contra Antão de .Almeida 
Branco, por crime de homicidio. - A qncm fez n 

uisi -

Quatro do 1" secretari·J do eenado, participando qnc 
o mesmo senado adaptou, e vai dirigir á saocção impe
rial, B! seguintes r .Jaolações: 1•, autorisando o governo 
para conceder isenção d9 direitos á. companhia Fluvial 
do Amazonu; 2•, approTando a pemíio concedida á 
vinva e filhas da brig::.deíro Antonio da Silva P.aranhoe; 
3", approvando a pensão concedida ás filha! legitimas 
do eenr.dor do imperio conselheiro Frsnoi!oo José Far
tudo; 4". auto ri< ando o governo a concccer iaeoção de 
direitos de importação aos materiacs ncceSEnrios para a 
conetrnoçii:o do uma ponte de !erro aobre o rio Parahyba 
do S:1l em frP.nte á. ciclade de Ca:::::1po~. na provinda do 
Rio de Janeiro.- Illtl!irada, 

Outro do mesmo secretario. rem ettendo. com as 
emendas feitas e approvadss pelo Eenado, a proposição 
a~sta camara qne sutorisa o governo para mandar 
admittir á matrícula em diversu faculdades o estudante 
Cypxiano de Souza Freitas e outros.-A imprimir. 

Outro do secretario da sssembléa leg~Jatin provin. 
cial de Minai·Geraea cobr;nao daas re resenta ões, ama 
pc tn o para se :x:ar os un1tes da mP~ma provincia 
com a de Goyaz no munieipio de Paraor.tü pelo lado do 
rio de S Marcos; a outra representsnio áoerca da con
vcniencia de ser votado o oredito de 35,000:000 ara 

gam n o a e3 rs a e erro e . e o 
Vai a primeira á com missão de estatistioa; e a se.

gun:a é remettida ao sen~do na fórma do seguinte re
querimento que é approndo: 

« Requeiro que seja remettids ao senado a repre
sent~ção da assem bléa provincial de Minas áoeroa da 
oonveniencia da approvação da propoeta do governo, 
autorisando a contrab.ir-se o emprtstimo de 35,000:0001 
para o prolongamento da estrada de ferro de D. Pedro li. 
- L. Carlos. P 

Outro offi~io do vioe-presiden~ da p:-oYincia de Ma.to· 

cial de Mato-GroEso, em que peae a creaçio de un: 
corpo militar para policiar o sertão entre nqneUa pro
vlncia. e a de Goyaz. -A' commissão de marinha e 
guerrá 

Um requerimento do Castodio Joté Dias, por si e 
como procurador de outros. pedindo a concessão de 
uma zona de ter:as devolutas da extensão de dez le
~aas para eada nm doa petieionarios entre os rios 

araguay, U:ugnay, Paraná e suas vertenteo. -A' 
commissão de fazenda. 

O Sn. BE!'iJA.::Ifm apresenta duae representações para 
serem enviadas ás commisslíee. A primeira é da ca
m&ra municipal da cidade de Muriaké, pedindo ao 
corpo legialativo para mandft.r construir um ramal que, 
ligando a estrada de ferro de D. Pedro 1I ao l!eu muni
oipio, facilite a exportação de produotos da saa la
voura naecente, e dcfcnTolva a cultura nas suas mattas 
uberrimat. 

Este pedido deve merecer toda 11. considera ão desta 
augus camara. ram o. o corta os noos mu-
nicipios da Lcopold.ina e Muriahé. 

Ieto basta para explicar toda a sua impor~oia. As 
ro rias conte · i c o 

e~trad.as do ferro acomelhiio a adopç.ão imxnediata desta 
medida. A segunda repreaentaçãõ~ asaignada. pelo Sr. ca
pitr o Silverio P~reira da Fonseca, hoDrcldo funocionario 
publico de Sabará, tambem merece a attenção da ca
mara. 

O augmento que elle pede de ordenado ó de to3a a 
justiça. 

A 1· representaçM vai á commissão de obras publi
cas, e a 2• á de pelll!ões e ordenados. 

)U.TnlCt;LA DE ESTt:DANTES. 

Lê:n-se, j algio-w objeoto de deliberaç'lo, e tão a 
imprimir para eotrar na ordem dos trabalhos, os pro
jec~oa com que concluem os segaintes parecores ~ 

c 1\Ia.rtinho Alvares da Silva pade .Para mstricnlar-ee 
no 1• allno da faouldade de medicma da oõrte, não 
podendo ser admittido a t-t::amo do anno lectivo sem 
mostrar-te habilli;ado no preparatorio de geo!lletria ue 

e a . 
< O snpplicante apreeenta um attcetado em o qo.al 

prova que desde o começo do corrente anDo. se achava 
habilitado para fazer exame do preparatono que lhe 
f.Uta. 

c A com'ID.I8li.o ele inatrncçio publica, attendendo a 
que o eupplicante já curso_!l a &ula do prepa~atorio .que 
lne falta, e qne portanto Dao tem de consumu com esae 
estudo o tempo necessario para se applicar ás materiae 
de> anno lectivo, olferoce á oamara doe Sra. ieputados o 
seguinte projecto: 

< A !lfsembléa geral rerolve: 
< A.rt. 1.• Fica o go,.erno autorisr.do par.. maudu 
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deade já matriaolar no ~· anuo medico da curte o 
alumno l\Iutinho Alvares da Silva, não 'POc!.endo o 
mesmo ser admittido a exame das matarias do :snno 
leotive felll mostrar-se habilitado no exame de geo
metria. 

c Att. 2.• Revogão· Ee as dispo!ições em contrario. 
< Sala·au ·co:nmiasões, em 29 de Ap:ostode 1870-

Boni acio de Abreu - Duar · 
Aguiar. ~ 

< JoEá Alves Machado Ju::~ior pede para matricu
lat·s.e ?-O 1• snno med.itlo da <:ôrte, Dão podendo ser 

bilitado no exame de b.istoria e geographia. 
< O supplioante apresenta um attestado com o qual 

prova que está habilitado para fazer exame de hir,toria 
e geogrsphia. 

c: A. commisa:io de imttucçlio -publios, t.ttenden1o a 
que o supplioante já cursou a au!n de hietoria e geogra-

• phia,equepottanto Dão tem rle oonsn:nir com eEaeestudo 
o tempo neces&atio para. t. freqil~ncia dca ms.teriaa do 
SDDO lectivo, of!erece :i Cllmara dos Srs. cepn;ados o 
seguinte prcjecto: 

c A aesemblé!!. gcrsd resolve: . . 
d~ade já mf!.tricular no 1• anuo me~ico da côrte o 
alumllo pharmaoeutico Jo!é Alves Machado Junior, 
o q,ual não P?derá ter admittido a ex~me dat~ ma terias 

de histeria e ~~;eo;.:rraph:a. 
c Art. 2. • Revo~1o ~e as dispcstçõ~s em contrario. 
c Sala das c->mmi~tõa3, em 29 de Ap:oüo de 1870.-

Bcni acio d1 ..lbrtu - r ·,. · 
c Constante d& Silva Jardim, alumno m:;trionlado no 

2• anno pharmaceutico e no 1" medico, da côrte, pede 
para fs•er ex:Rn::e de anatomia e d'l pby<iologia, oor
responientea ao 2" anno medico, e, depois de approfado, 
passar para O &• fiDnO medico. 

« O aupplioant~ al!ogn que assiste oon::o ouvinte as 
aulas de anatomia e de pbyaiologia, que fazem parte do 
2o anno medico • e que se jnlga he.bilit:l.do para ser 
e:z:smicado nss reapeotiTas materi!>S. 

< .A oommiREao de inatrncç!o publica, attcndendo a 
que ao sn plicanto não falta e:z:amol algum prep&ratorio, 
e e 6 om·1 v'11 -
que completão o ~· anno medico, oflerece ã camara dos 
~ra. deputados o seguinte ptoiecto' 

c .A ns,emb!óa gorai re•olvo: 
c Art. l • · 

alumno do 1' 11nno medico c do ~· pharmaceutico, 
Constantu da Silva. J ardim, fazer o exnme de anatomia 
e do physioiogia, oorrtapondtnto ao 2· a-ano medico, 
nss quaee matt-rina, ~endo approva<io, passatá para o 
3• anno medicc-. 

c Art. 2.' Revcgão-ea as àieposiçiíes t>m contrar:o. 
c Sala das commhsões, em 29 co Agosto do 1810-

Boni/acio dl .!breu - Duarll d• .~.=utlo ....... F•rrtira d6 
.Ag11icr. > 

c A.velino Perdr.\ da Fruit!13, alum!lo do 1" anno 
medico da fe.ould:l.àc d11 <urtc, fedo pn:a fer àispensado 
de h~er exame de pbysica o do cbimica, em que já 
foi spprovado co to aluu:·no phnrmllceutico. 

c Pareco justn s pret'loçã.o do sup?licante, porque 
tecdo tâdo •P?wvndo no t· 1111t:o pharm.::cwtico, como 
prova com o dccu::r.en:o jn•lto, tnuto em pby~ioa como 
em ohimica, não ha t:e r:es~i·.lnJo de f~~ec u 8Dpplicanta 
oubrDetter-•e a noTo t~'ll!ltl d~ a ~atctir.s c:n que já fci 
apptovado na u:c3n::a f , c.ulda<l·J. 

< A como:::is~il. 1 J'J i r ttrncç ro ;mbli·':l., r.ttcndGndo á 
justiça quo preside ~ pcti~~ãJ do sup[Jicanto, o!Tcrccc :i 
cam!lza dos ~ra. c!c_>u ~a:!c_, o s~gt:i:l!·~ J;rçjecto: 

«A asacmbJ.h. gcr;. l x ~: ;: ol7o: 
c Art. 1.· F íc•l o g<...vcru'l tnt~ r is R.-io :1. mo.nda.r quo 

o alumno do t· :m.:1<J m•.<lico t:Ll far;ulrla:i•) da côrte, 
Aveliao Perdr:~ du :.·~~ :: :; :•, ~"jn. r: i~ ;>·<nn· io do fszcr 
<xa.mo do phy~io~ '! d.oJ c~.im ícn, ~:n q:·~ j .i foi appro
vado como ~>lur..Jn) rl.: :: 11 r:n:: ~::l !l>t t::.c~ :::ln í.•cul
dado. 

« Art. 2.• Il·~v- •:(.o ,:-J as . :;1~o~i~;-J~5 C:'!'l. CO!ltrn.ti<J. 
c S4la dr.s 8l~ · ij ,J, 2:1 ·1·3 AF,o5: .J •i! i li7tl . - Oo!1i(ac,·o 

:Ie Ab: eu .-Duar:1 d~ J :e!el·;.-Forli ·a ·:'e .l:;•Ji!lr. >' 

Lêm-se, c Eão approvadcs eem debate, os scgninte.5 
pareceres: 

PB.ETE!'iÇ:\.0 DE P. I. DE 11IB.ANDA JU!'!IORo 

• A commiesão de pens()es e ordenados, tendo exa
minado o requerimento de Pedro Ignacio de Miranda 

· , · · n os ou me o-
ramento de emprep:o, em virtude dcs prejuizos que 
s'lflreu como escrivão da chancellaria da relação da 
côrte, ilOt ter esta aid.o exti.nctg., é d& llatecer q_ ue se 

~ia infl)rmsçõee aa gaverne a r~:!i!t~or.. ---- ---
< Sala das commissõaa, em 30 de Ago9tO de 18'70.-

Ara.!Jjo Lima.-A. O. Gomu d1 Castro. :. 

PllET.E!'íÇlO DE n. J. D.t. f', RJIIEIRO. 

c: A oommiss~o de J>eneõ.;>S e ordenados, tendo exami· 
nado o requeii:nento de Balbino Jo2é da França Ri
beiro, porteiro da chanc~llaria do tribonsl da relação 
da côrte, pedindo para qne seja oonsicerado empregado 
de repartição extioota e indemniFado dos prejui.%os qne 
lhe ca.ueou o decreto n. 1,730 de i5 ds Outubro de 1869, 
q11e extioguio a ohancellaii:l, é de pa:eccr ue se ou a. 

o rno. 
c Sala das commissõe9, 30 de Agosto de 1870. -

J.raujo Lima.-J.. O. Gomu de Castro. • 

L~ se, jciga-se objeoto de deliberação, e vai a ia:
primir f ara entrar na ordem dcs trabalhos, o seguinte 

< .A sssembléa goral resolve: 
c: Al tigo unioo. A aaaa. de ca.tidade da oid~de do 

Serro poderá possuir bens de~ raiz até o Talor de 
IOO:OCO$; revogada& as disposições em centraria.
A.ncvnio Candido d" Cnu Machado.- Ca.n~li~ Murla. 110 

PEDIDO DE Il'IFOB!IIAÇÚBS. 

L~·ae, e é approvado eem debate, o segointe reque
rimento: 

c. R<1q11eiro que ae ~ecya ao governo. informações. ~o 
· re o assaaSloato do cap1tao 

J?riano Vidra do Só., na provinoia do Piauby, e ao bre 
qu&es forlio os &eil!l autores. 

c Sala das seaeões, ao do A gesto de 1870.-A.. Coelho 

REFOB.!IlA Do REGlli:B~TO. 

Lê·to, e vai á commiasão de policia , a segtlintc 
indicaç!o: 

c Indico que 10 incluíio no regimento as seguintes 
diapoeiçvea: 

< 1.' Todos os projoctos do lei ou resclação, ainda oa 
quo vierem da cama:a dos senadores, serão snvi~dos á. 
commifaão ou commiseõca oompettntes, que darao pa
recer dentro de 30 dias, procedendo do mesmo modo 
:icerca do qualquer assumpto sujtito a sou f'X&mtl. 

"' 2: Se forem IlCCefurías informações d~ governop 
a commi[B•ÍO apresentará, dentro de cinoo dtas, reque
rimento neate sentido, o cpal, haveg,do q~em. pcç~ :1. 

palavra para impugna-lo, ecrá. de preferenc1a dncntldo 
na !eaeão Eep;ninto. 

<< 3." Q11ando a. commiEsão jalP;a.r conveniente faz~r 
cmondas, nos tcrmoa do art. !27, as apresentar~ con
junctamentc com o parecer. 

< 4. • Os prcJaCtos de que trata a Pognnda parte do 
a-rt.. 139 tão aómento os que -.eraão sobro pen!õea, auto
ri!ão a naturali!ação d:3 oetrso~~;eiros, approvao aposen
tadorias ou s~ rdcrem a diapeneM pAra matricula c 
e~:amca nos cutsoa superiorea.-M. F. Corria. ,. 

ORDE \1 DO DIA. 

O =:a. I~uoso n.-. C.~o:~~An.-. (pela ordem) requer urgon
cia pP.r:l. fundam cn_tar um roq_noria:c!lto !em p_rcjuizo _da 
-.otação d.as matcnas que CEtuo na ordem do dia, e CuJBS 
diecussllea estão I)OCCrradaJ. 
Consult~:.C:a a ca::lara, ccncedc s urgc:cia pedida. 
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PEDIDO DE DOCt:ltE:\105. 

Proccce-se ~ vo:aç:io do reqoerimento C.c ~r. Gah-ão 
p€dil3àO ao gcvGr::o c6.Fi&. acs cfiicics tro~adcs Cll~re S 
presidtncis ca. pr?vincu> d~ Ssn~a C&thullna_ e a ili:rcc
toria C.a compt".nhla Cath:.nnense u~ navcga~:·o &. VS,?Or; 
e é approva.do; 

1\l:FOilliA.. DO 1\EGlliE:-iTO. 

Prcc :de fe á votsça9 do parecer lia. c0mmisüío àe po 
]icia, sobre a indicação dos S1s. Pinheiro e outros. e .f· 
appro•ado com a emenda do Sr_ Corrêa, e remettido á 
oommi.s@ão respectiva, para o redigir conforme o ven~ 
cido. 

A emenda do Sr. Coelho Roéirignea é rsjeitEdr. r.a. 
primeira e prt-jadioada na segunda parte. 

l!OEDAS DE TROCO. 

Procede-se á votação do projecto do Fenado em 3" 
di&cn~aão, mandando fabricar moedsas de troco de um 
metal compofto de nikel e cobre, e é ado~taC.o p!irn 
fer er.viado á sanoçi;o imperial. 

PATilllllO!!IJO DA. CJ:IURA. lltJ')jiCIP~L D.+.. HLiot. llO Tt!RT 
. usu·. 

em 1" dis~ml'ão 

vil1:1. co Tury-wxú, na pro,.incia do Maranhão, 81! ilhas 
fituaca; ao longo r :~o otsta entre a foz do rio Tury e a 
do Gurnpy, e é approvado, e p11rrn á 2" àisonssão. 

LOTEBI.U. 

Pr:Jocdi-sa á votação do projeoto prorogando par:; 
todos cs seus efrtlitoa, e com todos cs Eons favores, por 
maia ~O snnoa, o decreto n . 1566 de lO de J r lb.o de lF50, 
conccdcnJ.o loterias annuaco no hospicio de Pedro II, 
c é approvado para pa118&r á a· disollesão. 

O ~R. CoutA pede que o pr~jecto entro im mc
diata.mente em 3" di.scus6ão. 

Co:c.sultad& a camara, resolve prla affirmativa. 

O !:=n. Coaah :-'Vou JU~tlficar em pouca! p9la~as 
uma emcaàa ~ubetitutiva. 

---~iia antetior. niio me opponho 
á concctsio feit:J. pdo projecto, á •is~a <ias razões espe
ciaea em que se fnndn. 

Mas o prcjecto prorogandl', por vinte annoa o decreto 
n. f65 dJ lO da Julho de ltl50 o qur. l di:z: conceder 
lotcriM nnnuaes ao h.oepicio co Pedro H. róda dar 
In~ar R duvidas qnc com a eme!)da. p:rccnro remover. 

O de·reto n. 566 nii.o ct.ncoden loterias a.nnuaea, 
n:as vinte loterias, rlas quaes se ~xtrahilin uma por 
anno. Diz : 

c São cc.nretiids.s em benc6c:o das obrr.s do hospicio 
de Pedro 11, & para manutez:.ç..1o àoa 1li•!nados, vinte 
lotetiaF, d11S q::u~cs EG .:xtrahirá ume por anno, ocnformo 
o plano da6 q-:.~e 5« concecé.ão á Eanta c:.sa da Mise
ricoràia de~ ta cD:tc. -. 

Ora o projecto, como l!e ac~a r t'àigido, niiJ ~~tá de 
8CCorco CO::O\ o decreto a qu() f C !Cf~r~. 

A cm'l:->da, empre~ndo qua:n n~ mc;;:::;;.s CltprM
f>Ü es do d~cre:o, in 1ica cl .. :a::ncnt-3 o f.J.'I'Or conce
dido. 

Vcn::: á rncs~, é li ln, apoie.dn., c entr:t ccn junt:>mC'::te 
em di ::c~. F. , ;;J, a. H'gninto er;:cndn r.nbLti~utiva: 

c ~iiJ crnccclicR., p::ra conti::u <!r;ão das ooró!s ·lo h cu
Ficio de l'c•'ro } I, u pnm ::r:an~hnçii :J .~o:J ~ lic::aciofl, 
mlÍ3 \i :lt/1 Ltl.ri .. R, d~s qutc~ t<J o :tr.JJi r ;Í uma ro::
arma, c•.nfor:no o pi•.no dnu Ct.:l::t•didn!!- a sax:.tu Cll.l'a d~ 
M i&I'IÍ~ crd i;"t d~~-.a ~<.,r :.e .-M. F. CCJ•r· ·'l J> 

~i:lgucm pcci':l.io :~ p'!Llll.'Yra, o pondo-ae a "Votos o pro
j ecto, 6 a?provado, bom como n err:e:~cla ; c ~~endo 
adaptado, é remettido i. commiaai4o C:C rel!acçio. 

OFFICIOS DE JUSTIÇA. 

Prccec!e se á votaÇbO do projecto em 2" diaonsrão, 
c!ecbranco qneos cfficb1 de jmtiçanae pro1incias !erão 
providos pelos re~pectivoR pre!'id~ntes, em oot:cnrso ~e
p:nnào alegi!lação em Tig0r, C(,m fXCepção dos offi.c1os 
de efcrivão dcs feitos àa !nenc!s, e {, aopro•;ado, com 
as emend11s ees 81'1!. Souza Reis e ;. ndreee Fip:utira, e 
passa â ~· diacnrfão, iodo eDtretanto !Í respectiva com
:roissão para redigir. 

lllJ.TaH:t:Y. DB E!ITilBAI'iTE~. 

Procade-ee á 1'otaçlio co projecto em r diEonss~o de
clarando que nillguem poderá ms;tricular-te llos cursos 
de pb.arcp_cia e:xistenteii na faenldade de medicina do 
Impelio sem que tt:nba a idade de 17 snncs, e, a1ém 
dos preparatorios oza exigidts, a.preeent3 certidão de ter 
ai do approvado n~s txamQs de latiii:, philoEophia e 
algebra, e é approvado e pa~sa á 2" discueaão. 

LOTERIAS. 

Proe&de-Ee á votação do p. j,c~o, •m ~·discussão. 
concedendo duas lotorias para liS ohiilli do rtcolhiD:.ento 
da Lnz, Da cidade de S. Pli.nlo, e maia doas para a caEa 
ée Misc~ioordia da cidade ds Tr.ubaté, ca me!ma pro
,.ineia, e é ap_p:ro·.ado eom tod~e S!l emend81!, e plt!la â 
3" diacuafiio, 111.do á commiEsão respeot:va piU'& redigir • 

O ~a. DuuTE DE .A:utVEDO (?els. o.:lem):- Sr. prs
:idcntc, peçv ::, V. E:. .. G_üO h:..js du dar para a ordem 

' · , 1s prc Xlm&e sesr es, o proJeoto 
da il:nstrad.!l c-ommiesão nomeada por esta aagvsta oa
mara para. dar parecer Acerca da quc;stão do elemento 
~>anil. 

C;meta-me que o parecer c.'a nobre commifeão já re 
acha impr€sso e em termos de ser di~tribnido por esta 
ca<a; e como a meteria delle tem sido m:-r.ia on menos 
estndads, parece-me que nenhum inccn'l'eniente ha em 
que seja dado o projeoto pnr& oràem do dia. 

Deploro, Sr. presidente, que o ~tov.:rno não àeaeje 
que ee difonta, e menos que se a':!Clptem as medidas 
saggerid~ pel'l. hcnrada commh1 ão ; rasa deTo ponde
rar que ás eeuvenienci11s miniateriaen d~v( m V. Ex. e 
11. maioria antepôr l'B oonveniercias de11ta oamara. 

Ã. camara livt> deputados l.!tme( n uma oommiFsão 
parA. dar com urglncia o so•1 parecer ácorca das me
ciidae adoptaveia na gFf.ve que11t\e tie elemento eervil. 

Ora, e e votoc. a ~mara. doa Je;;utados T or grande 
mt.ivria que uma commi11eiio désrecom urgenoia parecer 
eob10 a qucsl ão, clidcntemel! te rerolven: 1", '!Ue a 
qner.tão er"' urgente; 2•, que ae medi.:za sobre ella cie
'Virío ser Jo~o apreEentad&t~, porque se a camara niio 
quizes~o tCtmbr zr.c<iida nlgum.: a r~s1 eito da emanci
pação ~erril, nr::o julg~ria a q~c~tão urgente, nem goJi
c!tr:ria projectcs tcbrc m~dià~s a tO:! elhante reEpeito 
(apo iado•); Dão des•-jn qu·J ~~ rerc h~ ou que se deliberG 
immcdiatr.mente sobre qualqncr a~sr,mpto qnem tem 
iot..,re~se em quo olle niio tenha Foluçíio pro'llpta.. 
( .1poiad(ll.) 

Or11, &e fci e.~t~ o pensnn:e to c.?. cnmsra, ~areco ::x:c 
qr.o cú!H. 1.ii~ devo ;::ass· r p~:lf<!l forcas can<iinas, at
t~ndo;, dll IÍS COL\'t!nicr.cias CO l. ioist~rio e l!acriticando 
as proprüe. 

l'en&c o ~r.bin~ te co~:: o entende,· ~t rcs ,: cito debta 
p;r• v c qu. ~tiio; a c~omnr& ji J, c;d.o qu:! com urgc:~tcia 
() ( mprin a c~ to rcPpeito tom r re'T_ ·&(l ml)did~. A ca
marn, port&n'"• àt·vo n:a:lt•lt bojo o EOU pensamento, e 
V. Ix.', ,; oe ú o mnisfieléop•s · tH~i · dsc~nti2nc~~od,lJa, 
p-o~ ••. vcrú n eati ' fação d1 s !!r:1: s ct·sej · s, dsndo 1arB 
occem uc) dia o ? njecto s~ hro n::a ,o;ria qn'! a camarn 
c or;s àurr \\T~er- te. [.Apoiado~ .) 

O ~n. PnESlllV.!'ITE:- Vrn t-:r. : .~i~ informa~ão da fC
c~r ~:ui~. 1\t:crcl', <io que ex; vc' o r6tJro r' epatado. 

J., ~i· !)onto~ r.ã·1 tmbit" "ir d - d. :. :yp• e:r.>phi!\ nRcional 
o p~. r~ ~cr, p~oj ·:c:o c vt-to c:::n npa:-edo da CElmmitsiic 
CSj"l':Cin}. - . _ •. • . . 

L• 1=0 q1:o :•·t<?}uo :w_~e~rcta:·1:: , P.!"!~) ':'~ · 1bu:~cs pel9s 
SI a. u::::. u:act.~, c et ta c tcmr.:u r:" (;.\:.'"lül: C:)I:.B~ilrllç:.c 
o pei!iào do honntdo mcmb:o. 

Jil teneionava d'lr pnra a ordem do dia e6te a&sumpto 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 1110- PÃjgina 4 de 21 

SESSAO BM 30 DE AGOSTO DE 1870. 

á _vie~ da dedaração que ffZ o Sr. cepntaco Anõrade 
FJgueu·a, membro da mencioDaàa oc.n.mislliio, ae pre
teiJder ju.tificar o eeu veto em aeHão ~ecLeta, q1..c re
quererie deede qn11 eitiVetiem impreEtice ,m avdl!o e 
dietribuidc 1 .pele a membrca àa c&!' C& resJ.-~:ctivos pa
receres e pr~·Jecto. Os Srs. d11putac.o~ devem lecorci~
&e à e~:; ta declaraçso. (A pc iado3 ) 

Por eenseguista &gaanle a imprte!io e à:isllibuiçzo 
dees~s pare.::eres e p~( jecto par~ Blititfciz.er os de .. tojos 
man1fe~t1 dcs pelos Sr11. dt>ptnaco.3 do ..R1o dtl Janti:o 
e de S. Paulo. 

o ea. DounE DB }ZEUbo : Agradeço a txplicaç::io 
de V. Ex. 

1'01\TO DE .LB'Il.IG(l IIO RI()- GRA!\DB DO ltrL. 

Procede· H~ á votação do tequetimento de adiamento 
~.fferc.cido p<J!o Sr. Andrade Fig~ei:& 20 proje~to auto· 
nsando o ~overn? a fa.z~:r CODBtlulr u~ porto de 11bri~o 
no lugaT d(>rcmms.rlo-Tcrres-nn Iitc:rd da provincia 
co Rio. Grande do Sol, e é rejeitado. 

A ~IICU&Pão do projPcto fica ainda ediad.a, eJD con"~· 
quonc1a de t.:r-se appro7ado a urgencill pedida pe!o 
~r. RLpow da Camar:J. 

o Sl!.. PnESID~NTI! (dir•ginào-11 aq Sr. a,putado DtNJI"/e 
clt J;rttj!do):-Infm m<\ a secrets.tia não exietiten:ula casa 
os srecero:1 e 1oj~cto da co~I!liE!M f& ecil\l sobre a 
qa.oatao ~ e eo;el!to servi , a~creecents.D o qae s.-:a im
pre.u~ão nao eetl\ am21\ conclu1dR, se~undo participnç1io 
do hojo da typogrsphi.a nMional. (PaulA.) 

Tem s pa.lsvrs c Sr . RapoPo ,,. Csmara para ! :nida-
mentar o reu reqnertmento ãcerca de negoCIO& <!a p:::o
nncia do Rio-Grt.Ddo do Norte. 

l•EDIDO DE DOCtl!llE:<iTOS. 

O 8r. Rapoao d~ Cnmara :-Sr. preeicent~, no 
dia 23 de Jtu;b.o, indo de11ta camarn ao nrsentl clem~t· 
rinha assistir o desemba.rqne do blltalhiio n. fO de vo
lt:ntarios dR p"-tria .• de que faó~o parte o contingPnta 
da minl:la pro'Yincia, ftli alli informa•1o por um aos 
dignoa depntado!l •!o Cesrá e meu ami~o, que o x:ceu 
digno e illu;trado O• ll<l@,& de deputr.ção, por oucafiíio 
de discut1r-se o voto de graças, tomando a palavr.:. es-
ta.va disoutinio negooios do Rio Grande do Norte, o es
llec~ulm~n•~ ~ miui.l:l. pesaoa. Im::r..edia.t:~.'!Ilento dirigi-me 
para esta ca~:n no p:rot)C>sito dll, se fosse pu•~;ivel e D!l· 
cel'Mrio, dar-lhe prompta respG•!La; w1111 quando cqui 
cheguei jll P.llt~ S:l havia retirxdo, Alg~ns do& amig.oe 
que O cnvir~o fornecerão-me l'.pO<. tl\tneot<.e ; DO en
tanto, ·niio -elitaodo ello presectP, julg11_ei mais co:~<. ve· 
niente esporar a J.iUblic&ção du sau u:i~o\mo : -~ 

Esta publior.ção demorou-!e, e qna::.do appareceu a 
10 do mt:& <i~ Jdho, eu f O:: t:ua leitur~ vi qu\! o tempo 
ni!o fôra perc!i"io o que, fl<l então hon>csHl re•poniido, 
a minhP. rrf'!:J t:> ~tA em 11l~nos P<'nto1l ~eria deF.cirDta, e::n 
outros t- xtempor~<noa, e em muitos omissa .. 

Na cccts'ii·> da public11ção do ài.>ct~rso cio nobre de
putado 8. Cl!.IIlRta OC'Cupava-ae Cc,m R di8Ct!8~ii(\ r1e l'Clll',O
OÍOS de altR im?ortancia, p11ra o oniz, na. disco~f:lo dos 
qoaea não ma o! a p~rmittido, toma:~do a pa~bvra , rLspo:.· 
c::.er·lhe e d•~·lbc as expli••AçõcH « ·xi~id11s . AE~im, f 6 
podendo rrr ponder-lho na jnstiticcç:io de um requeri
mento, cuj&. msterÍ!;, eAndo 01dir••·rt•"m' me dc1 intereFse 
po.rticnla"t", a fUR di•('msiio é qar.ti "empre otni :ia por 
estA ca<a com rl"s!lgra.lo, re~olv( adiR-la para mtJihor 
cccaFiíio. Hoj 'l, qu•J os nPgccioK cDtito ~m d11cuti•ão 
tivcríio ISChH: i• il o a<:hão-116 uns jó. no !ICnrt.do, o outtos 
em prt'paro'> pnr:~. Íhto, entendi qn•· nP.o covin p·- r mais 
tempo dc.-r.o ... r.r a reBposta d~:viàa ao meu nvhr<' o illus· 
trado collq!;•l, e foi por i~so quJ h<.bbado t<tru~ado 
não .llavtJuri•; ,:e~são, o uo p1 s~auo tu.ita!lco nu:::oc~o pn:a 
votar-se a ur~enci'\ q:le pedi, h <'jc a rcqu~rí c-~ n0'-'0, 
agrac!cc.:lndo á m•marn a bondade c.nn quo acolheu o 
:meu r r q .. ,.~im· nto 'l dd'lrio-o . 

Dsde. c~tn •·x ollt:'açilo, passo ;í j•lRtiflcaçiío do reque
rimento qn•.• t •,uuu d., nprcseuta;·. 

