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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

l'RESI);)E:<;CIA DO SR. VISCONDE DE D.U:PENOY 

Sl.ll>llt.\Rio.-E:;;pediente. ,..-OrdE:m "do dia.-Pensão 
a D. Anna Mcwia de So".:;a ltla1·rocos. Disc·w·· 
sos dos S1·s. B>·andã.o e Ribei1·o de And,•ada. 
Rejeição.-Bens da capei/a do Itambé. Dis
cu,·sos dos Sl·s. Piguei<·a de Mello, Ribei1·o de 
Andntda, Fc1-reira de Aguiar, Mendes d-:: 4-l
meida, .Brandão e Hem·iques. 

A" !:ora do costuma faz·se a cham:ula e ach ão·sc 
presentes os Srs. visconde de "B.1ependy, Paula 
Candido, Conêa das Neves, Lima, conego Leal, 
Leitão da Cunha, Teixeira de Macedo, Rodrigues 
Silva, Bretas, Teixeira de Souza, Paula Santos, 
conego Silva, Eluardo França, Ribeit·o de An
drada, Horta, Padua Fleury, P~dl'eira, André Uns
tos, barão de Maroim, Ribeiro da L uz. Paes 
Barret.l, A.ntonio Candido, Dias de Carvalho, 
Scârn, Rct:!O Barros, Theophilo, I .uiz áraujo, 
Caldre e Filio, Siqueira Queit·oz, Tito\ra, Candido 
:Borges. Livnuuento, Taques, Araujo Lima, Pa · 
l'allaguft, Augusto Chaves, Barret•• Pedroso, Pa
cllcco Jo•·dão, Souza Leão, Viriato, Jaeintho de 
Mendonça, Dutra Rocha, Santos o Almeida, Bran
diio. Cameiro de Campos, Góes Siqucit·a, Rapvso 
dP. Cnmarn, F igueira de Mello, :!\Icllo Franco, 
ArnlljO Jorge. 

Conwat·eccndo depois os Srs. Bcrnordes •lo Gou
vcll, Travnssos, SI\ e Albuqoterque, Fernandes 
Vicim, Souza Mendes, Vieira de Mattos, Lima c 
Sílv11 Sobrinho, o St•. presiduntQ declara abel't,, a 
sessiio. 

Compnrcccm depois os Srs. Barbosa dn Cunha, 
A11tonio Oarlos, Henriqucs, D. Francisco, F. Octa- · 
viano, Belfort, Aprigio Guimarãc~. Ferreira de 
A11uiar, F erraz, Mendes de Alm~ida, Augu~to de 
Oliveira. Almeida e Albuquerque, Zachnrias, P.acca, 
José Mathias, Sobral, Paranhos, Faustu, Lui~ 
Carlos, HiP.polyto, Paula. Baptista, Sarah·a, Do· 
1ninguos S•lva e Pacheco. 

Le-se· e approva-se a acta da anter ior. 

Um requerimento de D. Brites Maria Pinto 
Ga;ião, p<.-dindo que o meio soldo que lhe com
pctio pelo fallecimento de sua mãi seja sem pre-

julzo da tença que j& vencia em remun;:mçiio dos 
sel'"Viços de seu pai.- A' commissão de pensões 
e ordenados. 

E' j ui gado objecto de deliberação, e vai a im· 
primlr para entrar na ordem dos trabalhos, o 
seguinte pr<>jecto. 

" A commiss1io de constitui~.ão a que forã" 
presentes os requerimentos dos subditos portu
guezes Jo~é d•\ Costa Ferreira Cardoso, padre 
José Domlngues No=eira da Silm, Bernardo 
'tcixelra B<.~rges e Üaetano Evaristu Vieira de 
Sã, em que pec\em dispen.;a do tempo de resi
d<:ncia exigido pela lei de 30 do Agosto de 1813 
para podarem obter carta de naturalisação ; con
siderando qu~ os supplicantes tondo feito na ca
ro ara. mumcipnl desta corte, onde são r esiden
tes, as declarações ordenadas no art. 1 • SI 8• da 
lei de 23 de Outubro de l tB2, mostrando estarem 
no go7.o d•>:; direitos civis e "Jmliticos da nnÇt\o 
a que per tencem ; livres de cufna, serem maiores 
de 21 llnn<>s, e finalmente viverem honestamente, 
estarhlo compleLamente habilitados. pau lhes 
ser concedida a naturalisaçfio se lhes não faltasse 
apenas a círCilmstancia da resid.mcia posc.erior 
dquellns dechuações, circumstancla que o poder 
legislativo tem repetidas vezes dispc_nsado em 
caso~ identic.1s, é de parecer que seJàO deferi· 
dos co m .a approv~ção da rc:;oluçiio que tem a 
bonra de propo1· nestes termos: 

~ A asscmblêa ger;1.l legislativa resolve ' 

" Arti<TO unico. O gover no fica autor isado para 
mP.ndar 

0
passm· c1n·ta de natu•·alisaçilo aus subdi

tos P"'·tugue1.es José da Costa Fert·eirn Cardoso, 
padre Jnsé Domingues Nogueira da S_ilva, B~r
nardo Teixei•·a Burgcs c C11etano E••a•·•sto ~1ie1ra 
de tlá resideútes nesta cidade: ficando dispen
sadas' em seu favor as disposições em con· 
trario. 

,, Sala da~ commissõe.;, Sl de Julho de 1855.'"": 
D. T. de Macedo.- J. M. Figu~h·a de li.:llo. " 

PE~S:\:0 A c. AN:SA ~IAIUA DO: SOD;Z.I. ~IAUROCOS 

p 1·ocede-sc á votação do requeriment.<> que na 
sess:lo anterior fizera . o Sr. D.. F:·anc•s:o p:n-a 
que este prvje~to tenha uma :so d1scussao. 

E " appr ovad.o e$te r(!que•·imento e entra Em dis · 
cuss.''io o proJecto. 
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(i SESSlO Ei\1 1 DE AGOSTO DE 1855 

OHDDI DO DiA 

l•l-:S:;ÃO .\_ 1> • . \X~ A '!L\ R I_-\. 1 ~lO: SOCZA ll.U tROCOS 

Proeêdc-so :\ vota,.:\o J o re<P"''·inu: nt<> np•·e:sl)r>
ta.Jo na >><:Ssii•' antc•·io;· pelo :-;,.- D. Francisco, 
pa.t·a t]Ue t\:'uha. uma .sô UiscuS.iilo v projcct.o \lO 
:;.:u"'J" qut: ~onccd<! uma fJ~nsão a D. Auna :'ll:•ria 
d~ ::ÕOHZII :!l!al'l'()Cú~-

. "E' app•·.,,-,,do .~~te requerimento, e cons•gwn
tcn\cut;"" t:ntl·t\. ~rn un1~ sú di:sc.ussã.ú o r,.-f~riltO 
}>l'vj.;CLO. 

(.) ~~· . l-~ •· at:•ll.lt"io :-Sl~. prcsjJ.ent~, c . .. }JQreot.; 
cum <lS p.-iucipi"" (J\Ia l1o. poncos >lias en•mei~i 
n ,_.stu co.t:-1t ll n!~pcit.\J do -l!StO.dt) Jc nos:sas f\no.11· 
e.;us, c du eu ida Ju que de,·ianlos ter ern n :\l) suh .. 
carregarmos mui ... n n()ss~\ renda conl nugmeutt)S 
d~ ,t .:s}K~ '-1t , princip>lltn~nte daqncll>\S q u.: S<! r<)· 
fc•·.,m ;l. :t\'tllt.;,,li •sima cifra <los vensionistas, j u l:;;o 
do mctt d.,ver díz~r nlg•ul•as p ,,\nwns t\<:el'c!l un 
pens.io 'I'"' sa .Ji~utt>. 

V t!jo, senlu.t"\.!:-;, tplc c~sn. })!•ns3o fni c.!O tH:•:tHda, 
ten~"' pvr l ,a, e SL·rv i~os pn::sul.dos p··~~· Lni>:. .Jo:l
qniu\ th>" Sant.l:o; :\I:1x rocos ua h <!JlitHiu·('t\ de 
Lis b aJa ! E isto l~:l\• póll~ t.leixa r tlc t llt.' cnus:u· 
:;orp ··c~n. U1na ,·~z qtw n:1o cun ::;ido1o o gc.~vtwnu 
Uv .Drazil, u c 111 t.io püU.Cü a l 'C!Jl'•' Scnta.t;;IO IUl· 
cional, coustitttíJ , ~s na ob rigat.tiio de t·enn•ner :1-
rem ser~ico:; lll'tlSt.:idos par um iutiiv iduo qnalqtH•r 
11a bihliuthec:t Lle u•n reino est.-angeh·o l (.4z)oia
(lo~·. ( 
. . E ' w e.sn1o pot ra a Llmit·ar, .Sr. pr~z'identP, qt\e 
se apt·~~ell !assa á appro,·a,_:oio do corp • Jeni.;la
tho IJruzi!ciro uma p,,ns:io uestu n:uureza! .. 

TiYe occasLio d~ examina•· os documen tos em 
que se Iuud.,u o nosso governo 1 ara dtn· um pr~sso 
t:io revoltante e insolito e vi <JUe aqu•JIIe homem 
fora n·nlwa·lo pr,lLicanw da bibl ioLh"ca de Li sboa 
em ~:!{):~, que Bel'\'Ír_a alli P,O\' algu_1n tempo nc!;tu 
quahdo\de, qut\ depo1s pa~s:;ra a O.JUdant<l d" bi
bliot ltecario, c que por ultimo f,jra tiO tli<Oado chef<! 
d._.::;~a I'"'PRI't iç:it>. 

Quando o S r . D. Joã o VI veio para o B1·azil , elle 
lá ficou : us.•isLiu á guerra dos francezes, e doiJOis, 
crC11> <Jlle em li'Hl, pass.m parn o Br~tzil tra
z_. ndo C•>msigo y:u·tP. dessa bil>liothec:l , ou !lll!n,ns 
llvr<>s e mauuscdptos que pe•·tencião pl'i,·utiva-
lllent.e ao mc.•HlO 8r. D. Jo:t •• VI. · 

P•ll' tod<>s estes servi~os !oi r~t•mpensado, foi 
pallo, íiO pr.incipio pelo bolsinho do rei, c depois 
~·" thcaouro publico. 
Che~ando a "st.a côrln c•>ntinuou n ser eutpr.:

gado na bibliotheca nacional, até que roi nomeado 
olli<:iat-maior ua secretaria do impe•·io. 

s ,•us tmbnlho" nesta mpat·tiç;~o furão retrilHti
d<•s cum os ordenados •1ue r ecebeu. C.omo pois 
se f!presenta agora uma pens,1o C••nc~'<lida, 11ara 
renhsar -se 1\ll p~;soa Je sua mulher, po1· servi 
ços 4u~ elle prcst:ira etn Lisboa como hiblio
~h· ·cut·io, qua ndo nós ainJa não e•·amos uma nn~üo 
tndepcnd~nt.;?' 

De,-,, t<i11da. obscnar <Í camara que a malor pnrt•l 
dt~~S<IS doc~lll<'lll.os coltsiste em tiLulos do nomca· 
çues, e ont cartas particular~s. 

Or,~, nw pm·.,cc q_uu wncoder uma pensiio, nes-
tas CJrcnmstauc~as 1mporta o mesmo qut !tlzor 
um u ltrage e escarn ec•lr de centena•·es du funli
lins bra?.ileiras qu<!, tell'lo toJo o •lireito a s~rem 
soeeorridas ,.elo governo, ahi j;tz•:m na uüs"tia 
e n? eS<jU<!Cimen to. [Apoiados., Na ver·lade· isw 
é stllgular e cxtra.ordinat·io 1 Xofo, meus seub o
r es, qu~ na concessão des<as pensõ~s h a <> quer 
que scj« de fata l e mysterioso. 

Eu ~nbeço, não só na minha provinein como 
em mu•tas outras llOr ontlc tenho andado, !:unilias 
d e grandes sen-idores do est.ado qt\e se achiio na 
pohre1.a a mais extrema, e que e utrel.antu não ha 
quem se lembre ãellas para lheS con ceder uma 
pensão por mnis diminuta que Séja:t Lá existe 

cu! Pernambuco uma ramilia pobre <! veneranda 
C.UJ <? chcf" prestou a,, Br;~zil SN\'ÍI:O< imports.n -
11:-~ss_mus, •IU•) d .. _·Vt.' lU e."'l=.tr r··S'i-it.rados na ntc· 
mor"~ ,J a_. ~<l•-.,ç:lo pr~sc.:te, _e •1u_e hão. de passar 
h po~tcllaaJc, mus tltc hoJe n:to f"' l~ml.oraàa 
P<' lu gowruo' ! ! 1-'allo da f mil ia do d istincw 
b•·a\."u c t.o:ml.•lo cownel J osú de B~rros Falcão: 

O :'in. SK\n~ B oUTJ:os ~e:-;HonEs :-Apoiado. 
<T 'SR. Bll.A:-;u:to:- I::ste ''alent.L• nliiita•· agsigna

lon-s,~ po;· se~s serviços prestados á iud.~p -'ll<k ncia 
do nososo patz .• 

O S~: .• :ókÃR•• - Apoiado. 

~ SR. BR:'-xn~o :_ - :\f ao; ~m quo estn.Jo se a~ha 
a ~ .. ,_, f:tm rldl- !'a. _ma.or pubr.:za; e porque o 
gl)' •! < no_ ll•!l<ln s~ n:1o lc•llln·,.a d~lla? P•>l'que é 
de Pl'<•_vtnc•n, .c ~~nalm~nte por.,uc ~cn'i<;os f<:ltc>s 
an p:~1z u:•o UICl'("CCUt a sua nttr.1n(':io. 

Tomll>:lll alli cxi.-t~m famílias d·c manistrados 
honm•los, que mOJ;,-e"do ~epojs ole haYP.J~n < pros
t·ouo ::rm1des servJ~os <lenmmo suas wnlhArés e 
fllli> >S em collll;l!Ct-> in dig.·n ci;l. CrllU'ei·, po>r ~l<Cnt
plc), n ,; dús . huados d~selnbü,·gador .. ·:.i Avro~ a 
HatnH~ tl t)\t.uunuu·ntc a do fn.llecidcJ · dcs~nlb~r .. 
_tindor Lima Fl"•:ir c. {ApoitUio.~.~ 

o s:~ . l :c'.EH.!U;t H..\ l)Jo! Al:uu.n (Ct11íl ironia) : -
Estes scHhol·~s u:lo prestúrào ~·'rvkos em V sboa. 

ú Sn. J;ln~:m.\.o :_-Ainda mc11cionarci a f~milia 
de _un~ <_ltsttnct•• l~!terat., bra~il~ito que prestou 
YtllH)S!S~I lfHJS Sei',,.1'!0S llfiS let,•:l.s, d~J Ulll hOnlé ln 
<I ti l\ por S0us e~for~os, por se us trllhnlho~ in tel
l~ctua~s adqni.-io nm 11ome nacio .. al conhc:cíd, .. n,,s 
patzas cstraug<'i t-os. Retlr.> ·n•e tÍ familia U<) finado 
padt·~-m•!stre 1.\-Iiguel do S:wram~ntn Lopes <.lamn. 
(.4p~tado>: ) O m~recnne~>to <h:sse llontem os seus 
serv1ço~ httera•·ios silo conhecidos pcl:•' cau, ara 
d;JS Srs. ucput:!dOs e P?i' toJo o pniz, c no ~Dl· 
tnnto _su~t f:um!ta, ass1m co"'o as uutr>'~ que 
llpont•<~, J:l.zem !lO lll'tis tl'i~te est>ldO de !JObr.,za; 
pa•·a_ ella:s n:i_o lla pensões 'ap oiados;, porque não 
woru,, na cut·te, p<H'que niio têm em seu- favor 
algum nmigo !utimo d·• S•·. min istro <lo illlpe r·io I 
l sto e de tntus. (~tpol-lldos.l A família do finado 
p:odr~ L >pcs G:oma, de quê fall.,i, compõe-se de 
S•>LH'llll~•s •1ue borr"s!~~meute t•h·ião .. m sua casa, 
')Ue cru<) por i!l!e a.uuen t:ldas, c que com a sua 
mortu llcãrilo J-edu:<iu•ts á indigcncia. 
t O Sn. S t·:.\r.A:- Ap-•indo ; sàl) sobrinhas lcgl
iolas, c n:io sob!·inl«~S filhas. 
_ O SR. B 11Ax1>Io_: -R ,q nercr.1o uma p Pnsiio ao 
:sr mau ,;lro tlo llllperio, e até hoje :;. Ex.. con 
ser va o •·•·qucl·lmento dch;lixo dcs.-a 1>e,;b·a. f11l.al 
J~ <1uc nos fall~·u o no'br~ deputado P"la pro
\' IDcH& da,; Alagu11s, e naJa de tle~tMcho l 

Quaudo lt~IIIOS pois toda< cstKs fumilias , <: muitas 
Olltrus que c~• n~o c<:mh•''"o, mas que naturulm~ni,c 
dC\'<?m uxtstlr uas dl,·ersos provindas do imperío 
fam ili~s _ dH di -ti netos ser,•duNs do cst<\d, qu~ 
n e ceSStl l\0 de St>CC!lri'O~ dO g •\',•tnO, e que havemoS 
de l\ppnwn,- tlml\ pcnsüo que tem corno base, 
enmo fllnu:un~nt•• p•n·a R Sllil C.l nc~ssiio scn·i~os 
prcs Ln.uos na IJihliotheca ~~~ LisbotL? ' ' 

O Sn. FfGilF:IIU P J·: l\h;t,l.o:- Isso sem duvida 
ó c., . ., de reJac~iio. 

O Sn. BtL\!'OÃO: -Eu lerei a · res.,luçilo para n 
camnra vêr se o qae dig .• e ott não ox.acto. 

O Sn. Ft''UF.:IRA m: !.b:LLO:- O ~r- Marrocos 
roi tnmhem ntf\cilll maio•· de uma das nossas s~cre· 
tarias de estado. 

O S n. Ba,xoXo: - Nilo r• •i por este motivo que 
se lhe conc_cde•l a pensão. A resoluçA'\o diz ., se
guinte: « Ftca nppr ova<la a pensão. etc., em remu
nero7ç<1_o aos scttS se•:viços 111'estados em Li <boa -na 
~-~parhção ~a bib_ltotJw:a publict-<- , E:>tá pvis 
v•st.o q nc nno ex•ste en·o do redacção C<~nto o 
nobre depu.tauo suppue. 
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O SR. P.<.ltANAGI1Á :-De que data é essa rdso
lut1io? 

O sn, D. Fa.scrsco: - A pensiiQ foi eoneediJa 
em 18:35. 

O Sa. BMxoio: -E a resolutão e de 181õ, 
vinda do senado. 

O Sn. PAtt~:<AGOÃ:- E~tá prescripts. 
O SR. Bn ... :m:i.o:- Eu digo qlle sim: e acerca

cento <l'le ella, pelo m•>do por que .. stá concebida, 
correndo no paiz, ha d., produzi~ muito m;\o 
effeito,. por•pl() t<Jdas a< famtlias bra7.ildras cujos 
troncos tiverem pr~stado serviços á nação, c que 
,;e acharem em es•1uecimento e na pLJbreza, como 
as que acabei de mencionar, scmp1·o que oBturem 
par>\ essa resolução a cunsideraráõ cumo um 
ultrage, c ficaráu indignadas. 

Por cons<>guiute chamo) a atten~ão da carnara 
para este ol>jecto, ll;io só pela raz>io já duda no 
pdncipiu dv rneu discurso, de que devt!mos ser 
muito caute!lo~os em ~u;;mcrltllr a cifrn ·dos pen
sionista.;, como tarnb~m porque o acto cuja 
approvaçào se ex.ige· de n6s é indigno d~lla pelus 
motivos que t~nho tido a honra de ma•tifestar. 

Seria, na v~rJa.Je, digno de lastima, ~enhore<, 
que um" pensão semelhante fo3se approvada por 
esta cnmara. . 
Con~luil'oi, Sr. presideo1te, pedindo a•> Sr. mi

nisio'o elo imperio que attenda aos re•lUil~imentos 
bern fundamentados que lhe fo~·em dirigidos pot 
familias braziloiras das províncias, p~dindo cs 
soccorro . .:j do guverno em remunera.ça~J dos sHr
Yi~os prestados por seus f;\llecidos chefes: que 
os n,to gua.rde em sua pasta, como t~rn por eos
t\",me f:tzer; que olhe para essas familias per·
nambnca.nns de qne lenho feito menciio, a .. qus.es 
nem por não terem a protec~ào dos ,1.migos espe
ciaes de ::;. Ex. deixào de ter direito bt>m ftm
dado a serem att~ndidas Isto e certamente 
melhor do qn'l fazer outl"llS de,.pczas que sú podem 
set· justili.oao.las com o silencio do ministro. 

o S!1. s"·'"A: -ll'luito bem. 
o Sr. Rlb<>1E'"O <le An,LL·a<1a: -Sr. prc

sidén!" et> concebo que a cama1·a esta anciosa 
por votar, purtanto pouco direi, para niio cansar 
a attençã() da camar.1 serei breve. 
S~nhorcs, limitar-me-Irei & pOUCfi.' po.lunas; é 

uma cousa aumiravel que no irnperiu do Brazil, 
aond~ a intcllig.,nciu deve te1· tido algum deseu
\"vl vilmnto (apoiados), :lotr.ele 11 illustração 11iio 
de,-e ser uma illusiio (apoüutos), se :;ujdt~ i• 
app1·o~nção da caw:u-a nma resolução concebida 
nos <e~:uil1tes termos. (O m·adoJ• (a:; a lcitun~ da 
•·csolução.) 

Pela exposiçiio ll!Jrescnlada pdo nol.Jre d~pu
tuo.lo l'"r -perna.mlmco c pelos documentos que 
'"-lni existem vej<> que o hom~m a 'l'l.~ ~e rctora 
a •·esotud.o fo1 emp1·cgaJo nn b1hhothcc•• de 
Lisbou éomqu.mlo posteriormente ex~n:cssa al· 
NllJlS cmpr~go> no BL"il7.1l, o pois n~o s~l COffi•) 

Üós po~samos ,;cr enco.n~Jlnrlos Jc :;:rati~ca1· .~er· 
YiÇM pre•tadns a POI"tUj:~a\ flllt\n~o nus mnda 
~rumos colonin desse remo: ~ p•lJS uma ~·)US:L 
absurda que em vc:c Je ser Portuglil, s~jamos 
nós qu.e nos cncart·cguewos de pag.•r taeo~ seL'· 
viços (apoiado.,·): porro.nto, :5r·. presid~ntc, depois 
de um:i. exposição tão heteród1ta dos pret~ns?:O 
s~t·>iços prestados por esse homem a<J Br~1l, 
pela euustituição do impcrio não I!_Odia o poder 
executivo conceder semelhante pensao. 

Quaed farão, senhores, os serviços relevantes 
que prc5 tou o Sr. M~o·rocos ao Brazil ~ F~i el~~ 
por at~u1n tetnpo offictal de um o. sccrctar1a, a vet ~ 
da.de, "ma; isto não é um serviç~ relevante como 
se quer pintar, e por esse senn~o rQcebeu elle 
o ordenado competente. 

:>c nós, serlhores, concederm0s. um~ pensJ:o á 
yiuva do, Sr. Marrocos por esses_serVl~Os qtlc se 

alleg<'i.o. n·Xo vamos . com isso autorisar a. b•i!IS 
as viuvas dos emprep;ados passaloa, presentes, 
e ruturns a vlr~ul nos pedi~ p~nsões ·e knças? 
Não s"ria esse u.m precedçntJ terd.,el ?. Certá
mP.nLe, ·senhores. · 

En, s~nhores, como tenho por· nonna, em qucs
tõ~s semelhantes, d~clarar so!mpre o meu ,-oto, 
não me C•)nt.,nta.ndn de o dàr sy,nboli~amente, 
por ~~so é <tlte pedi a p <l•vra !?ara d.lcl,r:u· á 
camar't que vot•> contra a pens>\n qae se quer 
dar á viuva do Sr. 1\brroco~ pela presente re
s.,lnção. (Apoiados.) 

Julga-se a mt~teria discu.tid,,, e posto a votos o 
pNjccto é rejeita~o ll!lanilnement·'· 

13E:iS DA C.\.P~LJ .. .-'1. DE n'Altlli.; 

Continúa a 2~ diseussio dv J!L'ojecto que d:í. 
destino . aos bens da. capdla de Ite.mbé. · 

o S1" .. F.i~u.oira <lo ~.1:<""1.10!- Srw pres~
siucnte, quand" pedi a palavra sobre este pro·
ject• jul.,.ava que eUe s~ achava em 2• di~cussiio, 
e pret.m~í a então apras •ntar algunuls n•z5es que 
demonsto·nssem que ontra. de\·ia s~r a sua re
dacção; isto e, eu queri;t ·<jue ·~údos os rendi
mentos do enc.~pellado de Itambe foss,)m appli~ 
cados em benafici' dos cst;tb•lec.ment• >~ <le caridaJ.e 
d<l. pr,winci_a de Pei·nambuco, e portanto _q_uc se 
não ·c d~duz1ssJ um terÇO pura o h"sp1cro de 
PeJrv II, e e~tabelecimenta dos rne•ün.•s cegos 
d.~sta cõrte, conforme proptmha o pz·ojecto; como 
pnrém ulgnns nobres a~putaJ.•1S que .:.<e uprese~
tárào impugnaulo o proJect .. j Cl>ffi. razoes que nao 
m ,, p:tre~érii.o sutli.ciente; pa;·a ser reprovado, ou 
ao menos udiacla a SUQ oiiscnssào), wmareí em 
consid.,ra~ilo algu•nas observações qn~ ·forlio rcitas 
neste se.n tíJo·. 

o que p.-im~iro CllceL•Jll esta discL<ss:io flli o 
nobre deputado p3lo M:aranhlio, d zendo que havia 
t·ecebido uma cullecçii.o d.: impr~~S•Js, nus quaes 
se Mntestava o diteito que a assemb!~a gerar 
tinha de disl'<ir desses b •ns : que o nog.,cio se 
ucha.va pendente de lide i_udiciaria, e que em
qn~• .. t•.• nilo fosse .;!lo decldLU•> pelo pocf~r C•>m
pet~nt" no". Jcviamos abstar de wmar qulll
qrtet• dedsiio s..,b,·e elle, 8 •·. pr~~id•:ntP., ~~nd•l eu 
i 11ten.-indo nesta eaus.t na qu.ahd 1de de JUtz dos 
feitos da fa-.enda de Pcrna1nbnco, e<tolt habili
tado a. dar á casa tüdos os osclor.,chnontos que forem 
precisos a semelhante respeito. 