Sr. pr• BJ•;..:rJt•J, o meu nobre c illuhtrudo co.lc S::R. àc 
rcprestJDtRçiio tomou por thC!ma <ic -~u clia~urbo ~ ~iv;;r
g encia dadn ultiu amGnto c:atr~ mim e clle na 2prccia
ção da admini.lltraçüo do Sr. Dr. Pedro do Barros C&-

v1lc~n~ de ~bnquerque, pr~idente que foi de no111s. 
prOllnCia. o R1o-Grr.nde do No:tto, e, depc.is de anr.:y
s.a-ls. e oondetr. na-la, éüsl:e: ._..;.... : -~ 

< Ao _che~~: 2qti encontrei o n.tn il!u.stre collega. de 
d~putaçao ~ulto cc ntrariado com a ma1cha d.c6 ne~o
~lO~ di;. prouno~a. Ente~dia. qut: o novo pre&ideute r..iíc 
IB. oem, e que ~;r a pxec1ao rtmtdiu 1hsde logo 011 !lla!es 
que elle comeÇi>va a prodt zir. 

c. No pr<;>po5ito el? que btlmpre estive ele marchar DO 
mus pé!:ft:lto E.ccorao com. o m;n honrado oollt'gs, ele 
quem tempre, me ccd..:~llel amlt;o o de qnem !!OU s:é 
parente, Ct:."'>l O, e CC ~VeDei-:r e c e que tiDba ra2.iio. 
Accmpanh-;t.o, pois, e df'i com dle ~odos oa paesos que 
julgou scertsrlos e nece~earivs pexant.: o go-.erno, para 
que eEte procurasse remover o mal. 

c O que é certo é que, dor1nte toda a administre,.ão 
do ~r . Pt>dro de Bn.l'cs Csvelcanti cie Albnq'IAerque, 
até o tm d~ an:no paJii.f!ado,o meu nobre colle~ lnstimcu 
qne ~ pro>'WClll fo&e govrellada de modo tllo desuEado. 

. c E_ntretlln!o, ao entrar do.Dovo &EDO, quando a ps
Clllncia o~ tcd~s est&va efg(Jtada, quando, de aocordo 
coro as ~1~er~liiS de IlOEBCB 11migos, parli :~alV1lr oa brioe 
da prOVli!Clll. 8 !l fEBfOtlet.biliC!ade ce um partido qnando 
para . dar sath_fação justa a mon lida de po'olioa 

1
com pro-

mettld&, eu ~ve de temer a posiçno f~<it:Cs. e energicn 
que o~ cotJheoimentos aooDPe)bRvão, onllocsndc-,.e e:m 
Pppo5Iciio, vi, com sorpresa e ~rtnde ~zer, o meu 

d 
.,. - · · , , mprensa 

e11ta co7te, protestar contra o que eu. tir.ha avan~·ai!o, 
aoonflanao o del .. gado do governo. > 

Sr. presFente, não p:>ssCI o:rer, permitta-me o Dcb:-e 
ccllega quo l~e ~~~a, ~ne haJa smcmdade ne.Ete pe2.i
d~, porque.a .J~~tl~ca~a:> do ::ncn procedimt'nto em reis. 
Ç!i.O á admm1s.raçao do Sr. D:-. Pedro de Barros e.s::i. 
nc~ r, c tos da prop!i:l a.~min~strE ç-..o, corrobon;da DO pro
tas.o que fiz contra o manücsto on onrtel de orpoli'içãc 
~o n:e::. ncb: e col]cga. E ern '\'C:-rlac e, 5r. p · e'li~!'nte s .. 
ao pro:e~to que tanto incomn::cdou e ainda inoommod~ 
O nc.brtl cepn{ado 1 COill!t.~O qn&€8 .)S pontes do mRnifCS!O 
cont:-& _os quaes ~rot~$t6i e as razõ~s por qne o fi:r:. co::::: o 
por1 e ~·ol ca aored!tar n:t siDcerirlsce do m~u nobre col· 
legn 't 

Sr. preFi.cente, e;te J!rocedjmc:oto do nobre àapntr. ::o 
é taL tO m&l!i e e estfRllhftr 1 !i'n~lltO ' e f e elle p~dii fr:t.._-
q_neza c ~6 frsnq~:eza. E, fOie, Sr. presidente, e~tou in-
1lmam€nte ooDvenoido que no pedi .~o do .ncbro depu~l\
do hs um f.m occulto, e mais me con"mço r!e q·,e 5m 
•1 qulindo voio qus G nobre deputado psr~ fs2~ 1s e eo!l• 
demnar a e.dministra~iio do Sr. p.,dro C:e Barres inverteu 
c desHg~rou todoe os factos qull zrenoionou. 

Ull ~1\. DEPUTADO :-Isto é gn.\'e. 
-·--o~~""F.APoso DA CA:~t:AhA: - -E'-g!tt\'e-'l· Pvis eu o----
provl'rel. 

• PitiBe o meu nobre coll'!'ga que, oheg,nào a eftn 
corte o BDDO paseado, at·bou-me ILuito cootrnrillCC 
ácE>rc& dos nt-gccios da proYincia. 

O fa . Go:~:~Es DA ~·JLU:- Irritacliesjmo contra o 
prcsidcnta. 

o fn Rno~o DA c~IDIU.:-S~j& irritadislin:::c, cc::x:c 
quer o nobre dep utaàv. 

Sr. prebide.t:t..: , (;tl parti do R:o-G. ande do N cr:c r a: a 
ctota u)rta n 8 àt: J..bril do &nno pcw:.d.o, qu11ndo r.~:.: 
&inda não ~:stava. o Sr. Dr. Pedro à., Bar:t"cs, R qnem nt;o 
conhtcia peeso11lm(;nte, o cbrghnd~ aqui a 19 do n:;e :::li.l 
mez pu r ttr-n:;tl d : mcrac!o r.l~~L& d:hf> na. B::.hia, C. e,: :lu 
~qucllc dia lO co n .... c. embuqu.:! :111. r r(J vi.c.cia ~=.t6 o ãiu 
5 ci.e M>~io, < m (\t:.c tqui c!:.cg;.u o nob1 ll deputado, <.a 
Lr1o tit h a tido noticia hl~uma c1a -pro• incia , niio sr..biu 
mesmos~ o Sr. Dr. Pedro d~; Bane~; h h via entrado .::a 
a.àilliuistra•;ão ciclla, prcaur1.ia t.pt m.b que o houvc~~c 
feito, pcrqne em Po::uul:buco Sl ub., sue cau tinha p FB

sadc. ~aTa a pr<.vincia. Ora, fr. pnsi..!cntt<1 úu a:0 c 
dia. c a cbep;aê a do n~ bro dCI-t:.t!l.c!O 2e CC.uBa aJg a:.::c.; 
sabi .. em rel11ção 1\ ncministrr.ção cio Sr. Dr. Pcnro ~t,; 
B .. tros, DÜo pcàiao c~t .. r con~::r:r:<J..:o \lU irt.i.taà.i, si:::::o 
con~ra cilll, coc o ~issc o Dobre Ú~ í;U.t!:l.;. 

:Se o nobro députaJo dissesse q•J.c me ::!c'.:ct:. p;c\·c
nici.o, ciirü uma verdade; porquo co~ dTci:o cu c c~.o
ta.-a. pelas iLÍ.;;r~ac, Õ >8 qt:.ll ccÜO tive em p,r:C!i.::!. bt;CIJ 
e De~ ta , &r:e A mi:.h~ c~rgacla; mas diz.l!t que xr::.e c::l· 
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centrou muito contr&risdo ou irritaclissim.o contra o 1 para aqui no primeiro Tap'r em commissão do gremiCJ 
presiaente, como b.a pouco asseTerou, não é exscto. solicitar a à.e:niosio do presidente.-l>epoie de ouv.i-lo 

~· verda1e, Sr. pre&idente, que pelo npor em quo clisae-lb.e q...:e nio approvava o prooadimento dos nossos 
·~•o. o nobre .. ~epatado eu recebi cartas da pro- amiJZ;os, e ::leste sentido fiz WJZ:umas considerações que 
Vl;lOl& que diziao-me ter o presidente oito àiaa I o nobre depu tido procurou refutar e justificar o pro-
depois dJ. sua _P03Ee, ~~ito publicar um ~egulamen'o 1 cediment_o por~-reprovado, !ieparando-nos afinal, eu 
reformana.o R:, mstruoçae publica, e nell6~s~a~p~p;;ni:;· m;;i.ir;;a~-\----,e~o~m~a;=,m~"fm~hhanonprlt;miis~o~eneiítl~e~o~om~1ia?-siin~a~.~=~=~"--"""'-----
ãlgumas oadeue.s. de i_ustrucção primaria e secundaria, 1

1 

Na sesaão aeguinte o nobre deputado de L..:>V.P proou-
e e:n _consequen01!1 d1ato os professores dsa cadeiras rou-me, e apres:mtando-m~ um maço de cartas pedio-
suppnmd.as uns t1:1hão sido remoTidos, outros :-.posen- me q11e Sl! lesse e separa1111e as mais oonTenientes para as 
udos e outros demittidos. Ao · · · entar ao governo. Neguei-me a1sto, acorescentando 

. rguc1 ne e a confirmação das i:lformações de que que elle por si fizesse o que entendesse, certo de qa.e eu 
f~ll~1, mórmente p:lr ver entre os demittidos u:n pro- em tal negocio não prestava-lhe o menor auxilio. Est& 
~~ssor,_ à.e que":lsou amigo, e que sem flagrante injus- minha resposta pa.rccm desc)nC3rtar o nobre deputado 
t:çs. _nao o P?~l8 ter sido, pois que, além dos annos de qa.e, depois de algumas refl<lxões pró e contra, diase-m~ 
serVlç:l que Ja conta.vs, era bastaute intelligente e ho- que esperava a c!legaia da pessoa de quem já fallei. 
no >tiseimo. No emtanto, dizendo-s=-me nas cartas que No primeiro vapor ohegon o nosso amigo que infor-
a no~re deputado fõra nomeado direotor da iD.!truoção mou-nos do oocorrido: a elle expuz com franqueza a 
p:1bhoa., procurei-o no mesmo dia para ouvi-lo e saber miuha opinião áceroa dos aQonteoimentos, da inco::1ve-
a causa da refor:na e dos aotos que s seguirão. O qua- nieneia ao rompimento, e do proposito em qne estna 
~ro_ qa.e o n~b:e d"I:utado_ fez-me da proviacia, em re- de não dar per11nta o ~overno passo algum para a de-
laçao a adm1mstrsç_ao, fo1 t~o oarregr.do qne ~u fiquei missão do presiC.ente. Se elle nã~t se oonTenoeu da jus-

_----~b~as;;t;~n~t~e~aip~p~r~e€h~e;n~s~lv~o~e~cu~t~d~a~d~o~sorr;~e~n~e~ID~~di;a~d~e~ix~a;,r~--r---~~~~~-~~~~os, aaieenesparooeu, porque, 
· · re epa. o tia a estado em. aocor- sem contrariar-:na, proourou oonvet~oer-me de não ser 

do com o presiàente, oommnnic:ira-o por nove diu, elle o nuico culpado dos acontecimento•, co:no eu pa-
:ecebê;~ della faTor, e era por tudo isto o maia habili- recia crer, q~e outros havia mais culpados qne elle: o 
ts.do para bem .;o:ier aprec·ar o caracter do residente u - • · · - . 

· · o e. no re posso assevarar qne, com quanto assignave sem. ler, ella 
d ~pntado iisse que aqui chegando achou -me irrits.diolsimo não continha pedido da demissão do pre&idente, po~:-
cclltra o presidente, e que ouvindo-me achou-me raz~o; quanto foi esta a unica condição que eu impuz. 

eno~~~~~~u~~p~r~e~e~m~:h:a~~~o~n:~~c:o;m;i~-~~--~O~S~&~.JG~~gELI~D~~~~~~~~~m~~-------
go aja dou-me em toàes os passos- · e essarios 
para cortar a mal em. principio. Ora, senhores, pois 0 O S&. IUPOJI) DA. CA!ItAU :-Não; mas disse-se com 
nobre deputado que vinha de e&tar como presidente, que referenoia a essa exposição. 
ocnYi voa com elle por nove diae, que foi testemunha oca.- O p:overno procurou tranquilüsar-nos, disse-nos que 
lar ele todos os seus aot()s durante aquolle tempo não não tiTessemos reoeios, que o presidenh b.avia marcllar 
t~v~ a pres:>ic&cia precisa psra oonh~oer as io.tençõos be:n, que tinha nelle oonSauça, bem como no chefe de 
n::ustras delle ; eu, p:>ré :n, qne lá não estive, que não policia, que elles maroharião de acoordo no que diasesae 
conhecia mesmo o presidollte, que, além das informa- respeito so pu!>lioo serviço, e que o mais não passava de 
ções que as cartas e o nobre deputado me dcrão nada cie110onfianças Re:n fundamento. 
mai~ sabia, tive a força de conven~~-lo ®quillo de que E de feito. dias depo!s,..reoebi c trt!ls da provinoia em 
o nobre deputado oor cor.hcoimento proprio não EC gue se me dizia que o p~esid~nto b.armonisou-se co:n o 
pôie convencer f E' muita simplicidade em um moço ch·ât! de po~icia., quo hwi~ catre ambos o melhor 
cnmo C3 nobre deputado, tão oh~:io de agndeza c do accordo. q·le desapp\rcoêr:lo 03 rc·entimeoto3, que a 
iC.éas. suspensão do secratar:o d.a po1icia fôra cassada, que o 

Prevenido, Sr. presidente, pelo quadro sombrio feito parti:io estiva 6\tiEfcito, c t.1do m'lrcha.n rcgabrmente 
pelo nobre deputado, procu!'ci no cia seguinte o go- o no melhor a eco :do. 
Terno, a quem expuz n& idormações dad81 pelo nobre Deb ·ixo da i:apreesih de tão agradavei! noticias 
deputacio. e as miahas npprohcmõo!. 0 o fiz r.cm cml.>srqu~i pua a p~o,·incia. n:> dia 17 de Outubro, 
acienci!l. do ncbro deputado, cujo tmxilio não solicitei, ! onde c.lt~g..~oi a 27 do mes:no mez, tenco o mca nobre 
nem desta nem de cutras vezes, até quo em fina do mcz j co \lega seguido snt ;s d~ mim.. 
de Junho ou principio àe Julho, em uma das ee•sües 1 Clúp;a\io á previneia, por mim m.esmo Hrifiqueí a 
nc.cturnas e :ltra.odo nc!!ta casa j~ nolla se achava o i •.:er11ci 1ado d:ts ultimas noticiai. O p1ssado estn.vn e•-
nobre depntano, o que ara raro, c procurando-me per- I aue~ido, c todos a qu~m ouvi co partido conservaior 
~ntou-mc: ToYe cutas da provincia'f Respondi-lhe: i êstavão s:~.tisfeito~ oom o prc~idmt~, fraqu~ntavão-n'o, 
Não, c chegou vapor 'f Chl!lgon um estrangeiro, disse-me, \ e um' qu~ixa :: ~q u:r do pNsident' não s2 o:Jvia, só-
c aquill~ por lá ~st:í. ardendo. Ardendo como 't per~untci- :n:;ntJ os libera? !'- CJ::tl d ~slb :i monto o maldiz.ião. 
1~.?--TJve cartas, disse-mo o :cobro' deputado. O pro- ' 't::n ou d0ru~ dos cmpre;;tdos demittido& por S. Ex. 
61a.eo~ clcmi ttio o delt>g~do de policia da oapitd, o \ no começo da sua admioi~tração, com quem. oon-.craei, 
porteuo da secretaria o um tenente de policia, e está 1. q ·1~ix~Tão-ae à.o pre•idez:t~, mas nã_? om ~entido oppo-
e:n relB:_çvcs com 0 Dr. Amaro, a quem f~z larga visita 61Cl.:>1llsta, porém do s1mples queiXa. Neste estado7 
na cn:1:al, pelo que r~uniodo·se 0 g:remio deliberou -pois, cstavão os !legocies politioos da provincia em rc-
fsze.r-lbe opp<~siçiio ;_o _?C'SSO at=igo padre Joã:~ Manoel l1çio ao pre~iàe:at·~ . V. minha chegada, e devia eu, não 
p_ed.:? c obteve ccmlslao 1dc;_lento de geograpb.ia c res- obs~ante, f i:ter &'!i ta opposicionista. contra o presidente 'f 
ot:HllO o oontr:~.t -:> da pubhcaç~~ do expediente e o i Eu, '!!le ss n::inb'lS preYençvJ& oontrn a administração 
Cor.~trra!or(jornill) vai aa.hire:nopposição, vbclo o pe.Je \ só tiuh5:•J por ca:aa o parecer-me que oa seW! ~tO& 
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tendião antes a desgostar os amigos e dhidi-los do que O ~a. GousDA.~ILU :-0 que tu deTia era ter pedido 
a ataga-los e harmonias-los 't Cl!tto que Dão. O que de:miJ;aão. 
achei e o que Tia cada dia, quer do lado da administra- 0 ~&. Ruoso DA. CAUIU :_Se 0 nobre depu taco 
ção, quer do partido, e::-a a realização c os meus dea~jos. entendia que as demis: ões erão injustae, o que devia 
Todos unid~s e satisfeitos e:1queoiio o pataado e prccu- fazer era :eclamar p&.ra que 0 prtsidente revogasse 0 &eu 
raTão fortalecer e ec~!1lndecer o pre1eute e o futnro. acto, e nao sendo attendido, -pedir demiseiio; mas 0 
~sim comprQhó!nde_V. E:z::. «: a C&JEara, que eu niio nobre de n.t&do não só nã - ·; 

• demissão; aoeitotl-as, e continuou a servir na ma:or 
lar-me com os mens amigcs e com a aciministraçio, ccrdialidade com o presidente; eu ti uma carta co:::J. 
para unidos cuidar-se dos mtlhcramentoe da provincia. data dos ultimas dias de Dezembro, em que 0 nob::-e 
Foi isto pois o que fiz, e o que procurei sempre cumprir. deputado pedia um fa"for ao preádente. 

NEste tempo, o fie minha chegada á pro'rineia, o 
meu nobra colle~ estavs fóra da capital, e voltando a O Sa. Go:ns DA.l:ILU: -Não apoiaào. 
ella o seu pensamento era o meu: apoio ao preeidente, O Sa. RAPoso DA CAuu. : -Pedindo uma passage:n 
de quem o nc bre depotado ee nlo queixau, ao con· para Pernambuco. 
trano, com quem estata em harmonia, frequentando o O Su. GollES DA. SILVA: -Para mim 't 
pala cio quasi que ciiarismente. O ~B.. R.uoso DA. CA:~~AJU.: -Era f10vor ; não quero 

O Sa. Go:~~Es DA. l:ILVA. :-E' inexaoto. saber para quem, pois nlio é favor unicazr - ·· •- o que 4 
O Sa.. RAPoso DA C.AllARA :-Co:no '? Pois o nobre de- feito em beneficio de quem o eolicita: tiU'l. Jr os 

putad.o Dão ia quasi todcs cs dias a palacio 'f que peço para mim, como os que se licito t-.. -- • ..:eirot1. 
Portanto, Sr. pre<~idente, \'ê V. Ex. e a camara que 

O Sa. Golll!s DA Snu :-Ia a palacio porque oocu- até ease tempo, ultimas diss de Dezembro, marohav11. 
ps.va um lngar importante na proTincia. tudo na melhor harn.onia. 

O Sa. JUposo nx Cuun. Bom; n~o quero saber o No dia i de Janeiro deste ann,, indo eu par& a ca-
porque. A verdade é que o nolne deputado frequentava pital, afim de embarcar para Pernambn.co, o:ade nego· 
o pa!acio; e a oireumet&noia de exercer o Dobre deputado cios de familia chama vão-me, ahi oheguei perto do 
cargo importante, como diz, e em repartição di.fierente mEio-dia, e achando o vapor no port<>, fui logo tomar 
de pal&cio, não o forçua a freqnenta-Jo, principlllmente pas~sgem na ageada,{{ae fiell'.<a proximaeo p•laoio. pro-
não mantendo reltções amistosu com 0 seu habitador. curou-me o secretario da presidencia, e comm"anicou-
0 nobre deputado tinha papel e empregsdCI! para e!- me que tendo sido demittido o inspeotcr da thesouraria 
crenr o que quizeeee; tó devia lá ir quando fcsee cha- proTincial, fôra eu o nomeado para o lugar; re!'ponci· 
macia. lhe qne acabava de tomar passagem para Pemambeee, 

Mas no fim de Novembro, ou logo depois do dia 15.... e que ::1ão podendo adiar a minha viagem, Eó Da volts 
E como fallei no dia 16 lembro-me que o proprio Dobre podia deliberar, agradecendo no emtauto a S. Ex. a 
deputado em seu di~otuso disee que desce que ohegára lembrança que c e mim tiTera. Dalli sahi p&ra casa a 
á provincia até 16 de Novembro o presidente march~ra propnrar-me para o embarque ás 4 da tarde; em casa 
de modo que não ha'lia oenr.ura alguma a fazer-lhe. achei um recado co nobre deputaco que me desejau 

frular antes do embarque. ImmeàU.temen!e mandei um 
O ~a. Gom:s DA. Snu :-Sim, senhor. criado aviEa-lo que e&tava ás soas ordena, e que o em

barque seria antes das quatro horas. 
O ~a. RAPoso DA CA:~tA.R.t.. :- E' o proprio nobre de- O nobre deputado não foi encontrado, e este desen· 

putado quem oonfe•sa. centro ia dando lt;gar a eu perder o vapor; porque 
O Sa. Gona DA. SILVA =-Pois hei de di%er o que não esperando-o a todo o momento, quando deEenganei-n.e 

é ex&oto 't marohei ara o rto á o TB or oom ava 
.. a. .lPoso DA. AllABA. :-Mu, como di:zia, no fim -ver-se, r.e sorte que foi a visita da policia quem, ao 

de Novembro demittig o presidente tres profeSEores de sahir de bordo, vendo· me no oáes, demorou-se e fall:)u 
primeira• letras. ao com~s.n"dacte pã..1 eeperar·me. 

0 Sa. Go:'IIE& DA SILU: Cinco on aeia. No momento de entrar para o 'lapor, o meu nobre 
colleg!l., que eab1a delle, perguntou-me se eu aoeitaTa 

O ~a RAPoso DA. Cuuu:- Eu até pano mencionar o lugar de inspeotor. Respondi-lhe que em minha volta 
o nome dos dtmittidos: forão Manoel Onofre Pinheiro, resolveriA. Aoeit3, disse-me, sccrescentando : Vc u. 
professor de S. J oaé; Antonio da Silva Bondade, da fre- decll\rar- me em opposiçiio. Ao que, não tendo teo:po 
guezia da Cachoeira; e José SeTerino de Tavora, para mais, reapCIDc!i · Faça o que entender. 
da povoaçÃo de S. Miguel, fregue:tia de Páo dos Se~i para Pernamouco, onde E&tiTe até o dia 22 ae 
Ferro!. Janell'o, dia em que embarquei para a proTinoia, des-

0 Sa. Go:~~Es DA. SILTA.:- E o aa capital, eão tlmbarcando nella ás 6 :t:oraP da manhã do dia 24, Dão 
quatro. porque tivesse ultimado todos os negocies qne alii 

leváriio-me, porém porque neste dia tililha, ocmo pre-
0 Sa. RAPoso DA. CAJIABA: -0 da oapHal foi remo- sidette da camsra, de proceder á apuração geral doa 

"'ido, não foi demitticlo, e era destes que eu tratava, Tatos dados para o preenchimento do lugar de senador, 
pcrém, como o nobre deputado falla nos removidos eu -va~o pelo falleoimento do Sr. D. Manoel. 
aoore!cento: remoTeu um outro para S. José de :Mepibú, De caminho para mit~ha oasa , e ao passar por CAEa 
que tinha poooo antee sido remoTido para a Maioridade, do meu amigo inspector da thesouraria de fu:enda 
e o ft:z a pedido delle e da familia. Pedro de Alcanbra, de saudosa memoria, cisf~- me 

Ea eatava fóra da capital quaudo eate~r aotcs se darão, elle: - Chegou tarde, a apuração fo:.-se hontem.-
e vindo a ella, dons ou tres dias depoi•, fui infarmado Por que Y - Entendêrão qne era o dia propri:> ; 
pelo Dr. chefe de policia, peesoa não suspeita nem a c tndo se ultimou em paz, depois de algum tumulto 
mim nem ao nobre dep•tado, primeira quo neBSe dia feito por Amaro e os seua.- Respor.di: - Estico 

---~ro~l!O~al.e,__.!:j11.eU~.L!iml~·:rn~_e_~~ç.õeumllio--+---hli8:~u livre de trabnlhe. E seg-H:mt-· - --
aido dadas por COn"feDiencia do serviÇO publico, men011 a p~ra assa t 0 1 àalli 11 p0UC68 horas, ptra O meu 
ultima, como já disse; e tanto acreditei que &Pim fôrs., \ ~i tio. 
quQndo -.i que o u:en nobre oollega, direotor da ins- 1 No fim de tre& dias voltando n oapital fui ahi procu· 
truoção publica, não sendo ouvido a respeito dellae.... ,. rado por aquelle amigo, a quem ha ?OUCO me referi, 

O Sn. GoNçALVES DA. l:ILVA. :-E' Terdade. pedinào-me para aceitar o lugar de inspector; }'ro • 
0 Sa. Ruoso DA Cu!AU.: _ ••• não fizera 0 menor i metê-lhe. A 5 de FeTereiro entrei em exare: cio, 

I tendo pretitado juramento no dia 2, 1egnndo minha 
reparo... lembrança. 

O SB. Go~çuvr.:s DA. SILTA. :-Fiz. \ Esquecia· me dizer que á minha chegada de Perna::::t-
0 Sa. RAPO!'O DA Cuu.u : -Offioia!mente '? não me buco fui informado que o meu nobro colle~a. tici:a 

consta .•• cc.:no devia ter feito, te po"entura tiVC!Bem 1 mandado, para ser aqui publicado, 11m manifesto de 
por cauaa outru convenienciaa qne não se do serviço \ oppoaição, não ee me dizendo o ec-c. sentido e Dem os 
publico. , termos em que fôra concebido. 
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P<~ssado3 diss, pro~o.ron-:::ne o nobre duputado e con- r~fer:ncis. a não s~r j i o Sr. Dt. Pedro de B!lttos presi_. 
.êrmC'n s noticis. que me huião dad:~ à o msnife;to, n \da dente, n~o F-6 l.e a?roveitar-ih~ em mr.~eria, como equelb. 
saisn•nndo d • S'IS met~ria e fórma, e EÓ .lleU.te que i~ ~a l?ei0r gr<>.vi i~o.d.e, .r.e~m) par;. o no::,ro; defltltado, que 
:::ze:- saltir o jor.n~l n'> :nesmo sen:iê.o. Dissd-llJ.e nessa Ci~sQe o m<Jmeut.> que~ av.;.nçou !Jropo3i.ÇÕ3S de tal ordem 
C~C?~<iJo qne st-~s"~"a incon~e;..ient~ a o~pcdç<io, e I:llÜd CvDtrs um ci-:.a..ião resptitr.vel por si e pelo cr,rgo qu3 
$IUda o nppsrectxen::o do J ·~rn<>l, antes dt:l t.-r .;e certcztio cccupàYr., cc.!l:rab!o cc.m 0 p.a.iz P. obrig::;ç;;.0 du prOYil· 
C. a publi •sçiío do mani!e:to ; Por~u" poõ.i~ El~r 'J.e a li><)- úO - a::-- ~ ,. - -
p~ss:J!'L enea. te~ . .:. to~s pu 1c lÇU.O en~en ess~, OJII::lo e:ti~ir, qualquer qn:~ fossem as r~õds 'C'U~ p:.ra isto 
c:, qn~" ers inc~uven\<nte, (! s. d:,ml1l',..4s~ , P"-r~ fazer-lhe ti;ress~, sem !erir·s~ cJm ss arm11s com q!le quiz ferir o 
s-.~~F refL•xõ~s; e n;:- caso dd já tu ~:ahiio o iorncl seu "•J.VeLSano; n.~1ormente havdndo ::<..m) b.Jll\'d pro-
~? oppo,ic;.ã() o n,,b~e ti.epntad() biio poie~ia f:tt"o.-1~-l.u, -..·o~l\;ão mui ositiva ue · · ' -· 

pntir o que com muit" olarezg se !~ no meu protesto. até os ultimos dias de D.;z-3mbro do anno passado, o 
Dous forã' os pon~oR do protesto do nobre deputado forão CJm proposta e aooor.io do oommandauta supe-
contrtl. os qu '\68 prot~stci: o l'rimeiro foi o ter decla· rior: de Janeiro_, p.>rém, ~este anno ~té. o di~ em q'J.e o 
r!ldo a opposição em nome do pv.rtiJ.o, I\Cm--65tiOJ.'-fh!l'&---i---SI~I-h~~~àe---B-a-r-~~~lir--m-a-1ri'minil>tr:~[o--ch~~---
tanto a-ctorisado, saho se, c:>mo dP-clard. o nobre depn- vinoia, se algu:::nas houve, nc:ll foi clla ouvido e nem aa 
tado f<Crtdita'\'a que o partido couservador resumia-se propôz; porqufl, tendo sido ex:oc3raào do cargo de 
nelle, e em mais s~>ii r.migos da capital Não duvido ! iosíJeotor da tlusou.ra.ria pruvinaial, tanto elle como o 
{) noh;-e dE"put~do esta~a em &eo. direito deohrnndo-se nobre deputado collooárão-se em opposição. O coronel 
em oppo~içã,-, quando ent"Meu que 011 seu• brios, como I3:mifaoio Francisco Pinb.eiro da Camara, meu primo e 
t:.nica influencia n11 província e repre•ent,.nte ddla, tio legitimo do no oro deputadl, até o momento de ser 
erã' desacata :los pelo t~resi:ient3, com a demissii.o dada demittido, foi ou pare3ia eer um dos melh?raa amigos 
a um Feu tio lcgitill'Jo; mas tize~se-o por si, e em sou do presidente, acompanhava-o em sens pasaeioi, e !re-
nome FÓ:nente, e não se acobertesde para dar importil.n- quentaYa-o diariamt>nt11; e sa::tdo as>lim, como era, o 
<!ia a Ei e valor ao seu acto ne6t" cô:td com o nome cio pres~dente faria alteraçõos na guarda na~ional a nso 
pertido, que não lhe deu autoriR&\'ão para isso. ser sobre prop•)ata su~, ou de aoaordo 'f 

Segundo ponto, o ttlr o nobre daputsào :-ncuen<io o Sr. presidente,qu11ndo o gremio conserve.dor deolarou-
p'!'esid .. nt ~ dl'l improbidades Bl!XU ox.hibir a; prons. O se em oppoeio;ão ao presià.ent~, o coronel Bonifacio ea-
l:o ':Jrc âeputado devia n::cdir o ale<t.nce do um I\ w fi.Ccu- creveu ·me por mais de uma vez tj a oatras pesso~s nesta 
:>!:.ç2o feits num delegado do go ·arco, o dnis Yer çue córttl cocdemnfUldo o prooedinlt·nto dol{l'emio, c dizendo 
por :naior que f 'sse o meu propotitt'l em mllrchar de q;e o presidente ia r.e conà.uzind.;, mr.ito be.;:. Mesmo 
~c~ordo oom o nobre de?tlti'Cio, j:iroais [,e-ria solid!irio at-poill de domiLti•10 àcixon ce ir a palaoio; mas não 
:r. dia, ta::Jto n::ais quanto, estando na ;:-r-:~Tinoia., tiesco- c matava, e niDj:!:uem o ouvio articular p:.lavra contra o 
n'Jech, co o: o einda b.oje defr.o J.lw:o, o• se tos de impro- prt&idf3n:U, ao p~o q 1e o Dúbre dejiutado o malclizilã 
bidade' d(\ pr~e:idente a u l o nobre cieputaào 8~ rofc- s cada canto e a todoe> u · :: 
r~o . no re e:.u a o, 11ntos e C8Crdv~r o seu mani- Dll!sil ainda. o nobre dtlputado que dos funcc:onarios 
! cstc:>, devia attcoàcr a Pua r-o.;içüo, pnra Lão f.t.zer romunera1oa, nomer.dos -pelo Sr. Dr. Marinho db Cu-
3/'CDPnçõcs da g ,a~ida.de das que fez ao pres:deute, que nh .. , ou por eUc prowovid.,s, restava apenas um, qne 
r: :lo provou e nem h a <1e prov,;r. embo:-a, corrido por t odos os outroa o Sr. Dr Pt~~o J.eBJ.r.cos havi• dcmittià.o. 
~;-..:a f:~.cil:dade, diga qne tem à.ccumeJtos, sabendo, O Sr. Dr. Marinho da Cunha, UtU:4nto a bua .. dmin.i~ 
corno ~&.be o nnbre deputR.do, que n ~o btu;ta. mostrar traçiio DO Rio -Grande do Norte, nãJ dcmittia empre-
::=f<;>os o:! a papeis diz~ndo -;_ue aão àocumeutos: é pre- gado alhum remunerado; nomeou, po.-ém, t rts e deu 
c il=o qoe os exhiba e qu~ Fejão de natnr~za a não aào:.it- aocelll!o a am, se bem me lemb~o, &cndo o acoesso e 
t :;e:n co::~t ·~taçào , certo d.:; qne se niío o fizer o denr du&a nomeações pa.ra a secretaria do g -1verno e ama 
qne pretend~u J.snça.r ao Sr . Dr. P~dro àe B .rros r dTO r· P~ors a tbesouraria pro'rincial. 
ter{, c1n~ra o nobre depu:sdo. • Oa nomeados íorã J pua a secretaria do govern:> : 

Senhor es, a eva~iva a que soccorreu-ee o I'obre de- um offi.oial-maior, um praticante ou amanaenEc, e u:n 
pntl!do para t>Ximir-se da apresentsç!io das prons- cbefe de secção por acceno, e para a tbeaouraria pro-
qual s. ce ::liio qu'!rer resolver 11. paz do tumulo-c:~m viuci&l um continuo. Destes empregaà.os o Sr. l)r. Pe-
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dl'O de Barros demHtio o tercei~o e o qua1·to, sendo a 
demissão desta a exigenciaa do inspeotor e do Dr. pro
curador liooal, como moatraroi. 

O Sn. Gom:s DE CASTRo : - E' uma accumulF-çíio 
exqui>ita. 

O SR. HA.Poso DA. CA!!HR.~: - Não duvido: tinhl! 
siloocido e por isso poucas vezes ht á. repaztição, e 
nestHG poucss mes:no quasi nenhum oe·rviç,, prestava. 
Neoto er.tLF~o, não pcdendo ella tr~t~~-'e na }'mv.inci~t 
por fnltr. de m.edlco oporc.dor, visto; como o sen in 3om
modo r;xigia operaçã~, o _inspectm: 2'.cnnEelhcu-Jb.e r.,ue 
solicitasse uma licençe. e fos se 2 Pern,~~ rab1!0ú t.ratar .. se. 
E lle t:c.sitou c ooneelho.'e fo i 'o nnico ~·:n!iro aue alli 
ex<sti~., e que é robrirlho legitimo do bcpeotor, para 
d11r-lhe o a:t estndo aue devia fm:::dammt,lr o ~su po-
diào . . • 

O m· ~ico no attestado d?ch~ov. que o seu m~l era 
ohro~; ~· ~:. .J e )';!3Ln onrR. ; ollel po:: ém, inexperiente e na 
melho;·, bo_a fé, sem !<Jr o nttestRdo junto;;-o á. petição 
que Ja unha prompte, e r.. fez ~uhlr á. presei'Ç~ do 
presidente, o qu~l deferindo-a, não obstaüte a 
deolalação do ntie c. t ado , m.:ndou passar g portaria de 
lioenç11; antes, porém, de nssigna-la entrão em pslncio o 
inspoctor o o procma4or-fieonl, opinárão pela den:<baão, 
el!egando que sendo r., molostia do continuo iDcnro.vel 
por •er chronioa, segnndo o attestado medlco, ella nada 
ooill!eguiria oon1 a 'iiagem n PemEmbuco, 'l'indo afinal a 
ser dernittido, entretanto que emqnanto isto não se 
déiae o SBrviço publico continuava a aoffrer, por não 
haver outm empregado que pudesse substitai-lo nem 
poder .. so nomear entro interinamente. Em vist» de taes 
observaçõss o presidente, innti!isando a licença., dimitti-o, 
nomeando um afilhado do iuspector por elle apresentado 
e qae já. servia na thesonria na qualidade de ccll!lbo
rador. 

Eu tamsem ·o demittiria: desde 1ue o medico decla
rava que o mal n!io tinha ema, e reconhecia, como 
estava d~monatrado, que elle, continuando doente, não 
podia. ir á repartição onmprir co m a~ su:·.s obrigaçllea, 
o que fuzex ? Aposenta-lo, ao tivesse tempo suffioients 
do se1viço para isso, ou demitti·lo, A primeira solução 
não pedia ter lugur, isto é, elle não podia ser aposen
tado por não ter tompo para isto , visto que ainda não 
tinh>\ um anno de exercicio . te.vo a fegunda, sem que 
por ell!l. se possa coro justiça accusu,r o presidente. 

O ~1\ . GoMES DA. SILVA ::- Demittio outros contínuos. 
O ~Jl. RAPOSO nA CA!IA!l.A :- Tratei em primeiro lugar 

deste per~ue foi o nomeado pelo Dr. Mr,liaho da Canlla, 
para vrovar que não era e:x:scta a •aserção do nobre de
pn te.d o quando asseverou que todo a d~ :uom eu ção do 
:Sr. Dr. Morinho da .C.onha, á. excr. pção de um, !orão 
demittido3 pala 8r. D.~ . Pedro de !{anos, qunndo só 
for&o dons, ~end;> quatro os 11onie~d~• pel o Dr. Marinho 
da Cnoha; portanto ·existem doua e n[o um, oomo 
dis~e o nobro deputado . 

A:;orr. voa tmtar da i!e ·d "eso do continuo c'.n Ecorem 
t ari.<>.. 

E 1:·a cot\tinuo da secretaria do gov~;rno nm inahi :uo 
que, p or t~ão cumprir co~c or.1 s;;;uH c1over es1 no t el!lpo 
<ta a<lministrnção do Sr. Dr. Mmiubo da Cunha, o cbi:fe 
da repartição repteae.ntou sobre a demissão, que o 
Sr . Dr. Marir.ho do. Cnnha niío quiz d.w ; rm <.<lmi
nisk,,çã~ do Sr. Dr _ Pedro do !l::trr~s o am p;·egP.do c;;.n
tinuon como i:antes, entenCiendo qu~ indv á rdpartição 
t inhn cu?:a prido cem o s3u 4e70l" ; r.'. fl. tepa.:ctição nada 
fazia do q:1e era da saa obrigayão, senão muito adver-
tid~ a P?ucas v_e.zGB: :1 • .. 

Er!! da obr1gaçao ao cJntwuo S~8udE· e srrnmar 
todas a~ msn~·.ã• o g :>.bin;;te a., p:ze~ideneil:, o que ells 
t:6 ft<zie. mandado e compre de má o moJ.o,, e mostrando 
n1á vont,;de; por mais ile uma vez <> presülen.te o 
9.dmoeatou, até que afinal ohe~audo o presidonte !i. pa-
1G.c1o, àepois de dous ou tre3 diaa de Husencia, euoor.!.
trou o g11binete olo:Jpoeiraào, os papeis enpalh!!dog e oa 
livres f61·:. de Geua lngRre~; ch&mau .o, admae"tou-o ·e 
orde;~ou·lhe qne Sliondisse o ]: 6 da mesa ll puz:esF.e tudo 
em ordem, r <c t ir.tndo-ao para o intErior ilo pHluoio; para 
qu~ elle o fi zesPe sem o acan.han-oento que s11a prof!ença 
p udesse cansnr·lb.e. 
P~s~ndo o tempo que o presidente julgou sufficiouto 

para ter eile arrumado tuio1 roltou no gabinete, e não 

TOMO IV 

o enooutran<:o alli, achou tudo no me;mo estado; rntíio 
chamrmdo o offloiel·Dlf,ÍO!, que não é su~peito ao nobre 
ilepute.f!o e nem a mim, perguntou-lhe pelo continuo, 
e o qne era elle cm~o empregado; r espondeu-lhe que 
cBtl'na na secrete1·ü;, e qrre como empregs.do não era 
máo, porque crs pesdmo, não fuzia :ousa eJguma e só 
empreg2.va o tes1po ila repartição em ler novellas que 
tr~ zia d.e ortoa . Ouvida eeta iDformcç'ío de um 6mpre• 
g~iio (re pii:o qD e não r'óàe ser surplito ao nobre depu
tado e nem a mim ) , co rdmt•u-lhe o pre~idente que pas
S i.;St~e u~;~ portarb. do~itt~nâ.o o continuo) e i::tdicssse 
um. horo0m houept.0 e em condições d.e bem servir para 
w l:r-titui·lo. O offiei "l "maior indloon um, e o presi
dente em boa [é o r.;omecn ; mcs no fim <1e clous ou tres 
dias foi il::ío:·z'~~.d.o que t iilha J,ido illucliào, que o no
me~do não ~ra honesto . 

O ~R. Gon~ns OA SILVA : - Não sei di;. to. 
O Sn. RAPoso DA CAniARA, : - Aé!mira, porque o no

bre deputado moia que nenhum antro tinha proporções 
para ~er de tudo bem inf0rmado. Esse r ornem, Sr . pre· 
sid0nte, OO!·tco Eargento da gnards nacional, em desta
camento d& gua.:mição, havia oommettié!o diversas de
lapidações, das quaes o r residente tó teve conhecimento 
por oocaaião de su~>. nomeação para continuo da secre
taria, e per ellae foi immedi11tamente demittido e no
meado um outro. 

O Sa. Go>r~<s DE CAsTRo: -Devia Eer tambem demit
tido immediatamente o official-maior pela indicação 
<J.ne fez de um tal homem. 

O SR. RAPoso DA CMuRA :-E' verdaile; a~im parece, 
moa eBte empregado pedia a aen turno ser tambem 
il!udldo, como creio, porque é um moço hone,to, bas
tante intelligente e de bons coetames; o nobre deputado 
é que fez mal em trr.zer estes factos á. tribuna !Rbendo 
como elles se p~ssá.rão. 

O Sa, GoMES DA Srr.V.I. :-E o 4• continuo 't 
O SR. RAPoso DA CurARA:- O 4" continuo foi de

mittido quando aceitei o lugar de inspector da the
sou raria provincial c a exigenoia minha. 

O ER. GoMES DA. SILvA :-Porqae? 
O SR. RAPoso DA CAniARA :-Porque, sendo <adio não 

cumpl'ia com suus obrigações : ambos farão demittidos 
por não de~empenharem as obdgações do csrgo, com 
a dilfermça que n ro 11ão as desempenhava por doente e 
o antro não obstante ser são. 

O Sn. GoMES DA SILVA: -Tem habilitações snpedo
res ao cargo, eu o ccnheço . 

O SR. RlPoso DA CMrARA.:- Não duvido; mas o que 
é certo é que não de,empenhava suas obrig&)Õ~s. Por 
factos dr ro t ll o~dec:J, meu collegn, não se aoonsu a quem 
oa pration, lvuva-sa. 

.ll.oabei com o negocio do9 continuas, e com elle a 
historie cxacta da inversão fo;ita pelo Sr. Dr. P edro de 
Barros nos empregados retribuídos I · 

Passo ,;gom á policia. Creio que eão 16 oa delegados 
de tJO!ioia dll prcvincia, e destes, o Sr. Dr . Pedro ile Bar
res, uos onze mezes qtce administrou a provinoia do Rio· 
Gl·unde do Norte, IIP' nas demittio nm. 

O SR. Go~ms DA. SILVA:-D0mittio mais. 
0 :SR. RAPOSO DA CAMARA:-PdÇO eo nobre de putado 

que indique-os. 
O ::'n. GoMES DA. tiLVA:-0 de Goyaninhn. 

O Sa. RAPoso DA. CAMARA:-0 de Goyaninha pedia 
demissão para poc1er oommandtlr o batalhão da guarda 
n:wi~n&l por tor ~ido d0~ignado para Eervir de major 
pelo proprio Sr. Dr. Pedro de Baúos. A' Excepçlio dca
ter; dona delegados demittidos, um por .soto só do pre
oi f13 r:to e antro a eeu p32ido ~ por motivo justo, nenhum 
outro dos àezaaeie que tem a provinoia foi demittido, 
o que affirmo nem receio de ser contestado. 

:Sr. presidente 9lém daqnel!aa demüeões, o Sr. Dr. 
P e<lro de Barro; demittio u mais cinco ou seis subde
l egados e todos a exigenoiaa do Dr. ohefe do policia, 
contra quem o n obre deputado não proferia nqui uma 
palana seque1·, e nem o podí& fazer ; porque, em ver
dade, é um empregado \ntelligente, justiceiro, traba
lhador e honesto. 

46 
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362 SESSAO EM :7.0 DE AGOSTO DE 1870. 

O Sa. Cauz MAciiADO :-Nenhum president~ ce minha provincia e mostrar a inexe.otieão em muitos 
proYincia póde sustentar em sa~ t:talidade um datu pontos da que fez o meun:.,brecollegaépreci.Eoremontar-
q-.o permanentemente. me &. épocs. t:m r-ouco mms remota. 

O SR. RAPoso u c.~.lii.UU: - Portanto, Sr. p:esi- Não de&ejaris, Sr. presidente, entra-r em discll!São 
de!lt<3, V. Ex. e a c!?.mara v~m, pelo que com tod!! e:s:tc. desta orà.em ; po::IS:n ..:ou obrigado; se s.l;uma causa 
tid~eftr~a~~n~u~~~q~ti.:~;h;&~n~-;d~o~q~uim;d;o~,~~~~d~i~E~eer~c~~~~~"~~rlsH~~ã~-'~d~o~s~fna-~~c~ssq~a~e~~-cn~im~· ~m~oud~e~aroTm~e~u~~ 
no co:ntç\l do meu discur~«e _ :_ • • . ··- • .. ~ , ~ e -
tacio pr.ra poder cem ><lgum fll!ld:J.mento a-Jcusar a a<i. ponsavcl; fui prcv.:cado e C..:vo <lizer <t veràa :e in-
mini~trsç-ão 2o Sr. Dr. Pedro C.e Barros. e txigtr ce mi:= teira, ac:edito que é is'.o o q-:e quer o ~i;u !lebre ccl-

,. - · · d d 1 - • lc:!a -, ó ist:.> o que S. Ex. po:.~. por.:u~ n:l:; é b.c=.cm exp~1caçues acerca ae :r..o o ~ ttl . a, mverteu toc:.cs os ~ , -
fac:os. E em verdad", Sr pnsF c"'tc, n~;@ei-i ~ce:os~eHdiie~-~__!dl..l"~cmznbb~av;sç;aa~d~all..-----=----::---:--:-:-----
boa fé 6~ qr.difique C.e re!!ctor 0 Sr. D! P .:d:o C::e ~r. prcd :'!ente, quendo pro::cdeu-se ú e~eiç3:o em 
Barros. 1852, o m0u par~nt~- c t io do ~:obre deputgco, de quem 

ha pouco f:illei, o coron~l Bc::lif,;cio Õ.l! Camarll, p:;.rc•c-,nd.o 
O SR. Cncz MACHAD:>:- E um~ ou O!:tra ~o:liSca- coadjuvar a minha deição, t.ostilisc'.l-a c::culta'!::ente 

ção ~~o é reacc;-2:o. tanto auf.nto lhe foi l.'Ofsivel; forneceu àocumcntos ao 
O SR. Go!llES D~ ~IL'\"A : -Houve uma inversão. meu cÔm)J~t:à.or. o:. q:::.~(S à.ov<lm cxi;;tir n,;. sec:en!is. 
O Sa. R'-Poso DA CA.ll.lRA: -E'-1 que c oomo 't Por des;& cama:a se ]'rovouturs. Lão fcr~o 2.alli ti:n:los. 

esta fóxz::a tudo se coot~:.ta. pm t"i procedi~cnt~ fê-l·-~ S.:t:>pôr q?-e et:. lhe tinha 
S::-. presidente, já provei c;ue não houve invarsão ma vontt.i!e, c enut) poz.-se c.e soorc:lVlSO p:.r:: d~:r-me 

nem ncs empr~gaC:os r~tribuidcs, ::1em nos ontros, e o cheque na primeira occ;;Üã'J: ::!Chou-a ne<::b meu 
pa.s.so adiante. comportsmer.to em rel11ção so mi!listerio P::.r!iná, e no 

Não sei: Sr. p::esidente, que relação tem a ad::niD!s- .11.cto se uinte ua foi anterior . 

. 
linuao cu ri6adcu-) 

O Sa. Cam M.A.ctuDo:-E' ·seu primo. 
O Sn. RAPoso DA CA-Ull.A. :-E" sim, é meu primo. 
O Sa. ·Goxzs llE CA.Sno:-E' sm parente, mas não 

é mal de familia. 
O Sa. RAPoso D.A. C.uuaA: -Não; o mal não é de 

familia. eu aou franco e digo o que penao e o qne einto. 
O ~R. Cnllz MACIUJ)() :-E muito .ai~ero. 
O Sa. RAPoso DA C.cuu :-senh()rea, o nobre depu-

tado entendeu ne eu tinha ra o ar · 
um gran e peo o, e foi nessa persuasão que metteu
&e a contador de historias politicas a datar de lSS6; 
sim, o uobre de-putado disse que eu em 1856, depois de 
ter ~atado contra a lei de ciroulos e inc:-.m tib · • 
em , m o para a provmcia separei-me doa meus 
correligionarios, o lig11ei-me com os liberaes. Eis-aqui 
o que o nobre deputado auppõe peco"'.do; é ahi que está 
a pimenta. (Ri.s~.) 

Senhores, anst:mtei aqui com o meu voto em 1853 o 
ministerio de que era presidente do couseLito o Sr. vis
-conde de ltaborahy, con~ uma opposição que se mani
festou oom a de::1ominação de p&rla.IDentar; nos ultimas 
diaa de sessão tendo o goYerno grande :m&iori:1 cahio o 
gabinete inesperadamente sem saber como e porque. 

O que é exatcto, porém, é que elle retirou-Ec quando 
menos csperaYs-se, entrando o gabillete presidido pelo 
fallecid.o maque: de Paraná, que foi recebido por mim 
e por muitos dos meus collegas como f.:cto oonaum::na
do, porém com desconfiança, apezar dos caract~res que 
o oompunhão, por cauaa da conciliação em que já falla
Ya-ee e era bandeira da parlamentar. 

Em 1855 ar.resentou o gcYerno o projeato de circulas 
e incompatibilidades; eu o combati com o meu Teto dcEde 
o primeuo até o ultimo ~tigo, não indo :í tribnna por 

, - , ao en o ge1 o para 
&í:-lo; tenho natural aoanhamento. (Nao apoiado.'-) 

O SR. Cat:z MActuDo :-Para dizer a 1'eriade uiio se 
preoiaa doa adornotl da eloquencia. 

O Sa. R•Poso DA C.ut.UU. :-Votei contra, cemo diise, 
desde o primeiro artigo até o ultimo, em todas as ques
tões que entio ae debatiio; sempre que o governo fazia 
questão de gabinete, meu 'Voto era contra, entretanto eu 
era procurador-fiaoal da fazenda. 

O Sa. MouEs Suu:-McU.Ou-t~e em boa. 
· O Sa. RAPOSO DA. CA!IU.ll.A. :-Quando o fiz estava 

· resignaào. · . · 
Para fazet tambem a histeria politica dos partidos em 

addioionei alguma consa minha. Fosae, porém, como 
fosae, o que é oerto é que maU! tarda escrevendo aquelle 
amigo ao oorouel Boriifacio, disse : < Aqui es';ive com 
_F. que deu-me o F. eu recado, e sinto, pelo que elle me 
disse, que tenhão per presidente um moço, eto. :. re
petia o que et..lhe havia dito. O coronel Bonifacio que, 
como dúse, esp:eitan occssião de fazer·me mal, apenas 
leu essa carta correu parll. o palacio e foi levn-b llO prc
aidente, que desde logo se nie mostrou hosn, aem 
querer com tudo ligar-se ao Dr. Amaro, de quem esta'fB 
se do. 

· - in 1a ; o pres1 en e 

sio r.o sul da pro'Vincia. De•o aqni dizer que o proprio 
coronel, que fingin ser estranho áquelle aote do presi
dente e rep:;:ovava-o, em preaeDça dos f'XOluid.os, pro
curou a um seu companheiro de repartição, que tam
bem fôrs. excluido, .e ~e-lhe, tahez para constar·me, 
que o presidente o eno&rregára d~quella comroissão, 
que só E:ceitára por ser empre~do publico, mas ~ue 
faria o inverso do que o presidente queria. Partío o 
homem, e não eó fe:: tudo quanto o presidente queris, 
como fez mais ; foi ter com o ~1·. Amaro o disse !.na que 
era chegada. a cCCiUÜão de vingar-se de mim ; que fosse 
á capital q.u~ elle o conciliaria com o prssidente e o 
faria incltur na chapa; o Dr. Amaro hesitou por algnmas 
horas, mr.s :..final, a oom.elho de um amigo, aceitou o 
convite e "aio para a cai-ital. Não poMo agora ::sseYe
rar se junto oom o emissario ou pouco depois. 

.V e volta á capital o coronel Bonifaoio aiaze &o amigo 
com quem entend~ra-sc antes da partir, que tinha tra
balhado em meu favor, e ao presidente, qne tndo ia 
mr.le u · · · -· 
com o Dr. Ama:~ e inclui-lo na oha?, por que elle 
tinha dedicações no interior da proviBcia, para onde, 
segundo a conferencia que oom elle tivera a reepeito, 
partiria logo que foue contemplado na chapa. O pre
sidente, segando então conatou-me,reapondeu a esta pro
posta, que proferia aer derrotado a fazer aceitar o Dr. 
Amaro; porém tantoB forão 011 meioa empregados para 
arreda-lo d"a&e propoaito, que afinal cedeu e incluio-o na 
chapa: ultimada a eleição em que f!!i derrotado, oonae
guindo no em. tanto fazer eleg~r todos os amigos exclui
dos pelo presidente, nm para esta côrte em 1856; quando 
TOltei • tinda a selll!ão, achei na pro'fincia um partido 
foro1ado para me hostilisar, tend.o ?o r chefe o Dr. Amaro 
e coronel Bonifaoio, ambos apo1ados no pr06iden\e ; 
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nestas circnmstancias reunido_ aos poucos amigos que 
ae CO!lS(lrvavão firmes, entre oa quae& estava o pai do 
nobre deputado, fizemos 11ma. coali.são oom- o partido 
liberal para o pleito eleitoral, dando cada úm dos douá . 
oa seWl candidatol. · 

Como.cada a luta forão tantas as trope-lias do partido . 
elo prestdcnte, que perdemos, a~ar ae estarmos em . 
maioria d.d votantes, li&hindo no emtauto eleitos cinco 
ou seis .iaqudle3 que eu ha"ria dado para a chapa da 
coalisão_ Como s:~ operou este Ici.lagre eu nunca quiz 
aaber ; o •1e é certo é ue oa meio11 .em re ados ara 
um ta ret:u ta o, rruo orao regulares, e mnito me Ül· 
commodou, porque quem Dão me cn~hecesroo podia crer 
que eu txahira Gsliberaes; felizmente, porém, eUes co
nh:~cião-me e fizerão-me a merecida justiça. Derrota
dos na oat>itd e em quesi tod:s as freguezias da. provin
cia, :1ós da coalisão não ti vamo• oa.n<!idstos na eleição · 
secundaria, correu á rev::lia. Pamsada a eleição retirou
ee o ministerio, qne, pela morte do marqu~z de Paraná, 
era então presidido pelo Sr. duque de Caxias, sendo 
subs~i~uido peto do marquez de Olinda, de que fazia 
parte o conselheiro Souza Franco. Lego que isto cons
tao. na provjncia dirigi, por intermedi.o do Sr. conae-
lheiro&uaiva qae oooupan a p • · , 
tição ao governo imperial pedindo a demissão do lugar 
de procurador fiscal qne exeroia ha 12 annos; que foi
me oonoedi~. Refua~o do poder ~te .miniaterio o Dr. 

. , 
conservando ·me en em oppoaiçiio 'àberta a elle, · maz sem 
transigir oom os meu~ princípios politicos, e fazia-o 
por entender que a politica delle era a de dominar só e · 
e;clusi•amente a previnaia., feue qud fosa •· · 
que governasse o paiz. · i · ' . 

Em 1860; tra.tand~ae de proceder á eleição geral, 
meu irmiio Gabriel apresentou-se candidato e bW!cou o 
meu apoio, re'lpondi· lhe! que tudo quanto ea podia 
eatava á sua dispoei';io ; porém que no estado em que 
estava a · pro~ncia, de mui poaco podião senir-lhe os 
meus eaforç~s. co'n,iado que procurasse outras adheeões 
se, pro•istinrlo em ser · candidato, nl~ queria ser derro
tsdo : elle tomon o meu. co!!selho c consegnici o trium
pho, não sem grende esforço' sendo aa influencias da 
pro'rinu:.a ob:llA'~~quemmenoa reconheciiZ:!ento deve 

---~p .... or~e '· ~ reaebsn - · 
meu irmão e fé~ quanto• pôde para derrota·lo: porém~ 
faltando-lhe na luta o apoio ·completo de alguns doa 
sens cabos de gaérra, entre· os quaes ó do coronel BGl 
fscio, teYe odcspra~er àe 'llê·lo t · · 

Obrigado o Dx. Amaro a ter meu irmão por com
panheiro· neata casa , procurou justificar-se da c-ppo
siçã:> qna lhe fizera, e ao me&mo tempo convencê-lo da 
convenienoia que ba'fia em e5qnecercm o pass:ldo o mar
charem ambos de l'CCol'do, tanto n~til camara oomo na 
provinoia. Meo. irmão aceitou snas dc!calpl!.t', s.pplau
dio suas disposições, e lego solicitou a minha a.oquies
cencia 

Antes de ter minha. resposta que ponco agradaria. ao 
Dr- A~aro. meu irmão conheceu (\uc o sccorno pro
poc;to pelo Dr . .Amaro não passava de uma \lerfeita em
'bas~adela ; porque o Dr. Amaro aprovettando-lie do 
&rmisticio ajnatado até minb.a resposta, tinha, sem 
F.cientün deU~!, solicitado do nm dos ministro~ diversas 
proviàenci.lta para a pro~ncia. tendentes todas a firmar 
l!P.lia o Kcu predominio e de que meu irmão te-ve conheci
::::lC!l.to pela publicação ãe n::na que lhe fôra logo con
zoaidw., pelo que 110 deahon.verão, apezar das desculpas 
do Dr. Amaro, fionndo assim prejudicadas as pretençves 
ainda niio sati8feit11s. 

A ei!Se tempo jã. ao fallnva na creação de um noTo 
partido, que mais tarde apparcceu formado de liberaes 
e coüse:•adorca dissidentes, com a denominação de 
progro111ista, e que occssionou I! disaoluçiio. ·~a camara 
em 1863. O Dr. Amaro, para na.o desmentir o 1eu pas
sado, tcz·se· scctario do progresso apenas Tio o 1!611 

triumpho, recebendo como premio a segurança de pro
longar o seu domínio 11.a provincis, eom ll clausula 
unica. de ll880Ciar·&e aos liberaes deUa.. 

Eeta. clausula, po&to qnc natural e prevista à.esde que 
011 libcra01 adoptaTíio nõTa b~dcira não ll.p'&doll a 
Dr. Amsu:o, que, não obstante aceitou-a, cogitando 
logo no meio de illlldi·la em relação a.o obcfe, a 1uem 
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tinha ogeriss, dando p1tra iato a.s indicações freciau 
ao Dr. Adelino Antonio de L una Freir.e: .. -

O Sa. Mon.AES E SIL'VA.:-Cooheço-o ~uito ••• 
O Sa. Ruoso o.L C.uu.BA:-Seereta.rio então da pre

aidencia e preEiàente de facto, o qnal, aprovei~nclo-te 
da ausencia do presidente nomea~o o Dr. 01votho José" 
Mei:rs, completou a obra· d:a orgalli:Bação polieid da 
provinciQ coxr.eÇilda. pelo Dr. Leão Velloso transferido 
para a preoidencia ·as provineia de Pianby, exch!inclo 
dellu o8 cabos de guerra que como o corox:el Bonif~>cio 

- - ' 69 trehãe aàoptado a eleição rle men 
irmão, os qu.aes, pelas desattenções com quo desC.e en
tão fo~o tratados, j:i. eatavio unidos a. mim. 

A cr~nisaçã.o policial dada á pro'Vincia, a coll~ação 
de forças em todas ns freguezias, e maia gue t11do a 
&UEencia do presidente nomell.do, encorajava o Dr. Amaro 
que, spresentando o Dr- Leão Velloeo par:-. Een ccmpa.- -
aheiro na 1:epresentsção nacional, deolaJ:$\va receber 
oomo aliiados a todo& os liberaes que C!uizel!eem uao
ciar-se á nO\'& ordem de couses, lllencs ao chefe, o 
Dr. Moreira B~ndiio. Aattito.de tomada peloDr.Amaro 
intimidou o Dr •· Moreira Brzn<ião que foi a Pernam-
buco ente:e.der-se com al e • . . 
tor do norte, voltando dilli llnimado.-

0 presidente nomeado chegou á capital nndo do 
interior da pro..-incia no dis 29 ou 30 do mez de ·Agoat9 
oito dias antes das elei ões munici !\es ds.s rim · 
ao an o asoon11t.a nesse estado; mu, t enà.o feito conhe
cer ll ena. miaeão de fazer eleger ' O Dr. Moreira Bran- · 
dão-e o Dr. Amaro, ·afl influenciws do interior por onde 
passára, e não havendo tempo t'a rea ·r limiton-ae 
a omar uma oo. outra m a e p-an e ·urgencia; e · 
foi quanto butou para afrouxar O"enthasilll!nlo doa pro
gresaistsa do Dr. Amaro, de modo q:11e, correndo a 
eleição, tsnto os oonl!ervadorea ·como os lib~raes venoê
rão em alguu.as freguezias, obtendo o Dr. Amaro 
apanas uma pectuena maioria de eleitores, tendo pe:
dido tambem al~mas QIUI eleições de catDaru e juizet 
de psz. ·Feita a eleição, cujo re~ultt>.do foi o que diaee; 
apparecen meu irmão querendo apresentar-se can ... 
didato; OJ''DZ me á sua. · pretenção, diz"ndo-lhe, .que 
na~ podiamos fazer, porqne não podismot ~ con
~ com o apoi? dos liberaea, cojo ·chefe era can--· 

' . , 
e que, sendo aeaim, elles não aa arredariiio daq'l:'illo que 
o 'Prcsídentc lbes indicaue, e-q_ne, sendo BS!im; nii.o de
viam os ter candidn.tos ·para ~arm011 os. ?loesos votos, a 

de excluir o Dr. Amaro ; e e, comqunnto ontros 
amigos o influíssem, conformou-se com as minhas ob
servações, e neste Eentido fiz~rio-se- u ptFcians oommn
nicaçlícs para os po:1tos onde tinhamoa eleitorel!, recom
m endando qoe o8 nossol! votos fossem dad(ls aos Dra. 
Moreira Brandão e Leão Velloso. Inaiatindo , porém , 
meu irmão Jeronymo, q~o dispunha do importante ool
legio de Ex.tremoz, em dar a votação delle a noeso irmã• 
Gabriel, fui alli t~r no clia ~leição, e-consegui srreea-lo 
deal!e propcsito, deixando assentado que nm dos votos fo!se 
dado cerrsdamente ao Dr. Moreira Brandão, e que o 
outro, como já bavião compromissos oom o Dr. Tar
quinio, foi!Sc dividido entre elle e o Dr. Leão Velloso, 
dando-se a este o maior numero poooiYel : feito 
o que, retirei-me. Este oonvcnio foi fiellnente <:umprido 
na primeira parte, na ~egunda porem não o foi, co!!l
quanto o Dr. Leão Velloso reuni81!e o maior numero, 
cumprindo-se, entretanto, nos demais pontal e:::1 que 
tinhamoe eleitores, menos na capital, · onde oa Douoa 
eleitores votárão no Dr. Moreira Brandão e ec. meu 
xrmso; 

Com esta. combinação, Sr. presidente, nõs can~eg-..io:os 
excluir o Dr- Amaro, que ficou o terceiro votado, cas 
niio consegn.itiamos eleger candidato noaso, desde que 
não tinh>:nos o concurso doa liberaes, embora o :~.obre 
deputado dig3 que não o elegemoe po!' blta de u:::la 
boa combinação I Não me adlniro ; ~ nobre C.cpuUldo 
póde dizer mais ai.nd!L. O que admir& ó qu.e o n.obra ~e
putado, ontendenao ~ue pocüamo1 eleger, não p~ 
por eeaa oombinaçao, contenUnd.o,-se em concordar 
eimplesmcnte na apresentação de ceu irmão, e mais 
ainda qne hal"en~o lembrança do .seu Itome, c;:1e não 
contesto, mas a e qné não me recbrdo1 não ti'f.Uie•cti~o 
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por con~ecer que não tinha &erv:Ç')I proprlos; por- seoundaTia e o 11egnndo candidato não era conheGido, 
quanto, ae asaim fOIISe, na ultima eleição o nobre de- ningaem sr.bi.a quem elle f0112e sté que nos ultimes 
pa.tado nio procuraria aê-lo, e:ristin:lo zr. meaca l'IUão, dias, quando r;ó h&via tempo para chegar as commu-
como aditnte mostrarei. nicaçõea ».os coll.:gioa maia remotos, apresentcu o pre-

No prazo marcado procedeu a oamnra :i apuração &idente o Dr. Jc.sé Maria de AlbuqMraue e Mello 
geral expedindo diplomas aor; Drs. :Moreira Brandão e que exercia o cargo de chefe de policia· na provin-
L10ão Velloso, o qual m&!s t:.rde recebeu um outro cia do Amazon::s; o ual COl."l uanto se·a uma e a 
dado por uma c · pe o ;:. respe1 ve e tiveS&e prestado quando .. eaidente na 
Amaro quo tambem teve o seu. De f>O:.se o Sr. Dr. provi~cia serviços valiosissimos ao Dr. Amaro e aos 
Leãu V..Jloso de àous diplomas, enteadeu que estl>.va seus psrtidarios, a s-ca apreeentação foi meE>mo po-r 
sega~o, e pass.mio pela pro\·in~il;, ~<~ vclta da do Piauby grllni!e parte del!ea recebida. oom sor resa e n::í. 