Em lRti on 184;> o procumdor· fiscal da provin· 
cía ele P·!rnambuco requer·<lu UUl sequestm nos 
bens do encape llado d~ ltambil, em consequencia 
11~ nt\o ter a misericor.tia de Lishô" crunpritlo 
as ob.-igaoões a. que. estava suj~its. pela t·es
pect\ va instituição; o seq ucstt•o f"i feito, e tendo 
se protestado coJntra. ellc po•· parte do procuta
d o> r da miserlcordia do Ll~l!ôa, dem~Justrou-se 
perante miru e!n prlm'"íra instancia, e Jepois 
porant·~ a ··~laçao d<! d!slnc.!-(' ~an Mgrtnda; que 
n misoricorJ1a de L1sbua nrlo tmha eu.mp o"ldO as 
sua;;; obri"a~ões; a 'lue lend., cotH<'~uiutemente o 
encopcllu~o ca.hiJo em cormni-so, " fazunrla pu
blic~ v dlt·eita do nssottnir a po.<sO u domínio . 
<.h:sse~ bens, tinha na ÍÓl"liHl Jo al\'lll"Ú. do H de 
Janeiro <lo lóS07, o d" outras leis an~et•io•·es que 
os mano.la CL1c<~rpomt• _aos_ pr1Jp1:io' nacionaes. A 
sentença proferi\l!l por m1m fot confinnnda. p~la 
relação dc distncto ~m um sogu.no.lo.> aceor,lao, e 
depois das partes . terem rcc_orti~o em •·•wista 
para ,:, supr~mo tnllllnal tle JUStl~a, c$tO neg.m~ 
!he •\ re\"iSta, julgando liquido o direrto da fa
zenda nacional. 

O Sa. D. F&.~NCISJO:- Creio que V. E:.. está 
enganado. 

O Stt. FIGU>;rtt.-1. l>E :\Ir-:r.L<l: -NJo estou, por
que flli juiz do fj)it<! e ti\·e d~ e::Mntur o accor~ 
dão do supremo tnbunal de JUStiça.. Em canse~ 
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quenei~ do accordão do supretuo tribunal tra
tou-se de exeoutar o neeordiio da relação, e 
enL:'iú o procurador fiscal, I'cquereu ~re,; cousn:s; 
primeit·o, que se fizesse o inventario e lwal!a
ção d~ todos O$ ben$ do encape!lado c_om_? dis
punha o al..,arA de a de Janetro Je .t<01 ; se

. gundo, que fossem cit>tuos os rendeiros dos bens 
do eneapelhtdo para entraYem para o thcsouro 
eom tod.,s os t·endimento~ pert.)ncentes a esse 
cncapellado, que não tinhâo ainda si<io pug()s, e 
'que pertencião á f11zcnda nacional; o t"rceira, 
~ue fossem desp.eja~os os rend ciros e se. av_a
ltas~m ns bemf~•tonas que nlguns delle~ tn1hao 
feito nos bens. Daqui resultãrão tr.:~s ditferentes 
:processos. No pruccsso sobre os rendimentos 
oppóz·se por parte da misericordia de Lisbóa 
que elles se niio devião ao theS<lUro, e ent.'io de novo 
procurou-se entrnr na questão, qne já. havia sido 
deci lida. anteri-ormente pelos tribunaes. 
E~te proce~so foi decidido tanto pelo juizo do.~ 

:feit•>S da fuzeuda, como pela relaç.to do Jistricto, 
·e porlanto se pende do supremo tribnnal de 
'justi~a algum recurso de l'evista, \"ersa elle 
unicamente sobre os rcndirnentcs desses hens, 
·1·endimenLcs a Q.UC a misericordia de Li.~bõa en
.teudeu que tinha d ireito até á época em qne se 

·principiou "' execut:tr o aceot·,liLo ;n·imitivo ua 
rda,;iio de Pernam\mco. [sto, porém, nada 
inftne na qne,;tíio principal relativa ao commisso, 
que foi deciditla · contradktori;uneat" depois c.l~ 
dar-se sobre ella uma longa dis~ussão, e de tar 
~orrido todos os tribunaes do paiz. Se portnnto 
A questiio principal está decidida, c se, como 
sabe o nobre deputado que encetou a. discus•rio, 
res .i•<dicata p>·o~:,n·itate habetw·, não se póde des
truh· os caso~ julgad<>s, csto\. claro que nào pó.le 
mai~ t1·atar-sc da quc~tlio do commisso. 

No folheto <}Ue apreseutol\ o nout·e deputado 
e que SU}>ponlt.> sm· ü rn~smo que t.~nho em m:ios, 
não vem declarados, como devi:Io e como ~ra 
pnssivel que fossem, os ultimos julgados dare
laeão ào distrido e Jo supremo tt·ibunal, e aess:.1 
falta; aWls digna de reparo, attribuo o ter o 
:Ílohre d~putn.do julg<do que o que. haYia sobre 
esta matel'ia se limit.ava ã ~entcnca de primeira 
inst.ancia que eu dei a 7 de Agosto (.!e li:H.'2, e 
que é a seguinte; ;u). 

ParEe?.-me p•ris que as duvidas que apresentou 
o nobt•e de!Jllta,lo nito pr•Jced,.m, e é extraordi· 
nariu •:ue " reprcsentaç:iu impressa que apresenta 
a mi~"r;c,,rdia dQ Lbbôn n:lo tl'aga, cumo podia 
fazel-o, porqutl ml!ito tcnrpo tem decorrido desde 
a sentença de 1• insta11cia até hoje, os accordiios 
da . relaçiio do districto e do supremo t1·ibunal 
sobt•e a questão principal. Ora, estando deci
dida a qaosti\o principal sobre o ~orr.mis;;o, e~tá 
tambem reconhectdo o direito da fazenda aos b<m~ 
Q.o cncapdlado, e nem os administradures o con
testánin em seu requerimento. 

Ellcs ahi apenas ,~negão que a misericordia de 
LisbOa, como corporação de mão tuorta, em vir
tuJe de di versas leis c do alvará. de JG de Se
tembro de !~li tinhu direito á posse e dominio 
des<es bens; mas ess~t o.llege.ção não pôde ser 
admittida no caso vertente, porq__ue se trata de 
bens de capellas, em que ella nDo tem senã" a 
administraçãe, c que cabem em commísso quando 
seus ndministrador"s não cumpt·em as obrigações 
a _que estilo suj<:itus.: Ora, nao tendo sido cum
pridas CSStl.s obr1gaçocs, os bens da cap~lla de 
Itambe cahirão em eommisso, e por consequencia 
o direito da. fazenda é incontestavel. 
· Sr. p•·csid,;nte, foi em conscqueneia. do reco
nhecimento c.l ·ss•; direito que em lSi:>l) a as:3em
bléa {ieraL mandou vender esses bens a toda e 
qualqu~r pessoa que apparecesse para os com
prar; mas corno dessa venda resultas.;em em ba
rac•JS, e t.tlvcz a off~nsa dos .. direitos mais ou 
picno~ l~gitimo.; daquelles que, como rendeiros, 
Já possutão esses bens, a-· assemblóa geral por 

I outra lei do anno passado determinou que o 
governo pudesse vendel-os ás pPssoAs q no delles 
estavão do po~se, e ~uo ndles jã tinhno fdto 
bemfeitorias. O pr<"·cedllnento da a;sembléa geral 
não podia ser nesta parre mais funda lo, nem 

·mais C()nvenientew 
8r. presldet:1e, o projecto manJn dnr duas 

terças partes desses bens, depois de coliYert idos 
em apolices da di\•ida pul>lica , aos estabeleci
m~ntos pios da. prcvincia d.:~ Pernambuc.,, a a.rbi
tlio do me~mo govero~o, e o restante ao llospicio 
de P,;dro li e ao instituto dos meninos ce~os. 
A camara me perroittit·á q1te fa<;a algumas resu
midas re:tlexões a este l'Cspdto, aflm de mostmr 
d,:sdc já que esta segunda parto do proj~cto não 
de\"e ser app•·ovaàa 

Entendo, Sr. presidente, que todo o ren•~imento 
des~os bens deve pertencer au~ ~stabcl<,cuneutos 
de caridade da provinciu de Pernambu~u. Em 
primeiro lugat· direi que segundo documentos 
officiaes que Ce11ho er<~ meu poder, <: que t~m 
><ido ap1·esentados por todos o.< pre;;Hlfnt~s tla 
pNYiucia de PP.tnambuco e~ seus relatonos á 
assombléa provincial l'tl:!pec~l\-a, esses estabele
cimentos u:io têm os rend1mentos necessarios 
para as snns despezas, e que as pessnas que a 
dh•s noJem recorrer niio aehüc nelles os meios 
e accÕu1modações convenientes para ~~ p ,d,!l',·m 
curar e tratar . . O hospital <lo c"ridade e o dos 
laz,\r .. s de Pernambuco têm uma divida nmito 
grande; o p~ra se i)O.letem sust~ntar sào subYtJrr· 
cionados paos rend1mentos lJrovmcu:tes qn•: todos 
os anno~ se V•Jtão para esse fim. 
' 1)1·a, sendo isto nma verdade de facto, porque 
razü" se n •lo applicarà toJo o rendimento desses 
b<'ns pam aqudles estabelecimeutos, aLtentas as 
crjticn..; cin..:.uu\sta.ncia.s em que se achri.o? 

Eu cn:.do, ·sCllhor...:s, se 11a Y:lntag,~m em soc
COl'l'úl' á pobreza do mo de Janeiro tambcm a 
hn em socc€u'rer á província de P<!rnnlllbl\CO, 
cujos meios s<l~ mais e~cassos. O hospicio de 
Pe.lro lf ach:t-se a cargo da santo\ casa Je Misc
ricoa·Uia da. côrt1~ , e ninguen1 igllora os aYuHa. .. 
di$simos · r~ndimentos desse estabelecimento ; 
nin;;:uem ign··•·n Q.UC sendo o Rio cl~ Janeiro um_a 
cidade populosa c ab1~nd"nte de avult,<do., c"pl
tac~. acJnt~ce muita.; ve~es q•tc pessoas tallecem 
deixan.Jo 500 e GUI):OOO$ a esse estabelecimetlto, 
qn~ p.,r sua fôrma augutenta tvdo~ os dias os 
seus cnpitacs, a ponto de, dentro de mui pouco 
tempn, vir a_ Sel' poss~iJor de toda a citl_ad~ do 
Rio d~ J;lnetr<', se nao se puzer um hn11te a 
essa absorp~·io. 

Parece-me que R miseriwrdia da curte pôle 
bem disponsar oSS;$ :~u~ilio, "o passo_ qnc deU~s 
n•io podem pr~scllldtl' os c<tabelcclmcnlos de 
cariJade da pro,·inci:. de Peruambuco, que por 
ft\!ta dellcs definhito consldemvelme nte. 

Demais,· Sr. presidente, parece-me que isso 
mesmo era mais conrorm•! oom as vistas uo 
instiwidor da capclht, Andr~ Vidal de N"i:roiros, 
visto que e~te •leclat·oll que o rendimento d••S 
bens qtte ddxa\·a fossem npplicados ao ~~samento 
de o:rphii0s, ao soceor•·o ll<J~ pobres, e no cura· 
tivo dos doP.ntes c estabelecendo esse encapcl
lado na pr•JVincia. ue Pernambuco, quiz qu~ os 
beneficio~ resultantl!S de sua instituição se opc
ra~sem subre as pessoas que alli se aehaviio. 

Port.anto, querenJo que es;cs rendimentos seji'io 
applicados aos cstabeledmcntos de carhl~de da 
minha proviucía, parece·me que vou mms con
f.,rme Ú~ VIStas dn instituidor (apOiado<$ ) dO 
que a.quelle~ que lhe qu~rem dar outro destino. 
Ac~resce, finalmente, Sr. presidente, que n1~smc> 
por leis ger"es já se tem rcccnhec1do que os 
b•!n$ que pertencião a certos estabekcimentos 
pios, e q Ut! ao depol s tiverào certas a pplico1çõe~, 
dcvião sor applicados para as p.·ssoa.,; nece.,sl
t;.J.das das prtNincias em que esses bens e:o;:is
tissem. Assim, 1Uàndo se ~xting•üo o convento 
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dos paJre.s Thereceos de Pernambuco-, se deter
minou que os rendimentos dos . bens desse con
, ·ento serviss.em para· um oollegio de orphãos e 
<>r(lbãs ; quando se extingui o a congregaoao dos 
padt·es da Madre de ·ueus tambem se detenninou 
que &e applicassem os seus rendimentos para 
os estab_elecimentos de caridade, e finalmente por 
uma · l e1 de G de Novembro de 16'27 se deter· 
minou igualmente que os legados pios nno cum
pridos ftJssem applicados para os estabelecimenoos 
de caridade dos lugare~ .mais visinhos. . . · 

Ull Sn. DEPIJT.•no. -Isso é o que se não ·po-
dia !otzer. . 

O Sn. FitHIF.IIl-'1. oe :MELLO:-:!'.!ns ·é o que está 
feito, e se o nobre deputado quizer destlnvolver 
as !'azões porque isso se não poderia · fnzer, en
üo cu. verei se ellas são procedentes pa1 a lhes 
r esponder ou ·niio. Parece-me porém quot é muioo 
conforme à nossa legislação e aos precedentes j& 
estabelecidos, applicar-se os rendimentos dos bens 
do encapellado de Itambti para os estabeleel
mentos de caridade da provineia de ·Pernambuco; 
4 misericordia da cõrte não neces~ita delles, que 
são por ns~im dizer uma migalha, . entrEotanto 
que naquella província podem fazer muito bem. 

E' esta, senliores, a minha opiniiio. Voto pelo 
projecto ; e · na 2• discussão apresentarei sobre 
<~lle uma emenda uo secntido <:m que a~bo da 
c:r.prlmlr-me. 
- o Sr. ~i beiro de A-ndrada:- Sr~ presi
dente, acho-me n'unia srande difliculdade. O n<ib1·e 
deputado que acaba de sentar-se informa-no.;, não 
C01n a sua autoridade de magistrado, mas com a. 
sua reminiscencia de individuo, que a· questão de 
que se trata não se acha pendente em ~ua materia 
principal da decisão do supt·emo tribunal de jus
tiça; mas o nobre deputado me pP.rmittirâ que lho 
diga que cstn suO\ iníonnw;ão se ncba ·em contra
dic~âo com aquella que .a eontmissilo obteve do 
go\·~rno, porC)\le elle declara que a questiio · do . 
commlsso se acha pendente do supremo· tribunal 
de justita. Sou, pois, obrigado a insistir na mesma 
argumentn~iio, e se bem que preste âs palavras do 
nobre deputado toda a fé e confianra, todavia elle 
é homem como nós; a sua mcmoria póde enganal-o 
pódc falhar, e elle julgar quoJ não se aclla pea: 
dente o que dtJ facto cstn. E tanto mais assim o· 
creio, quando o nobre deputado niio desconhece 
que o governo, interpellaao a este respeito, devia 
jndagar convenientemente a.questão, e informar
nos Cltnctamcnte do seu estado •. Ora, o g>vrrno 
informa-nos de que .a 'que.tiio principtll está pen-
dent~. · 

Jl.wu:ss Sns . DEPUTADOS : - Niio ha tal. 
O SJt. Rmuno n: ANDRADA: - Mandem os no. 

brt>s deputados -;ir as informações do governo, 
leiiio-aa, e depois hiio de confessar que tenho rn

. zào. Continuando, porem, direi que se. a questão 
.ee acha pPndenle do supremo tribunal de Justiça, 
que impol'tu que o recurso de r evista não suspenda 
a exeeuçiio da sentença? . 
· P6do-se prooed er· á. arrematação dos b ens ; po· 
rem isto não im~ortn a consequencia qut! se deve 
proceder á distnbukii<> dos mesmos bens ? Eis 
aqui o que não comprehendo. E para. qU:e essa 
:anemata.;iio? Para q ue quando a sentcn~a relati
Y:amente ao commisso seJa dada contra a fazendo. 
publica, í$lo ·e, quando se declara que ós legados 
subsist-em, devem produ;~;ir o seu effeito, se venha 
e1n vez de recorrer aos cofres publicas recorrer á3 
düferentes corporaçõ<IS· para arrecal!ar esse di· 
nbeiro, se venha dar mais trabalho áquelles em 
;pró de quem se tenha dado o. sen_tençn •••• 
. o Sa. A UGUSTO DE ÚLHl':IJU.:- Està argumen-

t.aDdO &Qbre uma.bypothese falsa. . · . 
()" Sn. RIBEIRO· DE ·ANlla.o.OA : - .E. senhores, 

.:omo.se vai fazer uma lei. perfeil.amef!to. bypothe.
TO:IIÕ .(. 

ticil, que esta de~ndente de uma deeisilc do po-· 
der ju.cliciario? Como se ha de dispi>t· de bens 
quando se não sabe que est:o disponi,·.;is·~ 

O Sn. FlCUEHU oE·MELLO: -E' um ca~t~llo que 
está fantasi~ndo. 

O Sn. Rmt=:mo r E A:snR.\DA : - Se não ó esta a · 
infonnacão do governo, têm os nobt·es .deputados 
um meio muito evidente, mui~ claro de contra
riar-me, que c ler a informação do··goTern·o • • · •. 

0 Sn. AUGUSTO DE 0LtYEUU..:- Leia alto toda 
a informação. . . . 
·9 Su. Rwmao DE A:>mt.U. .... (d.cpojs de ier a · 

in{o~·rn(lçiro) : - I.ogo, de que se trata aqui? Tra·: 
ta-se da arrematação dos bens, mas nno e contra. 
i slo que fallo, fallo contm a d istribuicão que se 
quer detcnninar~ O que é ce1·to é que a questão. 
esta ·pendente do supr~_m<'> tribunnl de Justiça. 
que o ~overno declara u;to mesmo : sendCi assim, 
s" o tnbunal pôde decidi r que esses bens não· 
cahlrii.o em comrniss<-, a consequeneia ê que elles 
ni'lo se pndem dist ribuir , porque seri:i Is to ~eu..: 
mula r c;lifficuldades _para · aquelles que, se o com-· 
missa for julgado nao subsistente, tenhão de arre·· 
cadar os mesmos bens. · . -

Mas, SP-nhorcs, ainda· ba uma outra <juest§o., 
Supponbamos que o supremo tribunal decide que· 
~xfs~ commisso: ainda.· .. assim, 12_0r que . motivo 
havemos de despojar as instituiço~s de caridaie 
q"e t\:m d!reit.os a taes bens · paro.. dál-os (1. 
outras corporações1 Eu.le1·ei e peço que· se tran
screva á Integra da lei de .6 de Setembro. de 1827: 

" .•ht. 1.•· Fica dérogado o alva rá. de 5 de· Setem-, 
bro ·de 1786, pelo qual e1·ilo applicada.s .ao hospi
tal 1·eal de S. José da. cidade de Lisboa as duas 
ter~ns partes dos legados não cumpridos no terxi· 
torio do imperio, com r eserva sóroen~e da ter ça. 
parte :para os hospitae~ do paiz. , · 

« Art.· 2.• Todos os legados p ios nlto cumpridos· 
no imperio ficão applica.dos in solidum acs bospi·. 
taes do districto respectivo. 

cc Art. 3.• Nas provincias em que por ora. não 
ha hospitacs de caridade dar-se-ha applicação dos 
mencionados legados á crE:Bção dos expostos. » · . 

Ora, por que motivo. hnv~!ços dn . derogar esta . 
·lei ? Se são l_egados p•os nao--pertencem aos hos
pitaes das locll.lidades onde existem esses bens ? •• • 

O Sa. FIGUBIUA. I>E MELLO: - Não é IegBdo pio 
isto, é cmca~ellado; ha differença entre capella e 
legado pio_. Essa .lei al!plica-se p or ~nduC\~1o unJca.· 
mente; ro1 nesse senuâo que flille1. . 

O Sn. RlnEIRo .I> E ~-x>IUDA : - Bem ; se os· no· · 
bres depubldos querem dar uma applieaçiio-a esses 

. bens encapellados, então-neste caso digo que se dê 
a applicação já decretada pClr lei; para que alterar 
a lei?. .. · 

o Sa. Avacs:ro DE· OLIYun.~. - Não queremos • 
o . s~ RIBEIRO DE A!<ODRA nA : - Os nobres depu· 

tados querem fazer B distribuição por difl'erentes 
cor poraçoes ••. 

O Sn. AtiousTo oE OuvEIRA.; ..- E' o project<> 
quo quer. · 

O Sn. R:mEino DE A..·mru.DA.: -Pois entAo man.
dem uma emenda neste 8entido ...,.. pertencem os 
bens encapellados aos differentes . llospitaes que · 
estão situados nas localidades em que eri.stem 
es1es bens ; - assim viráõ a pert.!ncer á Parabyba : 
os bens que ~stão situados nesta, província. e a P er· , 
nambuco os que alli existem ; 1111sim dá-se appll-
cat.ão em confQrmidade da lei. . · • 

Se entendem, - pois, o$ . nobres deputados que 
devem se dar a taes bens uma. -appbeação que já: 
está. decretada, em virtude da lei que · aeabo d&· 
citar, alterem a resolução neste sentido ;·roa.seomo ' 
cu en~ndo que a questão ainda està pendente do · 

. supremo tribur.al de justiça, como declarn a infor • 
2 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 16/U11201 5 09:52 - Pêgina 1 o ae 23 

10 SESSAO El'll 1 HE AGOSTO DE 1855 
maç:Io eo governo, vejo-me obri~ad\l a. votar con
tra o projecto. 

O Sr. Fcrrc.lra <lo Aguiúr: -5r. pre • 
sidente, nunca suppuz que um projecto t:Io simpl<!s 
em snas di5posiçõcs. tão fúrte em l!ua base pudesse 
ser atacado tão \"iolentamente e com argtun~ntos 
que realmente n1e pareMm, perJoem·mP. o; honra· 
dos membros que o teu1 combatido, muito ruteis 1 

Houve atê um honrado membro que pretendeu 
que a adopção deste project:l iria oti~ndcr attri· 
l)uições do poder judiciario, e que a asscmbléa 
gerol, approvando-o, transpunha a l?roita de s uas 
attribuições l levando mesmo os seus escrupulos 
ao ponto de affirmar que os bens encnpella.dos, 
\lnta vc~ cabidos em commisso c de ... oh-idos ú. co
rva, pass•n·iio necessariamente com todos os onus 
do que se acha vão anteriormente grarados ...• 
· O Sn. ARAUJo LI:M.\: - Não disse nec~ssnria· 

mente,-disse que haYião duvidas. 
O Sn. FEnn.Enu. I>E AGt:tAn.: - Sr. presidente, 

1odas estas observações serião talvez muito bem 
~abidns ~ando houve de discutir-se a lei n . ;)S() 
de 6 de :sete1nbro de 1$;)() (apoiados).... · 

O Sn. An.wJo Lúr.-~. :- Já me dccllu·ei contra 
ella. 

O Sn. F.>:r.a:>:rn.\ DE AGt;nn: - AgJru não se 
póde .declarar contra ella, ê neccssario que se faça 
o. ~ue essa lei prescreve •... 

O Sn. An~t:JO Lnu.: - Põdo revogar·lle •. 
O . Sn. FEnnEJnA. I> E AGUIAR: - E" possi \·c I, c 

o.unndo quizer apresentar uma moção neste ~;en
tldO poder;, então faUar contra; porém argumentar 
contra a sua disposição, emq\lanto nilo fór ella 
re'l"ogada. e deduzir prova ·contra uma resoluçlto 
que nella se fh·ma, pw cetio o não póde faze1·, 
po1·que p or ora é lei do p:l\z. (.4.poia:àos.) 

Mas, dizia cu, e repito, nessa occasião, sim, }\O· 
del"iuo ser admissíveis quaesqller r cfioxõea qu.e 
tendessem a frustral- a adopção ile;;sa lei; mas umn 
,'ez ella. adaptada, me Jlarece s<lr forçoso respeit.al·n 
em todos os seus el'fettos, ainda qna11do a algu~m 
pareça util a sua. rev.lgação, Tanto a lei já c1~cla 
nunca foi encarada pe1o corp~ legislativo como 
inconvenienoo e es:centrica de suas attribuiçõcs, 
que foi ella mesmo quê servio de base ú lei n. íiSS 
d~ G de Setembro de 185!;em que se estabeleco?rio 
condições para a Yenda dos bens da capell11. de 
I també ; assio1 como sern: agora de fundamento a 
t•esoluçiio que actualmente occupa a attençiio da 
cosa. 

E, perguuto eu, essas obsen·ações, essas impug
nac;ves que se têm feito cabem na resolução quo 
.Uscutimos? P or certo que niio, porCJ..Ue uma vez j ,\ 
determinJ~.do por lei que esses bens tossem vendi
dos, uma vez jà estabelecidas, tambem por lei, as 
~ondiçõcs em virtndc das quaes 'so deve realizar 
essa venda, ó claro que nestas circumstancias o 
poder legislativo estii. no seu pleno direito résol· 
, ·endo âcerca do producto dessa arrematacilo, 
~onforme entende mais conveniente ...• 

O Sa. AR.\.um Lnu:-:s'ão é conse'lttcnciu no· 
~cs3ada. 

O Sn. );'.en:u:ra.~ DI:: AGvan :-E' con3equencia 
da lei de lSõO e co,-rollarío illcontestavel da de 
18M. Se por nntura esta resolução exorbita das 
attribui~ões do poder legislativo, então a outra 
tambenl . exhorbitava... -

O ·Sa. !t{E:NDES m: AÍ.llUDA.:- Não, ha dllvida. 
O Su. FEnro:t.!lA I>E AGtrrAR:-E' o que nego 

ao honrado membro, e por simples dcmoo.stração 
basta diier-lbe ·que ella é hoJe lei do paiz, e 
cpntra a qu:ll n inguem póde ·proceder, nem con· 
testar os sens etre1tos legitimos emquauto nilo 
.!(;1· revogada. .. (Apoitldos.l · 

O Sa. MEXnEs :O.E Auu.o:rn.~ : - Isto é otttrn 
cousn., e questão .diticrcnte. 

O Sa. FEnanlu. DE AGuun : -E porque essa 
lei d~ 1850 estaYn fórA das attribuiçõe:; "do po· 
!ler legislativo ? Por ventura Jlão estava na es· 
phera das atttibui~ões do })Oder le~islati\·o, uma 
v~z que cs bens da eapelia de Itam\Jé tiuhão 
cabido em commisso, dar-lhes o destino que lhe 
parecesse Dlais acertado '! .•• 

O SR. At\.WJO L1:11.~ :-Se ha que:~ti\o pendente, 
nilo. 