• 1 , ~.:. :. ; o 11 ascu:n se e:z:p ca a c;,ue ra de votos 
aqui p!!.'sou pela dolorosa decepção de ser preterido qu.s t..:ve na m!l;or parte dos collegios orcgressi11tas onde 
pelos dous q~<l só tinlliio um (hitaridade; po::-que erão sómente foi vetado. E é, Sr. presidente, o meu. illus-
estes os à.ous qno o ceo.t:o progre.>sistli. tililia imposto á trado e :1obre collega de dcputaçã:> que, ~grontando a 
prcvi::.cill.. O reconhecimento .los poderes do Dr. Mo- evidencia destes factos provados com :1s actas dos di-
reir• Bra:::~d3:> desapontou o Dr. Am:u-o a tal pontc1 , -erscs collegios que existem na se~retaria detita camara, 
~Ut'l dtisde lo~o poz-se om opposiçlo so gabinete, con- ante ella declar:\ quo o Dr. José Maria foi eleito pelo 
<1em~ii.n~o tado qns.nto era progresso; o quo fez com concurso do tcd~e cs partido5 da proviz:.cia! Senhores, 
q~e fos:em os r.eus au:ügos na provincia substi:uidcs nos o Dr. J osé Maria que perdeu :mcitos votoe dcs cleltores 
oar~~:os polici~es ~los liberaes. do Dr. Amaro, que seus erão1 á ex.::epção de dez e:ei-

Nas scsaõ~s segain~es o Dr. ám:a·o n&o Vdio; mas, tores conservadores da freguezia da capital, àirigidos 
na dd 18ô6 d.ivi:iindo-se GOll prograssistss os libcracs pelo coronel Bcnifaoio, nenhum outro, quer liberal, 
his:oric.1s, e àeci·'!.illdo-so por estca o D;. Mo;eira qur.:r oc:Jast!r;ader, deu-lile nm ~oto se quer. 

franqo.e:z:a dacls.rava que s;ua missão uoica era levantar illcgaea annu'laudo as legitim&a. Nio obstante, tudo 
o par-.ido do Dr. Amaro e faztl-o deputado, para o isto que consta das aotar, o nobre depu.tado a quem res-
quo não roouaria ante meio algum, qualquer que elle poo.do não trepidou em s.ve.nçar deota tribuna que a 
foSBe. candidt. tara claquelle doutor foi aceita por toda a }ltovin-

Em seguida metteu mãos á obra. A inversão foi ra- cia, e elle eleito pelo coo.oa.rao de todos 011 partidos t 
pida e completa; o recrutamento barbaro; as designa- Não é preciso, Sr. presidente, eccumular mais pro-
çõea em fegredo e á vontadodosoo:nmar.d&.ntesdagwu-da vas, para mostrar a intxactidão da historia política da 
nacional; 11s destacamentos doa ài\·ersos pontos da pro- provincia até aqni ftaita pelo nobre deputado, e por iaso 
vincia forão augmon~c!os; AS forças volantes cruza vão- pasao adinnte. 
as pelas estrs. ias, peloa campos e n~a -póvoados; o ~ylo Era elite, Sr. presidente, o ·estado doa partidos da 
do cidadão não era respt.itado ; cs cidadãos erio espan- -pro'rinoia, quando a elln che ou s noticia do falleci-
cados e amarndos, fouem casados, sc.lteiros ou viu voa; monto do sensdor D. a o · 
cr eru~ orao para os enp;en os os a Tersanos Dr. Amaro pcz -se logo em ebtolição. e não contando 
sere!D. var~j a do!, e alguns o farão; en, porém, dc'\'o com as boas grAças do conselheiro Zacarias de Góes e 
aqui decla:&r, em abono da •crdade, quo o meu, além Vasconcellos, entiio presidente do conselho de minia-
de não ter sido "Varej:do, con&tava-me que S. Ex., a vos ara a sua ele i ão e menos ainda... d 

p:.~ilQ.:liciead~; porém C660S m~s~os, ;:ara cvi:a~·em Eb:a cUl·t~, cnL::aladameute fr.i~ ao mesmo p:rcsidcnte1 
cew;:de:.s c C.crr&mnmcnto de Faw~ue em ft.cc da t.gglo - qua !ô:a recrguer o seu poderio na provincia, teve, 
=-c:-aç~o d., tr:.pa, an:csças, prisü~s, o~c . , forão tor- cor:::.o a camara deve prover, u:::1a r~spcHa co::ldign~ 
ç:.C:.cs :::o di:• C.a clciciio ~ transigi: com cs cmiss::.rios que tambtm !oi publicada, porque todos os Rpparatc3 
co pno;.!C.c=tc, cedendc-1hcs a .:.etad.e dcs cl•úto::es, eriio neoe~aarios para, t:mlu::Jdo a !!C~iio 10't naiosn, dar 
c.::::Jq-:;.ist1.::od.o assim o pre~idonte Guesi toda u eleição valor au &cto ào vol:.u::tario po= eepccuht;~o. (Rí1ada1.) 
d.e. r-:-ovio.cia ; u x:ós que :1a cor..liç:í.o coe Oõ libcr&es (H a um apcortt.) 
ti!li!an:cs a P!;ra:c.cc ma1criu da pr;;.Yinoia, tivccc.s <ill 
r.:c~a:- nn~ ums. peq:Jc:Ja minori :, rcccbcnco liS mi- O SR. R.A.t•oso DA CA)IAR.\ :-O Sr. Dr. N~ncs Gcn-
gal:::ru; qt:e el!a ::lCS quiz dar. ça!Te!'< é U:ll dd&.dãO ill:lstrc, {i::'C.VC e muito cigoo do 

E~!rctanto diz o nobre cl-"putado q~c mJia tltição nclo import:mte lu$<&r que occups. na representação nacicnal; 
J.curt pilrtido emct~r hct~~• porim ccmdidatura tri•m· mas, o que n::o se r::e pcxlcr1i contestar é que á 15Ua ca-
p'oJ:"l.:t! UltiDUlda a eleição pri::nlria approtimava-~c a cclha prcsid.io ~m acto de patriotagem, a que '1luitos, 
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que não en, querem attribuir a mesma escolha ; acto 
que o Dr. Amaro por cautela quiz imitar. (Ililaridade.) 

O Sa. VIEIRA DA SILVA dá um aparte. 
0 Sa. RAPOSO DA CAMARA;- 0 nobre deput&do con

firma; agradeço-lhe. Eu não di;s~, e nem podia dizer, 
qua a sua escolha fôra devida a patriotagem, não, por
que sou o primeiro a reconhecer-lhe muito merecimento; 
apenas narrei o facto como o facto corre, para mostrar. 
que foi a solução que elle teve, ou que se lhe attribuo, 
que exdtou o Dr. Amaro a, por sua vez, ser tambem 
patriota. (Rilada•.) 

Após o offerooimento para. voluntario aa p:trb.. trR
tcu o Dr. Amaro de ar;guir para o interior d" província 
no empenho de le-vantar vclnntarios, e parr. rove•tir a 
sua acção de maior prestigio, e de algum modo com pen
sa-lo do grandicso sacrifício que ia fozor por amor da 
potria, já se sabe fê-lo o preaidentª aoompHnb.ar de um 
tenento-ooronel d11 gnnrda nacional, ao qud ru:omdou 
que a thesouraria de f«zenda entregaes~ a quantia de 
4:000$ que devião passar das mãos della para as do 
Dr. Amaro (hilanda.d~;, como pa•sou, segundo decla
rou o pobre homem, quo sendo o responeavel perante a 
thesouraria, não te-ve do Dr. Amaro recibo ou declar!l
ção alguma com que pudesse provar a sua entrega. (Ri· 
:aãa• ) .. 

Recebidos os cobres, partio o doutor, acompmihaào do 
seu ajudante de ordens (p9.pel quo ia f~zendo o tal 
tenente-coronel) armado de todos o~ poàercs precisos 
para reunir gente. Por todos oa lugares por onde pas
sava arvorava-se nm tribuno e fallava ás m"esss, a uns 
promettia patentes, a outros protetJção pr.ra ~i e suas 
familiu, a outros vantag< ns poouniarias; tudo, porém, 
em balde; o homem já era muito conheddo e os horro· 
r~s ds, guerra &ui sabidos; ninguom se fascinava pela3 
promessas de eloquencia do tribuno, e !lssita foi o espe
culador até o ultimo ponto da provinoia, onde esperava 
colher grandes re~ultados, por ser aquelle em que pri· 
meiro residia quando foi para a provineia, onde occu
pou os lugares de delegado de policia e de juiz m>mici~ 
pal, e onde alfim tinha parentes, e suppunha ter grnnde 
numero de afl'eições o sympathias. 

Pouco durárão as suas illusõea. Chegado alli, ponto 
de suas esperanças, pouco ou quasi nada fez e desen
ganado de que todos cs meios st1asorics erão baldados, 
passou dos rogos e promessas, ,; força, servindo-se do 
seu ajudante de ordens, a quem. ordenoa qus abrisse o 
recrutamento que foi barbaro. Ca~ados, viuvos e sGl
teiros erão presos e amarrados em qualquer parte ou 
lugar em quo erão encontrados; aos pais, ás irmãs, aos 
filhos, aos parentes e amigos que po;· elles iutcrced.ião, 
dizia-lhes o voluntario á :enato•ia, que nada tinba com 
o recrutamento que era feito de ordem da poesidencia 
pelo tenente coronel, coro quem nada th:hn e nem pe
dia, que entendessem··se com elle. 

O tenente-coronel, porém, que por ti naàa pedia, era 
impassival ás lagri:nas, aos rogos e aos lamentos das 
pobres mlíis dll.íctas, dF.s mulheres e dos filho> oonater
nados. Frustrados todos os meios de ~oltura postos em 
pratica perante o tenente-coronel, voltsvão-·se de novo 
ao volnntario por especulação, e este, r.ítectanao sensi
biliàade, dizia·lhco qtHJ o mais que, para oexvi-los, 
podia fazer, em obter do tenentú OP.ronel quo os comi
derae:ae veluntP.:s:ios, se a isto elles annuistJemJ c~:r.o em 
que serião livres i!ao cGrdae, posto que cJnservados em 
priei:io até o dia da partida para a capitlll. Ora, Sr. preEi
dent8, .dada a alternativa, quem, certo de não porle:- ter a 
soltura, não quererif.l ter a:atcs o nome de voluntado, 
embora não fosso, que o de recruta? Niugm:m; até JOOrque, 
livres das cordas que os manietavão, poai1io m~is lacil
mente illndir a vigilanoia de seus algozes ; toilo3 os 
presos aceitárão o alvitre que se lhas propoz, pammdo 
immediatamente de recrutas a voluntarioa de cordas. 
(Rilada8 .) Por taea meios rôde o Dr. Amaro reunh· desse 
e de outros lugares do interior o numero de cento e 
pouoos com que marchou para a cnpital, promettendo 
a todos e aos parentes, como meio talvez de diminuir o 
maia poasivel as evasões, que dalli por diante elle lhes 
seniria il.e pai f elle não os deixaria ; seria com pRnheiro 
eonstante em suas glorias em sens tralralhos, privações 
e perigos ; e que na volta ainda seria eHe quem os 
conduziria a suas casas. 

Algung olvic1árão as prcmes!ae, e illndirão a vigilan
cia dos qus os guarduvão, e nnte' de chegar á cápital 
esoapárão se, outros depois de eBtarem na capital; e 
assim paswu-ae o tampo e gastárão-se os 4:000$ de 
que nindahojocreio que o pobre diabo (1·isadas) não pies
tou contas: e nen1 as poderá pres;t,-.r regularmente, por .. 
que o Dr. Amaro, para cujas mãos pnssárão, n;jo lhe 
deu recibo e nem h,, de dsr-·lhe. (/li.,g;das) 

Dnran.te o te:mpn q11e efiteve na cnpit::.l1 IJl'&psranrlo
ao parP.. o etnh>'rque, "'" mschines dG h'ar volunr:;rios 
de corda~ f une cionál'ão cem sctivicb.de, e os que por 
defeituosos e per d'Jellter; tinbiio ddo i~entos cio ser
viço do oxen:ito farão feiton volnnta! i os; po que, o 
que se queriJJ. m·a numero u o non:;e de vclunt~niosJ não 
importando o mo(:o pcJo quul ee fazia) e mencs se cs
tav~o ou n<lo nns condições da s·orvir. E foi assim e 
por taes meios que o grande volnnt,uio rôile embar,Jar 
pnra estn câd:o com vcuco m:!!is de 100 individuas, Be a 
tanto chBgnvão, e àellea grsrH~~ po.r~o no todo invaliflca, 
como aqui se rc:wnheclu nn inf~peoçBo r:or quo p~s:;;;árüo. 

Isto, porém, pouco impcrt~~va ao Dr~ Arr!aro, cujo 
fim estava, preenchido, e era dizerem cs joru;J.t·s que se 
tinha. apre.se:nta:lo volunt:;;:do com crescido n:1mero de 
indivi~ucs, todos attd:Jidcs po~ seu pr~stigio e in
fluenCia. 

Até esta cô.:te o gran:l~ volun!ario tinha v]z;do cheio 
de d 0 de esperanças; aqui, po1ézr, a sua cftrella prin
cipiou a esourecel', começárão as contrn:itJdades : ~lle 
tinha-se comprométtido aleYar cB voluntaricn no c~mpo 
da btslh·:, o que era contra os aens intereoces, poiB qt<e 
a patriotagem não deu, pelo que obsetvavu, o re·nltado 
que esperava; rlhaviio-s corno verdadeim especnlsçso. 
O conseJheirD Z "carias n~.o se modificou com ella, era 
o mesrr.o pnra cem o peraonagem volnntari,1, protestava 
não recommendcr candidato algum á senatr.ria. 

O partido coneervado1·, colligndo com o liberal, tinha 
apreeentado os Sr<. comelheixcs Torrea Homem e Gal
vão, tudo isto o deaconcertavn., e, cedendo a força dns 
contnuieô.ndcs, deu por (inda a pntriotegem. (Risadas.) 
Era preciso, qusn.)o na provincia triltava~se de elef!er 
senndor, smdo elle oandiduto, que dée~;e uma e"tisfução 
de si. Então ocr1·eu que se apresc.ntava no governo 
pedindo, para poder segc;ir, a patente ile brig:;deiro, 
que lha foi nego.dn (•·üadas), e eecrevendo 20 müsmo 
tempo }ara a pt·ovincia, dcwdp~va·w com os nmigcs 
que não o consentirão oeguii·, sHe~~:ando que cs seus servi
ços orão JnfÚS x:ecess2riori e de maior impo:rt~nda do que 
os que pude,~ e preEtar no I\uaguRy; porém, o qu" to eles 
acreditárão, era qve não lhe tendo Eervié'o a putriutagem 
paru moditcsr o conselheiro ZfiCUTiaa ;;.\ fiCu respeito e 
obter .ua p1·ecisns :reoommen~h~·õea para a su~ eleição, 
elle niio quiz t:rl'eBzr-z~J da côrte> afim do~ com sna pre~ 
sençí~, 2õ.vog::~r t~ sua CD.usa, tanto nu:js julguva Ee!' isto 
neceaaaxio qu:].ndo tinha por co::npetidor1:!s 03 consr<lll~i
ros Torres· Homen1 e Galvão, um umigo e outro affei .. 
çoo.ilo do conselheiro Zaoarias, 0 amigo tam bem de 
outro membr.~f do gabinete. E~tss CÍl\Jn;::str.n.o583 rr.u
nidas á desaff(~ição aaquellc ccnfielhe.iro tc1·trrr:3s~lo o 
Dr~ Am~ouo t3 tr~·zião-o em contiuuosus~o e dor:r..&r,ccego, 
vm:~do a todo o :teomellto r;. à.crrot~} por falt:-1 de rccon1-
menêbçãc, (i ti uh;:. razã·J, porq uc dl~ se tis, cc·rta s8 o 
goVCJ'llO rerdstisrB; COD10 ll0 pri.n'oj pio, em. !GCCITJID\3:'.1-
dar ~·.O preé.dente toda abstenç5o ns 0lr:-lç·ão, lii~r;?, que 
o v~to fosse a c xp1'eSL•ão li~ne d8. tn·ovincia. 

A abr~tenção do govcl'no. eq:1ivttlia a il..r!,JTC'·t~lrlo D:· . .Ams.· 
ro; porque embors el!e tivesw vencido a ultill1a cldção, 
sabia·· O como ver:cêra, aptzsr da &bstc.::::çSo drs ptirtidcs, 
os quaes C·':llligados se p2·epn·~:vão pun2. a lnta, pe1::;. 
certeza que lhe t1avr. o pre"ii'.e"te de não int0rvlr por 
fórrr:a algvma. A aw:veração do presidente, de niio 
interv.;.r nu eleição, os prepares que nós e os libexa8s 
fazimcs para a lutu asonHtaviio por tal modo cs .:migos 
do Dr. Amaro, muitos dcs qt:8es decbnniío nb>mdomu· 
o campo, so o Dr. Amaro a quem elles tuc1o pnrtlci;.>avão 
não obtivesse rEcommendação do governo para o presi
dente. 

A eleição approxir11.ava-se, e o presidente permanecia 
inaàalavel, e, não obste,nte o Dr. Amaro fizer aos ami
gos que tinha reoommendaçõeM em E eu favor, e inst>lra 
para que não o !lbondonassem, e!les vaàillavão; porque 
ião M presidente, e este lhes respondia; contentem· se 
com a policia que é dos senhore~. Agaim esta.vlio as 
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·~o:>rns; nó.; collig?.drs com odiberaes, trabalhando oom 
~r,forço e dles d~sanimado.,, esperando pelo Dr. Amaro 
u quem chnmavão., o que em to <l.c~ os vapores promet-
3ia i~, ml'.• que n"to chegava; Gté qu<! em um c.os ul ti
:!D O' ''••PDl':·s pr':l:ximo ~o dia das elei~ões , disse
lhef; pox' c~· rtH. que não podia ir ; o governa demora-n e 

.~·ara •·e:pnru:!tr a um deputado; porém ncst0 mesmo 
vap• .. r men:h ordens mui podtivas e terminan tc,s ao 
Jre' i ; rnt9 s rr.<u respeit0, de wrte qno elle af:orll ha de 
:.'Im d ~t r ~lr: 1·urno e de lioguaa,er~1; dirijão·ae a eUe, pe
';ão-lhe Fovídenci~s, que hão de ,; chm~ out ;·o homem. 
Os amiK);j d.o Dr. Amaro não ti?m·ão rcsotva, felicita• 
<iio·>c ,. c!opaihavão n noticia reocbidn . 

A prin·lipio p:-~ r e c;_~u·nts is~o invento, proprio em taes 
·Decasiõ ·a; rn ·-; s de ~ois convencemo .. ncs do contr;.;rio , 
porq" · os '"::igo' do Dr. Amaro que i"- r·ão ião e palaoio 
' ~ m•l ·; j,iiío o presidente, tornarão se palaciano"; o pre
:;idente fe z ;:;arl.ir logo roldados com cfficios para o in
'lerbr rh pmvincia , no nos~oó advcra<>rios de inertoa que 
~str..v::to t ::n:Bál'ão se a~t.i'íos ; 1euniões frequentes da 
~usr ia ns!.>iona l, ameeça~ com o serviço de desta
:J>ame,Jt·>, c~m na designações, com o recrutamento, 
.llnd1t a eleição, eu;üm todos os mdos de pressão se pra
·~cev'L'J som n·serva e oom desembaraço; no emtanto, o 
~rc5Lie~1 te coutinuav::. a clizer-1 e n~ut: a1; :reasn63 obser~ 
Õgvamos qno soas "saeverr.çõea j a não consarvavi:ío· a 
JS.:r m~!Z~ de oubt 'era. 

A mt1ilauça operava·ae no partido e no presidente, 
osm que nós, 'lue ignor&vamoa a cansa, pndessomos 
'llttl'i bui-la, como elles espalhavão, á racommondaçiio do 
gover.oo imperial em favor do Dr. Amaro, porque viamos 
·:;iJ,da nt) ministcrio o conselheiro Zacarias, que passa 
por tona?,, e por lsso não podíamos admittir que mudsfise 
do seu propooito de · não apr•;aen tar candidato, e para 
·;aoommendar o Dr. Amaro, a não ser levado por nlgtlma 
·DConrrem,ia momenwea que nós ignoravamos, e não 
J>od io.mos cogitnr. 

CiF·gou :;.final o •lia dr. eleição: oa partidos npresen
:Júriio. SJ ; a httll foi rt< D.hic1a, ; nós .com a força da opi
:nião ,., "· gnmc1e mas>o, do povo; elles oo " a força da 
:antcti<!wle e com as baionetas do governo; porque o 
Jre~i ;J • ,me parP. os pontos em quo não hnvião destaca
:mentoo nntorüoo. os commandantes d11 guarda nacional 
:11 Hnl'J"~ a f o1·Çl> precien., e esta medidf'. d.a S. Ex., peior 
do qu~> qumü~ fu~ça elle P'tdeBse mandar, no• ia sendo 
1atP J, pois q :1e os commandantcs só armárão os seus 
znp;~u gns qne eril" matcri;, dispo5ta para quanto lhes 
ncenr.:;[,;, m, f.o pne•o que a força mandadn da capital 
~lóm d~ não ter int>,rea"e na looali<l.sde, tinha um 
Dffioi •.[ que a oommand~v•, a quem ohedeoís , e este 
n11i~i&l soulo o ;·espon ,~vel. pdo qt1a de máo se fizesse, 
:não c:'c mndria r·em r.:fl oxeio as ordens d[\ autoridade a 
.:!nja clisP :::si~:üo estivesse. 
Di~''" qtH' a ardere de S. Ex. para arm!u-se aguar

il2, nhêion ul not. in r,endo fate.l, e disse uma verdade; 
}orqu.r.nt.o em alí;uns pontos, como rro de S, Gonçdo, 
~nc1J ;·osi ·lo, fomos fo rçados por capangas armados, para 
Ti2o ~H·: r. n os victí GJas~ a deixnr a matriz no primeiro dia 
da el!:;J.çâo f!1 ít:nH s} cor.n parte da u.1.e~e., inchtaive o 1' 
jujz .r~o .IH!~, continuar a eleição nn casa da camara.; 
?OJ: p10 <,s and.gos ~o Dr. AmHro vau<l.o·so sem votnn
les, qui,a rão tuppdr e9sa falta oom urus força ele guar
·ilas n ::ci ü!!!WB, <trmsàos :1 vontade do ten.ente-ooronel 
·20' ·.n:"· Ed~nt.e do batalhão, e aquartellados a vinte paa
'J OS il". mztdz >lt'ICarão-nos, e &ti por grande felicidade 
Evr:\ <:a •;. no9, deixando-lhes a matr.iz. 

N . ra< "mo dh J~vámoa o oocorrido ao conhecimento 
ilo fJl"'<óidsnte, anBegurando-lhe que se não honvcsaom 
pr.Jvid0ncias estaYl!'mo• disposto• a ir continuar 11 eleição 
:na oasa. ô.a onmura NR manhã <1o dia seguinte appa
reccu ~ll i o chof~ ele policia que , informado do ocaor
Ti<lo, pei!io- nos par& voltarmos para a matriz, que nada 
:meio haveria; diss~mosque o fari amos se elle apprehen
,'Jessr, cH armes que esta vão recolhidas á essa que lhe 
inaidwos; respondeu-nos que não podia satisfllzer•nos 
nos L po.rte, po~ não ter ordem do presidente para tanto; 
mnn quo nos asseverav11 que os progreesistas não nos 
1a1·i iio nov~ aggrassão· ; perguntámos·lhe se elle demo-
l'ava ~o alli a té ultimaram· se .as chamadas, respondeu· ·.! 
:nos que não, a quo ri•quella tnrde ·yoltava para a capital 
por 6erem estas se ordena que ti:~>ha da preaidencia; m'-
;jQ dcclurámos-lhe quo não se demorando :elle, e nem · 

apprahendendo M armas, ccintinuavámos :onde · já:esta~ i 
vamos;· e· que estavamds .prevenidos ·e dispostos · are-:·: 
pellir qu~tlqner 3ggre<são que nos viessem fazer ; nsse·. 
guron-noa quo olles r:ão .l;IOB ~ ggredirião, e. apartando
se de nó~, voltou para a capital 'mi brde 'd·eesé dia, sem 
dar providenciu ~l~umn. 

E li e.l não tendo juiz de paz, nem ahi e nem nas fre
guezin~ v.izinhss, ou·e qnizesse eanccionar com sua presen
ça a tal coUan qU<; d les chamáriío depcis eleição, ~ahirão 
de emb,·raço, chamando para servir como tal o 5' VO•' 
taa.o na lísta <J.,:s juiz~s da paz da freguezia, e oom. 
elle~ srranjáriio·Ea, continuando nós na casa 'da camara 
a eleição, que foi ultimads regularmente. Por meios 
taes, e por outros tão írregulnxes ou mais, f)zadio actas 
am algumaa outras fregu·ezins; e era com a maioria de 
eleições tacs qna oa progresHi!t~s proclamav&o-se trium, 
phantes, quando o triumpho ora·realmente noseo, com-· 
quanto não pudeusemos dizer que todas as nosnr.à ·eleições 
estavão isentas de vícios, devidos em sua msior parte á 
oppres~ão policial. 

O proprio presidente uorprelldeu-se cem o resultado 
da elôiçüo, e constou-no ; que desoulpou·se de r.ão ter 
intervido com mais força por entende;· que .os progres
sistas tinhão força, visto ilomo tinhão ganho n ultima 
eleição o era sua toda a policia. Portanto se RB · no~sas 
eleiçõca tinhão defeitos, aa delles as tinhão em maior· 
escala o de ordem mais gmve . Acabada a :eleição vimos 
que o presidente tinha intervindo em 'favor do Dr.Amaro · 
e de r.uodo a não dehcar duvida,c ·e que continuava a 
intervir procurando por todos os meios pôr em duvida 
a !Ggitimidade ê!e i!lgumss dra nosus eleições; sem ~ne 
pudessemos deecobrir a causa de tão repentinn mil-
dança. · -

Esta vamos, pois, nesta incerteza e àesejos~ de aohar ·a 
explicação dos actos da presidencia, quando vimos no 
Jornal do Commu·cio um discurso · do Dr. Amaro, em 
resposta a um o~tro do oonsalheiro .Christiano Ottoni. 
Nesta diwnr~o de que conheço .o ·mclro (Mlat·iàad•), 
achei a explicação do que psra todos nós era até .alli 
mysterio-e disse, aos meus 9.migoa, o Dr. ·Amaro não 
faria um illicurso da ordem desta contra o conselheiro 
Ottoni, de quem ntl.nca recsbêra 'o:fl'ensiÍ, sem grande 
recompenaa, e para ~l!e a maior que lhe podilio dar; nos · 
apertos om que estaya, era por sem duvida a intervenção 
do governo em seu :lavo~ na eleição, e tom to · SSilim é 
que el!e quando c~mmunicon qna não vinha assistir 
á eleição por ter d.a respouder a um deputado; a sse
verou que vinhão ordens do governo ao presidente 
para uão o dGb:ar n{\ufragnr, e viarão, como j á demons- · 
trei, pela mudança que f<.z o presidente (r·i1adas.)' Este 
meu juizo , aceito pol7 nossos amigos, como certo, foi mais 
tarde confirmado po'r carts. daqui, iin:i que se dizia mais 
ou menoa o seguinte:-o conselheiro Ottcni que dispu-

. t a uma osi!eira do sçnador ao conselheiro Silveira Lobo, 
atacou a este e ao ~O'Ierno na camara; aquelle queria . 
que elle tivesoe resposta de~moraliaadora mais que não 
fosse dada por ella, 'e olhando tocos oe deputudo3 gover
nistas o· unico que vio mais propriO' para desempe• 
nhar o papel , per seu impasent e auda9ia foi o 
Dr. Amaro; exigia delle esoe serviço de grande montllo 
para si e para o governo : o Dt . Amaro que estava em: 
apuros com a sua e~eição senatorial, por causa da tnna.
cidade do conselhçiro Zaoeriae, ·aceitou o nego·oio; 
ma~ sendo daquel!el,l que, segundo o exiom.a ·popular
não mette prego sem er.t6po.-(h1laridadc prolongada) 
impoz como oon:liç:ão o governo recommandar o seu 
nome ao presidente do Rio· Grande do Noite, condição 
que sendo aceit.a, teYe alla por sua parte t·de desem
penhar ena missão, e o .fez como nenhum outro o faria. 
(Hilflridade.) 

Na proYincià;porém, nscousas não,tinbão corrido á · 
medida dos seus de1,1ejos; · elle fazia 'plirte da lista, não 
assim os seus com pl)nheiros, com o que bastante se· in~ 
oommodou, attribn,indo esge reànltndo a desàzo do pre~ 

: aiden~e , e proon~ndo enco~rir a dorrota; ·tra~o~ ·de. 
··arranJar uma duphoate. il.e veréadores para; ·oonshtutdos · 
)em m1mara, formar~m com as duplicàtas por seusamigoa 
ifabrioildas, nma duplicata de apuração e',oomeguinte· 
,mente da lista triplica em · que,(aómo'na Jegitima,'orgil~ . 
1nisada-pela camara lmunioipallegàJ 'dcoupav~nni"lngar. , 
!A exemplo do que 1

1

!Ucceàêr!l a? 0r·. Le~o VE!ll~se! 9uo · 
'apezar de se apresentar na venfioação·--aos· poderes~ cem'· · ··) 
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dons diplomas não o reconhecêríío deputado, não teve 
lugar a eacolhn do Dr. A L aro, tambilro incluído em 
duasliat~s. 

E ' o caso ~m que n abundancia prejr.~d loa . .(Risadas.) 
. A e~colha do oonr,clheiro TorrGa Homfm, cu.in ~p~e
sentnçao foi lembrda por accord0 Ól'> influ5ncir,n con
servadOI.'Nl da pl'.Jninuie .. e i nioia.dFb \;elos Ri.o-G~·~ndenu ·~ s 
l'esidenteo no5ta côrtB 1 é nele ~· e achdv~.·, o n r.bre êt.e ~}utado, 
deu motivo á queda do pat t iilo plogtes<ic.te, e 2: cençüo 
do pattido oonnerva~1or ; no en taur.o c nohrt~ ds pv tf:.rto 
msu COJlegc, que, como elJ.e pr0pi'ÍO d;·r;l;:rcu e"' ;,eu 
discurso, que ~té l.Bll3 não ti 11ha ssrviç ·o pessor.l v o p~.r 
tido, qu~ de entiío pal'& c<i não cs pce:·.tc•n rm· t er· vin 'lo 
para esta côrte no co,-,ocço elo :w.no de l.86J, s ·;;:r, t&r 
esoripto um artigo sequf]l' ánrrct: dOf:: .í:)6.f;Ocios ih Pi.'O
viacia. , voltando a tJlln : órneui;e em 13 ·> 7, TI!\ eocRI.;i:::o 
da Elei;:2.o dnqud le comelhelrn, ;·~g~·~ss<.nd G a, novo 
pata aqui ;-:;a~ün que eJ!:J, :se ultirpon, r;e1o L:cto d.e tnr 
eao:ripto .algun~ ~-t·;·.i go.s em fr.~roi' da _d eição __ a,:l _predito 
oonselb.euo, e ~ : e ctt >~ ~-· :11est9. corta n 2. n;wenç:w do pa~:
t ido1 entendeu qne .levi~ se.t• o snt:·.rerr~c af:bitro ilos 
negocio~ .. fi:1. :f·l'Cv.inOÍ!l: 

1
.6 p~r~ ~r,rrif;~ :~ .. _íW.J:X6r':1CCia ao 

seo. manao7 ]?l\JCUl'Ou o Dr. M~t.-·In.no c.a. tJunh&.: f~ponas 
publicou-se a ">UEI no!:leação p&m presidente daqae!la 
província, fomeceu .. ihe rela~5o nomÜ'.:Ü das pe•;sca& que 
devião ser nomeadus para oo dive~so~ onrgos, mesma 
os da g uarda nacional, àirigio m~a cir1ulrü' ás <li versas 
in:fluenaias do ir.t@rior <b nrovínciu commu nioancto·lhes 
as occurxencias poli !;i ca~, é. desigugndo ~ta pessoas r. quem 
devião iíirigir- ~e na capital ll cerca dHs medidas e pro
~idencü:s que cada umn dell~s julgas~e precis~s para 
suas localidades. 