O Sfl.. F~::l~nt:IR.t DE Aour'n:- Eu ir~ i :l ques-
ii\o pendente, -

S1·. p1·eshlente, aqui sl. poderia, n. meu v eJ:", 
Jn-~vnleccl' um.:~ quesrão, caso j:i. não esti ... <JSIIe 
decidida, isto é, se por Y~ntura es:~es bens ti· 
nb;'io ou nii.o cnhido em commisso; para mim é 
'!ate um ponto liq_l.lido c averiguado. Seria tam· 
IJom neccssario ventilar ttmR outra questão, que 
é saber se os bens da capella de Itambé, sendo 
gra\·aJos com onus pios, uma vez en~orporados 
nos proprios naeiooaes passaráu com o3 me:>· 
mos onus? 

I>am mim ambos estes pont.os estão fóra de 
todn a duvido, quer quanto no commi$50, q11cr 
quanto á exrJneração de ·todos os onu.s e cnear· 
gas a que crao e>ses bens su;citos. Relativa• 
mente M primeiro est•i ahi o a.l vani de 
1 t de Janeiro de 1807, que corta to~a a discus• 
siio, estabelecendo o commisso de todr.s aquelleç 
bens com cujos rendimentos se não timbão cum
prido os anus de que clles se acbassem ~:;rava· 
~os_. _Niio ho. duvida que nesta parte o poder 
.JUdlCtal procedeu em re_ttra mandando scquo·str(ll" 
esses bens, o que foi jnlgado procedente tanto 
na primeira como na segunda ínstancia, e ·ntê 
em gráo de revista, sendo esta definitivamente 
jul~nda pela relação do Rio de Janeiro. O hon
rado membro que me preçedeu. om favor do 
proj c c to csmerilliou este negocio, mas mo parece, 
quo commetteu uma ioexactidão. 

Fez-se, ú yerdaoe, o sequestro dos bans da 
capella de Itambé, quo foi j ulgado por sentença, 
npezar da opposição que a elle se fez ' a rola
ç:lo de Pernambuco, que a principio confirmou 
esse jntgamento, por meio de emba~:gos o jalgo11 
in6ttb5istente, conforme existem aqui os docu-
mentos. · 

Em conseqnencia disto .n fazenda publica . in· 
tcrp,jz re,·ista, e o supremo tribunal do justiça 
~onceJeudo-:.. designóu a relaç(Lo do Rio de Js· 
n ciro, a qual, por uma sentenç.a digna por.ccrto 
J o sun imparcialidade e illustração, e n•andou 
snbsislir o sequestro com o fundamento · de que 
e ra procedente, visto como em conformidade do 
dispo~to tio alvad: de U de Janeiro de 1007 
ilquellts beus sequestrados ha\'ião cahido em 
cc.mmi~so. 

O SR. }'IGUEtnA DE :!I{Er.Lo : -Eu atú fni é.e· 
cutor desseaccord~o. 

O Sn. F.E.Rn.Em .... Dl'. AGur.w.:- Agot•a, pergun~ 
t!ll'ei., estab_elecido assim o commisso em s_upr_c· 
ma mstãncta esses bens passat·ão no domimo 
d:l. noç:Io com a~ onus que tinhão ou não? 
Por.l n1im é ncnocio tão corrent~ qu~ nem . 
tnc11mo ainda :&crad!to quo um honrado. membro 
quo em outra sessão impugnou o projecto o 
t rou:~:esl!e em du ,-ida t 

Eu convido ao nobre deputado a exan1inar 
uem U~du u disposkües legislativas que exis· 
tom n este respeito, e e>tou pers uadido de quo 
elle as terá consider;~do depots qn.e seu csplrito 
se achou s~riamente oceupado de semelhante du· · 
\-ido.. . . 

O ~ 18 da c:&rta ·de :lei de 9· de Setembro de · 
. lí69 ex:prilne-se-·· da· mnneira seguinte: « Seodo 
·exorbitante que os instituidores de capellaa r"n· . 
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dadas sem tlrecede~· autm-id&de ,·égia, depois de 
frauda1·em à minha conia nas sisas e nas outras 
lmposi~ões publicas .•.. etc. Mando que todas as 
que se aehüo devolutas, e daqui em diant~ se 
ae,·olverem :i. cor•)a, ou por commissiJs, ou po1· 
serem ,·acantes, se entendüo e fiquem li'l:>res e 
isentos de todos os encarg(Js nellas impostos ... » 

Et1tretnnto; senhores, todos sabem, '.l a casa 
Jliio ígnol'a que este artigo de lei foi re\'O"ado, 

.• (nt antes suspenso pelo decreto de 17 de Julho 
dü 1778; porem tamoeru ninguem desconileco quo 

·dezoito annos depoi~ o o.lYJu lL de 20 de :Maio de 
1796 mandou revh·er e pór em ~ffcctiva execução 
esta disposição, alé com mais força e restricção, 
porque n~m mesmo iaentou as capellas que e.rào 
Jnstttuidas com autoridade r~gia, que pelo alvará 
ue 1769 erão isentas. 

A camaro. me permitiir3. que lê a essa uisposição 
ultedol·: " .... Sou servida instaul'ar os ditos 
pe.rag1~phos rum dellcs e o 113), com as exprcs
sües e nddições proprias que app1·ove na maneira 
;;eguintc : Sendo exorbitante que· os instituidores 
de capellas fundadas ai-nela com autol'idade nffgia, 
dt>pois. t:le f1·audarem .... etc.: Mando que todas 
que se achão devolutas, e daqui em diante se 
devolverem á cor{•n, ou pm· commissos, ou por 
serem yo.cantes, se ent;mdüo e fiquem li'~-'''cS e 
.iGcn.tas d~ todos os enca1·gos néUas .imp,,stos e 
.dissolu.tos os ~>ituul<~s, ou uniões & b<:ns, dcter
mina.los pelas instituições, Julgando-se todos 
(le~olutos 't conla como allodiaes vacantes. • • » 

N ate-se beu1 q uc pelo proprio alvará erão res
peitados os onus impostos aos b~n:s vinculados 
com autoridade régia. entretanto que pelo SQgundo 
nem mesmo ~ssa. a.utol'isaç1io deixa de toL'1lar 
<J3ses heus a.llodinos e isentos de quaesquer o nus. 
Po1· conseguinte jú vê o nobre deputado a quem 
me 1·etiro que ainda quando houves,;e precedido 
licença da corôa para a instituição da capella. de 
Ilmnbé, . em vista das disposições que acabo. de 
cit:lr c !~r, esses bens cabidos. em commisso pas
Sllrâu como Dllodiaes, e livres· de todos os en
cargos de qualquer natureza, pam o dominio da 
nação, sendo que por isso se não pôde razoa
velmente sustentar que o corpo legislath·o não 
1~nha o pleno direito de dispó1· de.sses bens por 
lhe obstarem os encargos e as intenções do in$·· 
tituidor dessa cape!la. (Apoiados.) · · 

Sr. presidente, en não comprehendo como os 
nobres deputado,; procurem encarar esta questão 
de maneira a tornarem a resolução que se dis· 
eute. dependente da decisão que o supremo tri
bunal de justiça haja. de d'!r sobre o pleito que 
perante ello pende! Disse um nobre deputado 
~ue impugnou o projecto:- no2 iríamos fa2er 
uma . figura ridicnla se por ventura o supremo 
tribunal de justi~a, concedendo revista nl\ relação 
revisora, se julgasse que estes bens não tinhão 
cabido em commi~stl. 

Podemos nós, senhores, admittir uma seme. 
l~ante bypotllcse na '(ltesente questão? Serà pos· 
SlVel que· um ponto Já discutitl.o e decidido em 
todas as· instancias pelos tribtinaes do paiz, e 
j 1\ passado em julgado, seja t:io levianamente tra
zido em duvida e mesmo revogado? Não creio. 
Porém admittido {sómente por amor da argu
mentação) que este caso. estupendo se désse, qual 
seria esse ridlculo que viria cahir sobre o poder 
lejlislativo '! Cabe por ventura no ridiculo o pro· 
pdo poder judicial quando manda executar uma. 
sentença, a respeito da qual se interpõe o re
curso de re'\•ista, embora depois seja essa 6(!n.
tença. rerorn\ada? 

Não, senhores, nem a lei suppõz em tempo 
algum a exilstencia desse ridículo na execução de 
um J~ado, porque, a não ser assim, o 1·idiculo 
partla aa propria disposição legislativa [o que 
não 84Jmitto},. e desvirtuaria por esta fórma seu 
carac~l' e seus p1·eeeitos. ,{Apoiados.l . 

E; perguntarei eu ainda,. se ·por ventura houver 

um julgamento neste sentido, 6.ca inbibido quem 
direito tiv~r de havc1· o producto desses bens~ 

O Sn. AR-\t:JO LmA:- Pode haver "S b~ns. 
O Sn. F~unmn.~ DE A<~TJna:- Os bens não; e 

n'.lm isto se pêde deduzi!' da lei que nPJlOU em 
tacs casa~, o recurso suspensivo ãs revi!>tns. lJma 
\:'ez. autorisado o proseguitnento da. exec•1~ão, e 
tendo·s~ em virtude desta arrematado bens, G 
que ~ca sujeito unicamente á satisfação de qual
quer JUlgado ulterior, em sentido iny-erso, 6 o 
p1·oducto desses bens, c não esses; mesmos em 
especie. 

O Sn. A1uuJo Ln"·': -E' · éxecu~õ'o da s<=n
tenr,a. 

0 Sn. FERR':!:InA DE AúUAn:- E• tambem de 
execução da sent~nça que eu fa11o. O poder ju
dicial n1io tem o direito, pela lei, ·de torna L· exe
quiveis os julgamentos, .embora pendão. de re
vista? Qual a r::tzão po1·que. nós, firmado~ ·nessa 
~esma disposição, não poderomos rcspdtror um 
Julgo.do em taes circumstancias, e aceital·o com 
todos os ell'eito~ que dellc dimanão? .... 

O Sn. Aamso Lil.IA:- E' o que não podemos 
fazer. . · 

O Sn. ~·EnRMnA nE AGUlA~ :-Podemos, c tant() 
mais quanto o pro:iucto desses bens, conforme 
já disse. fica. sempre conservado p~ra quom de 
direito fór. 

O Sr:. FrGr:Eln-~ DE MELLO : - Apoiado. 
O Sn. Fznru:rru .OI!: Am.:u.n:- Sr. presidente 

não vejo ainda. que o projecto possa ser atacado 
pelo lado de não il' coherento em su!ls disposi
ções com as vistas d'•) instituidor. Por que razão 
seria o poder le~islativo obrigado o. respeitar. 
nestas circumstancias, a '\"Ontade do institui•lor ·? 

O Sr:. ARA.tJJO Lx:.~.~:.- Por todas. 
O Sn. FEnP.El!U DE AGUIAR : - Por nenhumn. 
O Sn. ARAUJO LnrA: -São opiniões. 
O Sn. FEI!REinA DE AGurAii: - Se por ventura 

os bens da caplllla de ltambé cahiruo em eom
misso, e em virlu•ie desse commisso p~ssirãa. 
como bens ·allodiaes, livres e isentos de todos o::; 
onus de qualquer natureza ~ue seja, ao dominio 
publico, e cfaro que o pode~ legislativo póde 
dispôr· delles como bem lhe aprouver. 

O Sa. FlGOErai nz MELLO :-Apoiado. 
0 SR. FE!IREIRA. DE AGUUR ;-Mas ainda quando 

não fossa isto uma verdade que salta aos olhos, 
íorão injustos os nobres deputados quando qui· 
zerão combater a resolu~ã<l, firmados em que 
as intenções do instituidor não erão respei· 
tndas. 

o Sr:. AtuuJo Lm.~:- Em parte. 
O SR.. J<'RR.EEIRA DE A&mAl\: - O que dct~rmi

nou o instituidor? Determinou que o rMndimeuto 
dos bens fosse applicado ~ obras pillll tses, taes 
e tacs : o que é que detennina a. resolu~ão? Dà. 
applicação :w rendimento desses bens, a obras 
pias tambem, embora não precisamente as mesmas 
da instituição. 

o S&. ME!O>ES DE Ar.l!E:IDA: - rstu será :muito 
bom, mas não é catholico. 

O s~. FERREIRA. nE AGuiAR:- Oh I senhore!S, 
pois a resolução não applica o rendimento destes 
bens a obras pias, a. hospitaes de caridade ?·Ha 
por ventura o)lra ma~ meritoria do que a cati-. 
ande publica, a caridade christã? Quereria. o 
nobre àepuL9do que esses bens não fossem in- , 
corporados ao fi.sco sem o11us e sem estas impo· 
sições 't 

O Sa. lrEsDES DE AL~.s.: - E1\ tambem nã() 
sigo isto. 
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O Sn. FEimEtn!. DE Aocun :-Senhot·es, a qnes

tão é muito dat-a: c es5es hens torninJo-se al· 
lodiaes, pertence1n livres :l nação; lug-l, o p:>d<Jr 
legislativo geral póde dar-lhe uma applicaçâo, e 
creio que os nobres deputados não querer,lo dei~ar 
de C~Jncordar nesta verdade; entretanto a re;so
luçiio tendo em ''ista os fttlS santos a que o nm
dimento desse;; bens era dant~s applicado; faz 
tambem uma pia applica~ão ao3 hospitacs de ca
ridade. Não vejo, pois, idéa nlgumn anti-catho
lica, como pntende o nobre deputado do ~!ara
nhão ua applieaçào que a esses bens dá. a 
resolução ; e conseguintemente ainda p<>r este 
lado me parece que os honrados membros que 
impu,.,não o projedo niio têm razl'io. . 

Senhores, fez-se n<lul um::t questiio do direito 
que poded.~ tel." a m1sericordia de Lisboa úcerea 
destas be11S: E'. ainda um verdadcirJ sonho! 

0 SR. BR.L'\DÃO: - Apoiado. 
O Sa. FERRElR.~ DE AGt:IAR: - Vejiio bem que 

a 1·esolução que discutimos não trat:l de timr 
bens a ninguem. 

O Sa. BR.umlo : - Apoiado. 
O Sr.. FEt\P.Eit\,1. DE AGt:un: -Se estes bens 

forão tirados justa 011 inj11stamente não o são por 
~sta resolução; já o for.lo tambem p~lo poder 
judicial, já o for.'ío {leia lei de 1850. E qnizenl 
eu qne me dissessem donde nasce esde direito 
que pretende ter a misericordia de Lisboa sobre 
estes bens? · 

Por ventura, em seu testam~nto o fii:lado con
selheiro André \'idal de Negreiros instituio a 
mio;ericordin- de Li~boa por sua herdeira? por 
:osse testamento :fieárão peJ:tencendo alguns bens 
úquclle estabelecimento? Não, meus senhores. 
Por esse testamento foi a mísericordia. de Lisboa. 
chamada unicamente a administrat· os oens dessa 
capella, dar .applicação ã,; suas rendas, sob a 
condição de cu:mprir todas ~s disposições testa
mentarias, percebendo por isso apenas 200S. Qual 
,; pois, senhores, e donde se deduz esse direito 
que se quer attt•ibu:ir á misericordia. de Lisboa 
sobre esses bens; e de que tanto se tem fallildo 
nesta casa? Eu creio que os nobres deputados 
(lão lerão com muita attenção o testamento, 
porque se o tivesem feito, ve1·ião que niío ha 
ahi disposição alguma e5tabeleeida da qual se 
possa ra>:oa ''elmente inferir que essas ban5, ou 
os seus rendimentos pertençao a misericor'dia de 
r~i;;boa, sendo certo·porém que a esta competio 
uma gratificação de í!OOS annuaes pelo tempo em 
que satisfez as condições da almlni~traç:io, tendo 
desappareeido esse direito Colll a ce$saçlio da 
.administração. [Apoiados:) 

Os nobres deputados qtte impu3n1io o projecto 
têm querido provar que o commisso não existe 
mesmo por virtude de lei expreosa. Neste eu 
lhes direi mais que existe um decreto ou alvarã, 
euja data não tetoho agc>ra presente, que querendo 
favorecer os estapelecu1.1~ntos de caridade, a res-. 
peito daqnelles bens que possui1io e ha'\·ião cahido 
em commi~o, adjudicou esses bens á. corôa e fez 
depois doação delles aos mesmos· estabelecimen
tos, para o fim· de continuarem a ser ·cumpridos· 
os encargos pios a. que cstavão primordialmente 
obrigados, Entr~tanto, poderáõ os honrado~ mem
bros sustentar que estas disposiçves tenhii:o ap· 
plieação aos bens da eapella de Itamhé? Por 
certo nffo pretenderáõ uma semelhante cattsa, po>"· 
que esses bens não pertencião á miseríeordia de 
Lisooa, nunca. perteneêrão c nem podião perten
.:er á· vista da verba testamelitaria ... 

0 Sa. MmmES DE ALYEIDA dá um aparte. 
·O Sn. F.t:nnEIRA. DE AGt:IAR :-Pergunto eu, esses 

bens pertencem áquella misericordia? · . 
- ' O Sa. ME~DES r>l!' ·Ar.:lolEio.-.' - Pela lei de· 1796 

esses bens cstavão no mesmo caso que outros. 

O Sn. Fnut:m.~ DE l\[Y.LI:.O : -Isso é M ell~s 
fossem propriedade da nüsericonlia uc Lisboa. 

O Sn. Pa.~.:s!DE...'f-r~<:: - A.ttençiio. 
O Sn. Ft::nnF.Iac~. DE Aauan: -Não, senhores. 

não estavão no mesmo caso dos outros, J?Orque 
elles não roriio doado1 a esse estabeleeunento 
pio. Procurem por Ol>tro· modo itnpngnar o pro· 
J ecto, pois q t18 por este segnramente nada con • 
seguem ... 

O Sa. ~iE:l!DliS DE AL:~~t::rm.:- Isto é accidental. 
O Sn. Fl':RREU\-~ nE Anur .. n:- Nilo é tilll,- c 

tant,~ uão é que p~ra. ter lugar a cncorp ora'"il:o 
<!e taes bens á m1sericordia de Lisboa era pre· 
eiso que esta os tivesse anteriormente possuído. 
c não fosge simples administradora. (Apoiados.) 

Sr. presidente, ett não continuarei mah nesta 
discussão porqne me parece que ella está e;go
tada, não por mim, ma;; pelos honrado~ membros 
que fallárao a íavor e contt·a o projecto: eu pois 
declar-o que não pO>;SO Jei.llar de v<.>t.ar· pela re
solu~ào, primeiramente porqu'l entendo que esti 
na esphera da; attribuiçõe3 do podor legíslll.tivo 
tomar as providencias que quizer acerca do pro
dueto dos bens em questão; em segundo lugar, 
porque estou convencido de que ella em naila. fere 
o poder judiciario, e em nada contraria os pre· 
ceitos legaes; e em tcréeíro lug_ar, porque, qual
-quer que seja a ultima deliberaçtw daqueUe poder, 
ella não occasíona a menor perda, o menor damno 
a alguem, visto que, ainda dado o caso q_ue por 
um julgament() não se verifique o C()mmtssv, ·o 
que não é provavel· que suceeda, me~mo neste 
caso se não impossibilita a execuçãQ de um tat 
julgamento, uma vez q11e . o valor desses bens 
fica. existindo em a~olices díl. divida publie~. e 
em qualquer temp~ essas apolices garantem 
qualquer julgado .•. 
·o Sa. ME :s-oEs DE Ax.~tEmA :- Niio era o mesmo 

valor.~ 

O SR. FEnnmn.~ n~ AGuua: -Perante a lei é 
a mesma cousa. 

O Sa. l<b;:~m••s n.; AJ;.l.lEIDA.:- O valor dos bJns 
de raiz cresce toio3 · os dias. 

o· Sa. Fem~E!l'\A. DE AGUIAR: -Eu· 91Üel1dO, se· 
nhor.?s, que qWlndo um julgado em 2a instauci& 
so!Ire !l. wterposiçiio de urna re\•ista, está com
pleto, a art·ematação mandada fazer é curial e 
conforme C()m· a lei; portanto, baseado. n_e,;ses 
principias,· declaro que >oto a favor do projccto. 

O Sn. Dona.::;,.· n.ts NE\"ES (pela ordem): ....:.soli
citei ~ palavra, ~r. presidt•nle, para pedir á _.ea
mal."a a dispensa do illterstici·o a!im de que. o 
proj eeto do orçamento entre amanhã em discussão 
(apoiados\, pois em vista do ·que corre ácerca 
do estado· sanitario, não julgo ma i to commoda a 
residencia e não desejo prorogaçll:o. 
· Cvnsultada a cnsa ella annuc· ao pedido. 

Continúa a diScussão· interrompida. 
o s.-. ~(cad<>s do .A:i.:~n..,lda: -Confe3so. 

Sr. president.e, que niio teria tomado a palavra 
sobre o projecto que se· discute sa não ro;;se des
pertado pelos discursos do ma11 nol.rre coll()lf-1 
pelo Maranhão que· encetou o de bate, e pe1o 
honrado deputado pelo ·-ceará : f·lrão taes discur· 
sos que me fi.zerão e~minar a· ·presente questão 
e reconhecel· que não ).lo der ia votar pelo· pro
j"ecto. _ .... · •... 

Começarei, Sr. presidente, formwando -o -sega.l!rle 
dilemma para justificar o meu voto. qa.; os ,bens 
da capella.· do Itambé pertencem defi.mLLvamen.te 
as thesonro, sem qne questão· algmna 'possiio, ele
var-se em detrimento do sea. di·rcito;_ -on ·'estes 
bens e,;tão em 'litígio·~ pod~' :'pOr .:_upla'·décLsão 
dos tribunaes ;olt.~.r a· a lmmtstraçao da: san.ta 
casa da miseri:Wrdia de Lisboa. ' · · · ' · 
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No primeiro) .CO.S), se 03 llen;s uJ3~il capells. sito 

do thesouro sem contestação, p Jrmi tta a camar<1 
que eu o declare. embora não> compartilhe a idéa 
de que o tbesouro deva ser o . herdeir.:~ de bens 
so'llreca•·regados de onus pios, tenho duYidas em 
concordar nas diSJ>OSições do projecto; pQrquanto 
en noto que pela l(;i de 15 de Novembro. de 18-27, 
que reconllecen a divida publica, fundou. a uividn 
interna e crcou u caixa de amortisação, se e~
tatuio que os beM de capêllas que revertessem 
no fiscQ estavãQ sujeitos a garantia das promessa; 
qu.e tínhamos feito aos credores do estado,- isto 
e, concor.-ilto p&ra fundar o no.;sc:> credito então 
nascent~ com varia~ outras fontes d" renda con· 
s ignadas nessa lei, cujas disposições pa;sa.rei a 
leL' em abono do qut> -venho de e:<põr; citarei 
em primeiro lltgar o art. 63 ~ 2-, que diz 
assim: 
· « Art. 68. Ah!m dos renuimento~ obrigalos I>\ 
pela ·presente lei á. des(>eza d<1 ' cnpit!ll _creado, 
appUcar-se-hão, quando opportuno seja, alguns 
outros que. como desObrigados, possi'io snpprir 
qualquer falta que haja de occorrer nn cai:<<\ da 
amortiza ção , e como tne~ fieiio-lhe já. appli
cados. 
· <i g; 2.o O producto da alienação das capcllas 
que houverem caducado ou caducarem nos tern\QS 
do alvará de 14 de Janeiro de 1807." 

Diz mais abaixo o· art. G9, que tambem lc1·ei 
Íl camara por st-r in:li~pensavel á. questi'io ' · 

" Art. 69. Os capítaes ·ou rendimentOs, as~im 
obrigados ccmo desobrigados, . <jUe forem appli· 
eados por lei á caixa. -de amort1zação, nã.Q serão 
distrnbidos pelo governo, qualquel' que seja ll 
causa ou pretexto que allegu~, sob a pe_na im
posta na lei da respQnsabílidade dos ministros e 
secretarias de estado, aos que di:ssipiio os bens 
publicos. ,. 

Ora, ji vê a camara que- estando nós obriga
dos por esta lei a manter promessas tão sag1·a
das para eonse1·var esse credito com tanto custo 
ei!ta'llelecido aqui e· no cstrang~iro, · não proce
der iamos convenientemente · se dístrahisemos para· 
outros destinos os bens de qualquer. capella vaga, 
sobretudo uma·tão consideravel c•)mo a de Itambé, 
talvez .a maior que existe no Brazil, e cuja im
portancia, ouco dizer, excede muito ú s1.1a :wn
liação ; a meu ver é seguramente uma impruden· 
cín. Não devemos conseguiotemente, paro manter 
'!SSe credito quo tanto nos tem custado, quando 
se trata de entrtu· para os . cofres pubbcos com 
o · pruducto da capella: mais importAnte do p9.iz, 
defraudar de alguma· sorte os credores que eon
Jlavão no cumprimento dessa solcmnc promessa, 
no desempenho· de nossa· palavra. 
:. O Sn. AtrG.trsTO 'hs: 0LIVEinA : - O credito n~o 
pr~isa disso -para mantet:-se. 

O Sn.. M!::~'DF.S ne· A.LllEID.\. :· - O credito de\'e 
d.t alguma sorte sofi'rer se não formos rigorosos 
no cumprimento de nossas· ptomessas, feitas nito 
sú no paiz, como· fóra delle ; e · tnnt<'l m11is se 
deye attender a isto quando o nob1·e ministro da 
fazenda aqui e no . senado tem· dado a entender 
que não podemos com uma. receita pingue -p :1ra 
acudir a todns as despczas do estado: · ' 
· O Sa. P~ci· BAR~ETO: ;.... Isso é uma razão ge

ral, gue se _púde applicar a tuuo quanto fór 
despezas. · · 

O Sa. !b:xoEs DE .A~:Ex o.~:-: Perdõe-me o no
tire deputado, . a·· lei· cujas disposições cite i deta
lhadamente d~clani quaes os bens · que são obri· 
gados· a man_t~r Ci _nosso credito, · inc~us~Ye este, 
é:n~o ha de s_er prec!samente na occasliio em que_ 
se ·: ~presenta vaga a mais : importante cape!la 
qn~ .. nós ·iremos · de ·encontro ·à lei: · 

: (1Ú.1un apiD-ié qUe ndo ou~imos.) 

Ea sei q11e esta di~po'i"1o pôde ser re\'ogada : 
ma.s convirá. agora. fazél-o ~ 

U:~~: Sn. DEI•UtADO : -Convém. 
O Sa. ~fExo~ .ot.: AuunoA : - Mas não ir:a issc> 

de enc.>nta·o As promcs3aS solomncs que li.z.:mos 
com taes bens ? 

As liividas externa e intcroa subsi.stem, ainda 
niio estãQ acabadas, e portanto a~ nossas p t·o
messas_ p~rmanecõm ; c scnJo r.ós uma das par· 
tes eontractantos, não polemo; retiral-a sem que
bra do no~.so credito, tanto no po.iz como f ó1·a 
delle . 

O Sn. AuouSTO DE Ot.IvEiuA. : - Mas o goyemo 
provou que gozava •h mais ele,·o.do credito na 
ultima operaçdo:que f~i; · · 

O Sn. MEXDES DE. AL:l.IEID.\:- Mas i;so é p ot·· 
que o Brazil tem ~ido fiel á s suas · promes~as, 
e no dia em que eHe as n ão man tiver o cre
dito tambem se não manterá, porq••c se hoje 
desfalcamos esta nnda do seu destino, amanhã 
po:lemos desfalc:Lr outrO., aberto o exemplo, e 
deste modo. dando destino diverSO ;',s renda·s que 
t~nhão servido de garantia 0.0 3 n ossos cre1ores. 
enfraqueceremos, ·e talvez destruamos o que dH
ftculto.sv.mento temos adquirido. 

Mas, senhores·, passandQ .á· 2• parte do dilemma. 
s.e estes bens p~rtenceu1 ou amdo. poJem \'Ol· 
tar á admin iStl'aeção da. santa casa da mise· 
ricordia de Lisbo::t, eu não poss' approvar ~> 
projecto ; parece-me quo ninda considerad~ ~ ques
t:1o · po1· este lado, a situa~lio elo projecto não 
é .boa. E' Yerdade que os nobres deputados-por 
Pernambuco que ultimamente fall!lrão sustentá
rão que, ainda mesmo que a. questão que or a 
se acua no s11premo tribu na\ de. justiça seja_ de
cidida a ia vor dl santa easa da misericordia. 
de Lisboa, · não poclc1·à mai3 fazer entrar nn.. 
admi!lish·ação desses bens essa confraria, porque
o que alli se trato. é apenss um incident3 ; ma~, 
po1· outro lado, eu vejo que o governo na infor
mat.ão que. deu a esta casa declara que. a ques
tã:o entre n .dita. corporaçii Q c . u t hesourv ainda. 
está. pendente .do snprewo tribunal. · 

U:l.l Sa. DEPUT.\DO: - Mns é B questãQ dos ran
dimentos, _c essa não ê a· principal-

O Sn.. Pn.~:;sn>E~TE : - .A.ttenção. · 
O Sa. Mt-:xos.s DE A=EinA: - A inform~ão do 

governo n ão distiugue s.: a- qttes tão é _principal 
ou inddente,- diz em ge1·a\ qu e cst:\ peudente ; 
e se assim é, n ão me parece pr udente que se 
teme uma resoluçolo que pôde ser annu\lada pel~ 
poder jutliciario; uma resoluç!to que nito tem uma. 
base firme, clara, mas n~?cnas hypothetica: E niio 
é só o governo que affirma. que esta questã~ 
está. . ~endentc do supremo tribuna\, tamlle~ . :o 
affirmao os procuradores dn S:ln~A casa da mts~ 
ricordia de Lisboa em uma petição ba poucos 
dias ·apresentada na. casa ; e cu ni\o estou dis
posto a vobr por esto projccto para nã:> · ter do 
arrepender-me, como me arrependi de ter ;·otado 
pela disposição da lei de G de Setembro de 1800~ 
e p~la do ·anno p'assado, r elatiYas a esta Qbje 

·cto; porque se estivesse bem informado n.iio <!' 
faria por ce1to ; mil$ em parte n eulpa c m.nha. 
Em summa; cu não quero carregar c•>m s egundo 

. arz:ep~ndimento, eis porque ex:1mina ndo esb que!>; 
tão, -entendi deYer Yotar contra · o projecto. · 
U~r Sn. DEPUT,I.D:l: - Então aceitn a . info~ma.· 

çüo de uma parte suspeita, como é a dos pro· 
curadores. da. santa. casa de. mleericordia de 
Lisboa, qu.e sil:o intere~sados na questão? 

O Sn. M~~DEs l>E ALMt:tD.~ :·-Aceito essa infor;. 
mai;iiõ, bem entendido, pôr. estar de aecordo_ con1 
a inforrim~ão dó governo, que não -õ ·parte' s us
peita, e que te~ razãó· pa_ra e;;tur "bem · infu'r'
mado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:52+ Página 14 de 23 

H SESS.4.0 EM 1 DE AGOSTO DE 1855 
Eu entendo, senhores, qu~ a <JUC~tã<.> que se 

"'Cntila 1\ào i: de pequena importancia, como 
julgii.o os nobres deputados ; entendo gue é uma 
qucst~o \IH\ pouco gr,we, porque uma das partes 
existe fúm do paiz. ~e se tmtass<l de bens p~r· 
tencPnt,.s :1 alguma ra.~a de misericordia <ie 
Loudr@S, da Parí2, de \Vashingt~n ou de S. Pe-
t<;rsburgo, nada diriu, porque a presumpçiio geral 
a re~pccto de suas decisões seria em favot· do 
pod~r jtt<liciario do nosso paiz ; mas como ile 
h'ata úe uma que~tiio cnm uma corpora~iio de 
l'oz·tngn!, cu tênho a np•·crentnr algumas refic· 
xõcs a rcspéilo ... 

~ T'i>•'ls 1'•1Ciamaru~~ tl~ al!JW!S s,-... <1-l'jl!ttaàtJ~.) 

o s.-. P!:c:S!OE~TP. . - Aitenç;'io. 
O Sn. }h:xm:s n~ A<..~n·:tn.~: -- .. não obstante 

couhec~r que os mag-istrados qae trat:írão desta. 
questao me merecem muit:t considera<;ao por sU::ts 
luzes e probidade. Ea desejo sobre modo que o 
credito d,> pa:z esteja bC!ll e.;tahelceido no estran• 
geiro, e iní•lizment~ o que ümho lido nos i',;cri· 
ptos c.lc alguns viajantes quo nos Yisitiio nfio é 
lisongdro ao credito d,, n~ss•t magistratut·a. 

0 SR. FIGUEIR.l DE !IIBLI"O: - T:unbem SO diz 
tm,it:t cotts'l do podct' j•tdidnria ele Portngal, da 
Jnglntorrn, da FH>n~~. ~te. 

0 Srr. ?.IE~DE~ DE AT.:MC:JD,~:- )Ias CU ll~O YC· 
nllo aqni défend~r o podct' jndicinrio ue Portu· 
ga.l, c foço ''otos pnra que o nos"o se apresente 
1105 outros pnizes com os éreditos tlc ser t•ig<'>
roso e impnrd:~l 110 desempe.nbo do seus deve
res ; d~scjo qu~ q n c~!i'i~s como est::l s~j iio bem 
,-<!ntillldas, e deceuhla~ <1~ modo que nunca poss" 
dízcr-sa que em y~z Jo tPrmos em \'ísta o dic·cíto, 
olhnmos mais para. ri\·alidades naciona~s ou pat·n 
mesquiuhos intere;ses de localidades. (Reclama- 1 

~:õe:;.} ' 
O 81~. Pu;:slu8:<:TJ.>:- Atter.<;ão. 
o Si!. uh:--;l)ES DE AL~rmn.•;- Senhores, fez-me 

gttmde impressão um folhdo qne aqui citou o 
uob: ~ deputado pelo ::IIarnnhiío fu:crca deste ne
l:Ocio ; nelle li uma representação ou exposição 
,Lia mesa da santa casa da miserico•·día de Lis· 
L(•a, soln·e os dircitQs com que se julgava iL 
adnlinístrnçao dessn capelln. e em Yerdade, s" 
s:'io exactos os factos relatados. nessa exposl~U'o, 
ao que por. "1'3 c..tou bem long-e de dar credito, 

eu. m1o sd que n.to possa 1·esultllr nlgurn desaire 
para nós no estrang-eit·o e111 visto. do proccui
münto lta\•ido contl'a a'lnella cot·pO!'Ução. 

O Sn. FlC::VF.lR.~ DE M~::LLO dá. um aparte.· 
O Sn. 1!1i:~DES DE Aumm.~ '_:E' por isso que 

desejo qtt~ o nubr~ deputado, que fvi juiz nc:;lu. 
e.au~n. detnonstl'e que estes fn:ctos nlo são c:ota
'?tos, pura que não corriio em desabono do pr.iz ; 
e_ 'bom que o poJct· leghlati\·o c o publico saibiio 
chsto ... 

UM Sn. Dln>.;TADO ! -E qunes siio estes factos ? 
O Sn. l\[!,lo:ll!i..o; 'DE At.m~m~! -Os que cstüo nqui 

consignado~. (mo.stJ·a 1"" imp,·e~so) que escuso 
le~ po1· screill long~s. Se esto negocio se trattlssc. 
dentro do paiz, se se t•efet·isse 11 confrarias do 
p4iz, era outra cousn ; mas quando se trata de 
um a CO!Jf.-nrin _estabelecidA fúrn do império tL 

' ueccs~ano t"l' 1sto em mu:ta con6idera.çào ,·aC 
cm·ol \'ido o credito do paiz nas decisões q~e se 
tomarem. . 

Mas como os nobres depntaclos quet·em laetos 
eu diL·ei _que tenho nlgumas du\'iàas a l'espeíu; 
dest~ <>bJceto, que 110 e:xnme da questão por 
.;l.lto me occorrcr•lo, c espero ,·er delueidadas -
vejo que quem úauncía d~.sta cnpella é um 
Jl_rocu_radar fiscal iut.et·ino de um dos arrendata
J~os m tt:rr,5sndo; neste negocio ... 

U:.~.• ,·oz: - Q11id i>~de 1 

O Sn. MExnEs cE AL:UEID.\: - ••• o q_ue niio me· 
parece delien.do; \'cjo que intervindo como pro
curador fiscal uasta q uestiiQ csS<J cidadão nã() 
podia denunciar desta capella ... 

C' :.r Sn. DErur.,no: -l'ot·que? 
O Sn. ME.xoEs nE AL\IEin.~ : - Porque n isto 

obst;:!o as ca1·tas de l~i de 2S de Setembro de 
lti2!) e do ü de lfarço de liOD, que déterminào
que 111\S denuncias das capellas que de\'em r~
vcrtor a corôa o j lliz das capclla~ c dos feitos 
d_n fazenda e _procurado1·es não podem fazH-o por 
s• nem por Interposta p"ssoa, il por seus 1 a
rentes, quer sanguíneos, quer nffins em grá? re
moto, em smnrna n~l'n por s~us -criados. Ei~ 
nqui n prim.;ira nullido\Üe ••. 

0 SR. FlGvEIR.\ DE lliELLO díL um .a pal'tC, 

o Sn. ME:->IJl:S D" AL)!I~UM:- ::\'ate-se mais qut! 
:1 lllé5mn c.onfrarin (1ucixn.-se de <tUC não fui 
citada.. · 

O Sn. Frco-EJn.~ DE :MELLO :-Foi e:tada pelo 
seu álministmdo1·. 

O Sn. l\ü:xo~s ·nE Ar.lmiD,I.:- ·Abs tenho-me de 
continn:1r neste objecto, ~orquc t\ questi'io da 
competencia elo P•1dt•!' judMinrio, cujas deeisÕ<ls 
não .ico:;ejo pre,·cnir ; mas direi sempt·e que uma 
questão de:;ta ot·dcm com indi\·iduo~ ou eol·po
raçõ~;s de um paiz que s e acl•.t com rdações 
com o D1a:.:il, como Portugal pode dar lugar ..• 

U)t Sa. DEPUTADO : -Na,; melhores relações. 
O Sn. 1>1E~PES me Aómro.t: -Nas melhores n1io 

tnnto, pon1uc ainda não estão comple~:1mcnte 
:tpngn~ns .ns rh·alid:1~es naci.-,naes ... 

u~[ Sn.. DEF\:TADO :-Estão ex.tínt:J.S. 
O Sn. ::\fEXIlES Dll • .&.Ll!E:IDA:- Não <le todo in

felizmente. o por isso mesmo que .-ia que se exallli· 
nas.;e este negocio de t.'ll maneira que ticass;, 
salvo _o credito do pniz .•.. 

O Sn. FrauEnh n:;: ~f~<LT.o :-·Foi examinado & 

mais que examinado. 
O Sn. ME~PEs DE AuJE:OA:- PerJC.2·me o no

bre deputado. ett desejo ouvir ns razões da outt·a 
psrte, do nobre dc[)Utli.do, por exemplo, <pte foi
JUiz na C!lusn, e pnm ist.o estó. muito bab'litado; 
pot· ora só tenho OU\'ido razões de um<t pill'te, 
d:\ mesa d'\ miserícordin de Lisboa, o que mo 
não snti;lfaz. , 

~ía.s vll.ll\OS á quest!io do e<>mmisso, ponto prin
cipal da argumentaçi'io dos nobres deputados. Dis· 
se•·iio o~ nob1·es deputado.; que esses bens tinhõ.o 
cahido em commisso ; mas cu obscrTarei nma 
ronsa, c ó que _a misericoruin de Lisboa déSde 
a inclependencia nunca 111ais a !ministrou esses 
bens crn ennsel}'tencia dos faetos que oceorrcrão 
e p~ln rcluctnnC:11 dos art·endatarios no pagamento 
dos foros. 

Trago aqui um docnme11to que tliz (lenda) que 
clla apresentou em 18':!5 ou 11$~7 um padre para. 
a cape lia de Itantbó, e n11.o conseguiQ encnrtal-o 
pot· u·upt>coa que sempm encontra\'a no descrn· 
penho dcs de\'eres dessa adntinistl'açtiC>. E->So do
cumento se acha na collecç.io dM uossa!l leis. 

Ora isto deu-se em li!:li; depois bo)uve 11 de
manda ela Goyanna, e finalment~- a ultimo. de
manda ... 

O Sa. FIG!JEHI~ n:-: Mt.:LLO:- E qunl fui o 
moti\·o da demnndll dol Goy11nna 1 

0 Sn. !lrEXDI:':S DE AL)IEJD.\. :-Isto é outra ques
tão; nem ilnpm1a explicar o motivo p·1r que a 
misct·icordia dessa ciJada interveio: o que digo ê 
que a míscricordia. de Lisboa tP.W~ continua4os. 
cmbara~os para administrllr esses bens. Ora. nit(:. 
recebendo e!l.o. .renda nenhuma; encontrando sem
pre repugnancia tla parte· dos arrendalarios na 
cobrança, como podia ess.~ COllfraria satisfaze·r 011 
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se!ls e~mpromiSSf.ls c os u~ns ter cal1ido> em c<>m- 1 
JlliSSO •••• ·j 

o s~- BnAXOÃI) : -Eii<\ mal informacl.> quem lhe 
di;;sa que não rcceb<lu os rendiment.:ls. j 

O Sn. Mexo:.s DE · AL~EIO.~:-Eu VOlt ouvir o 
11 nobre doput.ado coutest:lr . isto, n io basta. sim

plesmcnt<l ncgat·; tanto o quo digo ó verda- j 
de que no supremo tribunal de justiça trata-se 
agora de saber, segundo o ·que in!ormá.-iio os I 
nobres deputados por Pernomb11co·, a quem se 
deve entregar o.; rendimentos que a miseL·icorJ.il\ 
de Lisboa não recebeu, e que dla reclama..; 

O Sn. F~Gu~<m.• DE l<I.,;u.o : -De um ou dous 
nnnos. 

O Sn. Bn.\xolo :-0 seu procurador no Recife 
1-ecebia. 

O Sn. Mt:xDEõ DE ALltEIDA :-I:>to podia ser de 
um ou 0 utro est.a.belccimento de pequena importnn
cia, mas não dos principnes, sob os quaes houve 
s·empre •·opugnanein. As~>im, como essa corporação 
-encontn1.ndo todos os ~mbaraços , ineon·eu na 
pena !lo commisso? como , se os mesmos arren
aatnrios nüo querirto entender-se com a ·miscri· 
co rdia contestárão-lhc o seu direito, e por ultimo 
promovert'io o sequestro, ou pelo menos lhe derãa 
causa com a denuncia d:> procurador fiscal ? 

O Sn. Auou:>N l>E OLtvEmÂ : - Sito insinuações 
que o nolll'e deputado n!i:o p6C:e fazer. 

O Sn. F.:naEm\ o:;: Aouun: - E' 9.ueret· pôr 
em duvida a dccis!i:o do. poder jud•cia~io do 
P~- . 

O Sn. 1\iE:NoEs DE AL)!.etD.\: - Niio quero pôr 
em duvida ; desejo esclarecer-me; os nobres de
putadas ellegáriio o c·ommis>O em defesa do pro
Jccto, eu tenho direito de mnnifcstnr as d•nridas 
quo nnt ro sobro a e:Ustencia de~;;e facto. 

O Sn. Fnu&tn.\ n& MEt.LO :-Quem quer escla
r ecer-se n'll:o fo.lla desta soa·ta, dando como c~rt:Ls, 
C.ousns que não existem. · 

O S&. PnESIDE:l:Ts;: :-Attenção! A discussão niio 
pódo continuar em dialogo. 

O Sr.- M~>SDES r•c Autt':ID.\ :- Pilr(>cc que nll:o 
se quer a liberdade da discuss:1o .... 

O Sn. FennEIAA os Ao1.un:- Q:tem lhe tolhe 
essal.il>erdllde? Niio tem dito t11do quanto qnet·? 
· O Sn. FrGoEI!LI. o:;; MELLO:- :5uppõo que se 
quer uma patota. . · 

O Sn •. MEliDEs D~ ÂL~ElDA.: - Estt\ muito en
ganado, ·n!lo penso tal cousa: disso quaes as dtt
Yid~ que nutro sobte a regularidade do proce
dimento havido com a misericordia de L•sboo, 
quo desejo ver dissipadas. · 

Mns examinemos agora n questão do commisso 
em relação à nossa legislação. Eu nüo ponho 
om duvida que, conforme a legislação portu
guez\1, depois do alvará. de 20 de Maio de 1700, 
que conllrmou c addicionou o celebre e famoso 
al'l"ará de 9 do Setembro de 17G9, reprovan.:to 
lité com eft'eito retroactivo .. tudo qunndo o alvara\ 
de 17 de Julho de. 1778 permittio fnzel', tem os 
nobres deputados que defendem o projecto razão 
de,· citando ess11 legislação, fr11cto âas doutrinas 
da época, sustentar a opinii'lo de que os bons 
das capellas vagns pass!io livres para o :fi~cco. 
Com eft'eito, depois do alvará ·de 1700, os bens 
de capellas que cabem em commisso e voltão 6. 
corõa são em Yerd'-<!e lines, llllodiAeS; o . decreto 
de 2~ d e Janeiro _de 1807, tratando das capellas 
ào ultramar, declal'OU que .o mesmo se observasse 
por fillt.n de sueeeasor na ndministraçoo das ca
pellas, ·ou por eabirem os bens em commi:~So, 
ficando ipso facto ·livres. allodiaes. Não· quostiorio 
sobre isto, o que digo é que es$alegislação nito 
Podia ter lugar sem abu.so do poder temporal, 

dominado pela:~ · doutrinas . da ép >ea; e~se 1•;->de~
nest~ par~ n!Lo podia lc::;t~lat· , para isso seria 
pree1so -pnme1ramente aboltr o conciho de Trento. 
[Yão apoiados.) 

U1r Sn. o~~~UT,\DJ :- Prop;>nha nova lcgish1o;ã". 
O Sn. M~xn&S oi:: .ALltEIO.\ : - O concilio de 

Trento foi admittido no p!li~ ; s~ ain<la hoje ó 
lei no3sa, não podia o po . .tcr tcml_loral só por 
si decidir d4 maneim p~~ q ue d~c1dio Portugal 
nessa época .... 

Uir.,·voz :-A ma teria é temporal. 
O Sn.. ME:xoF.s DI'; AL~EID.\ :-DJmal;; era bar

bln\ essa decisao_; porq11e, sobre quem recnhia 
a pena de comma~so? Era sob t·c o lnstitniJor 
que h:tvio. ins.tituiuo a c.1pella na confian-:a das 
leis existentes, na confiança do culto estabele
eido, era sobro O$ pobres com qumu $~ distri
b_tti:l eeses !egados ph>s .c pat·a quem erão des
t lllados. Erao em verdade l~1s propt·ias de Pombnl 
e de seus discípulos , mas qu: em nada se con
f'Jrmaviio com o con~ilio tridontino nein com as 
doutrinas catholicas. 

Ainda mais: n con<ti tniç.iio ·d .) imperio me 
p11recc, está_ e~_ opposição com essM l~i~ ,'por
que a constatu1çao em U11t de seus orti~os «Cl
rante O· dia·eito de propriedade em toda " a s"ua 
plenitude; e.;ses bens esta vão garantidos por uma 
lei n Js>Ul, e ao mesmo tempo lei internacional 
como é o concilio de 'l'rento (lei que abran,..é 
tod·J o uni\·crso eatholico~. aos pobres c orphiios 
a quem se legou 'a renda d~sses bens: ti nhil~ 
estes pol;; ttm direito perfolito sob•·e os mesmos 
bens; po1· conse<;iuencia nesta. parte as leis ciltl· 
das pe!o.o nobres deputados defraudlÍ.rão os ínt.e
ressndos se;n r eparação algum&. Ainda nlais: a. 
constituição determina qne a pt>na nilo ·passará. 
dn pessoa do. delinquentc: entretanto neste caso 
a pena vai além d :\ p.lssoa do deliuquenle, ' ' ir:ll> 
a sotTt·er outros que não o e11io, como fossem os 
pobre~ e orph:ios que tl.cíio assim duas vezes 
punidos e sem Cl\lpa. Tambcm a constituição não 
quer, repro•n. _sob qLtalqucr pret~xto ~. conlisEaçiio 
de-bens, o a1m ha 11ma ~orda:lc1ra confiscaçao de 
bens ...• 

O Sn. F..:nl.':Ein.\ DE AGnÚ: :-Isso é co,nfi~caÇão 
de bens? · ' 

O Srt. MExo;,;s ui< AI.:l.IEID.I.: - Grande du vidll ; 
no direit:l r<>mano tnmbem nssim se ·d etlne o 
commisso, porque ú de fact:> a mais latn nppli
caçil.o do barbar6 dh·dto de confisco. Portanto 
jó. se vê que essa lei impõe uma pena arbitra
ria., o.trocissima, que a nossa constitui~ão desco
nhece ; porque lJUCm Y<!m de facto a ~offror n:to 
é s6n1cnto o ndministradot• negligente ou. crimi
noso que já é castigado timndo-se-lhe a posse d.:.s 
bens; quem ,·em a sofi't•cr ó preciSI\mente o iusti
tnidor qnc fez a cappella :n1 confhmça em que 
estn.Ya â.e que as leis do s~: pniz de nccordo com 
o culto estabelecido não terião eontrs ello e1l'dito 
retroa.cti v o; continuando a subsistir o me~ mo 
culto, e em segundo lugcll' os pobt·es que descan
savão n11 rnanuteuçüo dos s~11s direitos. 

Mas persuadir-se-hão os honrados membros que 
eu desejo que esses bens viio para o fisco e ndo 
neroveitem ás províncias onue existem? . En~
nao-se se assim pengtio; d esejava que se tirasse 
a admlnistraçii.o da santa ce.S9. da miscrie:lrdia 
de Lisboa, porque em verdade ella niio páda de 
t;Io longe _desempenhar () encargo, poróm .de 

, fórma que não. dessemos motivos p>!ra ella alle
. gar o q11e nllegou na sua exposição. Essa co1·
. porao;ão não era proprietaria desses bens, só ti
: nila a simpies a.dministrsção, quo nilo podia con
. venientemente desempenhar ; portanto devia-se 

tratar de tiral-a de;;sa administração, de modo 
. quo esses bens ficassem em Pernambuco e se exe
: cutasse a vont.ad~ do testador, quo nos deve 
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mca·cc•·t· muitn considera~ão, po•que este testa
dor foi Audn; Vidal de ~egrciros, qu,; pre..tou 
.muitos u 1-ele\"lmbssiwos servir-os llO Bradl, r 
concorreu poderosamente para o est.abeleeiroeoto 
d e uossn nacionalidade :actual, pol'qne se não $Ol 

<::onelni~sc r.o secuio XVll a guel'm dos hollan
detes da maneira feliz oorque se concloio, paro 
o que eoucorren mnito "n espada d<!sse bene:ne
t·lto, canana~nte o Brazil hoje n;'to estaria no ·e6 · 
tadv em quo se acha. iA.poiados.) Os fel tos de~ 
homem .teve ID•)l'ecel- llluiin considemç<'lo dos o\tos 
poden!s do estado; dc,·ia-se me:;mo aprovei,nt· 
~'lJse~ be ns <lc inodo qne se satisfizesse a vont:uie 
-<lo institnidor da capell:l ; conYinha mesmo que 
-se tizesse um hospital, ou estabelecimento ·de edu-
c:a~i\o, cum a deuomina(ii.o de André Vidnl do 
N"gt·.-iros, nfim d•J perpetuar o. memoria de um 
11.:>mem que, mesmo marrendo, r,,z grandes e in
·c•>ntes;.:wc\s scrvi~os a P1!1·nambuco, thentro do 
-:~uas gloriliS. (Apoiados.) 

llfns lia· maneira porqnc sil quer faz.·J; scmc
Jhnnte <!ommut~çã.:>, int t·omettentlo-sc aqo1i o poder 
'temporal silnpleson <:n tc, podct·á ser c .. n,·euiente 
justo c !Pgitiul•'• porém ainda não Yi ·isto bcua 
esclarecido. · 

O Sr:. A R.w.ro Lm.-1.: - .-\.po:ado, t.:m) tocl•t a rn· 
z:io : é um~ ,·erd(1.deim. pn,fann~.:io ás ci n1.us de 
'um herõe. 
' O Sr.. l\IE..'>DES DE ALl.n:to,l : -Senhores, nós n:io 
podemo~ estm· fazendo con~muta~ües ue bens com 
destinos e obms pias, <I~ legados pios, em sum· 
·ma, conf•>I'11Hl estatuio n lei de lb'27, e como quer 
<> nobre dcpntudo p•>r P~mambuco. Em •·ef~•·en
·cía !Ls époco.s passadas, ett posso apr-:~sentar mui· 
·tos ~xemplo~ do reir.atlo !la Sra. D. !lfariu ' I e do 
.::)r. D. Juiio VI, contra o abusa que se quer hoje 
praticar ; niio padmnos fazer commutn~ões de o nu~ 
~;~ios, por ser semelhante procedimento contrario 
u doutrinn cntlll'lica, quo de,-elnos mant~1· c rcs
p~it:u· ..• 
: Quem inst.ilue uma cqpellu e outras obrt~s p;as, 
é com -..·ístas de q ue ns omçõe~ uos fieis e essas 
obras sirviio em I.Jcneficio de stia alma. Ora, re
tirem-se estes ben;; distinndos a uma tal inst i
tui~iio, e seji\o npplicndos n ontros fins, e"vej:i-so 
se- é a mesma eou,;.'l. Nno dtwido ·que ·seja a·· 
l'l1CSIO\\ causo. pnrn h·'mens qu.: pensao·. qu..: · só 
vh·em pnra este m\mdo, e que nado. que1·em sa
ber d<) antro; porêm para aquelies · que ai na:~. 
ncrcd:tiio n •IS eternas verdades da nossa religião, 
·c que jnlgiio qnc n. constitui~ào do imperio 11110 
illud i o o pniz determinando) que a religião C•l · 
Lholica f.>ssc a r eligião d•l estado, o portanto 
nllli\o respeitllda, esses nüo podem considerar 

. t aes objeett)s debaixo do mesmo ponto de vista. 
Ult Sn. Dt:PUTA.DO d :í um aparte. 
O Sn. 1\I.:.~DES DF! At.~:~nn: - Fação-se ns cou

s ns como tleYem se~. e não pela maneira quo quet· 
o po·!ljcct•>, porque niio pôde bom·nr o pni.t em 
acn•elhnntc motlo de cut~nder as doutl'inns ca
'holicns. Niio se escreveu de balde n di~posiçi'io 
elo ou·t . ,;o tia constituição do imperio. 