O Sn,. GolllEs DA SILVA :-0 nob1·e deputa<lo não mo
rava na capital. 

O Sn. RAP :~o DA CAnrAnA:-Est;, desonJ pg não apro
Teita; pois que o nobre deputado ar.bie que eu c:m
quallto residisse a tres leguas de distr.noia àa 1:apital, 
pouoos erão os dias em qus dêi:x:nva de vir a el!a . Como 
ia dizendo,. o nobre d<tpntado em suas cart~s dizi~ que 
não seguia cem o. pxesidente parr' a província por se1• 
precisa s sua conservação aqui ainda por algum tempo 
para melhor arranjar os negócios da provinoia, arran
JOS que nrmoe apparecêrão, e qua ainda bojo ze ígno•ão 
quaea elles fossem. 

O Sr. Dr. Marinho da Cu11ha chagoa á província; 
pelo conhecimento dos negocias e dos. homens della 
entendeu que dovia apartar-~e de algumns das inilicRçõea 
leitas pelo nobre deputedo, bem como que não devia 
satisfazer a todas ts exigenciaa que pelos amigos do 
nobre deputado e1·ão feit~s. Estes actos de recusa . do 
Dr. Marinho da Cunha, que tratava-me com toilll ami· 
zade e consider ação os !ez persuadir que erão influen
ciados por mim, e que a presenca do nobre deputado na 
província era d& maior n ;-gencia pru·a pôr paradeiro á 
influencia que me suppuuhão, e neste seu tido csorevêrão 
ao nobre deputado oham~J,ndo-o, conforme propalavão. 
E com efleito o nobre deputado, que est~va ne&ta côrte 
tão atarefado com e coodernação e arranjos dos nego
cios da província, segundo dizia, mss que ninguem sabia 
quaes olles erão, desprgou ·se della e segui o. (Ri
•adas.) 

Sr. presidente, talvez eu tenha dito e llinda diga 
alguma cousl\ que desagrads o ne,bre rl eputailo; porém, 
V. Ex. e a ca_mara são t estemunhas de que eu fui pro
vocado pera esta discussão pelo nobre deputado; dis
cussão que eu procurei evitar, d;ixando de r Esponder 
a. um artigo publicado no Jo1·nal do Comm~•·c io em con
testayão ao meu protesto; dei:x:ando mesmo de repellir 
as provQcações que fazia -me o nobre depnt&do di~ondo, 
em seu jornlll, que de todos 03 pontos da p.avinaia re
cebia cada din adh.esões á opposição feita &o Dr. Pedro 
de Barros, .quando eu as havia oontestRdo; mas, que 
ultimamente provocado da tribuna pelo nobre depu· 
tado entendi , que já. não me era licito esqnivar-me, 
e. acudindo ao seu reclamo devia d!!-r, não só as ex
plicaçõeá exigidas. como restabelecer a verdade da 
histeria política da provincie quo o nobre deputai!o 
trouxe para discussão de proposíto e mui oaloulana
mente, como tu.do já fiz, e para, satisfazena.c os dese
jos .do · nobre deputado, que . não i homem de emboscada3 
oOIIlO disse, declarar á oamar~ com frallqttez 1 e verda-

de a raú(o nnicn das queixas e deEoonfiançcs do nolm;; 
de putado. Sim, Sr. prenidente, o nobre d~pv.tailo ac-J:
dinrlo ao ! oclnmf1 cl::r, Sf; l<S n~.Li~os ch(.!'gtJn á p~·o ~·i1·c~ü1J 
e querendo 6 1lg r. :~ndecer e an~ iofln2ncü~ ucHe. c8rte:,. 
e cou;;equen ten;.t;rJta nos D fgooio~.; da pi·ov;l.!cla i.E
zi ~l , ou~ndo tn~tnv:-(·r-e <1oa c•l.n diQatos ã :r e-J .. Te:;L r!Ü:~· ... 
ção :rÚ.ci~ ! n~l, qne os rt··u f) h·gn~cs ;·,e q ·J~3 d~s;:mw 

ªi:;~~:;{~~~{:~~~;t~~~i;~~~~f;ZiE:~ 
e:1.:l r_: ·~a '1 :r·cuni9.:s L: núli:t! . .i~D> a.1.JP8Jid b~V~~ H r. u..~i 
tr~ ~}io a~é de eatnr;idu. . 

O ::n. Go~IES DA SILVA à.á tHL~ f.f .~Yte . 

O S~:. RAPo ···o D-' CAnV.I<A: -0 ncb,·e a e· ;;' >·.'\· k;:;:
bra~se do quí~ di ·~e err.J i:GLç·ãC"I ~·t s<l?"vh.ii.L."'t;·&o ck 
Sr. D?. 1Ian nho d;~ Cnnh~t 6m um;:~ ru1t:!ão ~·.Ji':Ç'ini ct~l' 
En nãn c:'3 t~: v .:t. hí.. · 

O Su . Go;ues DA SI L"\'A {lá, outro f;y.:~ rta . 

O 3n. . Ru>oso DA CM.rAnA :-0 no'br0 <kpt•t c2o no b
tuito ele c..:ntit'J~Ll' o qne ·s~;sevm·ava ácerc.:~. do J.ugrn 
cl0 de.puü~·~o C1' a..- :. :~:e prejlldicm·, esoreve t;~. p trü e~,l"~1 cêr ... 
te pedindo llB.~i~ aer r preacntado um llorWJ q"e iudlcõt:. 
e que não e1·n o rueu; e d.11.qui aincla f.)i carta no SC}!·· 
tido do pt:dido do nobre deputado. 

O Sn. Gcnms DA i:ILVA : -V. Ex: . 'IÍo-a. 
O Su. RAI>oso DA CAnURA: -De V. Ex:. não, mao 

de peeõca que estava tm relsç•ão com V. Ex., c 2e quem 
V. Ex . julgava -se com direi to a wr tudo. 

Senhoras, todas essas preteoções quo o nobt·e de.,utad.t' 
tinha, e · oreiG que ainda t em de ser o supremo arhitro 
doa. destinos da provincig, é porque dei:x:cu-se parsttadit 
que o ccmselheiro Toxre3-Homem deixaria levP.r-se pa1· 
sua~ hi6torias de zer o unico fauto1; de ~u~ tbição. K' 
que;rer muito I Se assim fosse , o constlheire Tor1·es-• 
Homem nunca seris eleito pela pr~vincia, t anta é lll· 
influencia do nobre depu tado nella. 

Na l' elEiçlo do Sr. conselheiro Tol'res Homem 01 
nobre c1Gpu'.r<clo prestou-nos serviços como presidente do: 
cau;.am mnnioipa.l, que er•, e r; o coilegio d11 c~pitalfa
zewlo com que o tio, o corond Bonifseio, não o1iotrc-
hisse pr.ra os oc.ntrarics cs ome votos à e que dispunha" 
na ultimfl, porém, nenhum serviço pr stou, porque lllt 
freguezia, on j a eleição foi <1itigir, n6s per<lêmos em~ 
fezormo3 nem m~smo os supplentu>L Não .obsknte tudo 
isto, o n~hm deputado eindB continíin a quere1· puoE"-t' 
ooJXJo o unioo f autor dsquella elei1~ao e de,JOsit,ndo !l(P, 

COD\lelheiro To rres Home :r~ suss esperRnçna de domiuiG 
ex:clueivn nn provincia pro~ura desvirtuar os actos &oc 
demais Rio Grmdenaes em rel~ção oí quella eleição. 

Comigo, por e:x:em plo, deu-ee o seguinte f•cto df.) 
qus <e pt•ccurou tir.ar p!lrtido perante o menmo co~· 
llleiro. Tendo eu precisão de ir á cidade do Recita &J 

negocias de famiUa, embarquei para alli no dia 5 de 
J aneiro, no propoaito de volta r no vapor oostdro de 15, 
para asai&tir, ccrno preeidente da camara municipal, ;f: 
a pnraçi\o gernl dog votos dadc·s para senador, que devi11. 
te.r lugur no dia 24 do mesmo mez, P<'t completar-se 
naquolle dia oa doua meze~ contados do da eleiçao ee
cuod~ri•,; mas, não tendo até aqudle dia preparado~ 
mo, e não querendo voltar alli, , entendi-me oom a 
senador Frederico de Almeide, então presidente de;, 
provincia , par:a saber se elle pàd.erÍR despaohm: 
p9.ra o n orte o vapor da carreira brazileira , nG 
mesmo dia da chegada alli, ae fosse no dia 22 ·~ 
não a 21 , como devia ; porque , dev@do ou e&·· 
t ar na provinoia no dis 24 para~. apuração, e não po
dendo sem saoríficio partir no vapor daquello diR, 
se ella me promettesse quo o outro seguiria no dia 220 

r cspondou-me que eim, que podia demorar-me cew, 
de queo vapor eahiria a tempo de eu estar lá no di~ 
indicado, e neste sentido fizerão os precisos annuncic~. 
De feito >~Ssim aconteceu, de sorte que no di~ 24 ás Bel~ 
horas da mnohií deaembaroeva eu na provinoia, teR~ 
do-Be feito a apuração no dia anterior, por entende·. 
rem, em minha ausenoia que era o dia 23 o propria· 
pnra :fazê-la. Entretanto houve quem se servis•e dest:!l 
ciroumstauoia p.1m escrever ao . conBelheiro Torre~: 
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Remem, dizendo-lhe qne eu moi de ;:ropo3ito fiquei em 
I'ernamhuao para não presidir a O!:mara m.unici pal no 
aoto da apuração. 

O SR. GOiuEs DA SILVA :-0 que é isto 'r 
O fn. RAPoso DA CAMARA:- E' o qne estou dizendo·, 

esorev .. c~ ... ae 20 oon~(::lb.eiro Torres Homem, dizen,io -se o 
que acabd de referir. e r.;ó sinto é q"e quem quer que 
teve ::i lerohrnnça ti·laEme perdido o s:~u tempo; pois s6 
tr1:gn ,..·ste f:J.cto p!:.ra mostrai' o mo·;!.vpo.1io qr·.e se quer 
f~z,:::-.· ó.~í.C]_t:!Blla eldçã~. NH. pzodn:::-i~1 ninguer.a fBstr:jou 
o ·t•c :·.,h'.oi":ICnto <1o c-;uselheiro, so não os amigos do 
nohr-8 ;~e~:.:tad~J (rt·fil'D i:"1B á eo~'J."Ci.;por~c;.onoin do Jornal 
do Commf.râo), e por eohúreuois. nl:i·~inl dE;vir~ ser, visto 
corPo [>:>1o qu::í p!'Op~lla-f;e nn pTov~.nain o oonaelh0iro 
Torr(::~ H'JJXtOi:J. :::6 dsve sgraJ.üdn1anto pm· .sua eleição 
ao nobre deç.·utado e f.OJ ~eus- nmi;.:os. E' pretender 
muit·J. Felizm{~!lte pt"r~ a provincü: c conSJelh03iro não Ee 
tem ddx!;Cl~ lr~Ym:· pelos _mex~ricor. e continhas de quem 
qaer ::::i.HlH 0.0 qn'J COí.C: (íC:t:~ lo e. 

O a,•.ta s3 deu, Sr. presilente, com o Dr. Marinho de. 
Cunha, dau-ss com o Dr. p,,dro d€ Bclr~os e está dando
as c';m o aetud presidente Dr. Silvino Elviàio Carneiro 
da Cunha O primeiro por nãê ter entregado ao nobre 
deputado a direcçiio da provinciaj constituindo-o o f.eu 
supremo arbitro, o nobre depnt11do apenfis tolorou-o, 
quP.noo convenoou-ee de que ~s queixas pars. tqui feitas 
erão inp~oficuas; o segundo, não rôie ser tolerado, por 
que além de não conceder ao nobre deputado os 
fóros por elle tão almejados de prestirno•o chefe do 
partido conservador, como o seu jornal o apregoava, 
commetteu o crime gravissimo e imperdoavel de dc
!Jlittir o n:ustre tio do nobre deput•do, e então derra
mou contra elle toda a bili3 do ~eu amor proprio oll'en
dido, e isto quando se sabia que elle instava por ~ua 
demi~são e que lha era ooncedid~ ; e o tercoiro, que é 
o actual, porque tambem ainda não lha concedeu o 
ba~tiío do chefe, não ob~tanta as reoommendações fre
quentas do jornal' do nobre deputado; o nobre deputado 
está descontenta, e não tem confiança no presidente. 

O Sa. GoMEi> DA SILVA:- E V. Ex. tem 'f 
O SR. RAPOSO nA CAMA.RA: ----Tenho-a, sim, senhor, e 

o Sr. D~. Silviuo está dhto inteiramente convencido, 
pelas provas que lhe tenho dailo e pelo modo porque 
me trat~ em suas cartas particu1ares. 

O SR. CoRdA DE ÜLIVEIRA: -E pódo tê-la, por que 
é liluito digno disso. 

O Sa RAPoso DÁ CAniARA : - A dill'er&nça, ·Sr. pre
sidente, que hs entre ruim e c nobre deputado é que eu 
não me apregôo chefe, porque sei que chefes nã.o se 
impõem. ao paEso que o nobre depdacto quer irr pôr-se 
tal por r.eus actos, por suas palevns, pelo ~0n jornal e 
como td quer ter toda prepoderilnoi~a, zanga11do-se e 
descontiando de toi\o5 qus não aceitão, e confessão a sua 
supremacia. 

E' por cansa desses zeles que o nobre ,'epu.tado eonba 
com tmbozcada<. E' aind11 por oiumes que o nobre de
putell.o quer apregoar-se mnís conservador dos que oe 
antigos conservaà.ore'l da provinda) iudo n1·vorPdo em 
historiador fazer excav!!ções na hístoria ilo• pQrtidos da 
proviuoifl para meme:rar squelle' factos, que estando 
por wa natureza e occssião em qu:: ze d':rã~ L em e:t• 
plicndos nem em nH<h prejudicar nos que os prRticárão, a 
clle, porém, em sr ss co :.stantes ;: noccupaçõos c' e mando 
e supramacio, parecem pôr em duvida a B.rmez!l ilcs 
princípios politiaos dos que suppõe fazer-lhe eombrs.. 

E foi este o fim, Sr. prcddente, com qne o nobre 
deputr,do em Bna pre'ccr;ão da historie. i!GG pnrtié!os da 
pro·dncia tomou p:;ra ccmeça o anno de 1856 só p~ra 
poder dizer que nesse >2nno eu havi!l. feito lfga com os 
liberaes, na persuasão de que esse acto muito r" e pre
judi~ava; como politico, porém, posso rsBev<rar-lhe que 
desta Yez errou o alvo; não foi feliz, todos me oonheaem. 
(Apoiado•.) 

O nobre deputado, Sr. presidente, está tão enciumado 
commigo e com meu irmão Jeronymo por causa d!t 
ohefanç~ do pttrtido, suppondo que lhe somos obstaculo, 
que como vê se do seu discurso uma das cansas da des
confiança que moetra do aotud presidente é ter- nos em 
consider•ção, e no intuito de depreciar a prova ·de 
apreço e consideração que squelle meu irmão recebeu 

de nossos amigos, elegendo-o presidente c.a ass'mbléa 
prc,vincial, <H-la como resultado de intervmção do pre
sidente da provinoia nas palavras-o digno irmão do meu 
illustrado collega tem merecido do Sr. Drc Silvino todas 
as attençõu, a ponto de ser eleito prtsidente da assembltia 
provinczal em su~ "!lima zeuáo ea>traordinaria. Ora, o 
nobre deputc.ilo s>b·o qua o Sr. Dr. Silvino nenhuma 
particip~r-ão tBva l:lbsse s.cto da egsembléa provincial, 
porque :'0 fi ti.ve,se os cinco amigos _do nobre dep:otado 
que fllzom pa:·t.<l da asEembléa, não deixarião iie votar 
em meu irmão oomo <leixárão, e para que quer de
precildo ~ 

E' s•&im que o nobre deputc•ilo quer a harmonia do 
partido~ 

O :"n. GoMES DA SILVA:- Peço a V. Ex. que leia. o 
trecho do meu discurso a <ste respeito. 

O SR. RAPOSJ DA CAMARA:- Já o li, e de novo lerei 
tantas veze~ qaanto1s o nobre deputado quizer; disse o 
nobre deputado: < O digno irmão do meu illustrado 
col!ega tem merecido do Sr. Dr.. Silvino todas as atten
ções, a ponto de ser eleito prenidente da sseembléa 
provincial, stc. ~ A que veio esta tirada do nobre depu
tado? O que tem e o que teve o Dr. Silvino com a eleição 
do presidente da assembléa provincial? Não mostra isto 
proJ>csito do nobre deputado em querer desmerecer a 
prova de estima e consideração dada a meu irmiio por 
nossos amigos 'f 

E com que úm, Sr. presidente, a não ser o de querer 
o nobre deputado fazer crer aos que não o aonheoam que 
é elle o unico que por sua orande influencia póde re
ceber provas de consideração do partido sem o concurso 
do presidente da provincial E' presumir muito de si I 
Nestas pouc2s palavras do nobre deputado acamara p6de 
Haliur o gráo da sinceridade com que falia o nobre de
putado dos negccios da provincia, e da boà fé c~m que 
deplora as disBidenoias que suppõ~ haver entre os con
servadores della. 

O Sn. Go1ms DA SrnA:-Leia para adiante. 
O E a. RAPoso DA CAMARA.:-Vou satisfazê-lo ; mas o 

que tem o rasto do paragrapho com o principio delle' 
Elle prova qu~ o Dr. Silvino presta considertção a meu 
irmão, pÓrém não póde destruir nem explicar a inten
ção maligna que o nobre drputedo manifestou na pri
meira parte, e pela leitura de toào o trecho que vou 
fazer, a pedido do nobre deputRdo, a camara aprecia
rá da. sua sínoeric1ade. Diz o nobre deputado : < O digno 
irmão do meu il!ustraào colleg~ tem merecido do Sr. Sil
vino todas ss s.tten.ções, a ponto de ser eleito presi
dente da aseembléa prcvinoial em su!l ultima sessão 
extraordineria, sendo ao mesmo tempo apresentado .ao 
governo para cargo ~e confisuçn política. ~ 

O nobre deputudo está satisfeito? Mlls div,a-me. En 
que muda a nltim2 parte do trscho do ~eu discurso, 
que a.cabei de ler, o sentido da primeira? O sentido é 
o mestro, e não sei par& que instava o nobre deputado 
pela leitura. de todo o trecho; e já que o li, pergunto 
ainda s.o nobre dsputado: Em que peccou o presidente 
apresentando meu irmão ao governo p>lra o onrgo de 
4' viae-p;:esidmte? N&o o mereci!< 'i' Não é conaerv,dor? 

E' preciso que o nobre deputado não presuma t~uto 
de si. -

Senhores, so ha àiesiàencia entre os con~ervadorss 
ila pro'linch que represento, foi o nobre deputado quem 
lhe deu origem com a sua pretençãry dr. ser chde do 
pHrtido. Dispa-se o nobre ilcputado (](;sta veleBails 
que tu:J.o ha de ir bem e regularmente. Tenha paclm
cia P'·ra erpe ·nt·, que a te a vez ha de chegar. Não 
que!ra P'-'ec~ipitt•r os acontecimentos; ficn!li!o certo 2s 
que eu som querer te~ na provinci·'" cutm preponder~n
oie, aléa1 daquell~ que merecer pela dedicação doe meus 
amigoa e comprovincianos e pelos mens serviços, só al
mejo é ,-êr o partido comervs.dor reorgr.nieaiio e 11nido 
mi proviuoia. ( ipoiado1.) 

Sr. presidente, eu vou concluir, mas ~ntes de fazê-lo 
con•inta o nobre. deputado que pErgnnte"lhe: Quat's ~ão 
as idéas em qae tanto fa!la 'f Sim, Sr. preeidente, o no
bre deputado recebendo uma carta do correapondent~ da 
província para o Jornal do Commercio, antes de eu entre
ga-la altemu-a mxoo:tanào nelle. as seguintes pala-rras: 
<a divergencia entre o nobre deputado Gomes da Silva 
e o seu companheiro Raposo da Camara não é só de 
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prenonderancis e tambem de iC.éu :. ; vi que co::;.cluio 
o d~curso que respondo dizendo: c-··· par::~ qnil se 
posea im?rimir, não êÓ ás províncias, como s.o paiz, 
uma direcção conveniente e acertada, inepirada nu 
idéas e no bem publico- • 

0!'&, senhores, quaea Ecrão esta> idéas de quf' tanto 
falls. o nobre deputad.o, em que tanto ~;e inspira~ Como 

uer o nobre de 'lutado uo a dire • v· -. ' 
e do peiz se iJJspire em idéRs que não conhece 't Em 
idélll que o nobre deputadJ tem esconàid~!s e de qne 
quer f2zer monopolio~ Se, o nobre deputado t~;;:::! <:!estjo 
de -rer as roTi::::.ci.as e o aiz dlri idc6 conformo suas 
1 as, pare que as não manifest11 d~: tribuna oo. da 
imprensa 'f Era um meio muito legitimo, Sr. presidente, 
do nobre deput:.do alean.yar o bW;tão de supremo ar
bitro da provincis. que tanto deseja e quem sabe se at6 
de todo o paiz. 

Mu, Sr. preside<:~te, eu acredito que as iàéas niio têm 
o premio de novidade, e que o nobre dt!p";ltaC.o com as 
suas idéas o que qt:er é formar uma idéa (ri:das) para 
?er se, como ardentement~ deseja, se constituo o unioo 
mandão f' e minha provioci:. . 

Creio, Sr. presidente, ter dado ao meu nobre e illõlB· 
trado c~llega as razões que me levárão a ver os ncgccios 
da previncill p i .:reu e no re 
deputado, e, ~xponio-88 com v~rda':le e franqueza, 
sentiTi se não o satisfizerem; e concluindo peço á o a
mara que desculpe-mo o ter por tanto tempo abusado 
de !llla attenção. (Muito be111, muito lar . 

Vem á m~>aa, é lido, apoiado, e fi.oa adiado por pedir 
apala.Tra oSr. Gomes da Silva, o seguinte requerimento: 

c Re u~iro ue or interme • · · 
peça-se ao presi<iente do Ric-Grande do No~te cópias 
de todas as demiS~:õas dadss pelo Dr. Pedro de Barros 
CEivalcanti de Albnquerque, que:: no fWiocionalismo 
retrib:Iicio, quer n~o, c:>mo aa cópias dns exige:1ciae 
feitas pelo chefe de policia para os da policia, Q daa 
propostas do commandante superior da oapittl das que 
ti Terão lugar na gu~arda nacional.-Rapo1o d<J Cama: •· • 

I.OTEIII.U. 

Acha-se sobre a mel&, e Tai a ilnprimir para &er YO-
tada na roxima sesa~ a !OJnÚn : 

c A a&~embléa geral resolve: 
c Art_ 1. • Eão conceilidas para continuação dau obraa 

do hcspic~o d:' Pe !r.:> ~I, e para t:lllnutClDção ~os alie-

' por anno, conforme o plano das concedidu á snnta casa 
da Miaerioordia deata. côrte. 

c Art. 2: São revo~daa as diapQsiç!5ea em con
trario. 

c Sala. daP cocmiseõea, em 30 de Agosto de 1870.
Joté Calmon.-C. Mm!U1 d.e .Almcilla. • 

REFORMA. JUDICUS.U. 

Vai tsmbem a imprimir o seg:tiDte pnecer c voto 
em separado das commieeües de justiça oiTil e de jua
tiç& criminal : 

c A llB!e:nbléa gP.ral resolve : 
c Art. 1.• E' o governo autoris::do pnrs maudnr pa

g .r t!O desembargador Caetano José da Silva Santiago a 
uny.ort!Ulcia .:.:cs ordenados que }be forem devido&, cor
respo:ldente· E.O tempo decorrido de sua remoção como 
juiz de dire;.v da capital d& Pzrsbyba até a soa potse 
e exercillio na cJoarc'l ã.e Canta a.U.o d:. rovincin. do 

to e anetro, corren:.:.o a ~speza pc a -çer a Cl.e txer
cicio' findo3. 

c Art. 2." R ;vogib -ae !!.~ C.ísj:osição em cont.:ario. 
c ::)ala das seuões, 31 Agosto de l8i0. :. 
c A.a commiseões de jtlBtiça criminal e àe ju~tiça 

civil, depois da reverem o projecto substitutivo to':> 
n 161 do corrente nnoo. eujeito á discnlll!ão cl.Psta au
p:usta camara., e de examinarem as eme~das ofrerecidas 
a:: oeemo projecto, veo:: dar conta da seu trabalho-

§ 

c ~ll revisão ao f!C'j~c~o tive:-Eo E.!! CO:D:::::lbões de 

!O:'dO IV 

I 

I 
i 
I 

fazer algumas alteraç1Ses, já supprimindo certas dispo
~;içõ?P, já a:::~pliando, cu substituinao outras, atm de 
qne, manti.io o systema do projectc, honvesae z::1ai;; h!r
monia e prr.tic&.b:li2.:-.de n&s providenc~as r.d.opti.d&s-

§ 

lecer oraem diTI)rsa das idéas dr.s co:nmiseõelil, e B&liim 
não puã.erã~ sr.::r aceitas; porquanto do o·mtruio as 
commi~sões variarião d e syste!:la e dastruirião a c::::n-

- " :- - · elo pe::n-
mento geral dc~t:l augusta c~~omara e do paiz, q':ler 
ennnc:a o na d~:c ~s~ão, quer m!J..nif~sta.do, ha muito 
tsmpc, na iP-'pr:!usa. 

a Outras c!l:.('ndR!:'' pcrém, pareceu á~ ccl:l::r.ieeõ!a 
que erão accita.veis. 

c Eesas emendas e~tão em du~s categorãs. 
< Umss C0!2têm uteis provic!enciss, que podem ser 

e f.Jrão admittirhs no projeoto sem io.conveniencia. para 
a sua dit:catSsão a prompta sc~itsção, visto :lchare:n 

a i · · ni~o geral ; 
• Outra~ já por seu grande alcance, e jti por estarem 

&ajeitas a gravea davidas, devem suscitar prolongada 
discussão, e não c.Juvem retardar a aiopção do prc-
. ecto ela - - • - " · 
taj!'ll&B, t ·: davie podam cspaçRr·se, e e:r.igem mais lar~o 
debate do qne pocem ter em um projeoto que se aeba 
em fim d11. ;i" chsonesão. 

«A. orea ão de rela õ~s o ,- - da 
competencia e ordem d6 trabalho desse& tribnnaea : a 
suppreesão do!! tribunaea do commereio; a eposenta:io
ria dc6l magiatrados, s crganieação da. oràem dos &dTo
gados, a <io ta.b·;llionato, a modificação ou &Iteração da 
algumas dispodções do eodig.:~ oomroerci&l. e das leia 
do processo chil, a reTogaçã.o da lei de 2 de Julho de 
1850, oon!tituem materia. de projeoto que será de in
oontestaTel vantagem t:preci:1r separadamente da re. 
forma qne ora nos occapa, atteo.toe os motivoa expan
didos. 

<As oommhsõel! apresentão recolllliderado o projeeto 
r;ubstitutivo, e s~o ele parecer que eate seja retirado, 
entraudo em discua~ão a nova emenda eubatituti n da 

ro oeta do overno contida no 
M. 
c A nova. emenda subatitutin é a seguinte: 
c A a.eaem bléa geral. decreta: 

c Deu autoridatút e da1 ~t~bllituiç~u. 

c Art. 1.• F.icio extiDctos os legares de juizez :nu:li
oipaee e de orphãos das comarcas que forem sédes de 
relação, e convertidos em lugsrea de juizes de direito 
aquelles qne o governo julgar neceuarios. 

< Na. côrte e nas oapitaes da Br1hia, Per::lsmbuoo e 
Maranhão a pro\'e:ioria de oapellaa e residuos será de 
j crisdicção privativa. 

« § 1." i. s ,.J.rs.~ p::ivativas, inclui das aa a:uditoriu 
d.<! gctl!rr.;. c m!l.rinàa, serão ann-;;.al e succesa~vamente 
exercid!!s pelos jt::izes de direito na ordem s1;e fôr 
estabelecida em Ngulamentn, 

.. § 2_• Pa.:-n n substitoi; ão do~; juizes de direito nas 
ditas cow&rcr,s nave~ á juizes substitutos, cujo numere 

- !. :• .. - • - ' . 
< § 3.• Os juíz::s subs~itutos de qne tr:J.~ o ;JP.ragra· 

pho pr~:ced2n:·; ~e!ã: nome»dos pelo ~?v~:;::lo dt!ntrc os 
doutores ou ;:.:;c:J.ar<·l !> formados e:n Cl.lreltv com doas 
annos de tJr&tica C.o !ô::o pelo mc:::os, e &ervi:áõ po: 
quatro ~U.::><'S. • • • 

c ~ 4 • ~;i.:- !·ecluztdcs a tres os anp;-.lentes dcs JUlZBI 
muDiciprcs, àe:rgadc& e subdelegados em cada termo 
ou districto. 

.. § 5: São inccmpati~sis os es'tgos C.e jai~ .n:unici
pal, e d" jt.;~:; de paz com os de chefe de paliem, dele· 
gadoF, r o br:deg&dos e seus sup?lentcs . 

.. § 6.• O: ob.efes d.e policia serão nomeados d'entre 

47 
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os magistrai!os, doutores e bschareis em àireito que ti'Ye
rem quatro sonos de prsticl\ do fô:o o'll à.e adzinistra
ç&o, não sendo obrigatoria a aceitação do cargo. 

cc § 7." N011 impedimeutos dos chefes de policia ser
l'idõ as pessoas que forem designadas pelo governo n:!l 
côrtt, e pelos presidentes nas provincias, guardede sem
pre que fôr possível a condição relnti va aos efl'ectiTcs. . . . 
moto_r i?ublico, proposto por este e ap;:rondo pelo juiz 

e 133 do codigo do prcceeso critni:asl, obsetTa:r-~e-ha o 
segUinte: 

de dire1to da r<!spective. comarca. 
< § 9.• ~a falta_do adju~to do promotor pablico, as 

-'------~~~-I-aOO~IS---~l'lilQ'----I'~roiGa-S-----PGl'-'IU&ll:l-Ut::t-----P€~m--+---.c~--.r-o---f'\-cu.-ot"...t;.;c-..-...-..h1!:'1<-fôr por delicto de que t!'ata o 
ido:J.ea !l:lmeada pelo juiz da culpa. puli. o caso especial art . 12 § 7• do coàigo do procesio crimind, 0 inspector 
C.e que se tratar. de qu~rteiriio ou mesmo o official de justiça ou com

mandante da força que effectuar a pri5ão, formará o 
auto de qu~ trata o ert. 132 aoimu citado, e porá o réo 
em liberdade, :salvo. s disposição do srt. 37 da lei de 
3 de Dezezx:bro de 180, e 300 do regulamento do 31 de 
Ja!!eiro de 1842, intimsnào o zne!mo réo psra qt;e se 
apresente, nó prazo que íôr marcado, á autoridade 
judicial, a quem o dito auto f6rremettido, eob pena de 
ser prcccssado á revelia. 