O SR. F1mrum1;.~ DE AcutAn: - Revogue-se n lei 
de 2<l de Maio de l'i()-j. 
. O Sn . . 4{~>:xDES DE ALMEc:l DA : - Estú re...-ogad o, 

po1· qu e é contraria ao e6pirlto da nossa consti · 
'uição, aos princípios da nossa religiio; e ao éon- . 
c:ilio de 'l't-ento, que a inda é lei do pai:r:. 

O Sn. F~::nnEmA. nz A1mun: -Não está "to!; 
dess.1. mnnei.-a sa poderá di~er que tu lo está r e· 
~ogndo. -
. O 'sa. ~DE; n z AL'\1:<-"IDA: -Agora. clll refe

renci'l. â comaniSS;io, observãl'ei que rias rn7.ões 
.que clla nprc.;ent:t, justilic:tn,l<> o -S()U projecto 
declnra '!'te" ucs.-ja quu estes bens se appliqueo-i 
p_11.ro. os .lt•Jsp~tac" tle l'emamboco . e cre:o que 

~e"ta cürte, porque quer. acabar com a cori<lndo 
legal, que tranl por fim o direito ao tralialbo 
em summa ao sociatisnto. Eu responderei que estes 
bens, conforme o que estâ estabelecido o decre
tado, já sãu do fisco, são livres e al\odia~s, e 
portanto S>Jndo npplicados nos bospilaes de: Pcr
nambac<> é sempre o cstad.; quem vai fazer a ca
t•idade legal. 

O Sn. FEnn.\z : - Est:í. enganado : o tim dclles 
c-)bras pias, 

O .SR ME~DES DE AL:v-&D.•:- Estlt$ commu
taçoos . só podem ser feitas pelo . poder espiri
tual. 

O Sn. T~oQoE~ : -As ccssücs s iio negocio tem
poral, e mio cspidtunl. 

o Sn. )fEXDES DE Al.:II:Ell)A. :-SenllO\'eS,· e. eari
d;•d_! se -.,stabe\ece quando · ha doutrinas que en
SlDao a eseal:elccH-a, as quaes se nehã o arn11gndas 
n o ospirito da; populações e do governo. Como 
é possinl l1ave~ cnr_idade, _es511 qa1e tanto de
Seja a con1_nnssao, na presente epoca ; quem 
quererá ma•s do1xa.r ·bens- para estabelccimcni.Qs 
J)ios, contando quo o estado a todo o momento 
possn. dizer : . a k:stes bens siio men~. posso dar
lhes o destino que entende>.· con,·enient~. appli
cat:ei o ~cu Pl'oductt> a is to,_ e não :\quillo q_ue 
o m stltuador te'o'e en1 vista? " 

o ~R. c.~XDIDO BonGES : - Apo'ado. . 
· O Sn. M~::xot::s DE AL"ltEioA :-Todos os que de:i
xa,·iio llens J»lr·L taes iinitituit;ves eriio levados 
do pro{ur.do sentimento das doutrinas da nossa. 
r eligiiio. · - · 

O Sn. FJ,;RrU'l.:- Veja o que den1onstrO. o. his 
torin: at~ o papa cotlcedeu 'isto ao:>s govemos 
portuguezes. · 

O Sn. M~:xi'Es DE: AL:UE!D.l :-O· papa sim, pÓ
dia fuzcr semelhAntes concessões, e âe facto as 
fez por breves val'ias \•ezes; mas · o poder civil 
n rio pôde fazer o 'qnP. os nobres deputados que, 
rem, o que pretende o project.o. . • · 

0 Sn. T A.QilES: - 0 tlegocio c todo temporal, e 
uão espiritual. . 

tHa outros apart~.) 

o Sa. "MENUt,:S IIE AUIEIJH: -&! se quer ex
citar a earidau~ particnlar é necesssrio que se 
respei~elll a s_ do~tri~'lS que concorre:n p ara fun
dnl-a ; -a car1dade nao se decreta ; e ueeessario 
que o podP.r civil todcs os dias não esteja in· 
vadindo attribuições quo lhe n iio com~etem. A 
legis lnr,iio que os nobres deputados citámo não é' 
fundada SdllW> nos ubus<>s a que o poder civil entre 
nós chegou. • 

O poder ci\•il, 11 respeito de uegoci.:>s ccelcsias
ticos, c niio me retir.:> só no B•"llzil tem chegado 
~ um pont<> cxtr&ordimu-io: e então relntivantento 
11 b ens ccc\esiMtico~ c um Deos noa aeuda; sen
tindo a exístencia do nlguma pt·opriedado cccle- · 
slnsticn \'ai l ll_;o no seu encnlro oté l9nçal·a nos 
seus cofres. Sac f•·uetos elas douh·ina.s do socule> 
passado, infelizmente nesta pnl'te n:Ie> smnos mui-' 
tos culpad<>s. 

Ainda ha mais Ulll facto important~ quo (;Irei 
notar; o clero j:\. estA t.iio submettiuo a estes. 
ILbus,tS que ató já solicitei ao podo!r civil medi·. 
das que só o poder ecclesiastico poderia de· 
e~·ctal'. 

Uu.t yoz·: -E' porque elle niio f>O sabe gover-
nar as1. · 

O Sa. MciDES D!: Al.l.!J:lo.&. ; -Aqui" temos um 
decreto do pode~ civil, o não ê de muito te mpo ; 
determinando ~ seguinte: . . . . · · _ 
. " Artigo unieo. Os befiiciad(}.S do c:~bido da· 

c:athedral do biJ;;_pado do Par-.í. .u!mroõ ·d 'orn ern. 
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diante do· cit•tc e borla encarnada. ficando .assim 
mudada a cõr de que usão aetualmeute. • . 

Jã v é lã camara que o poder civil li tê jâ · se oc
cupa de desig,ar o vestuario que o .clero deve :!I. sendo isso da competencia. do poder espi-

O Sn. F.t;;RlllllU DE AGUU.R: -·(Co;.;; ircmia.) r 
horroroso .l"ealmente ! . . . 

O SB. M~'DES »& · ALMEm .. , .:... Se ·nil:o é tão 
horroroso como J>!lrecil ao· nobre · deputado, ao 
menos dá uma tdt\a até onde têm cheFo as in
Tasões do poder civil eub-e . nós. Daqut a . alguns 
annos, quem sabe, tambem fará o clero-. usar de. 
farda e de dragonas i · 

O Sa. Fmu:u~uu. DE Aauu.R (ai.i.j,: com i•.Onia) : 
-O pai" es_t.á perJido. . . . 

O Sn. MENDES DJi: At.HEmi: - P.lr todos eStes 
motivos 'ntendo que o p.rojeeto não é util. A in
wnção com que elle !ui formulado e 'boa-; mas 
os meios para levai-o a e1reito não me parecem 
os mais connnientes; e em. taes· circum.stanclas 
C(;ucluo declarando que hei de votar contra ella 
na presente disct:.ssão. · · · · 

o Sr. ::sra.n.dü:o :-A lingUAgem·. do nobre 
deputa' do que acabou de fali ar eontrtr: o projecto 
n ão pôde deixar de sorprender e IndignO-r a ~o 
e qualquer homem que fõr fi.lho deste palz. 
Obser~ei, Sr. presidente, que e$$& hont'alo 

membro ~;~rocurou pôr em duv-i•la .a jlUti<'.a, a 
imparcinhdad(l que presidirito nos diversi)S jul
~nmentos havidos sobre a questão da. capello. 
do I~mbé consti.tuida em minha província .. . 

o SR. MEND:O:S DE ÁL)>tEID.\.:- Eu já respondi 
4 isso. · 

O. Sa. BIUNoio : ·- .. .- e isto autorisa-mo a 
dizer-lhe que foi muito além de . tod&s as conve
:niencins e dos de•er es que a prudencill · e o in
teresse publico reoommendão. (ApoiadO$.) Como 
representante (!ue sou deste pai%, .tenhn. obriga
çio de dar · tod11 f.lrça m.Jral aos poderes reco· 
ubec!dos pela r.onstltuição, e pois protesto contra 
algumas dns expressões que o nobre deputado· 
awbou de proferir nesta casa em desabóno de 
um delles, o judiciario. (Apoiados.) 

O Sa. M E NDES DE ALuEI~:- Eu aintla niio · 
abdiquei o direito de ser justo. 

o Sa. B.RA...,.n:io : -Protesto, porque não poSSÓ 
neau devo crer que tantos magistrados brazileiros 
que intervjerão na questão do Jtambé ignorassem 
n legislação ~o s en paiz, ou fossem tão faltes de 
honro e do probidndO\ que a decidissem da maneira 
por que se acha, não tendo e:rn vista o direito, 
mas arrastados _Por sentimentos de malevolencla 
para com a uaçao portugue2:a, e dominados pelo 
mesquinho intel'esse deste ou . daquelle individuo. 
ÍÁJ'Oiado.t. ) 

O Sn. M&."'IDBS DE At.li:E:UM : -Nem se dia se 
1180. 

· ·o ·Sn. Bn•NDXo: -E' o quo logico. e natuml
mente ae conclue da~ exprcs&ses do hon L"'do mem· 
bro. . · 

Quando elle, Sr.· presidente, principiou a ana
lyllllr a _questão desde a sua or1_sem, !oi logo du· 
vidando da sinceridade das isençoes . •• 

O Sa. MiamES DE ALXEIDA.: ~.Não ha tal. 
O Sa. BRANDÃo : - ••• 'dos diversoo emprega.dos 

qne fuliecionáriio nos processos que ti verão lugllr 
para ser declarada aquella capella extincta por 
.uaver incorrido em commisso. Tratando ·do procu
rador fiscal de Pernambuco que instaurou a ateçio, 
c honrado membro accusou-o de parcial_, e sus· · 
peito' por ser cunha<kl"de nm dos rendeltO!I ·OOS 
bens da .capella, II8T1l se apercebel" que ~feria 
11Dl& inexactidio pelo que diz respeito á materia 

TOMO 4. . 

de facto, e que emq11snto ao dileito contestava 
u~a ver:Jade reconhecida pelas leis do . pai" · que 
dão aos pr<>curad.>res fiscaes ·. a attribaiçiiC: que 
proba e digoarnente -fóra exercidn pe! • de Per
n am~uco ern relação á. capei h de que se. trata. 
(.Apowdos . J · 

Ci>ntinua.ndo o. nobre deputado deu clammente 
a entender que mteresses estranhos á j ustiça· in
!lulriio nas decisões dos jui:zes e tribunaes que jnl
g-.írito o commisso ... 

O Sa. MENDE~ D:!. ALJ.lEID .. :-lsto é seu. 
O Sn. An.Ü.lJO Luu.. : - .O Sr:. Mend.es .de Al-

meida não dis~u isso. . · · 
O Sn. P.aESIDE!\T& :-Attênção ! 
O ~n., B11.~:-~oio. (cli1·igindo ~se ao· S1·~ lllentks de 

Al>!le<da::- Isto c meu? r Nao estão escriptas ns 
suas palavras?! Não forão ellns · onvidu pela ea-
mara? ! .Recorde-se bem... · · 

O SR. M&:<oes DE AL:IIEID~ :- O nobre depll
tnuo é quem ma quer emprestar esse ·p ensmnent'o· 
p ara _cbamar a quellt~ para o lad1> odio.>O. . 

O Sn. Bn ... so;to·;- Está enganado, se ella se 
acha em. um terreno odioso foi v.· Ex. quem nelle 
a coltocou. · 

( Out>em-se alguns apa••tes.) 
O Sn. PnESlDEN-fE;- AÚenção I 

· O SR- BnAsDÃo , - Senhores, o nobce deputado 
d isse quo. se tem pr<><:edido a respeito da capella 
de ~tamb11 pelo modo em que se ::~eha ess.e ne
gocLo porque é com PortugaL, e a~crescentou que 
se f·)m coiii a França, Inglaterra ou E stados 
Unidos, as cousas terião corrido d e outr... n:in
neira. O que quer isto dizer? 

(Coutínuao os aparr.es.- o Sr. Pl'esiàmte fle 
novo ·~eclama "attençào.) . 

Parece que o nobre depntado quer que revo
guemos as nossas lei~ em f Lvor dê .t>ortugal, 
que cedamos o nosso direito áquelle paiz, e que 
cheguemos ató a duvidar da probidad.e ·dos nos. 
sos ·magistrados. · · 
: O Sn. :MJ..-çD&s DE AI.XEio.l. dá um aparte .. 

O SR. BRL,m!o; -Niio sei nu verdade donde· 
nCU~ce ·esse enthusiasmo, esse calor 'que o · nobre · 
deputado· tem mostrado em f:J.vor d'l Portuaal 
nesta questão I 
· O Sn; Mi::.'\DES DE ALm:ID.&. :-Então quer-me 

prohibir que entre. na discussão . .. 
. O Sa. Ba.LNDio:~Eu qu.i.zera que V. Ex. mani

f estasse as SUBS conYieç"ões • • . 
U3U.· Vo:z: -Manifestou-as. 
O Sa. BRA"Sl)io:-.... mas que n lto aventasse 

c:ontca o poder jndiciario de seu palz uma idéa 
injuriosn, e que pMc ser muito mal interpretada 
no estrangeiro. (Apoiados.j 

O SR. ME liDES Df: .AL:w;~oA: - Seria assim se 
t~ca.so prevaleceSlle a sua concluailo. 

O Sa. Bnt.!>"DXO :-v. Ex. foi adiante, chegou ~ 
dizer que a magistratura brazlleira goza de muito 
má reputa~ão nos pa!zes estrangeiros. (Contimuro 
11S apartes.] 

0 Sa. Pn&SII>&."('l"E:-Attenção I 
.O sa: BtUliDiO :'-Proposições taes, só proprias 

de estrangeiros ingratos, e que perfidamente nos 
calumniiio, niio devião ser ttiuiw pata eata· 
casa, por9-ue ofrendem a nossa. probidade· !lacio
nal. (Apouzàos.) Senhores, estou -persuadido· que . 
em todos os juüos do mundo lia ·magiskados 
mãos, que não cumprem · CQ1Il os seus deyeres ;_ 
impossivel pois seria que entre nõs deiU.sse·de 
appareeer -um ou outro dessa ordem; mas tam
bim tenho a convicção de-que no Bruil'hamaior 

s 
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numero de magistrados probos e rectos do que 
entre, JllUi~s da;s ... elhs.s naçÕ)j!; da Europa._ 'J~e 
se >anglorülo de andarem na frente da elnll
sação. (Apoiados.) 
u~ Sn. DEPUTADO :-Felizmente. 
U»Jo. Yoz :-E iílto sem incompatibilidades. 
O Sn.. Ba~~nÃo :-Agora, Sr. presid<mte, entrarei 

no ei.:ame dos pontos cardiaes da questao, e p~.l 
a V. E't. e A camara. que me permittiio fazer uma 
exposição bistorica das o~currencias q~e têm 
ha>ido a respei.Lo da capel!a do Itamb~, para o 
que me julgo habilit.ldo, visto aclmr-se essa ea
pella constituída na comarca ent que eu tiYe a 
fortuua de ver a luz do dia. 

U)[Jo. Yoz:-Er:n Goyanna. 

O Sn. Bn~nio:-Sim, em Goyanna. . 
Não !oi, senbores, como disse o nobl'e· depu-

tado pelo 1\laranbão, por estrategia de ruguJtS 
particulares que ·a Ca)lelló. do Itam bê cahio em 
comrnisso, ·foi sim pela negligencia de muitos 
annos, }lelo deleixo e avareza do hospital de 
S. José de Lisboa. Este hospitol, Sr. presidente, 
~stava no usufructo dos rendimentos daquclla. 
capella, e não despendia no cumprimento das 
disposições testamentarías do instituidor um sõ 
real. [,'l.luitos apoiados da deputarão 1l<Wnaml>u
cána.) 

0 Sa. FERREIR.\. DE A.GUIAll :-Qomh\ as r~ndas 
e nenhum caso fazia das disposições do tes· 
tador. 

O Sa. BRA?<nÃo" :-E' verdade, corn1a as rendas, 
e entendia que nada mais lhe cumpria fazer. 

Tinha o hospital de que rallo na pra.;a do 
Recife seus procuradores encarregados da arreea
dnção desses rendimentos, e se me não engano, 
um .i.elle3 foi o honrado negociante o Sr. João 
Pinto de LerriC)s. Conheci outro tambem muito 
probo, e fui o finado Sih·a &: C.; me parece que 
ainda. hoave um terceiro tão honrado como os 
qne ficão mencionados, o Sr. J\Ianoel Joaquim 
Rnmos e Silm. ( .Apoiados. ) Ora, alguns de~te~ 
proc\lradores reclamárão a dh·ers.as administra. 
cDes daquelle hos.pital para que mandassem cum
prir os legados do institllidor André Vidal de 
Negteiros, mo.s. a resposta que ti;erão foi venha 
diuhcirc.; novas reelamaçües foril.o feitas que ti
...-eriio a mesma resposta. Assim se. passá.rão lar· 
gos o.nnos, e os eneargos pios não forão cum
pridos, ao passo que o bospltal de S. José m.etten 
em si grossas ·quantias dos reDdimentos da 
Cll[lella. Appareecu então a lei de 1827, e a Mise
ricordia de Goyanna, fundada em suas dispcsições, 
propuz uma acçi'io ordiparia no referido hospital 
pnrn cb11.mar a si os bens da cnpella. 

Esta ae~ão correu seus termos e foi decidida 
a fa'·"r daquella. Misericordia, llOl.õ.yc ~ppellação 
c ·recur~o de rensta, e sempre a M:J~crrcordla !<>i 
vencedora; em conscquencia disto entrou ella 
na posse dos bens da capellll, até que o proca
rndor fiscal entendeu q:ue os julgados não estavão 
na letra da lei de 18'27, e que taes bens devião 
pel'lencer ao estado. Neste sentido propuz a acção 
competGntc, que tendo corrido seus turnos veio 
ter por meio de conccssiio de revista á relação 
desta cõrte,.que :finalmente decidia que a capelta 
do Itamb<l havia incorrido em ~mmisso por não 
L:.'l'er o hospital de S. José. que era o seu;tdmi
nistrador,. CUillprido os o nus da instituição, e 
mando-u que seus bens fossem encorporado~ a<Js 
domínios naeíoriltes. · 

;Fiz eatc historico não só para.mo;ttar ãquelles 
Srs. deputados :que t,êm tomado pa1·tc na dis
cussão que a quest:'io principal de dominio está. 
deftnltiva:mente de<:;dida, como tambem para pro-· 
var-l,hes que, bem longe da haver intervindo 
estrat.egia na declaração do commissv, esta foi a 

con!!Bquen~ia juridica da JJegligenci:t. c avareza ~ 
hospital de S . .José de Lisboa. . 

Eu1 a sent~nça da relação do Rio de Janeiro. 
{U.) 

Chamo aobre el1a toda a attenção da camal'ap 
porque 11 questão tem ·sido embrulhada de UDl. 
modo que não me parece muito séria. (Apoiados.J 
Convém mais que a ·camara. saiba que ao hospital 
de Lisboa sõ pertencia, segundo o testamento do 
instituidor, 200$ annualmente como adminil;trador 
da capella, e que no entretanto elle apoderou-li&" 
de todos os rendimentos della por longos annos. 

O Sa. ME.'IDBS PE ALYJ>IDA : - Quem disse o 
contrario? ·-. 

O Sn. Btu..NnA.o :-Tem-se dito tantas cou.sas que 
6 preciso esclarecer bem este ponto. 

O Sn. M~::..,ot:s DE. A.r..:.rEID.!. :-Ninguem contes: 
tau isso. 

O Sn. Ba.~Noio: -Sr. presidente, V. Elt. e zo, 
camnra acabão de ouvi~ 11. leitura. da. seatença 
da relaçâ~ desta c:Qrta que em. gn}.o de revista. 
decidio a qu.estiio de commisso, e por conseguinta 
a de dominio ; portanto reconheeerá.õ que contra 
Jsto não se 11õde mais seriamente argumentar. 

-UK Sn. DEPuT.o.no, -A sentença é da relação 
revisora? 

O Sa. BlH:>ri>:O::O :-Sim, senhor. Entretanto os 
nobres deputados que combatem o projecto duvi
déríjo ainda se o commisso podia te r lugar, e 
até o appellidãrão de confi,3co, chamando para a 
questão a constituiçito do imperio. 

O Sn. ME:..'rDES DE Aumm.1. : - Não tendo os 
bens cahído em commisso, nào ha duvida que é 
um confisco. . . . 

O Sll. BRANDÃO:. - Isto m~ parece sinda mais 
digno de rEoparo. 

tionhorcs, se não possuímos leis que regessem 
a materia, se cllas não tivessem sido applieadas 
a <JUl.ros casos da mesma natureza, os nobres 
deputados terião razão ; mas existindo essas leis 
o guiando-se os nossos magistrados que àecla
rãrão aquella capella -em cummisso por .suas 
disposições, e claro que a argumentação dos hon
rados membros, além· da ser intempestivel, nio. 
pódo procoder. Se. os 11obres deputaaos tratassem 
agora de revogar as leis que existem sobre com
misso. bem I l'odião dizer quanto qlli:zessem 
eontra ellas ; porém darem a entender que os 
nossos magistrados cumprindo-as pr()cedêrào mnl, 
isso com effeito níio po.oso admittrr. . 

Argumentar deste modo ã invectivar, e a in
vectíYa é impropria de um legislador. Temos 
necessídadG de dar toda a força e consistelicia 
ãs nossas leis. · Se e li as niio efltão de aceordo 
com os nQssos usos e costumes, então revogue
mol·as pelos m!lios regulares. mas emquanto 
assim não a~ontecer, são leis do paiz, devem se:: 
cump1·idas. . 

Quando se vantila uma q_uestiio sob o dominiG 
da uma lei existente, não Julgo) acertado ,zue se 
recor1'::t. a cli vagttções, e se desmornliso e3sn lei 
que nos e>tli servindo dn nonnn, o que .ter& dl) 
rcgulnr nossos direitos e ncções crnquanto nno 
fór revogada. (Apoia«os.) · 
. Muita causa, ·senhores. se póJ.e dizer conLra 
utna outra lei ; mas porque isto assim é, dever
se-hn duTidar da legalidn.de e justiça- dos julga
mentos que nella se í11ndarem '? Do cerb que 
não ; porque de.· outra iórma todo o direito ficaria 
duv.idoso, e a mercê do modo . porque ~~Iqner 
o q~~se · BJ?Carar. . A.dmittido . .isto a sociedade 
seria 1mposs1vel. . . · . . . 

Parece·me, po~iarito, senhores, qua a q!UlStii~ 
relatiTa. ao commiSJIO, pela maneira . porque .. foi 
decidid• pelos lribunaes de Pemflmbuoo e relação
do. Rio ~d~ Janeh:o, em vista d~s nlvarãs de 179S 
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e ·®7 · não pôde mais prestar-M á diseWISão 
qae 08• nobre~~.deputadO!$ :lbrlrào. (Apoiadot.} 

Agr>m tratarei. da questão da applicação que 
~lles tamllem aventarão, divi4indo-a em duas 
partes: 1•, s~ o eorpo legislativo póde dispôr do 
producto da venda dos bens da cape}la do Itambé, 
pendendo uma revista interpo!ll.a pelo hospital 
ile S. ·Jose do~ Lisboa, perante · o supremo tribu
nal de jllstiça; 2•, se na applicação que houver 
de dar a. esse producto põde o mesmo <'orpo 
legislaUvo prescindir da litteral dispos!çAo do 
testamento de André Vida\. de ·Negreuos, " dar
lbe 1lln destino analogo. Creio que a questão tol 
~ nestes ·tennos. . 

Senhores, não se tratando mais do pon~ re· 
lativo no domiaio, nem mellmO da questão de 
eommisso, porque ta<~s assumptQs ~t. foriio deci· 
didos peta relação do Rio de Janeuo em ultima 
instancia, é evidente que o primeiro lado da 
questão proposta pelos nobres deputados se acha 
prej udica<lo. (Apoiados.) Qualquer que · seja essa 
reVista de que elles fallão não pôde versar sobro 
aquillo que já. està irrevogavelmente . julgado, e 
pois lambem não pôde embaraçar o. oorpo legis· 
lativo na applicaçao que por ventura queira dar 
aos bens d,a capella de Itambé. . 

O nobre deputado pela minha provl.neia, que . 
foi juiz na.. causa·, s;~tisractoriamente expllcou 
sobre que .VJ!rsava esta nova tevista, e em face 
dr. sentença que ha pouco li, é · im_P.ossivel qu~ 
o seu objecto seja o mesmo que JÓ. s<.'rvio de 
assumpto ao j ui gado · da relação desta córte aomo 
tevi~ora; consequentemente a propriedade .oo t:les 
bens està inteiramente liquida e !óra de toda du
vida, o o aorpo legislativo póde 'dispór della 
do modo que mais conveniente 1ulgar. 

Passarei ao segundo lado da questão, isto e, 
se a appllcação do producto desses bens deve 
necessariamente acompanhar a litteral disposição 
'do testamento do finado André Vidal de Ne· 
grei1·os, ou. se póde ter um destino Analogo. _. 