< Das ilttribuiç~u criminau. 

c Art. 2. • Aos juizes àe paz , além das suAS actunes 
attribuições, compt!te : 

« § 1.• O procei!So e julgamento dos crimes de que 
trata o art. 12 § 7" ào codigJ do processo criminal. 

c ~ 2." A. ccnceS!lão de fiança. . . . .. . 
c: ~ l. • A, formação da cclpa e pronuncia tlm todos 

os crimes conu:nuna , com rectll'8o necessario para o juiz 
de direito , podencio u partes arrazoar e juntar doeu-
mcn s os ~ri!ZOB egaes. 

a § 2. • A C()ncersão de fiat:ça. 
. < ~ 3." A execução das sentenças criminaes doa jui· 
zes de direito e dos tribunaes. 
. · < ~ . ) !l . " 
tnta o. ~. 12 ~ 7". do eodigo do processo criminal 
o~ulativamente.,oom os juizes à.e paz. 

. c ~ 5. • A execução de quaesqaer diligencias ordena
da~. pe.lQ~!juizee de direito , quando a estes fôr presente 

. algum prooeeso. . 
c Art. 4.0 A98. jnizea. de direito, além das suas 

. actnaes attribuiçõea compete : 

« § V A decisão dos reounos interpoetoà dos jnizes 
inftlriores. 

c §. 2." O processo e a pronuncia nos crimes com
munb nos termos em ue não houver "uiz mnnici al. 

c § 3." O julgam(nto àos crimes <!e que trata o 
art. 12 ~ 'l" do oOdigo cio processo crimitll'l, cumula
tivamente .;orn. cs juize3 de naz nas comarcas do ouc 
trata o r.rt. 1" destP. lei. • • 

• § 4 .• o jul~amento dO cr.mc C.e contrabando fóra 
do fl&grante delicto. 

< § 5." A decisão da11 suspeições postas aos juizes 
inferiores. 

c § 6. • A ooncessão de ·fiança. 
<t Art. 1.• Fica extincta a jurisdioção dos chefes de 

policia, delegados e subdeleg:lr:os no que respeita ao 
processo e jnlgsmento dos crimes de que trah • ~rt. 12 
§ 7" do oodigo do pr.;cesso ari::oinal. 

< § 1.· Fica tambe:n e::rtincta a oompetencia deaan:~ 
autoridaàes para a pronunoi<l nos crimee communs, salva 
aos càefes de policia a facu.lilade de pronunciar no caso 
do art. 60 do regulamento à.e 31 de Janeiro de 1842. 

c§ 2.• Os delepdoa e subdelegados de policia c:z:c
cutará.õ todas as diligenciaa que cs juizes mnnioipaes c 
juizea de direito orden&.rem, quando lhes forem presen
tes os proce8108. 
. c An. 6. • Todos os crimes por abmo de liberdade de 
imprel:llla serão julgados pelo jury: ainda que o crime 
tenha menor pena uc a de 6 ~ezes do -prisão, cem 

J • l ""' 
seguintes .lo oodigo c::iminal. 

c Art. 7. • AB suspeições postas aos juizes de direito 
serão decididas: 

c ~ 1." Nas c:>::larc&s sédes de relação, pelo presidente 
de!!t4.. 

c ~ 2: Nas demais comarcas pelo juiz da direi to da 
co::::.arca mais vizinha do termo e:n qne se t.~gnir n 
ausp• ição. 

< Da prullo. 

< Art. 8 ." Para e:z;ecução a~ diS?OSto nos arth. 132 

c ~rt. 9." O mandado de prisão ~:erá. passaêl<? em 
. . .. . 

effectuada. a prisão, um dos exem.plures do mendado 
oom declaração:do din, hora e lognr em que eft'ectaou 
a. orisão, e exigirá que declare no outro .havê-lo re~e-. . 

nado por duse testemunhs!~ Nesse mesmo exemplar o 
mandado, o carcereiro passará . recibo da entrega do 
preso com deolnrsçiio do dia e hora •. . . 
"!'dem por escripto .da autoridade, salvo · ;nos oasos de 
fla~nte ·aelictotem qne por oircumstancias e:z:traordi· 
nanas se dê impossibilidade de ser o mesmo preso 
apresentado á autoiidaàe' :competente nos termos dos 
paragraphos acima. . 
· c§ 2.• A' ·e:z:ce~ _ de ·flagrante delicto, a pri11ão 
~p.tes de ~P.~ _formada sõ p6d!3 ter l~g~r ncs Crimes 
ihafiançavel! po't ·mandado escnpto do Jtll% competente 
para. a formação da oulp.a;. neste ctso pre~ederá ao 
manll&do declaração de <luas testemunhsa que Jurem de 
sciencia propria, ou prova documental de que resultem 
Te h men es indicies contra o- cnl do ou declara -o 
deste coBfe!sando o crime. 

c §. a.• Ainda aseil:!l nio terá logar a prisão preTen
tiTa: ae já houver decorrido o tempo clã preaoripção, 
contado da data de crime • 

cr § 4: Fies salva a di.spos!ção do art. 181 membro 2• 
do codigo criminal. 

« Art. 10. A fiança prolisaria terá lugar nos mes
mos oasoe . em qu,e s~ dá fiança definitiva. Os seus 
efrt~itos duraráõ por 30 dias, e por mais tant()& outros 
dias quantos forem neoessarios para que o réo possa 
apreaenttu:·se ante o juiZ ccmpetente para. prestar a 
fiança definitiva na razão de quatro leguas por dia. 

c ~ l." A fiança regular-.se-ha por uma tabella or
ganisada pelo governo, fi.s::ando o ma:z:üno e o miaimo 
de cada anno de priaã.c. com trabalho, de prisio simples 
com multa ou sem ella, degreno ou de&terro. 

< §. 2." Dentro doa dons t ermos o juiz, indepan.: 
dente de arbitramento, fiará o valor ds. :fiSllça, attan
dendo · B. grandade do delicto e á condição de fortuna 
do réo. 

a o :éo em crime ·afian vel, ser! im-
mediatamente solto, se perente o jci.z da pa prestar 
fiança definitiTa na fórma. dos arts. 303 e 30i do re
gulamento de 31 de Janeiro de 1842, ou se perante 
qualqner da11 autoridades m_enc~onadas n~ art. s· § .~ 
desta lei, prestar fiança proVlSona por me1o de dep081to 
em dinheiro, do valor :cax:imo da fiança do crime, eu 
por meio de due.s pess~M abonadas, que em . auto ~r 
ellas assignado se ohr1guem pelo comparea1meuto do 
réo durante a dita fiança, sob a res?omabilidade à.o 
ma:z:imo de que acima. se trata. 
c~ 4." O quebramento da fiança im~rta a perda de 

metade à.o Talor definitivo desta, e obriga o réo ao pro
cesso e julgamento á revelia: nos termos do art. 43 da 
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lei C. e 3 de Dezembro de 18~1 ; sub.s~tintlo a disposição 
do srt. 4~ da. me:ima l,ei. · ' 

< § s.• Nassentença5 de pronuncia e nos ma::ld.adcs 
de priaão, se C.éclara.rá o valor d"l. fi~ça a quo! Eoa o 
réo sujeito. • 

« ~ ti.· A uanç::. jeóde se: pre~ta.~h em q:1.alqu.er 
termo do processo1 como ao réo convier. 

< • errogs. o o c.r . e .. r . t1 a c1 e • 
3 ce D.zeJ:Cbro de 1811. 

< Art. 11. Fica sbolido o proceàim~nto sa:-a{ficia à.os 
juizes forma.Iores :!.a culps., excepto o c~:so do ~ 4" 
deste srtigo. 

< § 1.· Nl> ca~o de fhgrante delicto, se o réo obtive!:" 
fiança, R queixs ou denuncia serú sprcse.ntf.da da:o.tro 
dae 3C o.ifi;; da perpetração do delicto. 

< ~ 2.• S;, o réo esti'l'e;: ·preso, .a queixa ou d~nuucia. 
será ofr•Ncida dentro ds cinco diss. 

< § 3 • As llutorida<les Ce>lllpC:tGnte!.' remetteráõ acs 
pro:r'otores public.;s, . ou :ss_us adjuntos, ai! p~oças que 

o • 

de que eU~'s prooe.ião na fórma P.S leis. ' 
< ~ 4." SJ, esgotados os prazos acima declnra los, oa 

prom~tores pnbliccs. ou se~ adjuntos não __ spre~nta~em. 

tificativos a~ falta dessa. apres~ntação, poderá a auto~ 
rii!ade formador& da culpa proceder ex-o{ficio, e o juiz 
de d.ireito multa:rá os promotores ou &djuntoa omissos 

u t·a d or o · 
< ~ 5." O promotor publico, a quem o aõjunto de

verá c:::mmunicar a queixa ou denuncia q~e tiver apre~ 
sentado, pad.crá adàiciona-la como entender mais 
jn:~to, e prose~uir nos termos da fo,.oação da culpa. 

c § 6.• Nos crimes de re~ponsabilidade é tambe::n 
necessaria. l\ queixa. oti a denuncia para · formação da 
culpa, devcnao s.a sutorida!iea a que se referem os 
arU;. }51 6 1~7 Q.c Coaigo do procez:EO criminal, remetter 
ao promotor publico ou fel! adjunto as provas que 
poseão fundaoent~r s. denunCia; 1w, porém, o mesmo 
prc::::1ctor pabüco o;,. seu. scjo.nto não officiar nos prsz-:Js 
dos ~~ t• e 2o, appl.ioar-se·ha a dispo~· ão do ~·. 

< • .. os casos em que em ug"r o proc) •imento 
offi ~bl da justiça, os promotores publicos pcd(m inter
Tir em. todos os termos do proceeso, não obst:lnte haver 
pei:te acousadora. 

< Do1 recursos. 

< Art. 12. O recurso de q".le trl',t::t o art. !?81 da co
digo do processo criminal tics. convertido em r.ggravo 
no nuto do proce~~o. 

< §. 1 • Os racureoe de pronunda feguiráõ sempre no5 
pro~·rios :.ut~s. --

< ~ 2. • Da tx,· •iiio ela "\"Slor d:1. f.:t"!lÇ~ bl>.Ted. recurso 
uc. c.-nfcrmidaG.a elo :lrt. 69 G.!l. ld ce 3 do Dez·:mho 
de 18H. 

< ~ 3 • D.:: E-.::J.tenp d~ eow~'.:.ta.·. i1 da ::::ulta haverá 
:'<'.:!'" so vr>h:.It:::.~;o pu::-a ojuiz: d.Jdirc:<'.to ou:::ama relu
di:), conL;me iô-: ~ ~·'::lte::·;::J. proferid:1 oelc juiz z::::uü-
cip:~l. Q <! r·.rz ou <ie ciirdto . • 

« ~ c;.. • ~ uo~i5t~ a ll.;>?el:s.ç:io do § 1• rb llrt. 79 da 
lei d<:! 3 ,:e D~z9c.:1b:::o a.., 18 a sóment Cl :c.os cri:::es :na
fisnça.-eis, <" >: i:::d.!!. ~estes ~ão t"'r.Í.lu,::.-;·~r a R?;:>dlação, so 
a cie~isão do j v.ry fôr ::.blolutcria e ununime. 

<t ~ :ll z; •. 
cirendlda oor f:lltn d.e formulas substancir.cs do ·processo 
do jt:.ry n:io s-:1~pr: o~c :>. cxccut;ão da sentença de nb,ol
viçâo. e só proàuz o cfi\üto da S:>l::u!ls.yão do processo 
por inte:-csP-e ãa lei, cxce;'tO nss crimes, cujo mP.:Kimo 
da p ena fô r n::orte, g-.lês oa. prisio oo:n trabalho por 
20 e.nnos ou me.is, e prisão simples perpetua. 

< ~ 6: Não hsvil:o.à.o seiaio d~ jury em algum termo, 
poderá o 1·éo Eer julg&do em entro termo 1nais -vizinho 
da mesma comarrut, se assim o requerer, e o promotor 
publico ou a. parte a3cusa<lora convier. 

< § 7. • O art 340 do c::>~go.do processo criminal Dão 
exclue o est::'acigcirõ de requerer para si ordem de h.abe:u
corpus, nos cases e~ que es~ tem lugar. 

< Art. 13. Os crimes dos s::ts 257, 258 e 260 do co~ 
·digo crimineLserão punidca com prisão simples por 2 
a 6 mezes e multa cor:r:s?ou~ente á metllde do tempo, 
q-cand.o o valor àa cousa furtaoila fôr inferior a :ootooo. . . .. ·-
arts. 254 o 265 ci.o n:.e5:.r.o codigo, qmmdo o valor do 
est~llionnto não exco-1er <lu dits qus:c.t:a. 

< ~ 2.• Nestes crimes terá 1-c~a:;: a seção da justiça 
ublica or denuncia do rem~ :>r ublic 

c: Da.s o.teribuiçõer c~util. 

< Art. 14. Acs juizes mnnioipaes compete: · 

< § r.• O preparo de todos oa feitos civeis qu~ cabem 
no juiz de direito jalgar. 

< § 2.• O proc~so c jul~mcnto das causas civeis 
do vtlor de mais. de. lOuCS até 5008 ·com appellaçã.o 
para os juizes de clire1to. 

< 3." A ublic!! ão e exe n as 
veis, salvo o disposto no § 1" deste artigo, podcn~o aer 
parante elles interpostcs e preparad-os os rçcu.l"SOS que 
ddlas couberem. · 

c: Art. 15, A\53 "uizes de direito com ete: 

< § 1.. o j algament.> em r instancia de todas as 
cansas civeis na.:> respeotiva:s ccma.rcas, e o preparo dal! 
mesmas na.15 cor:narc~s de g_u(l trata p art. 1.• . ... .. - . . . ... 
inferiores. 

< ~ 3. • .A. . decisão das suspeições postas no~ juizes 
inf~r1ores. · 

" § 4. • .A. exeonção das eentenças civeis nos termos 
em quo não houver juiz municipal. 

< Art. 16. As suspeiçl5es em materia aivol postas aoa 
juizeS! da direit~ serão decididas pelo ·modo determinado 
no sxt. 7" des.ta lei. · 

« Do proceno civel. 

guir·s~-ha o proce~so summario flstabeleci:lo no· decreto 
n. 337 de 25 de Novembro de 1850, art. 237 nt6 !24i; 
salvo trats.ndo·e:e de bens de raiz. 

c § l." O jaiz àe 1& instaneia qtte tiver em s11a con-
clnsiio o f oito o despae:hará no prszo da 60 dias o mais 
tardar, qur.ndo a sentença "!ôr defi.nitivs., e nos maia 
CS.!OS: no prtlZO de 10 dias. 

a ~ 2. • Dss justificaçõt1s !eiws em q-calquer ju.iM !lão 
se deixar:-í. traslado, salvo qaendo a parte o pçdir. 

< ~ a.· Ficão abolidos os dias denominadcs de cô: te , 
àc que trata ~> Ord. Jiv 3" tit. 1". 

< § 4. • Os feitos civcis seriio nn relação vistcs e ~ulg!!
dr s p::l::.- tr~a ju!::cs, indui"!ldo o n le.t:..r, que deve:-:i fsze:;: 
po:- c-script:o o ;:-elatorio cis causa cst.nbuleci:.:o Feb re
guismento do pro;:esso commerciel . 

« ~ s.· O juiz do feito o spreseutará C:>I!l o re!a~orio 
dontro de 40 dias conta~og daquella elll que lhe fõr d!s
trib:lido, podendo n pr.:s:d 2nte da relação fJI":l:-c;a:;: 
este prr zo n seu prudente a:;:bitrio por tr.:!is ~O ó.ias. 

c ~ ·L • Os reviso:es tcrã~ eómente 20 dias para a :~.,i
são, oa qur. es do mes;no modo poa~rão ser pror~g•C.os 
até trinta. 

< Das· alçarias. 

< Art. 18. A alçada no civel será : 
< § 1 • Para os juizes de dirQito de SOOJOOO. 
< ~ 2." Para os juizes de F:o~Z de 1008000. 

< Do• «ncimentot e habililaç"lles. 

<Art. 19. O gover::1.0 marcará os ,-encim'3atcs q "J9 de
vem t~r os chefes de policia, que não forem ::nagis:::a
dos, não podendo exceder aos Tencil:lentos aotuaes. 

< § 1." 1gualmente poderá. ubitrar ao~ ádjtu:tos .:los 
pror.Jot<>re& pnblicos uma griitiSção D:to .e..tced~nte àe 
iOOS ~t.nnuaea, nos lugares oi:.~e julgar conTcnien:e. 
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c § 2. • O exercioio do cargo ce chefe de policia e 
de ;;nbstituto do juiz de direito por 4 &nnos b.::.bilits. 
para o csr~;J c1e jniz: de di:eito. 

c § 3. • O mesmo terá lugar e:::;. relação scs adjuntos 
do promotor publico, quau~o io::!:'::l doutQres ou bs.
cl;areis formad~Js em direito. 

« § 4 • O governo fará :aovs elas" i ~c::ção ~.bs c:m!lr
cas, quanto ás ent::anciaa; e ieits c!b só or lei 
po era ~er:: tern a. 

« § !5: O <>xercicio do csrgc de j·•iz 2e à.!reito po:::- 'i 
lln::.os <Jm co:õJa::css iie 1• entrancin 4a~llit.:. pru-a Fer o 
juiz !".:>l::lo~do para q•lal t:or comarca <.1e 3" entranois. 
nos casos e~;ê.es. 

c § 6." o- g~ve:n'l fica autorisado a rever o reg:
ment::> de (lus:as. 

c§ 7 .• H>iVIl:::á n11. côrto mais um esc:ivão para o jo.:.ry 
e exec ~çõ.Js orimi11aes, com o VclDcim~:J.to an::J.nal de 
1:2008 e mais dons escrivães de oqhãcs. 

c § 8. • Os tabelliães de notas poderão- fszer 1&'\Ta.r 
as escr!ptu~as por escrev.mtes jura~entlldce, e ser-lhes
ha perm.ittido ter mais de um liTro dellas, co::~o fôr 
~rcado etn re;,ulamento. 

c § 9 "S:!rá per:nittiio ás partes in6ican ao distribuidor 
o tab ~lli~e que. pref<Jcem p11r~ fazer a escri.ptn;a,. ~m 

" . 
c § lO. O ~oferno poderá no regulamento que der 

para a execução da presente lei, impôr pri~ão até 3 
~cze:>! ~ mult~ a~ 2008. e fará consdidar tods.a ss 

« Art. 20. A pronuncia não suspende senão o exer
eioio das fnnoçõos publicas e o direito de ser votlldo 
para eleitor, membro da assembléa geral e provincial e 
car~os para os qnaos se exige qualidade para ser 
el~itor, ficando todavia salva a cllipoaiçiio do art. 2• da 
lei de 19 dtl .Ag·lsto de 1846. 

~ § 1. • Às deoü.ões do jury para a imposição de pena 
d.e morte serão tomadaa por unanimidade de voto11 ; 
havt)nd.o sómento ms.ioria impêr-Je-ha a peno. de galé3 
perpetua11. . . _ . • . 

c § 2 • Oa JUlzea a.e due1to nos onmes com:nnns se-
rão proceEsad.os e julgados pe~ante as relaçõ~s. 

c ~ 3 .• Ficão abolidas &S correcçõe3 e as attribniçõea 
quo pelo decreto de 2 de Outubro de lfl51 co:npetem 
aos juizes de direito. serão txlr estes exe:;:cid:.s em rela-
çio ao5 feitos, á medida quo lhes f.;,re:n conclusos, e om 
re!açiío aos linos e maU! papeis àe quo trata o citado 
nec~~to quando se acharem presentes nos termcs das 
respectivas oomaroas, sendo nessas occaeiões impostas 
a~ penas disciplin,::es do mesmo decreto. 

c Art. 21. Ficão re7og~das as disposições em con
trario. 

c Sala das oommissõ~s, 29 de Agosto de 1870-
T. ilenc«r Araripe -Dr. L. J. Duqut-E1trada Tei
a:tirc -T::1dro Borge1 Monl1iro, com as mesmas res
tricçõe3 do primeiro projecto qua::J.to aos art3. 2" e 6. • 
-Joaquim d• Souza R•it, com voto em separado.
Franc izco Jar.uario d~ Gama C•rqu1ira.-ltronvmo M. 
N. J>mido, com r~stricçõcs. 

\ 'OTO I:ll SEPARADO. 

c Diva::-gi::J.do, ainda es~ vez, ds. maioria das ccm
rcis•ões, eis em resumo cs motivos que a isso me obri 
gir~o : 

• O p!'oj o c to t inha defeitos qu9 laTá rão-me a as
signa lo com reatricções. 

c Alguns de~ses doíeitos assignslci quando me coube 
a ll.c::~.ra de fallar, na discll8são hs.vida; o neasa occa
eião drcreci emendas que me parccêrão O!!.biveis, em
bora ins~fficientea ainda, p•~r::1. corrigi-los. 

c Alé::J. disso, :::nuitas outra~ emendas forão ofl"ereoi
dal! por muitos onttos deputados, e a discussão largs e 
illustrnda, na qual fizerão-Ee ouvir distinctos juriscon
sultos, deixou patente a inccnTC:!icncia de muitas dss 
disposições do proj .:cto e a defic:\:ncia delle. 

c St:.bmcttidas, portsr.to, as eme!:d.•..s cc• o prcjeoto 
á ccn;ider,:ção das co:r..mi,:~O:s C<!I:lpria ocrrigi-lo por 
modo que fo&.e mdhors.J.o na fó::rea e ns essencis, de 
ac~ôrdo com ES idé:-s uteis que forll:·.> edttidas c cem 
mui:t;; Tar;ugem s;:.etentadr.s. 

c A~ CC mmi~~õ -s, porém . ce~prez::.::J.il.o, e:!l sua qua~i 
tct"-lid&d~, a; emcr;~::.s, li::uitcu-sc a :;i:-.:Flc> d t ers.yões, 
e insiste! c::. suste::J.tar o o· e :-' · 
nsp!rações do pr,i:t, e que, a plissar, âpen~s pvderá ser
vi: de motivo ao rena do pua cccnp~ ~se da x::;at.:ria, 
ofTer~:c''::2.ç-::cs t~aor.lho que :::!.CS certificarão de que 
ne.:i& izo · os. 

c: 0~venci o o qus acabo C.e expenlc:-, Il.ão poàia 
pres:ar mi::.ha nssig:l,Hura ao parEcer, e dan.do por isso 
meu voto em separado, anime-me a ofT~recer á consi
deração c:icst' a-:;gus:a camara um prcj Jcto substitutivo, 
co;no pcns:wa que as commis~ü;s dcvião forn:ular, 
para que a discu.:;.:oo pr~Eeguisse . 

cEsta augasta Cllm:aravcráq:.~e não fui :nfitl ao pea· 
samen:o qno rtsulton da discussão, no projecto que 
t.enho s h~.n.-a de submeter á su.a. esclarecida aprecia
ção, c julg~r:i delle, sem esqnccer que do &c::c6rdo com 
esse pensamento e as idéns capitaes do projGcto, pro curti 
oonc..,rrer para que ainda esta vez r,e não mallogre :;. 

u i a re orma Ju 1Clar1a lilli antemen e rec a-
mada ha muito tempo. 

a Sola àas commi!sões, 29 de Ãgcs~o cc 1870. -
}Gaquim dt Sou:a RtiJ. :. 

C OllGA:ofiUÇÃO ;t;DICIAJU.A.. 

c Titulo 1.-Do pt1soal. 

c Art. 1.' O pessoal judiciario compõe-se de juizell 
pe • petuoa ou mag:atndos e de agent~s anxili~res da 
justiça. 

Copitulo 1.-Dcs magi.ttradoz. 

c Art. 2 ." Sobre cs magistrados observar-se-h!io as 
leis em vigor, 'e conformia.ade com as seguintes diap:>
siçõea: 

c § 1 • Os arts. 1" e 2" do decreto n. 557 de 26 de 
Jnnho de 1850 sio applicaveii á ant;go.idade dos desem-
bargadorcs psra serem DOtDead.os mi01istrcs do supremo 
tribunal do justi<;r •. 

c § 2. • O lugar da dt &embargador que vagar em qual
quer das relações será provido. 

c 1." Plllo mai!S antigo dentre os desembargadores 
~ue o req',lorarem n o tempo o pelo modo que o governo 
<1eter::ninar; e na fsl ta destes 

c 2.• Palo juiz de àire:to ma~s antigo. 
§ 3. • Em caC:a nrnn da11 cidades, sédes de relação :!la

v~r:í. mais deus juizea de direito. 
c § 4 .• A àistribuiç:io e substituição dos juizes do di

reito cles~ae cidades se regulará pelo moil.o seguinte : 
c 1." Além dos juizes de direito especiaes, actual

mcnte nellas existentes. inclusive ~s auditores de guerra 
e mc.rinha, serão tamb2m especi:.es: dous da capital 
do !l!l.::anhão, dcs qnaes um t3rá ~ jurisdicção or;:>ha
nolcgica e o outro a da fazenil.~>.; e um de C<J..ia uma 
das capitce3 da Bahia e Pernambuco, quo terá a juris
dicção orphanologica. 

« 2. • A jurisdicção criminal será exercida por qus.tro 
juizas, ns côrt~, por tros D:a:! capi~acs da Bshi:~ e Per
nambuco, e por doue na capit!U do Maranh~o. 

c 3." A jurwdioção civil, ns. qual se não comprehcnd.e 
a orphanalogicD, a commcrcial e a da fazenda, aerá da 
competeilCla doa Jmzes do que trata. o paragrs pho ~n
teceden~e, exercendc. U'Cl delles exclusivamente a juris
dicção da pro..-edoria de capellas c resíduos. 

c 4." Fóra da côrte a auditoria de guerra será exer
cida pelo juiz de c.ircito que o goTerno de6ignu: an
nnalmente. 

a: 5." O g over :Jo rogcl&r:i a substituição de todcs 
esses juizes entre si e por juizes st;bstitutos, por medo 
que est r:a não possã o exer~er m&ia de uma vara e 
aquellcs não ac::umulem caüs do duas. 

a 6." Esses juues substitutos serão nomeados pelo 
g.:>•erno na cô rt~ o 'Preside::1t~a •~s p: ovincias d'en~re cs 
doutnes e bachard; formadçs ec di:eitc, que tt:c.hão 
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dous S!l:OOS de pratios do fô:o, pelo men.::s; seroçi:áõ 
peb t~mpo de quatro annos, e 6eu numexo !lão .,;:s:oe
àe:á o do-; juizes effectivc·s, pre!eri:do os que não !o:~m 
advo~sd~s. 

c ~ s.• Nas cidades que, ds futuro, forem ~é2es da 
rels.s;.;o, o governo organieará o serviço jaa.i ci.:~io C.c 
sccorC.o com 88 Cispoâçõ"s dcs -ars rn.-b.os ~:.::~t.; ::::-

en.<-a. 
« § 6.• N's co:::arc~<s er::1 que houve::- um tó ~uiz ce 

dir<Jito eerão por elle cx~n-i.ias t.:;Js!! &s juri:.di ;;çõ; .: ; 
e nt.s que houv~:r maL; de um, se:r:'.o dietribui~-:: ~:; :lo 

· · ·- -e~ !l os Jtllzcs, como m~ or ccn\":.::r ao 
s~:n·i ç;.; publico, ['endo s criminal e:s:c::cidc :-c r~ :~-::c!:c~ 
qo.c n:i :> fcro.:m especia.ee • 

.: U ..:::3 vez feita e~sa distrib"Di;ão, EÓ p:>:- lei p:::.e::á 
se:- alterada. 

< ~ ':. • O.s jni:zes dt') dir~:ito q-:. e estiv~rcm ns p:-esi
dencia do jury eerão eubstituidos, dnrant~ a s~:ss:io, no 
qtlt respeita ás entras c.ttribuiçõfs. 

c Art . 3•. Os magist.:-ados Hlm direito á s.pcsen.tsç:!o 
nos SE guint€s termos : 

< ~ 1•. Com toio3 cs ve:::cimentos, se contar 30 
anncs 2e t:ft"ectivo e:te:rcicio. 

. o or ena o, se tlver n:uus _.e _5 
annos ce eUectho exercicio, 

< § 3". Com ordenadQ oorrospond~nte ao tem?o C!e 
e:z::crc!c~o cff<!ctivo, &e o tiv<!r por menos ce ~5 sn-cos e 

• , e ltn'Ç•OB 1 I l ll O a.e 
ccntinllar a servir, por incapacidade pbysbs. ou 
%:lcral. 

ex Art. 4 . ." Neohum magis~do pó~e fer apo~~::taao 

mera! de ll;tareõll permSDQUte1 reoollhecid3 com SUll 
8UCiCDCiB, pelo BtlpTGmO tJibunli.l de juatiTS., e CUVld.O 
o conselho de eatado. 

< Att 5 • O magistrado quo !8r apc-aentado na fór:na 
do disposto no artigo antecedl!nte tem direito ti rehs
bilitação, no 08!0 ..ie que vanha a adquirir zseu estado 
perfeito de capacidade pbysioa. 

< Art. 6. • Para que o governo resolva sobre a reha
bilitaçi) de um magistrado, nas condi~ões aupra::!len
cionaciaa, procederÁ á!l mesmas diligencias qn~ pa: a. a 
aposentaçiio; e 110 ~ehabilitado fô:r o magistr~do, ca-
ber-lhe-ha desd .. cnião o prin::eiro lugs • 

• s~ o mngiatrado !ôr n:inietro do supremo tribu:::!Sl 
de justiça ou deeembarg11dcr, o governo n:andará que 
ello t e:;h:. e:s:ercicio nc reBpocti-,.o tr ibunal, crcqu:u:to 

ão uve vn a 
c Art. 7." Aos juizeJ de direito compete fô:o p:-iv.i

legia2o hmbem nos crimes cornmuns, send-> proc~6S9.· 
dca e julgados perante os mesmos tribanF.es e pelo 
t::es:no modo por que o sã:> ::lOs c:imes de respons~bi
lidade. 

c A.rt. s.· Exidtindo juizes de direito ll.Vnlsos percc
benào ord.enaõo, t:i1 •e fará n~mcaçã., do nov~s para 
aomarCS$ de intrançia. a que elles teobã:> ci::-eito, ou 
que, :. ão obstante terem de intnncin. infi. r!o:-, as 
te:::U:ão pedido. 

« Art. 9." O gov~rn<l fl'lrá novn classificação di) co
ma:~!\S, quanto S.s de 1" o 2" intrancia ; o n:ns Yc:z: feita, 
EÓ per l~i poderá sersltersdct. 

c c~piJulo JJ.-Do1 agentes auxiliar" da justiça. 

c Art. 10. São agentes a.uxilia:-es da justiça os !'unc
cicnarioa que, além cio' magistrados, iater,.êm ncs ~ ctos 
ju.C.iciarice. Sobro elles contin11ão em vigor as leis e:-.is
te:::tes, com as s eguintes alter::çõee : 

• § L." São extinotos os cargo3 de juiz mnn.iciptl a 
de orol:ãos das cidades 1édes de relaçi;o. 

c Nos ontros termos esees earp:os são incompatil'e:s 
ootl cs de juiz de paz a de poüoia. 

c O numero de seus anpplen~es é reduzido s tre& e::l 
cacis. termo. 

< § 2• E' incompatiTel o cargo de chefe à e poiic:s 
coe v C.e magistrado. Para elle serão nomeados do::~o
:res c:: bachareis formados em direi;o, que tenilão, pelo 
me::o=, qcatro annos de pntica do fôro ou ele s :1:ni· 
niJtraç~ . O goTerno lhe marca:-á os vencimentos, n :io 
p oi e:::.do exceiler oa aotuscs . . . _ 

c Ao gcvtlrno1 tu~ côrte, e prcsxc!entes n<iS p:cvwcla!:l, 

l 
1 

I 
! 
\ 
I 

\ 
l 

ccmpete dar lhA suhstito.te>, na vago. 01:. ir:Jpe~ime-:1to, 
g;;s.r2.acl..!s, sempr<: q '~e fô:: r:cssivel, s s co!lci~· Õ-:! 3 ex:
gida~. p·.1n c c : rgo <'ffeoti ;·o . 

« - ~ 3." O nnm2ro ã.~s Enf'platt-;s C:cs ele] ega2os e 
s_~ba~l..-_~:!:~>r;os ce po'ici:> é :-'"~u.ziéo a tres eo csds 
custnc~o. 

,1 • · - ~= s lie just!r;a ~e Ei: • pto,icos p ~lo e 
p:;:-e~id;;z:;tti3 C~S rec:p ('C~ÍI"IlS p:c\·indas, CO!:l d~pend~ncis 
C. c r.ppro\·s:;·::!o e -t:t~!o co g-:J ·.-.;r!:)o, c r sr:r"l'l:d~:s ns leis 
c:r: '~'i~ . r Rt:h:r~ ~s co!lóçõ~.s (;! :x:c~o do :_:rovir.::.ento, 
red.~~i·lcs ~ ........ r , ;.. .,- • o ~ ' 

<c Ti:ulo ll -Da. furi:di.cçílo. 

.: Art. 11. As lei~ t:::thtentes aob:e es c.ttriblli.;õe6 
juclici.!risõ, :;ssim no crime coll:o no civel, serão 
observadas co::.u a; segub.tes s.lt"rações : 

« su(io 1.'- t>-A Jt'nz:mcç:to CRJlfi::-t.a. 

• Capitul? l.-DJ:s attribuiçõtr dos jui:1s r!e direito. 

a Art. 12. Oa juizes de direito não telão mais a at
tribuiç.ão de appellnr dss deo~ões do jury, no caso do 
ert . 79 ~ 1" da lei do_ 3 de Dezemb;o de _1841 ; com-

< ~ l.• P:coessar e julg;u- os crimes que aos juizes 
munioi· aos cabia er " ia' 
e julgar. 

c § 2: Pronn:1cie.r e:::~. to:-!cs c11 crimes da compe
tencia do jury. 

c § 3 .• P re:1de:r os cu1pacoa, 011 o seJao no seu oa 
em entro qualquer juizo. 

'!: § 4 • (;onhecer dss pri~ões e àe:iber&r sobr.e o des
tino dos que as soflrerew1 ncs termos e~tabeleoidos na 
preeenta ld. 

" § 5." Conceder 5.ança n cs cu:>s e pelo modo 
prescripto n esta l~i . 

« § 6." Pret=arar os proc~ssos para o julgamento 
p_elo juty, Dos termc-s em que não houTer "uiz muni· 

« § 7: I::z::ccut~r suas ~cnt(nç~s e M dos tribunacs. 
c § 8." J ulg 1r hs 6U3?eiçõe~ postas acs jtrizes de cli· 

reit:..s dcs com ;;rolis vlzinh-::1, aos juize.!l cu paz, muni-
- , · ' • it. , e. n a~s e malS c c~aes 

de jnHtiçr~ 
c En.teuile-sc por com~.rc ;:. vizb.br. a quo tivat a séde 

::oai~ prcxi~a. da [é l e cio ;;e::-rco c::n que se arguir a 
~USJ:OiÇ~ú. 

c 0.:~ ptesidentes dos províncias d~õignat2õ ae sédes 
d as com!> roas e ne:las dilv.,:t õ r~~i-ii:r os juiz~s de dirEito. 
Uma vez teita eat~ desig:1açã<', só por lei poderá ser 
altersd:1. 

<:Capitulo [[ . -De• attri~1.1i.çõu do: Jgmte~ oua;iliaru 
da ju11tça . 

< Art. 13. Aos jui:z.a3 mu:xicip.aes compeh unias
mente: 

< § 1 • Conhecer das priiões e deliberar sobre o des
tin-:l dos t;_U\3 ss sofrre:em, r.o3 c~ce determinados nesta 
lei. 

.: ~ 2." Co:=.ceC.er f2:::ç3 p~coç.iscrh, ~os termos da 
pres'jntll lti. 

< § 3 .• Proceder a quseFqtter ciligc-noias orde:xt das 
relos j niz ~s do direito ou tribunac~. 

c § 4. • Pre parar cs p:-occesos jlara. o ju.lga:nento pG!o 

jnry. A • · -' 1·' • • "b • - -' c .Art. 1 L os lUtzcs ... e ?!lZ, t o:m aa a.tr1 lllçao <.:e 
proceder a corpJ de C.elict.o, cc::Jpete: 

<< § 1." c .,nhecer às.s pri~õc! 9 deliberar sotlra o des
t ino dos que P.B s ~t'::erem~ t:a f6rm~ estabelecid::;. neE:a 
lei. . 

• § 2." Concecier nr.nçll pro1i;ori2, c;~forme o disposto 
na presc::lte lei 

c. Art. 15. E' extincta a co:petenoia dos chefes àe po· 
licia, delegadO.!! e ~abd..,let;;;.-io~ p!ira a pronuncia. 
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" Llám ilc,a ontr&s attribuiçõcs que tên CSEJas autori
da ~on, oompote-lhes : 

• § L " P .:cnder os oulpadoa, ou soj ãJ em seu ou em 
ahH·i u d.is trict o. 

< § ~: Cvntlsoer das prüõi:s e d6liberH EObre o des
ti no doe quo c.s sol:freram. nos c ::acs e pe.ío modo deter
rn in ~· :1o n cs~~ }ei . 

• § 3. • l!o::t<!e-:ler J an ;:a prociaoria, Il'Jil t e ~·mo s da pre
. sente lei . 

• § 1 • Procedm· ás diliger.cia• qn~ Etc fore m ordena· 
i!aa p~los juizes elo din:it~ . 

< Ci.!!Jitulo Jll .-Da acção publica. 

" Ar ~. 16. E ' extinoto o procedimento ex offic io, para 
[< f o:·!TJ <.ÇÜO ({" ()U]pa. 

< 0 :; t·ru ··::uton;s publicas azerci.t .ráõ a seção publica 
por meio du do nuuúia, n c B t C!'ttlc eJ d>: s !da errt vig or, 
o do co:Jfor::oidad., com Bs scgu.int6B c1i, pooiçõos: 

• § l: 1<lo ca•o do flm:rant~ delicto. a dcouneiu será 
a pr esen t adu dm;ro de 10 dia·•, se o réo ostiver afian
çado, a de 2 f. S e>river pre~o. Eatea i!rozos po i cr :lo ser 
ezoerlHos até o cobro . 
~ 2.' P z, ra ql1e o pro v:wto~· publico 'i)OSl!l o§l'ereoer a 

denu ., cia n Ja prnos 2c ima dedgll9.ilos, a rmtoridade 
com patente l be remet.t~rá r. a pronw retultantes das 
ililigencl"s a q11e houver procedido. 

• E1Jsea pr• zo; oerão acnt:'.élou da ilt ta da remessa ·das 
provr.s. 

<< § 3." Se e::g ' tad~s c.s pr• zos, não houver o promo
t or publico oiferecido a ilen :·mcin, "autoridade compe
tente lovar R isto ao oonhecimento do j •tiz de dir~ito e 
este ausp;ndocá o pro moto•: o o •uj •it9.rá á resoonsabi
lidRa~ , mnltanilo-o em 50S, se l'l:ão forem attcn'diveis ae 
razõe• 'da d·e rn o,·a. 

• Ar t 17. Sii '> npplicavc·h !lOS crimes de r esponsabili
tlaila, Gm q•1~ f•mcclona7e;n os promotoxc ~ publicas, 
t odas as d i t< pL• s ir;õc~ do «<ti i(o auteoeden te. 

·• Art . 18. Se o promDtor publico entender que não 
do·,e J .:r a dnnond ,, , por não ser caso delle, o decla
raní f. nntoridade com ~etent to, o não terá lugar o pro
ce•;,o ; m~r; '· s m\ o p romotor sujei to oi r eaponsabilidll.de 
d eve::td'' p<:r isr.o '"l u o)J t; 1'\utoridade snlmxstter tcdo a~ 
conhecim•:nto d·J jui>. J c direito. 

<< à rt. 19 . Ncs cnsn;J em que t:;m lugar a acção pu
blic:o, on prvmotores publicoa podem intervir em todos 
os tosm Js do prçcesso, não úbstante Jmvor pa,rte aocu• 
;;adora . 

• Capilulo I V. - Da priJão. 

< Art. 20 . Pen cxecaçf<a do <Jispos to n.os arts. 13\l 
e l31J elo CD~i~o Jo pro ces~. o Grhuinfl.l, obse rvar-s- ehu o 
aeguinte : 

c. N ã'J ~e v:·han-lo ~L au_tc~r !. iinà.c c~m. petente no lugar 
e1n q l:.'l a e ef .:eu tu ~~- r. u pru:::to, C' con~!uotor a presenturá 
o _ú ) no j r:J.: ele di i.·eií"u, j o. i~ Jt~nnioi pr}.l , juiz (?e paz 
~; ;1-:, f r· ll ::: p :;l i .:: i !~ 1 rl a ,_~gsdo ou s~hdelügado, qu~l delie~ 
iôr primHiru em::ontrAclo . 

« :;rt 2 L O ;:>rcso em virtude do pr onuncia será 
t~::. h ;ra c .. n.clur.: i -~ i_:..\ :~ p te scn~:a de qunlquer das au. tori
c:. cl ~! -· i./3 q :~~~ t . :::. t a (J ardgo ~lnte ot:làev. te, s~ incm·1tinenti 
llã ) iôr encontt·adu. ~~- que ti ver ordonaclo a urisão. 

'' Art. 2:<. L liunça que o réo deve sé Ldmittido 
:1 p ;: c.;: tf: r~ logu qu~~ é levado é. presença da autoridade, 
.., ,. ,, c ;:c oo ~m que ella . ten;t lugar pela.s leis vigentes e 
poL j !l' •. •sr nt9, c• a pron•on a da que adt •nte se tratará . 

'' A< t 2 '; Qualque; escrivão é oo_mpatonte para la· 
1'.i'~:~ t· n.: .. yrr.~os uecesean os, em. oumpnmento do diaposto 
::w~ :-t r~l GO~I r.nteclJdentee. 

a A' t. :<'1. A' Exoepção <le fla ;;;rante àelinto, a prisão 
~ntGs d o: cui r~. form•,rla eó t;mr lugar nos crimes ina· 
h-. nçQveJ•, por mnnd~do, asC<J.pto de autoridade compe
te r.to, r,ara ~. form Açao ua culpa, gaardadas, porém aa 
:"' ~niotes diBposiçõos: ' 

§ l." Precederá á. expedição do ·· mandado depoi
me :J.t~ do duas t estemunhas que j urem de soianoia 
pro pna ou fl\'OVa dooum~ntal, de que resultam vehe
m~nt,· s indicio• contrR o culpado. 

§ 2:· Se a ·lll'isão fôr ordenada ·de-ntro de 48 horas, 
CO .lt&da~ da p t>r~traçiio do crims, depenàorá •apenas· do 

mandado; e ef!ectuada ella se procederá nos termo!l do 
art. 16 e s~us ·paragraphos. 

< § 3: O mandado de prisão será pasl!ado em dupli
cata. O execu~o~ entregará ao preso, logo depoiá de 
offectuada ll _pn~ao, _um dos exemplares do mandado, · 
com _cl~olll.r<tça~ ~o. d!B, hora ·e lugar em que efl'eotuou 
a ~nauo, e ex1gn·a que declal·e no outro liavê-lo reae
bido. Recusando-se o preso, lavrar sE-ha auto aeaignado 
por duas t esteOl unhas . 

< NiJEse mesnio czerriplH do mand-~do o carcereiro 
deciarará a ent.<ega do proso :i sna. guarda, datando e 
aas1gnando ·sna-deolaraçii:o. 

« Art. 25. Nellhum c!!.i'cereiro reaeberá preso algum 
seta ordem por osoripto de autoddade. 

" Capitulo V, ..:... Da fiança. 

• c: Art 26. Além_ da. fianc~ de qne tratão as leis em 
vJgor, haverá a provtsor!a, cujo valor será a1·bitrado nela 
autoridade a quem f&r·a preso apresentado; e .oonsistirá 
esta fiança : · 

« § 1: No deposito de dinheiro, apoliaeo da· divida 
publica e trastes de ouro, prata 011 jci as preciosas equi-
valente ao valor arbitrad0. ' 

« § 2: N e respoma bilidade de uma ou mais pessoas 
abonadas que se obriguem- por esse valor. 

< Art. 27. Ser~o estabelecidas em ~egulamanto as 
r~gras para o arbitramento do valor da .fiança pro viso
na, por mod.o que possa ser feito incontinente. 

<.Art. 28. A tian~a pro·•isorie s6. prodn~irá os devidos 
effe1tos até que seJa prestada a defini tiva. Esta deve 
ser prestad·a dentro de 30 dias, <Jantados da dàta da
qnel!a ; e se o não fôr, aslim o fiaàor como o a fiançado 
ficão anjeitos aos effeitos do quebramento da fiança 
nos termos das leis em vigor. • 

c: Art. 29. E' derogado o art. 38 § 1• e art. 45 da lei 
de 3 da Dezembro de 1841. 

«·capitulo VI . -Dos recursos. 

c Art. ~0. O reom:so de que treta o art . 281 do co· 
digo do proaoaao criminal é coa vertido em nggt'avo no 
auto do proceeso . 

c: Art . 31. Das deaiaõeá sobra commutação de multa 
hav~r é. reanrao 1voluntstrio para c-s juizes de direito se a 
deci, ãe fôr das ·autoridades polici aea, e para. a rel~ção 
se fôr daquelle~. . 

1 

c: Capitulo Vll.-J)as apptMaçõos. 

.! ~rt. 32. A s ppel.lação que 9s juizes de direito po
d!ao mterpor e<r: o/ficto, das dem~Õt' S do j ury nos aasos 
do § l' do art. 79 du. 1ei do 3 de Dezel!lbro d e J8H é 
substituída :p_el9 protesto por n ovo julgamento, q&e!as 
perteu poderao •fa:wr. Em nentmm outro c~w poderão 
mais a ' partes protestar por novo jnlg r. m ento. 

<. Art 33. ,'\. eppel~aç~o p~rmittida pelo art. 301 do 
cod1go do proo8sso orumnal, quando não tiverem sido 
guardadas as formulas subsfanoiaas do processo · n ií.o 
terá effeito suapenaivo, sendo interpo>te. de segunda 
sentença ahsol~toria . 

< Art. 31. 'IIenclo provimento a. eppellação inte1·poata 
de seg unda ou mais ·sentenças abw lutorias n.o caso do 
artigo. anteced~nte, o ré~ será citado para' respond~r a 
novo Jury por qualquer Cios meios eetabelecidos para a 
citação, sagun~o as ciroumstanoias o exigirem e não 
comparecendo, seró. julgado á revelia. ' · 

c Cllpit~lo Ylll.- Disposi,Jes· divtr:as. 

< Art. 35<. g -exeroióio por 4 annos dos cargos de 
chefe de policia, e sn bstitnto de juizes de direito ha-
bilita para o lugar de juiz. de direito. 

1 

< Art. 36. :t'Jão hsvando sessão de jnry em algum 
· termo, ·poderá_ p réo a seu pedido ser julgado enl' outro 
· d~ mesma o01Ií~r~a ou · da oo·maróá' -lri~in.ha, se. naquella 
nao ,houTer IrtaiS de nm termo, olindo o promotor 
pnbhoo. 
" 4 Art-: 37: q ·art.'340 do êo él!go de proiíeB!lo ótiihinal 
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não exclue o estnngeiro de reqnere1• -para si ordem de 
hab1as-corpus~ ncs oasos-em que er.ta. tem lngar. 

c Art. 38. A pronuncia. &u~pende o ex~rcicio des 
ftmcç5es publicas, mss não int~rdiz o C.ireito de vvtar 
nas aMembléas parochines e de ser votado p·u11 v ~rea
dor ; respeitada em todo caso s disposição do s::t. 2" 
da lei n. 602 de 19 do AgoEtO de 1846. 

c SECÇiO II.-DA. JORI5D!C~ÂO CIVIL. 

c Art. 39. Aos juizes de direito competu: 
« § 1.• Julgar as su~peiçõe.'l -çostt.s aos juizes de 

direito das comarc&s vái:1has, juizes m';lnicioaes e de 
paz, autorid"des policiaes, esorivã:J~ e mais cffioi~tes de 
jU5tiça, guardada a disposição do § s· do art. 12. 

c: § 2.· ·Conhecer dos aggrsvoa admittidos no juizo 
de paz. 

c: § 3.· Jul~ar em r· i:l&t'lncia, com alçada até 300$000. 
« § 4: Executar suas sentenças e :as dos tribunaeJõ. 
c § 5 • Processa! e julgar todos cs feitos, nas comer-

cas em que nao ouver JuiZes muru.cxpaes. 
c: § 6.· Nas coma.roas em que houver juizes mnnioi

paes: 
« 1. • Conhecer da11 a 

elos juizes mnnioipl'l.ee. 
c 2. • Dar 21. sentença definitiva e os despachos que 

têm força de sentença. de'initiva1 em todos os feitos. 

c: Capitulo Il -Deu atrribuiçõ11 dos juins municipalll. 

· c Art. 40. Aos jUízes municipaes fica oo!Lpetindo·uni
camente o preparo de todos os feitos, rcapeitada S. 2• 
disposição do ~ 6" ao artigo antecedente. 

c Capitulo 111.-Do proctmo. 

c: Art. 41. E' a?plicaTel ao oivel o disposto na lei 
IL. 1,350 de 14 de Setembro de 1866, sobra o juizo ar
bitral. 

c Art. 42. Nns causas da alçada do< jnizesde direito 
seguir-ae-ha o processo ·su:!lma:io, salvo · aqQ,::ll~s em 
que, por aua natureza, compita o proces~o ordi~rio. 

c: Art. 43. No r r.cesso d:l!l a !la õcs se o!:Jse:vará 
o que spõem os arts. 647 a. 660 d.o reg. n. 737 de 25 
de Novembro de 1850. 

« OGpituro lY.- Dot aggl"sllos. 

c Art. 44. Será admissivel aggrnvo de instrumento 
com efreito suspensivo, nos cases e com os prt:zos que 
forem estabelecidos em :egulamento. 

a Art. 45. Alé:n dos casos em que sctualmente F6ac 
ser interposto sggra:vo, haverá mai!! os seguint~s : 

< § 1.• Dos despachos que contém damno irrep2.
ravel. 

c § 2.• Do; deepacbos de deliberacyão de p~rtilhas. 
c: § 3. • Da llentença que relaTa ou não da à.c!lerção 

o appellaute, ou julga cieeerta c não segu.ida a appel
lllção, 

c: TITt'LO Iri.-DISPOSIÇUES DIVERS.'-S 

• • - 4l ~ 

as esoripturas por escreve:1tee jura.mentaC.cs, c scr-lh<!s
ha permittido ter mais de u:::J livro p:;.rn e!se fim. Será 
facultado ás partes indicar ao dí&tribuiàor o :abellião 
que preferem para. lavrar a escriptura, se:n que po: isso 
haja compensação na distribuiçã ~. 

c: TITULO IT.-DISPOSI!:~ES CO:IOt'C:\'S . 

c: Art. 47. As attribuições eor:ecaiouaes, q t;,e pelo 
decreto n. 834 de 2 Outubro de 1851 competem scs 
jui:z:es de direito , serão por estes exercidas em relaçso 
aos feitos, á medida que lhes forem co!lclascs; e em 
relação aos livros e mw papeis <i".! que tra~a C> c:.tadc 

decreto, qusndo so achare:::!. prrsentP.s rws termrs cf ~ 
respeot:ivas Co!l:!arca!!, l!en2.o :ne1-~3 cc::;ali:i; impc~tes fl.3 

penas discipHnsre.'< do !::aD!o decreto. 
« Art. 48' A pri~;:'io ?O r fo..J:~ a.tj P' g'!:::c::::o c e C':l~t2~ 

nso excede::\ d-~ deu' me::~ s. 
c Art. 49 D-~ j :1,:tifi;~ çõ~s f-:it'l'- e::u ju;::o ::::1<: ~c 2,~i· 

::s:ar:i tr2e:L:co, falvo ouando::: >::rte o t·e ·:ir. 

< TITCLO V.-PJ~I'OSJÇÕES Pl::"A~S 

I"! .. .. ~ • ... • • • •• ... v iM_ • ~~ . : ·~ ) t) ' t:. - e 
~6'5 ao cod:g•; cr:::r:;=::~l .s· ·~:1.o :. n~:lGCs c:Jr:> p:i ·- ::o Ei::::
ples per 2 :>. 6 ::n~<.t:& o mult'-> correspo:1~ent0 :~ I!l:.:!::.Clc 
do tempo quanào o vslcr da ccu:::. furt:1a.a o;::. ;{o t:s~el. 

"l!onat0 não e:x:ctder de l 00$ oa qu ;::do o f~rto fô: ci.e • 
anim<..ca d!.: qualquer espccio. 

c .Art til. O u:aximo Ja pena de p!·i~ão e: t':.b~lecidc 
no art 201 ào :!:_di:z;o c::i:nin:.l é rednzitl,) a 'cls r.:ezcs. 

c Art. 52. Kos cümcs de que tratEo c~ d.ous artigcs 
untecedaotes ter:\ lugar a. acção pnhlics. 

c: Art. 53. A pen:l de m ·Jrte ~6 :;od~:á ser il::TJosta. se 
n_decis::-w so~m~ o ~J~to princip~l ê sc l,ro qm::lq,ler d:u: . . . .... .. - ""' 

unanimidade de votes: have·~ao ~6;ncDt;'" t::ll;Í~ri::. im
pôr·se-ha a pena de galés perpetuss. 

c Art. 54. O go"'lerno E'::tpadirá os re~lamentos ne
oessarios para ~:x:ecução desta. lei, podendo oomminar 

1 u aa . 
c: Art. 55. Re,.ogiio·sJ as disoosi<>ões em cCint:oario. 
c:· Sal• dts commiesões, 29 ·de 'Agosto de 1870 -

Joaquim de Sotc:a Reis. » 

Dada a ordem do dis, levanta se a sessão ás -qua.trc 
horas da tarde. 

Sessão em 31. de .\.gosto. 

PllESIDJ:~CIA. D~ S:t. CONDE 

StJll~A.!'I JO -Expediente.- Matricu!" çk ut~<d~r.tes.
P -re:wção de D. M. F . d: P. C. J. rc.ujo.-Pretençáo de 
conde .l. L. de !:I. R~=wac!ow.t.;:: . - i' r • ., 1! 

de A . Coimbra .-Pretenção de S . • 1.. da CGsta e outros. 
-é'rdençJo d~ L. L' de ~[. Tâxeira. e culroa -Pretcn
çl%o cU P. de A.. Erpoul. - Reforma. do re;imenlo . 
Loterias • .Appr.naç~o.-Pedic:to de informGções. Otmr
t~ações do Sr. Coelh11 RorJrigue.r. App,.ovaçl%o.- Ordem 
do dia.- Pagamento ao de .emb!wgGdor C. J da S. 
Santia.g J O ~Jer~~çi:Jer dor Srs. Sou:;a Reit e G·?mes dl 
Castro. r'ataç<!CI.- Pensao ao pa.dre J M. C d11 Va:con
cellot. :~ pprovr;çáo -Pm:õtJ a. diversot. Ap.oroeaçl!o. 
- Augmento <U vc~ciment01 ao atcrttario d o supremc 
tribunal de justiça. Encerramento.-lr;ualda-!6 de t1ffl· 

cimtnt~s. Encerramento. - Mat .. icu !a de utu:iantu. 
Encerr:;.mento. - 0/ficioz d1 ta.IHllilJes d• notas En~er
ramento. - Par to ck Abrigo no Rio·Gran<Je d~ Sul. 
Encerramm :o.- Est-rasa de (erro de ?etrctnlit. Ob;er
ea ;:?Jes dc4 Sr:. Correa. • ÁfTonso de Ca-roaliw. Er.ctr• 
ramento. - E:tradA ele ferro de Santa Catharína. Er.· 
cerramen to • 

Ao meic-dia, feita. R chamada. e achando-&e prcse::J-
• n · , o .a, ~ran os u-

nior, Piuto Pessoa, Guimarães, Cami!lo &rret?, Ca!!aclo; 
João Mendes, Barros Barreto, A ngelo d' Atnc!al, F~r
nandes Vieira, · Luiz Carlos, Tlleodo:o da SiLva. Aure
liano de Carvalho, Coelho R odrigues, !llc-nteiro <ie 
Castro, B10.rros C::llm~, Co•rêt, Scnz:;. R6is, G!:.~a Cer
queira, Cruz )lacb.ado,R~tposo da.C-t .:::~ara, LiL--:a e Silva, 
Rod:rigo ~iha, Vicente Figueiredo, Paes da ~íendon;a, 
Lam~go, ::'iqu<>ira ~1eBdec>, Dnque-Estrad,~ í'~ixeira. 
Fl.criano de Godoy, Ao~to Çhaveiõ, Bo~i!acio aé 
Abreu, Gomes de ca~tro, Cardoso de :\l:mez~~l AF'on'lc 
de Cs.rT&lh o, Fe:-reira da Veiga, Dio::~y.;io Martias, 
Taques. Candi:!o Mnrta, Menéze5 Prado, José Cal!!lo:::t. 
Mc ,lo ~..lv:: .. c;;, .b.<Jtonio .t'r s d.o, ba:rão c!e Araç:,gy, )lo: 
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:::aef> Silva., Bitte:J.~õor~. Can3.Ho ~~!eo.clea, Silva Nunes, 
J <" ronvmo Pesid.~. S:;12es, Vi~ira da Silvs, Gorn&s da 
Silva, 'J1:n•en .:o Paço, Ferreirs Lsg~, Corrê:i. de Oli
Tei!'ll, Fa"Gs~o êe A;:,:i~.r, P::-::.l~t Tol.>.ilo. Fe~r<'iT.'!I. de 
A$<tli!õ:', Pereira. àa ~ih·s, P.:r2iz:io Malheiro, ~i::x;ões 
Lopc·s, F. Beli~a!io e Cc .. ~a Pinto: :;bre-s~ a ses~::i.o. 

Compr.rece:n de?c!g ~c ab~r':o. ~~ers:i.c cs SrB . B:nj q,n::im, 
Duarte d~ Aze'l"••rlo, Junq'J.~'>ira, C!~er.~ Dantas, Car::~ciro 
C.s. C:Jnh:-! , Domin11•1e,o, Leal C.e Met!~ze~, Aug•)"'to de 
Oli.,eira. A:-ll.njo Gó~s. Capr.::1-~:n·:, Henrique:•, Fontes, 
Galvão, Leo!!el ce A!e:'tcs~, Ue!lôa Cavalcs.nti, .Araujo 
Lit .. m. Fiel d~ C!:!rvd hC', 3ot; es Mo!ltei!'o c DLs d,t 
Rochfl .. 

Fal:.ii.:-: co-::n r.~:-t:cip:1ç:ío os S:s ~ebiao. Br.bi:1, Hera
clit? GrP.ça, P~ier:J.ei'a~, L!oss.. ::.Icllo R~l::o, :Munoel 
Clcmen:ix:.o, Ca:tdi.1o Torr~s Fi'ho, Azarr.bnj11, Sobrcl 
Pir,to, J onquia: PeC.ro, Pinho:>iro, Dir$!0 Velho e Pau
li.::J.o ce Souza; e se:n llla. os ~rs. Alrnei:1n Pereira, 
Assie Ro.::h·•, bar:'ío de A:J.•j&tub,>, Castelio-Branoo, 
Le:mdro M.tciel . Piot? d;:J Camp::s, Al·?n~ar Araripe, 
Andr:de Fig.teirs, Camiilo Fi~ucirc:d.c, Ca'!lcdo , Evsn· 
~elists. L"lb»to, Fernandcl!l da Cunha, Ferreira Vi3nns, 
G-"'nçahes à.a Slln, J de Alencar, Meno Ms.t~os, Pe-
roíra. Fr:moo, Pinto B~aga, Pinto Lims, Piato Moreh-s 
e Teixeira Junior. 

Lê-ee e app:rov&-ze s no!:st C.r. Ent~cedente. 

EXPEDI E!" TE. 

Don cffioics do J• sec;-et:.rio do senado, participando 
que o mesmo s3nado a:ioptou. e ni dirigir á sancção 
illlperial, as reeoluções da assembl~a g('ral approvando 
vatialS pe::teões.-Int-:!irai!a. 

Outro do Sr. depuhdo J oaq':l1m Pedro -le Mello, 
communic~ndo não poder comparecer ás ~el!!Ões por se 
ter aggravado seu esta-lo de l!laude -Inteuada. 

Outro da Sr. àoputado Antonio Francisco Pinheiro, 
fazendo igur.I cu::n::nucicsçi:>.-I::lteirada. 

Outro do Sr. ~eputai:o Antonio Coelho Rodrigue~~. 
communicando que ee retira para a pro'rincia. do 
Pianhy, onde n~gocios -crgentes reclamã.o a &ua pre-
sença.-lnteuada. 

Lêl•Ne, jalg:io-se obje~to d., deliberação, e vão a 
imprimir par4 ~ntrar na orcle:n doa trabelhos, os pro
jectJe com que concluem. os seguintes pareceres · 

:!lATI\ICt"Lt. l)lt ESTt;D~TEI. 

c Renrique de Miranda pede para matric-olsr se no 
1° anao da houl:iade do Recife, não podendo ser ad
mittHo s. t:x:ame <:o anno lecti't'o se!!: mcstra~·se habi
litado no exame de histeria e rhetorica. 

< O supplicante ~nega que por e11tar grs.'Temente 
enfermo não pôde fazer o ex:a:r.e de historia e rhetorica: 
a.llega msíe, e prova co.;n um docnn:ento junto, que 
tem a.m àiploma de conter e:n ECiC!lCÍ&S !l&turaes pela 
t:nhersida.de de Broxellas. 

< A commiuão de batl'tlcção p1:.b!ica, attendendo a 
qne o snpplicat:te por forç& m:.ior deixou da fazer 
exame de histvrir; e rhetorica, e -::::io porq:1e th·eese De
cessiliacle C.c c:.:r.::. ~ as r ês:Jt Ctivas l!u!a!'l , off~rece á cs 
:nara àcs Srr. d eputados o- ecg::.bte ;m·j ·cto: 

c A nMembléa gers.l res~!•e: 

c Art. 1.• F ica o CVCr.!o &u!orir.s>.ê!o ara n:.andar 
cs -e já. ::na~r1c:1la.r !>O 1• a::Jn.o ~a fP.cold:.~e do Reci

fe o sl:l~no H~nriq11e de '!>ri ~~!lda , o a~sl nih -ooderá 
~er n·lmittid o a e:tam e .::~~; ::::&:-:rias d·) a~;,:::c lt;c~:vo 
~em :=cstar -re i':-:m eiro h:ü:Hi::;.2o e:::1 hist~r!a e rhc
torica.. 

Ar.. < 2 .• R~vo~:::o- "'e s s die;:aiçü~s e::n contrario. 
or Sala das co:::-:::::iEEõ~s , em 3 0 ele Agcr;tn de 18i 0 . 

-D'.a•tr de J.:ertio -Eoni,'a~10 àt .i t·rtu .-Ferre ira dt 
Aguiar. > 

c Lniz Pertir~ elos S:.=to~ -:e a~ ~r..~:t :natricn:~:- - se 
!lO 1• :mno meC.ic') é:a fr.c::l~aãe do Rio de J~nei•o 
:cão poclendo ser a..:.::ni tti co S. ~ :l: ~::Oe a~ !;:::::!c ~ec:i":~ 
!:em mr.n.tra:-!e !J.c..b:li::;.Co ':~ a~gvbr~ e g~c:=-:~:-iz. . 

.. O t;U?plie2Dte allega. e prova com um r.ttes r.áo, 
qu~ d-.ixcu de fc.zer e~ame de ~olgebra e geometria por 
Ee r.c~a::- e::1fe::-mo. 

'< • .;, commi$fião de iüstrncçiio publica, attcn:.endo &. 
qo.e c mpjic11nte deU:- u de fazer LXame de algebra 
t3 g~'oo::.etrie. por força. :maior, e não porque ti-oe~se ne
cessi<iad.e de enr•Ar as respectivas aulas, ofl~rece á 
ean::ara c os 8rs. àe!lutados o !egninte projeeto _ 

<1 A :l$~embléa g<'ral r~solve: 
e~ Art. l. • Fies o governo s.ut.crisado para ms:~dsr 

õ.es:O<J j lÍ. n;~<trieular no 1• anno ml'diea àu b ,ealàade 
do Rio C.ç Janeiro o Plumno Luiz Pereira dos Santos, o 
qual não p~d~rá ~er sdmittiào a exame das msteria5 
do anno lcctivo 5em mostr~~-se primeiro habilitr.2o no 
ex:a:::e <ie 1>11-'!ebrs e gc.ome:ria. 

" Art. 2 • Revcgão-s' as disposições em contr;rio. 
« Sala à,t;s co.cnu:is~ões, em 30 de A~rosto de 1870.