Os nobres deputados bem conhecem que nao 
é racll executar• se hoje llttoralmente aquellé 
testamento ; nelle determinou o testador que. com 
o rendimento da cnpclla se consetvas.e uma col
legiada . de 1rades no ltambé: e seri· _ pos~vel, 
será mesmo conveniente cumprir-se esto. dispo-
sição do. testnmen to t · 

O Sn. ME.'iiDES DI> Auu:m& :-Nós nlio podemos 
rcvogal·o . . · 

O sn. BJ:l..,..Pxo : - Porém podemos mandar que 
elle tenha a. e:tecuçio mais conforme com ns 
inlenções do te..tador e idéas da época, dar.do 
aos bens ·um deatino humanitario e pio, como 
quer o projecto. lApoàados. ) 

Na verdade a applicaçiio que se quer dar ao 
pi'OQucto desses bens é tom favor dos colle
gios de orphão3 e estabelecimentos de caridade, 
e p~r este modo se preenébe certamente o tirn 
qn~ o testador teve em vista. • .. . · 

O Sa. MENDES DE Aumm.a.: -Não, senhor, não 
10 e11mpre o testamento. 

O Sa. B~'iiDXo:-56 se o nobre deputado em-
birrou em querer collegiada de frades. -

O Sn. HENI>&fl DE At:.vuo~o.:-Embirrei no 
cumprimento do . testamento ; nôs . niio podemos 
fazer commutações. . 

O Sn. BaA..'WÃO : _: O nobre deputado . està in
eistind•l nn questão ecelesiastia;., là irei daqui a 
pouco. Entretanto devo dizer ~ue não vejo dis· 
paridade alguma entre o com_p.exo ·das dispost..: 
çõee do testamento e appllcação que so q~er .dar 
ao producto dos bens de capellã : · o inst1tu1dor 
q_uiz perpetuar a · sua mernona por aotos d~ Ctl• 
rulade, quiz· soccorrer aos pobres: o pro.Je<:to 
quer que o ~nheiro que se liquidar da nnda 
dos bens seja 11pplicado à sustent&çlto e edaca· 

çiio de orphãos pobres, assim como a outros es
tabelecimentos de caridade que temo~ Am· nosi;a 
província, e cujos rendimentos são d•minutos, 
sendo lambem attendido o hQ3pido dos alie
nados. 

Aqui a camara me permlttim que eu . diga 
dullS palavr~H em fa;or dos estabelecimentos desta 
ordem ·que existem nas provincias. Entendo que 
quando se dão casos como o de que tcé trata~ 
quando apparecem bens cabidos 9!11 eommisso 
em uma província qualque1·, e que e:slijls bens 
t&n de ser vendidos, o delltino · maia ra:t.oavel, 
mais ju.sto, mni~ santo quo se deve dar· ao seu 
pToduo0 é applical-o aos estabelecimentos de ca· 
ridade da respectiva província. (.4poiados.) Me pa-: 
rece que todos sentiró.õ uslm, porque nôs tam
bem· temos pobred, e em multo m•uor escala do 
que a eórte, necessitamos de aoeeorrer aos nossos 
compatriotas que por sUAS cireumstancias care
cerem do auxilio ilA caridade: e se esses bens 
estão alll situados, não -..·ejo ruãoJara ·que os 
inrelizes das províncias sejão eabulh oa dos soe
carros que elles lhes podem dar, e venha o fisco 
geral u.poderar-se do seu valor. 

P"ssarei a~ora, Sr. presidente, a considerar a 
questão· susettada. pelo nobre deputado. Disse elle 
que niio podemo& fazer aq,uella applieação porque 
pertence ao · p<>der CCI}leszastlco : deplorou quG . a 
nossa religiosidade tenha chegado a um pOtlt.o tal 
que desconheçamos 03 (leveres que são comesi· 
nhos a todos os bons chrlstãos. Poderá ter o 
nobre deputado alguma razão,- mas eu não a 
des.:ubro. Soccorreu-se ao ·concilio tridentino, 
porém devia dar-se ao trabalho de ver que es,.e con
cilio foi em· sua totalidade admittido e el(ecutado 
no nosso pai% ..•. 

O SR. MP'InEs DE At:.llEID.~: ~Foi. 
O . Sa. Ba."--ro:l:o : -Está enganado, muitas das 

secções do concilio tridentino não !orão recebidas 
e aceitas entre nós .... • .. . 

O Sa. !lle~:oES Dl!l At:.KEIIiA. : - Fon1o recebidas 
in totum.. · 

o Sn. B n.'-'>DÃO: -Como diz o n obre deputado 
isto f A' excepão daquellas nações que .estavão 
immediatamente debais.o do poder do · papa, ou 
que entl!o e1iio dominadas pelo fanatismo, e 
preoccupoções da · época, nenliuma outra houve 
9.ue admittisse o concilio ttidentino em sua tota
lidade •.•• 

O 86. Mm~:oEs De Ar. MErDA : -Em Portugal foi 
tecebido. completamente . . 

O Sn. BaAh"D:i:o :-.Está ent!anado. ]das quando 
mesmo o rei de Portugal t1vesoe admittido em 
toda sua e:ttensiio o concilio de Trento, o nobre 
deputado sabe que em materlas di~JCiplinares os 
costumes de qualquer paiz sempre são respeita· 
dos, sempre são mautmos oomo o ensina o di· 
reito ecclesiastico. Ora, eu creio que o hom-ado 
membro não quererá. que seja assumpto ~ogm.,!L· 
tico esto de quo estamos tratando, e po•a nao 
eomprehendo como nos quer contestar o direito 
de Ie~rilllannos . aobre um objeeto qne nio é geral, 
e ecumenieama~te reconheeldo ~mo da compe

·tencia do ·poder ecclesiastico. Portanto ~ para 
mim incontestavel ·que o ~ob~ deputado n!lo tem 
razão, e ~ue ·o corpo leg1sl11ttvo do BraZil está 
no seu dtreito, quando d eixando de admittir este 
ou aquGI!e ponto de disc~pli!l~ ecelesiastica_legisla 
na esphera de suas attribuJçoell. . . . 

Se o nobre deputado dissesse que não. podia
mos deixar de receber um ou.· outro ·ponto de dogma 
sem nos constituinnos hereges, bem ; mas querer 
sustentar que sem infrwgirmos os priucipi011 da 
religião nãt> :podemos prescindir desta ou da
quella disposiçao disciplinar, mo parece · por de~ 
mais · extraordinario ••.. 
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-- O SR. ~ss DE AL>lli:tD:. :-'\'eja sa quer in
nov~ alguma COU.'>ll a ~te respeito. . 

O Sn. Bru.~DÃO:.;.... N"ão quero innovar nada, 
estou combatendtt a sua doutrina c-omo contraria 
aos verdadeiros princípios do proprio direito pu-
blico ecclesiastlco .• ~ -

O Sn~ Jl.[J::XDES D& Aurem.;.: _- Não ha tal. 
O Sn. B!I.\.:'<D1o : - Estamos pois no circulo das 

nossas attribuições ••• 
O Sa.. ?lfE~nES DE AurEIDA:-Nffo·, ha ·tal, já 

mostrei as disposiçõ~ de D. Maria I e de D. 
João vr. 

. O ~R. Bru .. '>n1o: -E a_ prova õ · q ~e o poder l c
glslah>o, sem reelamaçno al(tuma., J:Í , -otou pri
meira e Sejl'unda vez a respe1to desta . •nater~, e 
o nobre oeputado foi -scrn duvida um dos que 
dcrõ:i:o os seus. votos li lei de l&.o; que della se 
oeeup11 .••. 

O Sn. At'<HJSro D~ Ou\' RI~-~ :.:_·Não ·se lembrou 
entiio quo era cathoüeo. 

·O Sa. Bn,\ltD:to: - Crtlio, Sr. presidente, ter 
dito 'J.Uanto é bn$Lante para n.ostrar que o pro
jP.cto nem offende ao direito canonico on eeélesias
tico_, ·nem · tã() pouco :i. constituiçi\o do imperio, 
assun como · que tambem não prejudica. os ·intc
r a-sses legítimos de Pot:tugal, in~tl·esses estes que 
não podem ser representado$ pela cobiça c avo
reza. do hos pital de S. José de LisbOa, que quer 
contmuar a desrructar os bens da capell:~. do 
n~mbé ;ue · por nenhum titulo lbe pertencem. 
A1nda accrescentarei que a prev11Iecer a · opinião 
do nobre deputado, dar-se-Ida o triste especta
culo de -vermos aquelle hospital locuplctlll'·Se 
com os ~·endimento3 d_c bens que pertencem ao 
no:;;so .Pa.1z, ~em cumpnros encarg-O$ pios com que 
o 1nshtu,dor da capella gmvára esses bens c isto 
somente porque é o líospit:\1 de S. José de 
I~lsboo, e por que não devemos legislar sobre bens 
que cabirllo em commisso I !.. . · 

.o Sa. MExnES DE .ALltEID.~ :-E' outra questão 
não se tratou dbto ; _o qui! quer ia era. que se t ra! 
t-as se da justiça do acto. 

O Sa. Bn. .... -<D:io: - Sr. presidente, V. E:t• con
sentir~ que e11 faça aqui uma declaração. Nem eu 
nem os meus collegas da provincia de Pernambuco 
que tem tomado parte nesta discussão temos 
outro interesse maLS do que o que deve ter todo 
aquelle •.. .-
u~ SR. DF.PCTJ.DO : - Não pt·ecisa dizor. 
O Sn. BitA.;-(DiO:- E ' mister fazer· esta decla

ç~o. eu llle d!rei vorqu~. Ma~. como ia dizendo, 
na.o te.mos outro 1nter':sse alem daquelle que nos 
é wsp1rado p!!la conscu!neia dos nossos direitos 
c de,·eres, pelo natural desejo que devemos ter de 
vermos os c.>tabelacimeutos de caridade da nossa 
JWOVincia no p~ de poâerem ser uteis aos infúlizes 
que a ellcs se abrigarem. (Apoi-:~dos. ) 
_ E digo .isto (saiba a~ol'!l o úolnc deputado 'a. 
1'!1-Zã:oj, ~orque Ó!lYi dizer aqui que es~es bens 
~•nhi'io s1d0 a..-ahados por muito menos do seu 
..-alor, que montavão n muita~ centenas de contos 
de ré is, com' que dando-se a entender que ha neste 
~e~ocio illl!'uma. co!lsa de menos decoroso. 
• ~r. pres1den tc, eu conheço todos os en<>enbos 
que estão situados naquellas terras ; não s~u ·pa.
l'olnte uos proprietiuios que os possuem, e_ creio 
que nenhum dos meus collegas o é; sei que· entr e 
e5ses eng~nhos ~a uma grande pr~priedao.le; a do 
Engel!,hO~o\·o; m.as que os outro~ uno valem·na.da, 
c~amuo-se el!genlios pela denommação ~cral, mas 
sac verda~~u:o.mcn~e engenhocas. E, pots, declaro 
qu~ o. avaltaçllo_ que o governo mandou f&Zer estã 
mu1to regular .. .. 
- u:~l Sn .. DEPUT.!.DO : - A de alguns ~cravos e 
mtuto b:uxn. · 

O Sa. Bru.xnio:- Isto depande da idade .... 
O Sn. ME.~DES ,ri,..- AL~"- :- Ouvi dizer qu.e 

se podia dor-por essaspropliedades SOO:O.:OSOIJO. 
O · Sn.. BIU.Nl>Ão :--E ' am-absurdo; desejára qu,e 

es:Je sujeito que lhe disse isto tivesse dinheiro s 
qui:tesse comprar aqu~l.Ll.s p1·opl'iedades, Jiara eu 
ver se elle-da\·a. por ellas es;;a quantia~ O que eu 
di"O é Pl!lO e()nbecimento que tenho dessas loca
lid'ades. Demais, () governo mandou fazer as ava
liações. com.- todo o esmero ; o Sr~ José Dento da 
Cunha .Fil{U.eit·edo em_pregou todo o cuidado, t~da 
a :solic1tude .neste obJecto, encarre:;~udo-o ao JUiz 
muuicipal de Goyatlna, que se portOu muito bem • 

(lia ulgu.ns apm·tes.; 
Estou convencido que · se ns avaliaeões fossem 

feitas leslvament~ o presidente da pro\·inci~ hav~ 
de inform:u· ao governo imperial piu·:~. quo as man· 
dassa repctu·. . • · _ 
• P_ortanto es~ã _visto _ que é -uma malevolencia 
md1gna, uma msmuaçuo partida. essa que se tem 
procurado espalhar relath•amente ·a este objeçto. 
(Apoiados. ). 

O Sa. ME=<'DRS nl: A.L':IIEID.~ : - .Creia q_ue não se 
refere o. mim. • 

O Sn. Bn.L...,D.to :....,. Certamente nlio · me refiro. 
Tomamos interesse ·pelo que já di3SC; c estou p el"· 
sua.dido que_. qualC{UCr d!!pUWldo de outra província 
achando:se nas cncums<..ancias um que nos acha~ 
mos hav1a de ·proceder da .mesma manéira, e _eu 
certamente . votaria em favor de sua justa pre-
tenção. . 

A. eommi$são conciliou todos os interesSP.s, ntten
dendo ao;i liospitocs de caridade de Pernambuco, 
e tambem ao hospício de Pedro II, que é um esta
belecimento· geral. E em vista disto, como se com
bate o projecto? . 

O Sâ. Mmm,;:s DE ALY EID.l.: -Por falta de juris-
dlcçào.. . . 

_ O Sn. F.&RRElRA. DE . A Guaa: - Como ta!ta de 
jurisdicção? Isto é uma ·consequencia da lei de 
1S50. . 

O Sn. BiLL'iD1o ; - Eu apenas proporia umn pc" 
qnen-a alterac.ão; e talvez apfesente uma emenda 
neste sentl~o. 

O Sn. MENDEs DE -Ar.m:ID"-: - Se for de n1aneirà 
que as C()USaS se sanem, votarei por e!la. · 

O Sn. PAES .B.mnETC!: - -Não apr~sente emend:i 
;llguma; o p~;ojecto c.>tá muito 'bom. · 
. O Sn. Bà.\xnio: - Me parece, Sr .. presidente., , 
que tenho dito quanto basta, e ·que nenh11m Sr. de
putado d eixará. de qualificar como muito nobre e 
muito louva\'el o interesse que hei d~senvolvidi> 
nesta qucst:to. 

VoiES:- Apoiad? ;. muito bem, muito b em. 
O Sr. Ho-n.riq ucs: -Sr. · presidente, ··siittci 

granda cm\1araçó em· prestar o meu voto ao· pro
j~cto que se dl5cntc, ·nno em relação ú pende11cia 
em qnc cstll. ·a qucs~ão ·do recurso da revista:
não tambem qua11to ú disposição da lei de 6 de 
1'\ovemb•·o de 1J):l7, hoje c1tada ru1. casa, e nam 
finalmer.te p elo que toca n essa intervenção papal 
(•·isadas) que · entGndeu nece~sari11 o nobro aeplt
tado pela provineio. do Mara•hii:o. 

O Sa. Rxoemo nE A.'lDR.~D-' : -E' bom n ão incom
modnr Pio IX... (Bisadas.) 

: O Sa. HE.'iRIQUES:-Niio om r elação â. pendencia 
d<_> recu~so _de revista, porque _ esta materia entre 
nos é hqu1b ; e5tzi. t·esolvida; temos lel que a 
regu4. -(Apoiados.) O alvará de H de Janeil'o de 
H 07 dete1·miua. muito exprellsamen te . quo, encor
poradas que seJãO as capP.Ilas cabidas em com:. 
mis;;o &Os i!roprios Do.cioaaes, as -tnesour&rias ele 
faxenda as· _ponhão iuunediaLamentO- em lll'rema-
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tação, recolbeudoJ . os seus p,ro_ductos ao5 coft·cs 
publicas. 
. Hoje o. observnncia desse a .'vo.rã dilpcnde uni
C31Jlente de. uma condição·, e vEtJVil.·ser o con;;en

.ti~ento do po~~r legi~lativo, pára que possão ser 
~en.adOS OS propri!l3 Jia(:iQ~tl.eS l)a fôrma da COD• 
<>tltm'}ilv do 1m peno. ( Apotados.) Mas o corpo 
legislativo já decretou a Alienação des5e proprio 
nacional do cneapcllado, de que se tl·ata pelo. lei 
de 1850 citado no p~oj ecto. . · 
. O S~. F.Entu::IRJ. D& Ao~un : - Apoiado. 

; ' O Sn. lle~ntQUES. : - Temos porto.nto quo n 
. ' qu.est!!o que ·se m<JVP pela pendencia do recurso 

de revista não nos . pódc cn1baraçar. O coasentl· 
mento do poder legislativo, para que C3ta alienaçiio 

:se- possa efrectunr. legitimamente; está dado pela 
lei .de 1850 ; e 11ada resta senão. realisar-se a alie
na~1io pela miloclra que s<: entender mais. convc· 
niente. •. · 

.';('ambem nãó' mo -move a 'lei de 26 de Dezembl'v 
d3 182:7, po1·que ~l!a tratil. de . legados pios não 
~mprsdos, e o ObJecto da .resoluç:io que se dis
~utc não é legado pio niio cuoipridc ; é uma' capella 
que · cahio om commisso : o ha grande differença 
entre legados pios o capellas. (Apoiados.) 
T>~-mbem não dou peso a- es38 intcrvcnc<ão papal 

(>"isc.tda.í), não sô porque a ma teria consmue ponto 
'disciplinar, e não de dogma, e por con3equ0ncia 
·subordínad.a inteiramente .as· convcniencías. poli- · 
ticas, conlDporctue; apezar de h:wcr sido o concilio 
tridentino rllcebido em todaS as suas dlsposici:íes 
no reino de Portugnl, como o nobre deputado pelo 
Maranhão J ... darou,se não em seu discurso; ao me
nos ainda ha pouco cin um .opnrt.e, por un1a loi 
antiga portug)leza entre nós .em vigor dispõe-se 
inteil·am~ute o cont.ra1·io ·do que quer o nobre 
deputado. Essa lei é de ll de Setembro de 1769, a 
qual dispõe no § 18 o seguinte : · · 

« !IIando que todas as que se nehito de,olutas 
(cnpell:ls), c que daqui em diante se de\·oiverem 
ú corôa, ou po1· commisso,.ou por serem vacc:J.ntos, 
.se cntendiio li yres. » . . . . . . 

Temos, port.anto, q~e· em Port~al a materia 
~sta,·a resolvida o decidilla por uma lei, á. face 
'de cujas disposições· nenhuma intervenção · p<idia 
·ter a ;gr~ja nns capcllas devolvidas á corôa; essa 
lei existe entre nós reprodtlzida, confirm·ada c 

.sus~ntad~~: pelo citado alvarà de H de Janeiro 
Ae 1$07 . . (Apoiadcs.j . · 
· . Não posso persuadir-me:· q~e; se Í?s~em fm·i,ios 
.de quaiquer modo ··os dtre.tos e ·mteresses da 
.igreja a este respeito, ella: deiltasse de reclamar, 
e alguma. concor.tata se d~sse a · tal ·respeito, 

0 Sn. ltfE:WES DE ALYEIDA. : -Está enganado. 
. (Contifuia <t di:;e,· e~lgumas palavra.t que mio po

. demos ou-cü·.} 
- O Sn. HEsntQUES :-O certo ó que esta materin 
ê liquido. entro nós ; e 11 lei que citei foi sempre 
obseh'llda, .assim como o tem sido sem obice algum 
~ ·ah·ará do 1607. 

E démnis, cu nilo vejo razito para esses cla
,mores em l'a,·o L". da inter:vcnçuo da igreja; antes . 
~bser\·o que clln foi 11ttendida e bem ~uinboad11 
quanto !lOS lf!gd!iOll pios não cumpridos, os qlines 
-entre nos pertencem aos estabelecimcntoa c casas 
de caridade, vindo n/ ficar para o temporal as 
;:apellas cabidas em eommisso ; a partilha me 
-parece. que foi_ am!gllvcl .e bem 1·a_zoavel; íoriio 
attendLdos os mteresses de ambos os póderes ; 
c não póde haver ro.zão para que a igreja se in
gira e mtromett9: hoje na app~icaeão . e destino 
dàs eapell11s cabidas·· em- comm1sso. ·' 

.• . Portanto .. vê a Clloma.rn -que :JlàO dou por n~
·nhuma das raz.õcs hoje expendidiu. Um ·embaraço 
{>Qrém tenho, .Sr. · ·pt·eisidente, em yetur pelo pro
J.ecto·. _em dlscnssll_o; éom·o ~eclltrili .; clle import:~ 
)liDa doação: po:f elle· v1io· set ·aprlieados ~cor-

to_.; hospitaes c estabelecimentos de caridade pro
duetos 110 valo1· de quasi i!OO:(IJ()SO:>:>._ 

Ora, nada mais razonvel, naJa · mais justo a 
·meu . ve•·, qunndo s~ truta de objeetus tnes, dl) 
que P.rocurar tWeriguar c examinar bem as cir
cumstancias do doadol.", o as ·do doado, e ne1n 
sobre . una, . o nem sob1·e outro object:> e 11 ;·i que 
se_ ventilasse a mais ligeira . idéa na discus:ollo. 
n.ao se pro~urou mostrar que <l thesouro estã eru 
cn·cumstane1as de fo.zer '11 doa.;ao, c nem que 
esses: estabelecimento~ careção della. O doador é 
o estado r~preseo lado a este r espeito pelo thc
souro publico, e duaio s:io <!". hospits.es . 

O Sn. FilnnEmA. DE A.GIJIA!t :·-:.:t\ão S:dmitto que 
o estado seja repres1>ntado pelo thesout·o. 

O Sn. I:;IE~"RIQ~I!s :-E o que é o thesouro pu
blico· nacional ? N:Jo será o complexo dos recur
sos do c~tado social applicados á sati~fação clns 
despezas do estado polilico? ·.E- neste sentido não 
•oprescnta e!lc o estado? Não .:: clle o deposita
rio, o guarda, o fiscal clcs$CS mesmos recursos '! 
E,- perguotarei, o thesouro naeionnl e:sta1-à e:m 
circumstancias de sotr.·er o desfalque de ;JOJ:OO~~ 
nns circumstnocias actunes ? · 

O Sn. FERnEinA DE Aaur,\rt:·-A quc~Uo por 
om ntto é esta. 

O Sn. HENRIQUES: -E.;tc oi um JlOnto impor
t:mte da questão : niio podemos prescindir delle, 
tnnto mais quanto nesta caea se · tem clamado· 
muito contra os dcspezas com que se ha sobrecar
regado o thesouro nacional : os . nobres deputados 
te~uo sem duvid:t reconhecido que no; OJ:{;amen
tos annunlmente apt·.:>s!mtados á c.'lmar.~ a des
pe:.a· orçada é ~cmpt·e snperiúr ó. fixada no nnno 
anterior ; e cnmpre portanto nüo desba1·ata•· ·os 
1'ecm·sos com quo o thesouro lhes possa fazer 
fuce. Demais, não peJemos ainda avalia:- qual 
seja. a . direcçtl:o, e n em quando terá. termo a 
guerra do Oriente; e durante ella nüo 6 possivel 
que o co.mmercio prosiga em sua marcha 1'6[1U· 
lar; o abalo dos animos e a · cõncentração aos 
ca.pitaes, consequoncias sempre ordinarias no curso 
~e l utas taes, trarãõ infllllivelmen tl) b.:>m sen
sivel decre3cimento nas rendtLs publicas: o. em 
:circumstancias semelhantes me ·pnreec inpruden
cia· enfraquecer e dilJlinuiL' os nlcursos. do tbe· 
souro. Aind11 !Lt)te-hontem o orçamento foi YOtad·) 
com grande acct'Cdcimo de despe:za. · 

O ·.sn. FEllnEtn.\ ne · AGt;rAn : - Porque \"O• 
tlirão ? · · 

·O Sn. HExn.IQu.EB: -Eu nno· prestei o- m~t\ 
voto a augmento nl.gum de dMpe:zas; e portant<> 
não pôde cab11r n1o a responsabilidade . 

U)[A. \'OZ:-A camara votou • 
O Sn. H&xurQu&s:.,-Poi~ bem, "um pre-me respei

tar as deCi$ões da maioria da co.ma.ra. · 
Ha ainda out1·a consideração, Sr. presidente. 

par·a que pro~amos com muita circnms~Çil() 
na decretação de do-'>p~zas e diminui~ão· .. dos l'e
cürsos do thes >uro; e Yem o. ser as·. medida~ de 
cautela o prevenção contra ·essa epidemia q11e 
infelizmente :LSsola a proçiocla do Pa.rA-.. - · · 

O. Sn. p_...~ ·B ... nmo: :_· ~~~--isso mesmo e bom 
que .se estabeleção hospitaes, e que sejào bem pro
tegidos. 

O Sn. He~nt(!UF:s ' - Não ; . por isso mesmO. 
é ·quo não d.evem~s. desfalcar-(} tlteso11ro; pat:a 
que ·-ene possa lLUxtltar . nilo a esses estab.ele~l
mentos sómente, mas a todns ns prov.mctas
a que por ventura essa epidemia poss:1 comDlu.
·nical'·Se. 

O Sn. F.ennEllU. DE Accan: -O orçamento fúi 
votado depois da noticia do de&ilnvolvimento dc~s::L 
epidemia no Parã. 
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,· O SR. lm'IIIQUP: :-lfnis uma r:uão para que 
não desfalquemos ainda m:tis os reeursQsdo the
souro ; c o inhabilitt>mos pa.ra po~er aeuà!r• a.u
xi lia r, e soe correr a todo o unp~no em crtse tão 
fatal. · 

O que tenho dHo e em relação ao dturdor, o 
1.hesonro publico ; parece-me que elie não está 
~m circnnlstancia. de fuler essa doa~ão de q11El 
fie trniA :· nece>.sitn hoje maís do que nunca de 
recursos, e desacerto fóra coa'tctal-o de qualquer 
1nodo. Passarei a trata~ do doado, os hospítaes 
c casas de caridade n que se quer upplicar o 
pt·oducto· da capella de ltambé. Nada sei, Sr. pre· 
sidente, das circunlst!lnciru; financeiras d~sses cs· 
to.belecimcntôs~ 

o Sn. FERRl';.lR.\. lE A<lG!AI<;- Oh 1 ani está, 
leia todos os t)apeis, e examine o ox.;amcnto dn 
provincia de Pernambuco. 

O SP.. l!E.'IRXQ'C~ !-Eu !liiO sei qual a reccitn,. 
qunl "' despeza desses estabelecimentos. 

(lia wn àp.m·t.e.l 
J gne>ro se elles têm sul do ou dcficit, desconheço 

se 1-'ossnem alguns bens, o se os têm, como são 
administrados. 

O Sn .. Fl':llf!EXRA.DE A<:n;an d:l um s.pnrt~. 
O Sn. H~tl'larQUES :-Então se têm um ~aldo, a 

doa~iiú e eSC\1Sada. 
O SI\. FER?.Elll4 D:; Am;u.R! - Quem disse 

isto? 
O SR. Pro:sU>ENTE : - • .Utcnçi!o ! 
O Sn. HENRlQlig~ :- Eu estou. convenciJo de 

.que estabelecimentos semelhantes nâo La.viãll de 
ser montados em uma pro\·incia tão commer· 
ciaote, populosa e l"ico, como Pernambuco, sem 
que se lhes desse nlgum po.trimonio, e Mste caso 
qual o l·endimento dcllc? Chegará ou n~io par:~. 
ns 'despezas Aos cslnbelecimentos de que se tl"utn ; 
e sendo muito nnturnl e presumivel a existencia 
de mn saldo, para que desfnlcat· o tbesouro com 
3()0:000$ '! (Ouvem-se apm·tes.) A camara,. Sr pre
sidelltc, deve aUender ain•Ja que o producto· das 
capellas cabidas em commisso têm uma appli
ICaÇl[o nüo menos importante, e orthodoxa mesmo; 
essa 11 pplicaç1io lhe estA dada pela lei de 15 de 
No~·eniiJt·o de lt;Z7, que no í$ 2o do ~rt. 6!:! 
tnanda nppllcar ús dêspezus do capital er.mdo 
)':\r:\ a c:lix.a d'a amortização o productn àa alie
nação tia~ capellas que houverem caducado, ou 
caducarem nos te,·mo5 do ulvan'l, de a de Ja
neiro de 1.807 ; sendo ~ssc rendimento arrcca
tl:ldo pelo thesouro c casas de fazenda, e immo
dialament" entregues :1. coha da amortização, ou ú 
orucm U.osta. 

Ora, t~1ldo-se já dlldo pelo corpo legislntho um 
.de3tiuo " esses productos, que convenieocia, que 
nec·~oiSi . La le lia de alteral-o·! 

0 Sn AUGUS"l'O DE 0LIYEIR.\: -E' p11ra respei
to!'·Se as intenções do insl-ituhl'lr. (Apoiados. j 

O Sa. Ih:sniQIJES :-Mns o nobre deput~t.do nii.o 
se eon!o rrnll com o nosso collega p~lo Maranhão, 
que sustcnt"' csga opinião; c pelo contrario en
tenclo que o producto das copcllns cnhidas em 
commiss> passn livre de quae$quer on~ para o 
thcsonr<l nos lermos do ah·urá ae u ele Janeiro 
de lSJí: lo~o nada temos com as intenç~s do 
instituidor. Ora, com a distracção que se quer 
dar a esses rendimentos applimtdos á despezª do' 
.capitlll creado, não iremos prejudicar a amor
tizaçito dll divida publica~ ( Ví"'as ?"eclama~es.) 

Entcnd'l qu~ a amortização da divid11 puolica 
põde ser preJudicada ; porque distrabimos e do.mos 
applicação d1fferente.a rendimentos com que ella 
conta; se esses rendtmentos falharem, J:!Oden\ por 
ventura progredir regularmente n nmort•saçii(}! A 
sua. suspensão não inllu.irá no credito publico f 

Não poderá nbnlal·o m.:;srno? As t~polices não 
terão de soffter alguma quebrll em seu valor? 

O SB. FEllREIRA. D..: A.Gou.R :- Oh 1 meu Deos 1 
E' a _prim.!!ira Yez que ouço dizer que a não rea
hsaçao de alguma renda aceident.a.l possa. inll.uir 
no ere<Jit_o de am estado! Olhe que está f!Uendo 
uma nema. 

O Sn. PRESIDENTE:-Attenção l 
O Sa. HENntQoEs·:-Embora Mcidental, é um 

rendimento que o. lei da fundaçiio da divida pu
blica applicou â. amotLisllÇão, · e rendimento com 
que o publico conta, que a boa r~ exige que 
seja mantido, e que até hoJe niio tem sido dis· 
trahido. E, Sr. presidente, faltão meios de auxi
liar aos ho>pltaes e estabelecimentos de caridade. 
que niio seja eS$e que f~tz objecto do projecto t 
Esses estllbclecimentos não têm sido tão favo
recidos ptolo corpo Iegiõlntivo? 

O Sa. ~ERRF.uu. :oF. AGoi.<R =-E como? 
O Sn. HF-:..nrQu~:-Poi5 ignora o nobre depu

tado que silo elles isentos da decima. do~ predios 
urbanos Y 

{7'•·ocl!o-se apa•·t"s.) 
O Sn. PR.!:Sllll:':~TE :-Attençiio, attenção l_ 
O Sn. Hll:xniQt::Es:-Não têm .sido tambern nu· 

xiliados com loterias? E .porque não as pedem 
antes os nobr~s deputados! Porque .querem des
falcar o tbesouro em cjrcumstancias tão criti
·cas? 

(Conti11ulto os apartes.) 
O Sa. PRF.SI oESTE :-Attcnção J 
O Sn. H~;:o;ruQuss :~se me não· engano cone 

uma loteria cada mez aqui n.a cõrt~ P<lra au~ilil) 
dlls cnsas pias do Rio de Janeiro ... 

UM.\ voz : -E' Yerdnue. 
O Sn. H~<NnrQtiES :-E se tomos esse meio, que 

não sobrccllrt~IZ" o t!Jcsouro, antes lhe trilz a. 
,·antagem do sello, para que pretender outro com 
gravame uo me~mo thesout·o? 

O Sa. F. Oc·u.vzAxo :..:..Deos nos livre de mais 
loteria.s, é um dos impostos mais immornes qu,. 
appat·ec,·m. (Apoiados.) · . 

O Sn. HssmQO&S:-:Mas o corpo legislatiYo as 
tem decretado constantemente ; e o mais é qua 
eUas Yiilo utili:1ando. Não estando pois demoDs· 
tr,1do que os estabelecimentos de que se trAt& 
ca~OÇiio da doaçõ.o que ~ lhes quer rnzer : :nada. 
tendo visto que convença dessa. necessidade .•.• 

0 SR. FERRlllllA. DE AGOIAR:- Se nao vê é 
porque não quer; ahi estão os papP.is examine-os. 

O Sn. HE:sRIQuEs:- O nobre deputado tomou 
como fun•iamento da doação a ind1~encía desses 
estabelecimentos ; mas eu não Tejo 1SSO provado 
a nem e presumível, como i& disse, q-ue indigen
cia e:.:;ista em estabelecimentos destinados a fins 
pias em uma p1-ovincia tão rica e orthodoxa. 

O S&. F~;;nnF~RA DE AGllUll: - Nõs não t'!mo~ 
culpa de v. Ex. não ter eJtali\íno.do. 

O Sn. Hs:-.aJQl;YES :- Nõ.o pude examinar todos 
esses papeis, porque os. nobres deputados por 
Pernambuco tomáruo conta dell<lll, andArão sem
pre de miia em mão, e não me f<•i possível. 
p~ócedcr ~o mais "ligeiro Qxame. 

(0u!lem-set7pal·tes.) 

O Sn. PnESIPENT!i: :-Attençiio I 
O Sn. Ih: . .,.ruQuKS : - D~mo.is ~ mois , Sr. pre"' 

sidenté. o prosecto é sununo.mepte injusto; do 
historico fozto pela. nobre commissão consta que 
uma não peq_uena purte desses bens está si
tusda. na vrovincia que ·tenho a honra Je repre· 
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sentar nestü c3Sll : a nobre oommiss.\o diz que 
ha na Pa1·aityba do Norte o eng~nho S. João, c 20 
lcguas de tenas na povoação de l'.!amanguape; 
mas entretanto no proj~to Sll não attendcu a 
isso, o forão lembrados, alé1n dos lwspitaes e casa 
de caridade de Pernambue;.1, o hospiciQ de Podro!l 
e instituto de meninos cegos na cõrte; a Para
llyba foi inteiramente esquecida •... 

O Sn. FEnREit:.~ DE AGCIAR: - Tem toda a 
razão. 

O Sn. HE~miQIJE$ :- ... quando ~e ha. hospital 
11lgum que tenha direito a ser attendido nessas 
doaçúes é o hospital da Misericordia da Para
hyba do Norte, cujos recursos são tão mesqui
nhos que nem pvde elle satirazcr li piedade da 
sua instituição! 

O SR. FERRF.tR.~ D€ Aool.~l\ :-Mas jl mandárão 
pagar ao vi gari o de ltambé alguma co usa? A h ! 
Isto não fica para n minha província, fica para 
Pernambuco; mas na divisão da presa v~nha n 
minha parte : não é assim? 

O Sa. ·PRESlDE:s'l'E :-Attenção. 
O Sn. HE:sRIQUES :-0 nobt·e depntu~o é injusto: 

provoca-me exprimindo-se assim. Saiba que na 
legislnturn passada por vezes pedi ll•l ent'i:o 
presidento do. camara, o Sr. Maciel Monteiro, que 
désse para a ordem do dia um· projetto muita 
antigo sob1·c limites cnt1·e a Parahyua e Pet·
nambuco pelo ·lado de Pedt·as de Fogo e Ta
quarn e nunca. rui o.ttendido. (Reclamações.) 
· O Sn. FEnnEmA DE AGT.riAn. • -Muitos presi· 

dentes ·tem presidido n camara depoi~ do Sr. l\fa
.ciel Monteiro, c o Sr. visconde de Baependr ha 
dous annos que preside :í. camara, e porque não 
lhe tem o nobre deputado fçit> esse pedido , e 
\'em ngora fazer essa insinuação ao ~r. Maciel 
Monteiro? . 

O Sn. HExRIQu;,;s :-Não faço censura ao Sr. Ma
del :Monteiro: conto o que se passou, e talyez 
elle, não por seL· pernnmôuceno e interessado no 
augmento de Slla provincio., embora com prejuízo 
da Parahybu; · mas por julgar mais uteis e ur
gente.:; outras matcru1s, preterisse aquellll de qúe 
fnllei. 'Ienl'lo-me abstido para ·poupar'me ao mes
rn<J resultado de faze~ pedido algum nesse sen
tido ; quanto mais que reconheço QUe n Para· 
ltyba niio púde mcJ.ir-se com Pernambuco; c em 
taes cil'cumstancias essa desconsideração era de 
esperax (J"ec1amaç<le. s) : se ella pudesse v11ler (não 
.apoiados), se pesasse na balan~a da politica, essa 
. materia estaria desde muito resolvida. 

Do que fica exposto, vê-se que nào posso votat' 
pelo projecto: entendo que o thesouro não. est.l. 
em e i rcumstancias de sotrrer o desfalque que se 
lhe pretende dor, e nem quando suas oireumstan
cias fossem lison;::ciras vejo provada a necessidade 
que ba da p:1rte dos es~abelecimentos pios, de que 
se trata, de um auxilio e soccorro, que alh\s poae
ria ser prestado por modo não oneroso e vexatoLio. 
Ainda quando,. porem, essa necessidade (tl·~cão-se 
apartes) estivcsSB provada, pa1·ece-mc que· proce
deriamos com mais justiça o acerto, 6 melhor · COL'• 
responderiamos á. pureza de nossas intenções e 
fins da instituição de estabelecimentos semelb.an
tcs, se procurassemos primeiramente proceder a 
nma resenha das cnsas· do caridade do lmperio, 
nverigttar quacs as ·mais carecidas e necessitadas, 
~ dotal~as, na rnzào de suas ·precisões, com o pro-
dueto da capella de. qus se trata. · 

PE>lo hospital ·da miserieodia da capitnl da 
minha província, que certamente está no· numero 
~os m1us carecidos, en faço idéa dos de outro& de 

,próvincias pe<],uenas; ajuiz;o de seus vexames e 
c'ollisões estre1tas· em que se verão para· corres· 
pond~r tí. santidade de seus :tlns. E~s hospifaes 
iievem, em meu conceito, mere~r mais do corpo 
legislath·o do que os de Pernambuco e da corte, 

onde os cnpita :;s abund:'io, e com elle ~ os r~
cursos. 

(Tl'OC<i4-se apaJ"tes.) 
Ull Sa. DEPUT.'o.OO:- O hospitill de Pedro II 

pertence a todas as províncias do imperio, e todas 
ellas mandão para alli os seus loucos. 

O Sa. HE."'niQUES : - Ainda ha poucos dias me 
assegurárão o contrario; disseri\.o.me mesmo nesta 
casa que ::se havião suspendido as orJens que 
nesse sentido existHto." . 

U.\'1: Sn. DEPUTADO ' - ~bndon-se suspender tem· 
pororiamente a remessa de loucos por estar o 
numero preenchido, mas já não existl .esta ordem. 

OuTRO Sa. Dr:Punno: -E tanto que i•'l têm 
\'indo loucos de muitos lugares. 

O Sn. PnEsroE~TE : - Attençiio 1 
O Sa. HE:;I<IQUES:- Bom, fulgo muito com a. 

segurança que mo dá. o nobre deputado, mas oinda. 
assim esse hospício esta em circumstancias.muito 
mais vantajosas, que dift'~rentes Ol!tros Jli)Spitaes, 
sit.uRdos em diver~n~ províncias, inclusive a di\ 
Parahyba, cujos recursos são nenhuns em relação 
mesmo a esses de P~rnambuco. 

O Sn. J.'E~I<l::llu vr:: Accan·: - Lêa os docu
mentos. 

O Sn.. Hll:;LUquEs:- Não posso volnr pelo pro· 
jecto sem que seja sufficientcmente cõclarccido 
âc•!rca das circumstancias financeiras· dos estabe
lecimentos a que elle se ref~1·e, c dos .outros da. 
mesma natureza do imperio (ouvem-se apa1·tes) ; 
se, porem, e:;sas informações não me forem dadas, 
e o projccto fór adaptado em la discussão, na 
Qu apresentarei ·uma emenda en• favor do hospi-
tal de minba provineia. . 

O Sn. FERREin.~ LE AourAn M\ um ap:i.rt~ que 
não ouvimos. 

O Sn. liE:SRTQGES; -Para que me chama .pnra. 
esse terreno? Para que o nobre deputado diz isso'? 
Pois o ·nobre deputado desconhece que a minha 
província- auxilia a de Pernambuco pelas trans
nc~ões morcnntis que com· olla entretém? 

(T?-ocao-sc diffe;·cnt~s ap. tJ·tes.) 

0 Sn. PLlESID€:STE; -;,Attenç:io l 
O Sn .. HENRIQUES;- Desconhecu o nobt·c depu

tado a< queixas que tem l1avido relath·am,mte á 
:J.lTecadaç:io.de direitos pl'OYinciaes? 

O 'stt. F.t>ll~EIAA DE AGr:un dá um aparte • 

O Sn. HExRIQüES :-O nobre deputado pôd.e 
negil.L" que a sua provittcia lucr'' muito com a 
vizmhanço. em que estA da Pa.mhyba ; c cout a 
concurrcncia, que ~lLl. faz ao mercado de Per· 
numbuco? 

(Continuao os apm·l~s.\ 

O Sn. PnEStDEXTE:-Atten~iio. 
O Sn. F. Ocv.\YI.! .. :"o; -Isto é conversa. 
O Sr.... HEl'il<IQUES :-Eu re3peito muito, Sr. pre

sidente, . a 'provincia de Pernambuco; tenho. mesmo 
por el!o. predilocção e sympaLhia ; estive alii por 
bru;tante tempo, niio só quando ft·equentei o 1Y· 
cilo do R2cife. como a academia de Olinda.; êm 
Pernambuco tem, desde muito, residido pessoas 
que me são mui conjunctas c caras, e· alli re
ceberão sempre o melhor acolhimento e distincto. 
consideração; mas es;ns circumstancias não podem 
prender a minha cons~iencia e subordinar o 
meu voto lapoiac!Qs): sou representante da· nação 
o tenho o dever rigoroso de o.ttcnder nos intc· 
resses de toda ella, ·e o direito de emittir com fran· 
queza as minhas opiniões .... 

Ull'~ YOZ: - Estú. no acu direito. 
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O Sn. R~-ruQCES : -... e p~rsuado-me que de 

maneira alWlma offcndo com estas idéas a pro
Yiucia tlc Pernambuco, e nem a sua illustrada 
aeput~çiio. 

O SR. Avccs-ro UE Ounmu. : -Não nos offen
de e riem o. pro,·inda, só offende a. Yontadc do 
instituidor. 

O Sn. fu:XRTçUES : ·:... J~. ~·espondi _n e~~ npar~ : 
se• ·nlnuem otrende a vontade- do JnSt,tu•dot· nao 
sou c;;, é o nh·am de H deJa.neiro del807. 

Tenho dito, Sr. p_residente,. quanto m~ par!:_CC 
conveniente n respctto do pro)ecto em d1scussa~, 
o sinto niio. _poder estar de acc01·do, como alias 
tanto desejar1:1, com os nobres deputados por 
P_ernambuco, votando pnrnque elle seja adoptádo, c 
t·1t qunl se acha.· Entendo que aetualmente o 
thesouro so!fre um ~:ra\•amc e~trnordinario eom 
es~c d csfalq uc de 30U:Uu0$ ; as <lesp_ezas pu bli~as 
são mui c1·escidas; ru; actuaes cu·cumstanCtQS 
são criticas·.; uma epidemia nos ameaça ; e cumpre 
ba.bílitar os. cofres ·publícos parto combat~~-a. s(> 
porém- uada obstante se ·entender de utthdadc a 
mater;a do proje~to ;. nã~ poder·ei. de_ixnr de re
clamar rm benefie10 de mmh(' provJncta elln deve 
ser nttcnd_~dn, e ta.mbem nquit,hcada. 

A discussuÕ- fica encerrada. Lemnta-se a 
sessão. 

Sessão em. 2 de A-gosto 

·FRJ::SID:&.."'\Cl.~ DO SD • .,_.ISCOX,OE DE E.~EPEXDT 

So;.rMARto. - Expediente. - IJe.ts ela capella do 
Itambé. Votação.- Te1·ceú·a discussão do o>·ça• 
mento, Discw·sos dos Sra. .Mello F1'(i?!CO, Sa
ra i ta· e Fé>Ta;. 

A' ho,·a do costumcftlz·se a chnmudfl, c nchõo-se 
presentes os Srs. vis~onde de B~epenily ,_ ~nula 
<::andido, Machado, Corrêa- das Neves, Letiuo da 
Cnnba, Onrneiro de Campos, col}eg_o Leal , Bre· 
tas Pacheco Jordão, Senrn, Te!Xelrtl de Souzn, 
Dntt;n Rocha, Pauln. Santos, Azeredo Coutinho, 
Mello .Franco, Vit·iato, Pnes Bnrreto, Só. c. Albu· 
!;l.,UCl'que, Araujo Jorge, Lui7. de Ara11j9, C::tldre e 
l•ião, Góe~ Siqueira, l'ei~cil"il ~e Macedo,~~~
}lO,;o dn Camnrn, Santos e Alme1do, Souza Leuo, 
Josê Ascenso Gome,; Ribeiro, Domingues Silva, 
Andt·é Bastos', Kabuco, Parnnhos, Augusto. ~o 
OliYeirn , Lui~ Soares, Barreto Ped•·oso, Apr1g10 
Guim:uli.e~, Rego Barros, Antomo Ca':los, l:'ndun 

. Fleury, Almeida. e ~lbuque~·quP, Sanuva, ?Onego 
Silvn, Pacheco, R1bmro da Luz, Bandetra _de 
:Mello, V. Lisboa, Dias de Cnrvnlbo, Brusque c 
"Rodrigue~ Sih·a. 

Comparecen(\o depois os Srs. Bernarde!! de 
Gouvca, 1-'crnllndrs "Yieim, "Vieira de Mattos, 
Pereira dn Silv•'• Ednardo França, Costa Machado 
e Jacintho de Mendonç:r; o S1·. presidente declara 
abertl\ a sessiro. 

Clmparec.::m depois os Srs. F. Octavinno, Sccco, 
Belfort, Henriques, Ferraz, Taques., J?aranagttt\, 
Neblas ," Helisario , Livrnmento,. R1beuo .·do An· 
dradn :Barbosa dn Cunhn, Travassos, Pedreira, 
Zneha;.ias, Figueira de Mello, D. Francisco, Pinto 
do Campos, Antonio .can~ido,~Horta, Paula Bap: 
tista H1ppoyto, ArauJO L•mn, .::.onza Mendes, Jose 
Ya~hi as , castello Branco , :M:~ndes de- _Almeida , 
·Rocha, Savão Lobato, Theopbtlo, Brandoo, Pnccn, 
Lima e SÜva Sobrinho, Siqu.<:ira Queiroz, Fausto 
.e Titára. 

Use o npplOVU·se a acta da se3si:o nnterior· 

).XPEDIKTE 

Um officio do Sr. ministro do imperlo, enYiando 
o autogra.pbo da re~olu~ão q~e autorisa o governo 

para mandar mntriculru· no G• nnno medh:o o 
alumno João Baptista dos Guimarães. - A' ar
chivar-se. 

Do Sr. ministro da fBl:enda, dando as irif<lrma~ 
ções por esta camara exigidas ácerc:~. do Teque
rimento de Pedro Tava~<'S do. .Costa, solicitador 
dos feitos da fa2enda da provincia dn Pnl"llhyba. 
-A' quem fez a rcquisi~ão. · 

E' julgado objecto do- deliber~ãc., e v'lÍ a im
primir pnia entrar na ordem dos trabalhos, o 
seguinte projeeto : 

" A administração dos estabelecimentos de ca
ridade d:t cidade do Recife, provincio. de Pcl'llam
b.tco, pedo dispensa. das leis de amo~tização p:u-a 
poderem os ditos estabelecimentos possuir 22 
momdas de casas que lhes forão doa<.tas no va
lor do 97:000$ por D. Joaquina Illo.ria Pereii"a 
Vianna, em 5 de Junho .do corNnte anno, co~ 
as condições constant<)S da escriptura de doaçao. 
por cópia junta ao seu .requerimento. · 

« Estando os ditos estabelecimentos j:l. r.a po;;sc 
dos rderidos bens desde o dia 5 do eori"ente, e 
sendo a ro:nda -destes mnito superior aos en
cargos a que Jicão sujeitos-du•·antc a vida. .da 
doadora." nenhum inconveniente ha. em conceder-se
a faculdade 1·equerida, devendo depois da morte 
da doadom ser convertido _em apolices da divida 
pnbliea. o. valor dos bens doados. 

« Portâot<J e a commissiio de fazenda .de pa
recei· que se ndoptc a seguinte resolução: 

« Art. 1.• Siio dispensadas $S leis <l<l amortiza
ção em favor dos estabeleci mentes de enridode 
da ~dado do Recife da província d~ Pernambuco 
para poderem possair 22 · morndas de casas, sitas 
na mesma cid"ade, avaliadns em 9i:Oil0$, ne1Juaes 
lhe fot"ão doa:Jas por D. Joaquina l'llaria Pet·eira 
Vianna. com ns condições constantes, da escri
ptura de doação celebrada em 5 de Jnnho·do cor
rente onno. 

a At·t. 2.• Depois <In rnot"te·dn ··doadora o valor
desses bens sen~ convertido em npolices da di· 
vida pnblicil, na fórma do regulmueuti) dos mes
mos cstabelecime ntos. 

«Rio. 1• de Ago!lto de 1$55..-0m·lwil'O de Cam
pos.-Si!va Fen·=·.>' 

ORDEM: DO DIA 

BE.."S DA C.\PELL.~ DO lTAllD>! 

Procc.du·se á ,·otacão do projecto que d!L des
tl no nos bens do ltnm bé , cuja discussão ficára. 
eneerrndn. nrL sessão nnteceJonte.- E' npprovad() 
o projecto. 

TEI\CEtRA DI~CUSSÃO DO ORÇAKETO 

Entra em sa discu~sã) nproposta do ortnménto 
com .os artigos auditivos e etnendns appro,·ados 
em e• discussão. 

o sr. Ill"cl.lo Franco: -Parece-me. Sr. 
presidente, que á proporção quo vamos _mn.!
chando na ostrada d<.> systema J'epresentattvo n 
e:q)eriencia nos Yl\i demonstrando que é neces
sario tomarmos alguma pro,·idencia para preve· 
nirmos certas emergencia.;. O li"\cto qtte se acaba 
de presenciar . nn camo.rn: nestes ultimos ·dia.~ 
prova a nei;el;sidade de n~o-ptnnnos alguma mo
difkação em o· nosso reg1men to , porque se por 
ventura nós p.udessemos adiar e.s nossa.~ ses
sões por alguns dias-; como é estylo em ,outros 
paizes, em celtas c determinadBS drcnmstancia~ • 
podcdllmos evitar o qne temos observado ultt
mamentc , isto. é, que_ a enmorn &() reune para 
l<lgu se retirar n mn10r1n ·dos Sr>'. dcp!itadoa, e 
mio pod~r continuar a sesdo. Eu foço esta ob
servação pnn mostmr qno seria conveniente ado
ptar-se em· noô'so regimentt> a fnculdndc .de poder 
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-v. Ex' ou·_- a eamar.a adiar 2.1ei1s: iraballaos p<>r 
alguns dias, ou .porque . falte objecto- capaz. de 
oeeupar. sua attenção. ou por que tenha occorrid.l 
qualquer · cireumatancia . que c aCooselhe um adia-· 
mento: a pl'el!entO esta . proposição porque reco· 
nheço : que um adiamento é. muitas .vezes neees-. . 
rario, e t.llmbem .para deste-lugar declarar que· 

J1io. · infundados . os. boatos que .se tàm feito correr 
ultimamente . sobre a ()pidemia que dizem grassar 
aqui na cOrte. (.Apoiados-.) . . . 