Dua.r:e c!.e A.::.e.,td,.-Bom(acio d1 A.breu.-Ferrti· a lU 
.J~uia~. :»-

< Se b:;sti~o Mendes de Souza pretende eer admi~tido 
á o:a:ricula na. academia das bellas-artes, onde tem 
frequ\õnei& como ouvinte, e onde não ae pôde matri
cular por f!\lta de eertiaio de idade. 

« A commissi\o, attendendo a que o aupplicante tem 
tido fr~quenoia e apro..-eita.mento, como prov11. com 
a~te&tado~, e que, na f&lta de certidão do id~de_, por 

jn1:2tou um documento que o sappre, é de parece: qu~ 
s~jli ~eferida. a sua pretonção, para o que ofre::eoe o 
segt..lnte proJecto : 

< A asEem blé& geral resolve : 
c Art. l. • E ' o governo autorisaào a mandu s.C.:::út

tir á ~atri(!ula na academia ·.as bellas-artes o cuvinte 
Sebastião Mendes de SoiUa, depois de pegas &S taxas 
legaes. 

< Art. 2 .• Revrgíi:o-se as disposiç~ee em contrario. 
c 6a.1a das oommissõeB, em 31 de Agosto de 1870.

Duartt dt J!:urmlo.-Ftrrtira. t:U Aguiar.-Boni{acio 41 
.ibrtu. ~ 

Lê:D-se, e são appro..-ados sem debate, 011 segailltee 
parecere.&: 

'PBETE:SÇÃ.O DE D . Jl P. DE P C ABA'CJO. 

c A ' commie~;ãa ele pemõ~B e ordenados foi pretrente 
o parecer e maia documentos de D . Mnimisn!l Fr&n-
cisoa de Paula Costa Araojo, ,-iava do tenente-eoro:cel 
reformado do estado-maior de 2" classe José Maria da 
Costl c Araujo, pt>dinclo a esta oamara lhe conceda 
nma -::cn:ão; e considerllttdo qae a concessão de pen
sões ~ão compete ao poder legislr.tivo, é de parecer que 
~eja o m~smo requerimento remettído ao g,nerno para 
deft:rir como fôr do justiça. 

< S ?.la das commiasl5eB, em 31 de Agosto de 1870.
A. O. Gomu t:U C.utro.-A. S. Carneiro da CunhCl . 11 

PRETE!"Çio :>O CO:CDB 1.. L. DE li!:, II.OZW .LDO'WSIU. 

< Foi prc11ente á com:nistiio de instrucção publica o 
reqner i::Jent.:> em qno o conde Antonio Ladi~láo de 
~!Hgr:o R zw.:dow ki nliega que é dcntor em ju::ois
prudcn.cia pels univer~idade ée Nnpoles, e r Eq ·;c:: ao 
cor?·: lcgidativo q'le lhe ooncedn licença parR -:e!ender 
tbesc' , ·~ receber o grá o de doa tor em qu:~lq-::~er C:ss 
s. uldadcs ê. ireit do Im erio 

< A' co:n:nie!io de instrocyão publica pnre:::e qne, 
an~es de eer t omada em consià eração a pretenção do 
peticio=ario, <ieve elle autbenticar e aellsr oB C.ip!E1::::.as 
COC" que imtruio o r.eu rcquBrimento. 

c S;;la à&'; oom:r::issúes, 30 de Agosto de 1870.
Duartc de .A:tt·edo . -Ferreira de J.gv.iar .-Boni{acio dt 
J. ~reu . :. 

Pll.ET E:'\ÇÃ-0 DE J n DE Jt.. COiliBRit.. 

c J cão B~r :ldo de Aze,.edo Cimbra, eugc:::.hei:o 
s.gri::::.e:1scr , pede para ser no~::eado ctfi.,isl C.a &ecre:&• 
ria C.a ccma:a dcs Srs. deput!;.dcs. 
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c A oommissão de policia é de parecer que s~ja ar

·chivado o requerimento do supplioante, visto não exis-
tir. vaga _de. officjal11.a mesma seqretsria~ ' . · 

« Sala das commissões, · 30 · ·ae Agosto' de 1870. -
Conde d~. T!a~pçn_ily, pre~idente.-Joaquim P_tres Maci<a
do Portella, l' seorétario·: - j o1ê Maria da Silva Para
nhos Junio1·, 2' ,secretario. - Fr.anci•co Pinto Penoa1 
3' secretario·-: 1ii P. Gu.in:Jarãel1 4' eecretario.» 

PRETENÇlO DE 8, A. DA COSTA E OU1'ROS, 

c Tendo 11 oommi1si'ío de policia em seu parecer, 
apprqvado em .se: são : do lB de Jalho ultimo, preen
chido a vsgu de continuo que exietia na camara dos 
Sra. depnto.dos, .julga.cenveniente que sejão archivadaa 
as petições de Sil qerio Antonio da Costa, Francisco 
Ignacio de Souza, Rodolpho Arthur da Cunha, João 
José. de. Silva, Paulino Manoel de Oliveira-e Delfino 
Antonio da Silva .Garlilres:: · . . 

<.Sab dRS oommi5&Õ~s, em30 de Agooto de 1870.
Conde de Baependy, pr'asidente.~Joaquim Pires Machado 
Portella, 1" secretario. - JoHJ Maria da Silua Parcmhos 
Junior, 2' secret.ario.- Fr~ncisqo finto Pessoa, 3' so
oretaiio.-M. P. Guimarães, 4'~ secretario.» 

PRETEN~ÃO DE L. P .. DE M TEIXEIRA E OUTROS, 

« Tendo a oommissão de policia preenehido 11 vaga 
de guarda de cgalerias da osmara dos Srs. deputados no 
corrente ann), .é .de .pJ!!eo~r que se nrohiVt!lll as peti
.ções de ,Luiz Pinto.·Ae .Mi_randa, .TeiJS;,eira , Henrique 
Anto.nio ·Caldas Pra:!.:~des e Silva, Joaqnlm Rosario 
Corrê.a ile-Laoard& e MnrcellinP• Garlo1 Pinto, . 
,, «.Saia das oo)llmisaõl!.s, -~m-3) deAgostó de'IB70.
Conde de Baependy, preatdente.-loaqui'll)- Pires Machado 
-.fo.rtellaí Y ~eot·etario.;~ ,José !4ar·ia. da Sllu,a P•>ranhot 
h,míqY,. 2' seoretnrio."":fr"nciscq Pil•loPmoa, 3' secre-

---hrio.-M. P. quimara_es,_ 9o' se.cr_etario. • · 
i .,· 

PRETENÇlO DE P, DE A. ESPOSEJ •. 

<< Pe:iro de Alcantara Espoeel pade para servir gta
toitamente o lugar de guarda de galerias ou de oon

.tiuuo.:da Q.amaTa ,dos_-·Srs .•. dep{\tados, .. _, 
< Comquanto a admis;ão do supplicaute para qunl

_queJ< . dos_ lugares quo ,pretende não ,Ielha ~ugmentar 
deõpeza, entu,.,nd,o a oommissão de . poli oi~ ser ~esneces • 
nria, além de inconveniente, ll ·_adm,jssão" de !lddidos 
no quadro dos empregados da mosm)'l c!l.mari1,_ por isso 
é de pareosr,qu.e seja 11 petição in'leferida. " 

c s.,lR, dai oommissõea, em 30 de Agosto de 1870, -
Conde de Ba' pendy, presidente. -Joaquim Piru Machado 
Portella, l' soc,ret!lriO . -,-José Ma_na da Silva Paranho1 
Junior, 2" saoreta!:io: ..:.. Francisco Pinto Peuoa, 3" se
cretario.- M. P. Gaimarlie•, 4". Gecretario. • 

REFORlfA DO REGalENTO. 

< A' oommiseJ;;o de polichl foi presente .a indicação 
do Sr. deput'1do Corrêe., apres~ntada na sessão de 2<1 do 
-corrente. ' 

< Comi<ler.Ando a cotmnissão, que as meilid~s pro
poJtas têm _ po1.· fim regular, e f~>oilitar os frab•lhos das 
commissÕJS inoumbidM da varificação doe poderes, e 
abrevi~r a decisão da oamara, 5Upprindo l~ounas qne · 
se notã.o no rGgimento, é. de parecer que se adaptem 
ns provide~cias _ in,di ~adaa. . . 

< Sala das commineõJ~, 31 de" · Agosto de 1870.- : 
.c, nde de Batpmày, pr~sidente.,Joa,quim Píre1 Machado 
Pórtella, l' secreta"io:-Jo•é Mari<f da Sitva, Paranhos 
Junior, 2' üecr~tario.7Françisco.l;'int _, 1'~1101J;' 3' sccre• 
.tario .-,-M, f' •. G·u·,'!'arãe•, ,,4' seoretari_o. : ~ ., 

Lê -se, e é spprovaio Eem debata, (}seguinte requeri· 
. ment(): 

,< Requeiro que ~sja rérnettido á' 2' oommiasão do 
orc;i\mento o .projeota n. -45 que ~presentei em 27 de 
Maio . . ultim(), e .bem assim o de n, 79 de· 9 ds Junho 
lje ).868 ·:-M.. F._. Ç.oq·trt- i ' ' 

TOMI:i' tV 

LOTERIAS,' 

Entr~ em disc_usEito, e .é. npprovada sem debate, a 
redacçao, do P!ll_Jeoto concedendo, _pari! continuação das 
o~ras do hoap~cw_de Pedr~ II e para manutenção dos 
~en~dos, mtua vmta loterras. . ·, · .'. '' 

- ~l!DIDO DE lNFORniA.ÇÕES, 

O Sn. CoELHO RoDRIGUKS pede a:ó- Sr. pre11idente haja 
de consultar a e amnra se lhe concede urgencia para 
fundamentar um requerimento que deseja ·msudar á 
mesa. . -- · 

Feita esta consulta, .é concedida a nrgenoia. 
O Sn. CoELHO RoDRIGUES fundamenta e manda á 

mesa o seguinte requerimento, que é apoiado e appro
vado sem debate : 

c Requeiro que ae PfÇ& ao goTerno informações sobra 
o q_';e_ consta _o1fioial~_enta a r,espeito do aesasainnto do 
ca.pltao Cypnano Vtetra de Sa e sobre qnàe'a fo!Eom os 
seus autores.-A . Co~l.ho Rodrigu.tt:· •: _.. 

O Sa. PEnBIRA _DAS~L'V). (p.ela ordem) pede que seja 
dado para a ord~m do dia . o projeoto vindo. do senado, 
organisando o instituto dos adtogados. 

O Sn . .fRBSIDENTE diz que .esto projecto está nas oom
'llissõ~~ de con~tituiç~o e jt:ISt!ça oivi_l, as . quaes tomaráõ 
na denda oona1deraçao o pad1do do lll~atre deputado. 

ORDEM DO DIA. 

PAGAn!ENT~ AO DESEniD.I.RGADOR C. J, DA S, U.NTUGO •. 

Entra em dlsoussão o pareGer das oominiesõas de 
pensões e ordenado>, sobre o requerimento do desem
bnrg~dor ·Ca~tauo José .da ' Silva ·Santiago, em que 
p3de se autonse o pagemento de seus ordenados de juiz 
de direito vencidos no período decorrido de .·20 de Ou-
_tubro de ).8~0 a ~8 de Março de 1841. ._ · . 

-0 En. e'ouzA REIS impngú~nd:o o p'arecer, manda á 
mesa n seguinte emenda ·substitutiva, a qual é lida, 
apoiada e :posta conjup.taments-em discussão ·: 

. < A . nss~mbléà gerai iesol ve : . 

c Art. 1. • E' o gove~no autorisado para mandar 
pi!gar ao d~ãembargador Caetano José da Eilva San
tiago a importancia dos ordon!ldos que lhe forem de
vidcs, 'oorrespondente•: ao tempo dworrido de sua re
moção, como juiz de direito da capital dil :Parabyba, 
até su~ poas·e c a exercício .na·.oemarca da _ Cantsgallo, 
da provinoia do Rio de Janeiro, <'Correndo a despeza pel~ 
verba de exercícios findos. · 

• Art. 2' Revogão-~e as dispcsiçõee em contmrio. 
« Sala das reasões, 31 de Agosto de 1870.-Joaquim 

de Souza Reis. » 

o 81;. Gomes de ()astro: -Sr. preBidente, le
vanto-me não para impugnar a emenda substitutiva 
apresentada pelo nobr~ deputado pela provinda de Per
nambuco ao pa1·scer q~e a commis8~o de pe·nsõas e or· 
denadcs' teve n honra c:le sujeitar· á ·appro1uçli.o da (lana, 
mas unicamente para exp'ôr os motivos que tivemos 
para julgar indisf-enEaveis as · informações ·pedid:r.s ao 
governo. · -

0 magistrado d~ que S9 trata pretende O pagamento 
de ordenndoa· que dci;,:ou de paroeber no paio do de um 
anno e alguns mezes, que oonsuroio em viagens para á 
comarca oud·s devia servir. O governo removia o juiz de 
direito S~ntiago ·de uma oomaroa pun outra : elle seguia 
pari! o ueu novo de& tino, e antes ae ent1·ar em exeroioio 
um nolo ·decreto lhe designava . uma . nova oomaroa. 
Este facto repetia-se or~io que tres_. :veze·s, · d.e sorte que 
ficou o r eferido msgi"stiado sem peroebér Óa seus vsn-
cimentcs, ·· 

O. :Sn BARI\O~ BARRETO:- Que erão então pagea pelas 
re~paciivas p:ovincias. 

b• Sti. _ Go~1É8 DH CASTRO: - Entandeti a aommi~são 
q'ue deita ouv'ir .i) governo · sobre ~stee . facks o p~
twionario apenas os · referia,- .'ee!Íl jutità~ Ülloumento 
algnm que' os· P!Ovàss~·, e :não prooederiti ~ - oommiesão 
o9m 11 mádur_e•a ~ r_efle:tão qu6-. ·eatâ . ~ugtlsta oamlll'a 

. . .. AQ •.\ 

'· ·• "w, · .1 rt 
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tem o tii:eito de e:rigir de suas commiaões _se àésse os 
factc~ a;:>enss srticulados por prova·.'.cs, e cp1n:1sse pe!o 
pag,.mento da quantia pedida. Creio ~ue o ?Cticionano 
nic pe::iria o que não lhe fo~se devidc (apo&adol), m:;.s 
DÓ> t.nten<lamos qud não era pceFiv;i concluir pelo pa
gsme::to, fi~mãd.,:l apenas na nllcg.:.ç:io d-s. p;.rt·3 in
tt:rcssaà.&, P•lis:.:. c t:~tidão que juct0u não aproveita. 

O Sa. Sot:u. REIS:- E' po::qne ~oi s u::>i..:a que se 
~nco:~trou, mas po.:;so &C:ançar ao nobre depu.tsà.o que 
ellJ fez reqseú:nen.to doour;centa.do. 

cams.xa e!lt~.ld;j que ees~s informações são dispense
vais, e:t:i c:n ~eu direieo adoptaailo a emen:!a do nobre 
deputal!o. A commissão é que não pôd~ :;:res::indir 
dessas informa ões. 

Ni!lguc:n mais pedinio s. pslavra, e pondo-se s 
votos o par:cer, é rejeitadv, sendo julgado cbjccto 
de deliben;ção o projecto contido na 2men~a. . . . -. 

PE:>SÃ:O AO PADRE J. !11, C. DE 'VASCONCELLOS . 

Entra em J • discti.SSão, que a requBrime!lto à o Sr. 
Costa Pinto se considera unica, e é approvado e remet
tido á commi&tão de redacção, o projecto qu9 np:'rova 
a pensão nnnnt.l de 6008 concedida ao pdre José Maria 
Cardoso de Vasconcellos, vigario coU:J.ilo da. freguezia de 
Mogymiril:x::., da diocese e provincia de S. Pe.ulo. 

PENSÕES A DIVEB.SOS. 

commi·~ão C.e redaoçio, o proj '.lcto que ocLceie as 
•eguintes peneõas: 

D e 84S mensaes ao major hollorario do t>:Z:ercito 
Fortunato da Campos Freire, invalidado por molestias 
adquiridas em campanha; de 600 rs diarios a0 cabo 
de afq:l!.àr:. do 40" corpo de voluntarios da pstria Sabino 
Roquu de J esus; de 400 rs. aos soldados Jo~é VicenttJ 
dos Aojos. do 30" c Jrpo de volunta:dcs da patria Ber
mudioo Gonçalves dos Santos, do 36" dito Paulino 
Victorino d o RG.::;o, do 3" bat~lhã;) de infnutaris .José 
D ol:li:::Jgc.es Pereü-s. do 9" dito Fr&ncü c o Mc:aiz Alves, 
do 16' C:üo Manoel Lopes Rcdrignes, ào 6" corpo de 
cavs.llr.ria ds guarda nacional do R io-Gr::mdu do Sul 
Ponciano Pe~eira da Silva, soldado rdJrmado do 
12" bc.t!.;.!tiio a~ inf<>ntt?.ria, todos i!lv.:.lidadcs 6::1 
C!Ombatt! . 

A:t:GIIlE:ITO DE VE:>CiliE!'ITOS AO fECR ETARI O DO Et:PREMO 

TRI B"C:IAL DE J t:STIÇA., 

Entra c::B l' discuss:io o projecto e:cvand o a 4 :5008 
oa va: ci::::.entos do secretario do supre'!llo tribunal de 
jo.stiça. 

Ningt.:.~:=. pedindo a palaT:;:a, e iDdo proceder-se á 
'f'Ots.ção, racor>hece-sc não haver numero legal ; pelo 
que o Sr. presiclcnte declara a di;;cu~são encfirrnda, 
mand& fozer a chamads, e por ella se -veriSca terem-se 
aosenta2.o as 5rs. Theodoro da Silva, Coelho Rodrigues, 
Monteiro de Cru;tro, Barros Cobra, Lima e SilTa, 
Siqo~ira Mendes, :i.onifacio de Abreu, F erreira. da 
Veiga, Dit>nytio Mar:ins, Taques, Ca.ndiào Mur~a, 
:Mdio Moraes, barão de Al'açagy, Moraes Silvq, Jero
Dymo Pe::Jido, Sr.llee, P ereira da Silva., Si rr.ves Lopes, 

F. Belibario, Benjami:n, Cicero Dc.nts.s, Cs.pa!:.en::e, 
Fiel dJ C:.rvallio, Borges Ml)~teiro e Dias da Ro:::::.a. 

IGUALDADE DE VENCI!IIE!'i'!OS. 

Entra em l' c ir-cuFsâo o prcjectJ decln:-!iudo que os 
SZCrC~<irks das re:lf. ües C& • • !; r"' • -
ns:"C:bcco c :Maranhão te:rão vencime::t ;;; it;us.es :csor
à.enados dos offi<Jia~s maiores à.~.:.s tribuc::. :s do con::.
meroio clao u:es nas p:rovinciaz;. 

Nio ~em - edindo h a!avra. fioa encerrada 

ltlA.TRICCLA DE ESTUDA!\TES. 

Entrão successhamentc em 1' disc~tsi!o, e pelo cus
mo motivo fioiio encerrados, cs projsctos &utori<mndo 
o gov~.:rno a matricuhr os estuàaDtes Agostinho DiH 
doJ Sa.:J.t~ s Coilures, Polyioro Olavo dtJ Santiago c 
José da Costa Vallim. 

OFFICIOS DK TABELLIÃE8 DB NOTAS. 

Eo.~•> em ~· discussão o projec~o àecl:n1ndc que, 
além cios officios de tabelliãcs de notr.l', rxiz;tentes na 

ital cio Imperio, serã) areados mais qustro. , . . . 
em cis::us~ão, 

< ÃC::!reeoeo.te-ee :-Ficão igualmente er<!u<ios ne. co:~a 
mais clous officios de ~;scrivão de or?hi:os. 

' · • • -: · rc os que a 
tem, será conservada unicamente como medida de or
dem; podendo s~ psrtes escolher o tabellião de sua 
coníis::ça. 

<1 ÜJ tabelliiies enviará.õ todos os dias ao distribuidor 
nota d s.s escripturae lavradas n11. vespera, co:n os emo
lumentoll respectivcs, que serão por elles cobrados 
qmmdo cobrarem os :-roprioi.- Stl~a N unu.-João 
ltfln!ÚI. • 

Nig::cm :::.da pedindo a pnla-.ra, fica encarrad4 a 
discw;são. 

PORTO l>E ABB.IGO NO RIO GIU!'\DE DO SUL, 

Contir:úi'l 11. I• discus~ão do projecto qu_e ao.tcrisY. c 

der.o:::Jinado-Torres-no litoral da província do Rio
Grande do So.l. 

Ninguem pedindo a p&lavra, fic9. igu .lmentc <moer· 
rada a di~cus~ão. 

ESTRADA DE F ERRO l>E PETROP:LIS. 

Entra r. ::".) l' ciscusRão o prcjecto que :>utoriea o go
verno a comerler á companhia ds e5trada de ferro de 
Petropolis un;.n ~.:rro.nti:~. de j::ro até 5 % ao a!l::J.o sobre 
o capital de l,~:oo :ooosooo. 

o Sr. Corr~a:-Sr. prt.:siàcnte, llinto que e~ta iz:::.
porta :ote materis seja à i6Cut ida em hora j <l adiantada, 
não est,.ndo nn casa qutlm possa dar ex.Plio!iÇÜt;S quti 
são indisponsaveis. 

O Sa. GAMA CERQL"EIBA : - Apoiado; não é =atcria 
para passur assim desa ?perccbida. 

O Sa. ConREA: - Trata-sa, Sr . presidc::;!e, de c.::: 
~roj ccto que concede á companhia da estrr.da de ferro 
e P etropolis garantia do jures até 5 % sobre o capi

tal de 1,200:000SOOO. 
A subTenção annud pódc, portanto, elevar-se a 

60:0008000. 
A comp:mhia r equeren pri:neiramentc que se lhe 

concedesse a sub,t>x: t;ão de 2 t 0:000S; reduzia depois a 
sua pretenção. 

O ~'l. G A::li.A CEnQCJ!lRA:-Tem tão bons titulos que 
nceita por amcr de Deos tudo o que se lhe quer dar. 

O Sa. Co11R1;A :-0 projecto foi apresenta:o por cin
co àos honradcs membros dai commis~ões de fazenda, 
obras pnblicas, o commercio, indostria e artes, co:::~ cs 
quaeo niio conccrdárão os outroa quato. 
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NJ vareJar com que se procura juBtifioar o projeoto 
lê-3e que a me.lida aoonoelhad~ não dispeusll a oom
penhia de requeror a nssembléa provincial do Rio de 
Janeiro igual eubv~nção, cJssando, logo que a obtiver, 
a que reç0be.r dos cofres geraes, e indemnisaudo os do 
que lhe houver sido a tctl tituio adir,nt~do. • 

Ora, Sr. preoi.dento, havemos de votar um2 g!lrnntra 
de j cros a%si.m dBpendente <le mn requerimento. que se 
ha de fi!zer áquel!a !HsembléB provincisl? 

VozEs :-Não é possível. 
O f a. CoadA :-Por que, tratando-se de um<: e1trai.!a 

provincial .. 
O i"a. BARROS BAa.nETO: = Estra:ta par, chial, nem 

municipal é, 
O Sa. Coaata :-... não procura a companhia obt~r 

da aslemblé;; legislativa do Rio de Janeiro a subvenção 
~ue deseja 'I Por que vem requerer á atsembléa geral 
este auxilio f 

O Sa. Gh~u. CEnQuEru :-A concessão que fizerem 
os polares geraes é r~zão para que nada oonoedão os 
poderes provinoiaes, 

O Sa. CoaaÊA :-A fundada observ•?ão do nobre de· 
puta do mostra o valor da declaração que fazem os cinco 
honrados membros das commissões. Se a assembléa geral 
conceder a subvenção, a proviacia não a ccnoederá. 

Mas, Sr. ·presidente, se a maioria das comrriissõas 
declara no parecer que, no caso de ser attendido o 
requerimento que a companhia dirigir aos poderes pro
vinciaes pedindo a !ubvenção, terá isso o effeito de 
annul!ar o nosso acto, cessando a que fêir paga pelos 
cofres geraes, que serão indemnisauoa. do que houverem 
adiantado, não se encontra no projeato' palavra alguma 
11obre este ponto, talvez toor que se t·eoonheoesee soa 
inutilidsde. • 

Votado o projeoto, que apenas autoriaa o governo 
para CQ,Pceder a subvenção, se o s.cto doa poderes pro
vinciaes dc"s2e produzir o efi'eito indicado no parecer, 
seria eSEe um estranho modo de revogar EÍ! leis geraes. 

O Sa. AFFONSO DE CARVALHO : - Peço a palavra, 

(H a muitos apart11.) 

O 8a. CoRRÊA.:- Vejamos !e convem estabelecer o 
precedente de subvencionarem os cofres geraes as em
prezas ou companhias que construirem estl'adas de 
ferro meramente provinoiaeR. E' um precedeu e que 
convem não admittir sem maduro ex:ama. 

Desde que os podues gernes não autorisão a oons
trnoç\ío da estrada, não se pronunoião sobra sua utili
dade, não influem ne. adopção da linha que ella deve 
seguir, s0ri!1 inconveniente estabelecer que, depois de 
tudo feito e ainda mais quando a em preza ou compa
nhia começa a lutar com àifficuldades, venha obter dos 
poderes geraes reaursos que a amparem. Em tal caso deve 
dirigir-<e ·aos podcree provinciaes. 

Além da €strada de ferro de Petropolis temos a de 
Cantagallo, que tamb9m á provincial. Estabelecido o 
preoedente pela votação do projeoto que a maioria das 
commiseõea propõe, não póde a companhia da estrada 
de ferro do Cantsgtlllo dirigir-se á <ssembléa geral re
querendo igual favor~ 

O Sa. FERREIRA. L.lGE :-Não está no mesmo caso ; 
esta está am condições especiaes. 

' O Sa. GoMES DE CASTRO :-Depois ae discutirá e se 
dirá que está no mEsmo oaso. 

O Sa. Connh : -Não é oocasião de discutir se 
estrada de ferro de Cantagallo está ou não nas condições 
da de Petropolis. Ainda que não esteja, podem cons
truir-se outra3 no caso da de P otropdis. 

(Ha num~roso1 aparlll,) 

Sr. pre~idente, V. Ex. está ouvindo quaei todos os de
puts.dos presentes reclamarem contra o precedent<J que 
se pretendo estabelecer. 

O Sn. GoMES DE C.tsTno :-Se a casa estivQsse cheia, 
as reclamações serião ainda mais nuweroslli. 

O Sn. CoRRÊA :-Na primeira diacus•ão trats-se da 
'lltilidade da medida. 

Estou pondo ern duvida essa utilidade, e ouço oons· 

tantes ohservaçõ 1s no mesmo seatido, e protestos coJ:
tra o principio que se firmará se pr.ss11r o projecto. 

O Sa. Go,ms DE GAsTao :-Ha perigo nisso. 

O Sa. CoaRÊA:-Tenho trata·1o da generalidade do 
aasumpto. Vou agora dizer algumas palavras ácerca do 
projecto : é simples na fórma, Jaconioo nas pahvras; 
mas digno de Eei'i& analyse. Eis o quedbrõe o projeoto: 

< Fica o go>ern.J antorisado a conceder á compnllhia 
ela estrada àe ferro de Potropolís uma garanti~?. de juro 
até 6 % ao unno sobre o capitr.l de l,200:000SOOO. ,. 

Sabe-se a que capital se garantem juros, sabe-se que 
o govemo póde elevar a garantia a 6 % ; m'e níío se 
51\Q~ por qu~ temrQ ç!:>dgf!·se g :E~tf!d9 a pagar a ga· 
ranti~. · .. -

O :"a. FERREIRA LAGE:- Já exisbe sobre a mesa uma 
emenda. 

O ~a . Coaruh:-Ainda não foi lida. 
O Sa. 11 FFONSO nn C.mvA.Lno dá um aparte. 
O SR. CoaaÊA:-0 projeoto diz f.Ómente que o golerno 

pói!e oonceder gamntia menor de 6 % ; mas não se 
estabelecem condiçõe~, nem te declara o tempo pelo 
qual o governo con~ederá a garantia. 

O Sa. AFFONSO nE CA.RVALUO:-Pelo tempo que jul
gar conveniente. 

O Sa. ConaÊA :-Is:o não está dito; e qui\ndo Esti
vess ·, deverião ser substituid, s essns pala nas. 

Oca. GA}IA CEnQUEIRA.:-0 onus ha de ser perpetuo, 
porque a em preza não tem mais elementos de futuro. 

O Sa. CoaaÊA. :-Se a garantia tem de ser pelo tempo 
que a companhia preeisar, diz muito bem o nobre 
deputado que ne1s~ caso ha de durar muito. 

Sa h eu vess~ a esperança de que algum dia a compa
nhia ficaria em estado de despmsar o aux:ilio, então 
poderia a provinoia considerar de vantagem concedê-lo 
por algum tempo. 

Nilo me refiro aos podares geraes, porque a estrada 
niio póde ser oonsidemàa geral. 

O Sa. GAMA. CERQUEIRA :-Apoiado, níio é possinl. 

O Sn, Gon~s ª~ Çaetro;-Dest!! maneira é melhor 
deolara'i· que o thesouro segura todas as em prezas que 
forem infelizes. (t' poiadot). 

(Ha ourro1 aparlll). 

O Sa. CoERÊA:-Sr. preaident~, encontro grande dif
fiouldade e'!ll justifidar a concessão, pelos poderes ge· 
raes, de favores como o de que trata o projecto,á com
panhias que se aohem nas condições da ds estraàa de 
ferro de Petropolis. Não são as estradas qne prestão tão 
limitados serviços as que estão no caso de obter taes 
favores da assem bléa geral. 

A passagem do pro jacto teria o inconveniente de pro
vocar identioas reclamaçr5es. . 

O Sa. GoMBS DE CASTRO: - Não é possivel que 
passe. 

O SR. CoaaÊA :-Não desejo, Sr. presidente, que ee 
interrompa o serviço da estrada de ferro de Petro
polis •.•• 

O Sn. GoME! DE CASTRO :-Nio receio. 

O Sa. CoadA:-.... mas se, para mantê-lo, torna-se 
neoeasaria a approlação do projeoto, prefiro a interrnp
ção á aceitação do principio de se reaponsabilissrem os 
cofres geraes por i!esp< z~s feitas sem a intenenção dos 
representantes da naiiio. 

O Sa. GoMES DE CuTRo:-Não se interrompP, fiqne 
certo. • 

O Sa. AnA.wO GóEs:- Então como ir-1e paseeisr a 
Petro polia? 

O Sa. Coaaia.:-Não oes~ão as communicações com 
Petropclis. Já se interrompeu o serviço, e não leio dshi 
grande transtorno. 

O Sa. SILVA NuNES:-Ha um anuo que disserão que 
intarrompi!ío o serviço senão se lb.es désae a sub
lençlio. 

(Ha outr06 aparte: ) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 1111 - PÃjgina 6 de 13 

380 SESSAO EM 3l DE AGOSTO DE 1870. 

O Sa. Co:a.ili :-Não julgando portiUlto demonstra
às a atilidade do projecto em aisoll5Bão •••• 

O Sa. SILVA Num:s: -Está perfeitamente demonstra
da por V. Ex. n Sll& inutilidade. 

O Sa. CoaatA.:- •.• não pcsso votar·por elle. 
VoZEs : - muito bem t 
O Sa. GA3U. CERQ'CEUU. : -Prestou um re1evante 

serviço. 

o llr .. t.n:onso de carv~lho pronuncia um dia-

Ni:lgue: mais pedilldo a palavra, fi.oa encerrada s 
disouasão. 

ESTlU.DA. JijE l"Elli.O :OE SA.NTA-CA.TilAII.IlU .• 

Entra em 1• discussão, que tamltem fi.oa encerrada, o 
projooto autorisando o governo para. eonoed.er ao vis
conde de Ba!'baca.n&, on á companhia por c!lo crgansi
ssds, a garantia de jnroa de S% annual até qna.tro 
annos sobre o ca itcl de E. 180 000 err. re S:do n 
estrada de ferro que fôr coustrnida entre a.· minas de 
carvão de p'.ldra do Tub:u-ão e u:n porto do rio do 
m€8mO nom:J, na provincia de Santa Cathllrina. 

Dada a ordem d:: dia, lev~nta-se a Eoaeão ás quatro 
horas da tarde. 

FIM DO QUARTO VOLUME 
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