Senhores, não ha motivo algum pnra semelbant.P. 
p&oieo [mwito:r al)Oiados); taes boatos se fundAo 
&:alve:r: nas . providencias que o governo tem adop
tado pera prevenir qualquer eventualidade (apoia~ I· 
IJQ')' : · elltret.llnto que essas medidas . não. servem 
senão para revelar a solicitude do governo (apoia- · 
cJDs); e· eu sou o primeiro a apoial·O e a louvai-o 
po,- ·assim · ha\!er ·procedido, por todas essas me
iHdas de pl"CYidencia que tem :!cito executar; mas 
Jlio po98o -delitu nesta occasião ·de manifestar a 
convtcção que tenho de que é infundado-o terror 

1 
p:mico. (Mut!os apoiados.) · 

Senhores, ainda hontem um ·amigo men man
dou-me convidar para que eu ·o · fosse euminar 
e dizeT o que pensava de seu estado; esse In· 
di'i'iduo em sua imaginação. estava cholerico, 
tinba todos os symptomas mas · depois que o 
euminei mui attentamente. disse~lhe que' elle pre· 
eisava levantar·se, passear, divertir-se e comer de 
tudo, dahi a . poueo mais de uma hora estava · 
esse indi:viduo curado;· a minha declaração o o . 
pequc110 espaç.o de umm ·hora forão sufficicntes 
pan que elfe se restabelecesse completame nte •.. 
{Risadas.) · 

U.u'A voz:·- Foi uma_'cu:ra mii'?!P'osa. . 
O Sn. MELLo · FRA;co; -:Vê, pcis, a camàra que . 

o susto; o .panico, o medo infundado póde produzir 
molesti.as .que não existem. (Apoúzdo.t.) . · · 

O Sn;- F. Ocu Ya~o : -Isso aconteceu rio Pará. 
U~ ·Sn. DEl'lll'ADO ~ -r~to não. Deos nos Úvre . 

de vermo11 aqui o que por ·.lá. se tem passado. · 

. o ·sà. lliLt.O F.ll.,NCO :-Eu acredito; sr: presi,. 
dente, que entre os membros desta casa ·existe 
aal:'· tet"J'9r panlco d~· que na· população (muitos 
apotados}, e eu conndo aos meus collegas 'para · 
que não. se aten:em e não iuterrompão. os seas 
trab&lbos (apoiados); entendo. que pelo contrario 
devemos . ti>d~ ser .:JS. primeiros e apresentanno
~s eom a l!ecessaría cora_gem, concorrendo desta 
forma para provar á· populsção a ineonveniencia 
~ se deixar ella psssuir .de um if!rror para que 
uno hn fundamento •.. _ . · . 

~lo!~. voz : _. O terror . é ·outro, é das incom
pat1b1hdades. (Não a_poiados. ·Trocllo-se alouns 
a par tu.) 

. O Sa. MEqo FaA.Nco:-So porventura, Sr. pre· 
.8lden~e, e~ nso .zstive~~se em espect.lltiva favoravel. 
se nao v1sse .a lealdade com que o governo tem 
proc.edido, e a solicitude com ·que tem ndoptado 
med•daa de precaução, seguramente eu diria que ' 
Ullt'S boatos são .adrede .espalhados para que os · 
nobres deputados se retirem sem "Votar as leis do 
orçamento e outras de geral i ntel1!sse. · (NeXo apoia· 
006; •·er.kfmações) .. • • · · · . . 

• 0 Sá. GolfES Rmi:u~C!_: ~ Assim ·eomo se póde 
du:er que essa declaraçao de .V. Ex. é .em .sentido 
c:ontrario. · · · · · · 

O, SR. l!b:tor.o FRA.Nco ~ ~Não'· ~ ', faça, porém~ 
Sr. _.,residente. porque teoho presenciado os bons 
dMeJOS com que. se tem. adopt&do: todas .as medidas 
qae as. peuoas competentes~ t&l indieado BO Sr. lDi· 
liPtro do impaio ; aproveito, J!Ois•: a oeeaslio pam 
faZer um elogio a S. Ex.-'(apoi4cfo.$),-dimldo-que a 
-*e i'e&pelto, e em-mlDlla opiniló elte ·ee tem por- · 
tado de uma maneira que ;oito pôde dellW' de 

TO)IG 4. 

m·ereeer o apoio de toda . a camara. (Muito.t ·. 
a_poiados.) · 
· Senhores, eu pedi a pala~ra especialmente para . 

dizer · algama cousa em resposta a alguu:1 dos ora
doz:es. que' procur~rão com~ater minhll.l! opiniões 
e"!ltt!d~s ~ r~petto dos .ddferentes OI'Çamentos : 
prmctplaret, poss, Jazendo uma observaçib a o. nO· , 
brc rnsnistro do irnperio, e vem a . s~r :,.obre a · 
administração dos correios. · · ·· · · . 

Senhures, cu disse a S. Ex.. que a administra· · 
ção dos correios ia mal, que ·&e achava . em um 
estado deploravel, e alguns dos meu:;; collega$ de . 
dltrenintes opiniões me apoiarão (apoiados) ; ::>.Ex., 
porém, quando respondeu ao dlseut'llo que .eu pro- · 
feri nesta casa, tra1ando deste .serviço publico, não 
tc'l"e te111po Olt esquecen·se de dar-me algumas · 
explic~es sobre o que eu· havia dito; entretanto 
o S~. director geral dos coz:r'!.ios entendeu que . 
dena re•ponder sl.s pro~su;oes que · eu havi& 
apresentacio á eamara dos Srs. _deputados, e fél-o . 
em uma correspondencia publiCada no :·JG•-nal do . 
ComTTUrcio. ·eom .eJteito, l)r. presidente, admirei· 
me ~o desembarai(Q eom gue aquelle empregado 
publico entendeu que dev1a ·combater-me. Disse 
elle o seguinte : {Le ) . . · 

Eu podia., Sr. pres1dente, immediafJlmente res· . 
ponder pela imprensa áquelle funccion:nio publico, 
mas tenho como norma de· minha coniueta nà:o . 
responder .a irr.pertinencias da ordem destas que 
acabo de ler seu ao deste lugar; porque como repre· . 
s:entante da na~tiio .discuto eom ·<! minlsterlo; con- . 
vido·(l a fazer executar as leis, o jámais descerei . 
a dar satiSfações a um homem ousado e insolP.nte: · 
âo . ministerio cumpre responder·me, e á. camara. 
íApoiados.) . .• . . · . 

l:'óde ser, Sr. presidente, que eu. seja mW.to 
ignorante, como d•z esse. director gera~ dos cor
reios;' nã.o tomo o trabalho de: defender-me disso ; .' 
não :•;ale a pena (apoiados) ; . cumpre·me, po.rém, 

. -sustentar. a· opiniãO que eu ave!lturei na camara; 
e · p~ta justificar o meu procedtmento cumpre-me 
cht\Dlar ainda a attençã(). do governo sobre este 
ponto, .por isso que aquella repartiÇão é de . inte· 
resse geral e muito importante, fazende-so! por i illo . 
necessario medidas que obstem aos abtiSos que al!i 
se têm dado. (Apoi<lilos.) O nobre ministro fez bem 
nã:o toma•· a defesa desse seu empregado, porque 
.;lle n ão n tem. · 

.• senhores, . eu apontei aqui dift'erentes abusos; 
declarei à camara. que se havião subtrahido cartas 
seguras, e uma delfas que' continha não pequena . 
quantia, ·pois que trazia tres con~s· e tanto ; âeela-
. rei que o . negociante que tinha ;91d~ · vlc~ima. desse 
11rej uizo não tinha encontrado JnsttçR, 1sto é, que 
estava )tO desembolso dessa- qua:ntia ; hoje tendo 
examinado )nelhor o negocio, pos110 dizer é. ea_mara . 
que esse :negociante de que se trata ne~ ao menos 
recebeu a quantia .de OOS por que h.av11~ segura~o · 
a · carta 1 Nem ao me nos esta q~ntla ~e conse· 
guir da administração . do correto, e l!lto quando 
esae negociante havia provadG .que com ef!'elto ·a 
administração do correio de M~n~Geraes tJnba 
remet!ido a eo.rta, e que ella havta s1do extraviada. 
na administração do correio da eõrte. E, senho
res, ·esse empregado publico que ~~ve a 0:18adla do 

· acoimar-me de ignorante· a respe•to do regula~ . 
. mento do ·correio, pôde eom razão, wm fanda
m.ento dizer· que elle sa bo cumprir com o seu dever 't : 

(..tt~iaodo:Ó~testo, e o eontesÍ.o' ~JD. ·~ão. A ~d~~,: 
oi& tração do correio de Minas remetten .uma ca:rta · 
segura no dia · 26 de Novembro -de lt!5l; como é 
sabido; uma lista das dift'erentes cartás aeompànba : 

·as malas que· as conduz, com esta lista chegoU: á · 
· admiilistração de ~rreio d8. ~~ a mala :em· que 

vinha · a ·Cil.l'ta de que trato, esta· adm\nts\i&Ção · 
atte8tou· qu a · ma1a . havia: ebégado intacta, nG- · 
nbuma reclamação fez (note ·a camara e. o ·Sr: nli- · 
nistro do imperio}; não .aó'por ase:co'rreio,-comci 
até os tins · àe Janeiro do anuo seguinte, e pois 

' 
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esse a:lminjstra1or, ;doso cCimo se q a.cr inca.le~r. 
igno•ava o facto da subtrac~.'to <lessa c ·do out~ 
cartas. . 

Qa.ero pro\"O.~ â. cama.ra. oon, llo:a.nlcntJs; eis aqui 
um requeri:n~nlo do Sr. Joiio J<Jsé. C u·l·l30, q~e 
havia s~gurado 1\ carta que trazia os trc~ C.l!ltos e 
tn:tto, p -.Jindo por eertidã:o o -'dia da t~messa da 
carta p~la adollnistração do eot••·eiu .. d~ l!ina< ao 
da O.:,rte, os~ e;t, admiuistraç:io tinha fl! it~ a.lg~
ma reclam~ão pela falta des~a carta. Eis o ~ue o 
official-arcblvista do correio da ci<lade do Ouro
Freto diz (lê) : 

" Cettifioo, em virt11d~ do despacho exar:>.do na 
petição retro, q11c revendo o Jivr.> ·<Ja faetura da 
1·emessa da eo.rre>ll:mdencla da cürte, n<.lle consta 
que .no d ia $de Dezembro de lSjl scgu io pa•·a a 
ntcstn:l oo•·te uma cartA se:;ut'<l por J oã" José Car
doso, a Leitão Irmão & Comp. 

" .Oertifi_co mnis, que dos olficios do ndtnillistf&· 
dor do correio da. côrte e~istentes n eSfa adminis· 
tração n:::o const:\ que houvesse falta na eorr<J.;pon· 
uencia expedida no referido din 21) de Daze..,lbro.
Administraçilo ge ral do correio úo Ottro·Preto, 23 
de Janeiro ue· lS.'iil.- O officia.l l_lapelista, Fran· 
cü~o da Paula Perai•·a Pinto. tE.;-t:l reconheciur~ 
esta firma.).>> · 

Neste documento -vé·se p otianto que . n ib $llo 
súmcnle as cut·ta.s que são simplo;timeui~ l:tnçadns 
n o correio qne não merecem attcnGiiO da adminis- · 
t.M1:iio do correio do. eórte, sào tambem as cartas 
seguras: a earto. de que especialmente trato chegon 
ao correio da eórto. c se não th·e!>se chegado e hou· 
'\'"~sse o zelo que de-ve ter todl)o emprega·do ·pnblic·J 
iutellígente, q >te sabe cnmprir seu3 de,·eres, o di-
1·ector ge~a.l devia. wr participado ao a.dmillistrador 
llo correio de )'Iinas que ella. não lHl\·in chegauiJ: 
parecc·m~L que _este argumento não p6de »offrcr 
contesta.~no. 

Se, po1s, e;se adminístmdor não cnmprc com as . 
suas obrigo.çües, se não tem meios de C\'ltar ab11sos 
como estes, como é que essa ·emprega.Jo publictl 
tem a ousadia de acoimar de ignomutl! a. um r epre
sent<.nte da Dll')iio que tem o iAcon testa,·el direito 
d e censurnr t odos e q~esquer abusos, inclusive 
a o m inistro que conser,·a !!IDpt·egados taes? {Apoia· 
dos.) Ea. entendo, pois, que o mwisterio do imperio 
teu1 a obrigação de chamar á contas a esse empre· 
gado publico, e fazer com q 11e se justiflq•1e, se á 
p.ossivel, po1·quaoto está provado que es3e senhor, 
que de-ve saber tud~ para ter o direito que se arr.,ga; · 
não sabe cumprir eom suàs obrill'~õ os. · 

.Eu, St·. presidente, poderia ir ma is longe, pode
l·ia dizer que as curtas que não silo !legaras se 
somem conl uma facilidade iu1mensa, e tambem 
que o regule.mcnt.c> manda que as malas sejito abcr· 
tas perante o a<lllliaistrador ou um emprega.do por 
dle nomeado, e que isto so não tem feitl), porqll8 
o ,clil'eetor snbc mais qua o regulamento: porquanto, 
se o regulnmenLo fes~e outra oon.sa que ni o n. sabo· 
dorin do &.Ctl\al director, o !o.cto do umn co.rt~ 
sogurn e subtt•nhida por um empr~gado som rcs· 
ponsabiliào.do sa ter111 evitado; porque cu não 
quero suppõr que os pi'in~ipaeiô Cllll'L'Cgado~ do 
correio dQ. curte subtrahisaem uma cU\"t!l que con· 
tinha ma!&-de 3: 000~, e que !oi remettida sagurn 
l>clo correio de Mi.nas. 
.Fcli%ment~. Sr. presidente, niio se p úde contestar 

o~elei>:.o d~ eorroio d a côrte, porque esta rcparti~W> 
n ão partic1pou, como m·a de seu d•lver, a til.! ta 
dessa cart!L quo. "\'inha.. Nl.a.c:ionada na. lis ta que 
acompanha a m_ala. .· . · 

:Julgo, . Sr. presidente, se1'ew bastantes e.> tas 
obser.vaçõe,s para que o nobre ministro do imperio 
lance a sua· attenÇão.sobre o correio.da côrte. 

: Entêndo.que ·são .suflicientes estaS observ~s· 
Pllr{l chatri~r a. â~tenção d.? nobr~ ministro , sqh~e .· 
aqu~lla reparttç•u> ; ·eu,.IIao.pc~o $ S. E:~:" senao. 
q!le · faça com quo· os empregados cum.pr4o. com os 
s~us deveres;· .p<lr~,u.e , .senhores, ··a continu.i<LUO$ 
cÇimo até aqui, cu serei Cvl'Çlido a 1·epeUr que a 

dirçc~ria g<!r a.l- dos cor;·eios é uma sine cura, é 
uma· verba do or<:.amento inutilmente gast.s pelo 
tue.souro, porque qualquer empregado, o admiuis. 
trador do correio. ou qualquer outro póde muito 
bem f:lzer o que faz o director geral-.Qos correios ; 
isto é, nom ~~menos dar pt!la·"falta•id e uma carta 
s~ura, e receber a;;sim mesmo o õrdenado : b&Sta, 
quem assim ·prooode niio tem jus ·I!Ómente a uma 
prompta dolmissão; prooisa ·nloim dl~so serrespon
sa.bíliaado, se é que as leis sjlo alguma eousa neste 
paiz, e o publico tem .direitos.. (Apoiados.) . 

PasS&rei, Sr. presidente, a tratar agora de um 
assumpto relativo á repnrtiçiio dos n agúcios da 
justiça. Na 2~ diseassào do orçamento de!õlle mi
n isterio c11amei a attençli.o -do Sr. miili>tN res
pectivo pa1·~ um f:1cto q~e s~ d 3u na m.inhn. pro
vbtcia; e ~u.e desgraçadamente foi sn.necionado por 
S. E:t.; fi!-9 , Sr. presiden~. -meuoi pelo de3ejo de 
censurar ao nobre ministro, do que paro. concorrer 
com o meu pcque~to contingente pafa a. . dcmonS• 
tração !la necessidnda da 1'e1•isih dn.lci da gllarda 
nacional, c niio tive intenção de offet\de•· a .que1n 
quer qa.e seja : o facb estava julga·jo, e-desgraça
damente eo.tN nb.o os fn.cto> j11lgaJ.ols nilo têm 
appellaclio. , · , · · . . 

S. E:<., r~spo~dc~td.o a dí!rercnte3 oraJ.orcs, na 
ultima parte do seu discurso, fez·m~ a honra de 
o~u.par·sa com ~sta proposiç.to .minhn, e querendo 
sustentar a disciplina d'l, .g11arda. n acional, disse 
o s eguinte : . 

,, O mesn10 nobró deputado e outro nobt·e depu
tado. pelo. R io c:W Jalleiro-.censl.l.rárdo forte monte o 
governo Jflr ter approvado o . pL·ocedimento que 
teve o c~mnnda·:J.te superior de Ouro· P reto·· para 
coú1..-.n' alferes, T. Tassara. Os nobres deputados 
reduzirii.o a quest'i:o simplcs1nente ao facto de niio 
tel· esse official tirado o chapào. a:o eomma.ndante 
superior. Senhores, se o facto fooso sómente este, 
uma quest:\o da civilidade, certament~ terii'io cabi
tnento t odas as censuras quantas p~ nol.>res depu
t:ldos fLzer:<õ: ma• o Ílicto f<l\ acompanba.lio de 
circumstancias as ma.is :ag~1·o.vantes; Cii3e indivi
duo, na maior publicidade, n:l. l'e!ldO go.arJB.s nacio
nae;S pr~sentes, na f.:ente do quartel do eommando 
superior, lhe diri~io a > ·injurias as mais :>.tro~es •. -
. . «O S11: Ili~;;LLO Fn.~xco:- Po~ ondé sabe V. Ex. 
lSSO? 

u O Sn. ·MtNIS'l'M D,l JcrSTIÇA. :·- .Polias infor
mações que vierito da. p~ovincia ..•. e entiio tcYe o 
com mandante superior esse procedimento." 

Senhores, quando eu. pergunt~i a S. Ex. o eau~l 
por onde tinhu. recebido esta> informaçü~. jll eu 
tinha. recebido estes papeis (mostra uns· papeis), 
que a camara tinha p edido em conseqa.encia de 
requerimento que tive a honra de lhe. fnzcr~ ou os 
havia e:o;o.minado, e P.stnva convencido do quo S. E:t. 
não tinha recebido taes informar.,õC!S. · 

C.Jm ciTeito, senhores, dh•c!i prirnci~m~ntc ã. 
camnra quo essa. denorninnção do · q a.orlel quo o 
eommO.l\d&.nte. · superior d~ 6. casa de sua resi
denda é uma denominação abusi l' ll, porque não 
ha tal qunrtel, é uma casinha n·uma. r11a que 
teut poucos m~adores, e quo tem uma igt·ejn. que 
está . em faco della, e foi talvez a unica . testo
muniu~ do f~cto. O nobre ministro entendeu talve:r. 
q11e a palavra q1tartel importava necessariamente 
umn scoLio~Ua 4 porta c alguns -soldado$ por 
nlli, ma; ou !aço esta ~xpliçaçito para . dcsl.rllir 
a idéa em :qúe z, Ei. ··parece estar.: · 

·O commandanté s a.perior · da guarda D.aeional 
do Ouro·Preoo pt·a.tieOl\ esse acto inquaü1icavel 
contra um seu. subordinado.se,m: <)UO: teste~\lnha 
algnma est~vesse >Presente; e ,aqllt· estio. todos os 
papeis, .qilo ;qualqoir, .. dos ,Srs .. ..deputado3., põde 
e:-c:aminar .. O .. p~esidente •. da : P.ro:Y".i.neia . . aponos. r&
meLteü o iequcrim~oto de , .quoi;~a, . e -a resposta 
do · C:Ommó.ndante· . .suP.eriór, , mu lleiR ;:-seqv.ec · dir; 
ujna pala vr.Â :sobre a .:,Ve@Cid.l.de · do ·!llu.i.Lo, pouco
que avança . o·.commanlante ·superior, . para que. 
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ÍoS$C stuu:eion:tdo o abuso de autoridade quo elle 
praticou. Peç_o a attenção da camara para o que 
vou. ler e d1:r. o · commaodante superior ; é · o 
seguinte: (U) 
. Eis. 11enhores, a resposta do oomma:ódante supe

nor: nao estA prov~dp que pessoa alguma. tes-. 
temunbasse semelhante oeeurreneia; t:is em que 
S!l fundou o nobre ministro tia justiça para sanc
etonar com um aviso ·que eu. jã lr ã. eamara o 
abu~ praticado por aquelle chef~ de !ZUJU'das 
nac10naes. "· 

Procurei, senhores, fazer hoje esta retlexão 
menos por voltar. a esta. qirestão do que paro\ 
levar ao conhecimento da· camara suas eonse
queneia~. A lição não :foi pe1-dida, Sr. presidente 
e o dfere~ que foi ,·ietima da prepotencia dÓ 
comm:mdnntn superior da guarda nacional de 
Ouro-Preto foi· ainda. muito feliz; porque alrruem 
ha que em um caso quasi identico teve de soffrer 
muito mais: um abusa. traz outro, é consequencia 
necess~ia. () Sr. capitão Antonio l''rancisco Cor
rêa V1anna, de An~ra_ dos _:aeis, nesta provinda, 
por um facto quas1 tdent1co soffreu ~ ·-dins de 
prisiio, reprehensão, foi suspenso pelo governo 
e fina.! mente suqmet~ido a conselho da · disciplina: 
E por~ue foi este capitão victimn dê ttl.nto nrbi
tl'io? Eu o referirei á. camax-a. 

Este official, senhores, chegando .o respectivo 
com mandante SuJ!erior, dirigia-se a sua casa para 
lhe fazer uma Vtsit.o, e nella se encontrou com 
o cbefe de. estado-maior, com o qual, em con
versa,. trocou algumas palavras; mas a camara 
de'\""e. notar que se estava_ ém uma visita c nao 
se tratava de serviço publico;. entretanto o come 
mandante superior mandou prender no capitão 
e o governo imperial não só sanccicnou este 
abuso, como o suspendeu e mantiou submetter a 
um conselho de ·disciplina. · · 

Aqui estão os documentos, pRra cuja leitura 
eu peço a attenção da camara, porque nós· de
v:emos concorre~, ou no m~nos eu entendo que 
o de.-o fazer, pa1·a a rcvisào de uma lei .que dá 
lugar_ n tanto~ abusos, e vai sendo uma terrivel 
machma de nngal!çaa, de prepotencias e de ty
ranoias, como crew baver demonstrado á cá" 
mara. 
. Eis. aqni a ordem do dia do commandante 
supenor da. guarda nacional ·ac Angra dos Reis: 

« Quartel-general do commando supel"ior da 
~arda nacional de Paraty c Angra dos Reis, na 
e1dode de Pa1·aty,. 13 de ]i'evereiro de 18.)5. 

.a OIUlE!o[ DO DLI. 1<"- 38.. 

.« O Illm. e E:.:m. Sr. commnndante superior 
oommendador José Luiz Campos do Amar& faz 
publica a portaria que acaba de reeeLer ·do' go
ve!no desta província, data.d.t de ao do-passado 
CtlJO teor· é o seguinte: ' 

· .. Palacio da presidencia da provinciá do Rio 
de Janeiro, em SO de Ja.neiro ae 1855.-Declarc 
V. S. ao capitão Antonio Francisco Corrêa Vianna 
commandante · da companhia avulea de artilhari~ 
n. 2 desse commaudo superior, que. reeebi, eom 
seu officio- · de 16 do . oorrente, a· queixa dada 
cootr~ V. s~· por mandai-o· prtDler em eonse
quenc'a do . Pl"Oeelj.imento .·que· tivera, · dirigindo 
palavras offeosivas aq chefe do estado-maior em 
prese!l~ de, ;v. S., faltando assitn. ao devido 
respetto, e desconhecendo a sua nutoridadé (fuando 
o ~'<"e~a; e que examinando a dita qu<Jixa não 
a Julguel procedente, por · fundar-se. em .. não se 
achar o .queixoso· em. serviço, ou com· ·seus -uni
formes, quando ti verão .lugar os Jac~s meneio~ 
~dos,, I!· por·· elle c?nfes~d<is; . .'porquanto, é. 
madrolSSível e contrar~a ás J:egJ:aS da. subordi~ 
naç~o o disciplina, . a .in~lligenéià. ·'dada P-Clo 
~uets:oso, do ll'rt.-1» ·.da -Iet de· -19 ., ~e-, Setembro 
de 1850, como em caso ideotico. foi· declvado pelo· 

governo imperi:ll, em aviso ·u.e 27 üc Setembro 
de l&'j4, dirig!d:~ ao Exm. Sr. presidem" de Mi~ 
nas-Geraes .1!. rer..ommendo a V. S. qn·~ quando 
se re;>roduzão facto~ semelhantes de\"eL'>i imme
diatamente mandar .responder a ~onselho de dis
ciplina aquelles que os pmtiearem pa.ra.:·que 1\. 
SUb01:dinaçii.o Se lDQnt~nlia pelS conveniente core 
recçàG dos que desacatarem ·seus chefes. 

a Deos gÚarde a V. S.-'Lui.:; Antonio BaJ·bosa. 
-Sr. comrn:mdnn~e superior da guarda nacional 
de Angra d~s Rets e Paraty.-0 que se publica 
para conhee~mento de todn a gu:1rda nacional 
sob seu commando.-Jol!v H~t de BaceUar Pinto 
Guedes, chefe de éstado-maior.- Está conforme 
Domingos Teixeira da Cunha Lou:aãa, 2<> tenent& 
da companhia de artilharia.» 
E[~. alli o aviso de S. Ex. já se~vindo para. 

sance•onar tam'bem este abuso! 
Senho~es, se. continuarem as causas como es

tão, dentro de muit-o pouco 1-empo tet·emos de· 
d_eplorar as consequencras do uma ·reacção ·ter
rLvel contra semelhante tyrannia e despotismo
bt-utal ; o cidadão não .é guarda nacional senão 
qnando esta de servi~.o. é um attentado trntal-o 
militarmente fóra delle, e se quem o fa:~; aetual
mente encontra. a impunidade em vez de merecer. 
castigo, cu espero que istó não h a de durar
eternameote. IApoiud?s.) Pois um bomem queyai 
visitar o commandante superior, e em sua s!Ua 
troca algumas palavras com outro officíal, está. 
debaixo de fó1·ma, existe. em semelhante reunião 
superior e inferior, OLL reunião de cidadãos 
iguMs, com os mesmo3 ·direitos? 

Não passo comprehend·er semelhante maneria 
de entender a lei. Note a camara que não e 
extrao.rdinario gue em uma visita dUL·ant.e uma 
dis~ussão qua!quer se troquem palavras que 
possão parecer . desagrada v eis a quem s~ j ttlg11. 
superior até em uma rermião de família. 

Militarisado o paiz como estó., continuando a 
intelligencia que se tem· dado a·lei· e que se tem 
julgado indispensnvel. a suoordinaçãó da guarda 
na~10nal, brevilmcnte teremos do deplorar Yin
ganças ptl.rticulares, porq tte o cidadão menos 
re:tlectido, não cncont.rando 1·ecurso na lei, segu
ramente ha de procurnr vin!!ar-se por outro qlihl
qner meio. Para eYitar pai~ que cheguemos a. 
este estado, chamo a attenção .ao Sr. nlin[stro, 
pedl:ndo·lhe que revogue· esse seu aviso, que o 
~xplique de modo que se não · reproduzão factos 
desta ordem, ' 

Terminarei estas observações a re;peito do 
commando superior de Angra, ,pedindo a S. Ex • 
. que tenha a bondade de dizer a camara se com 
etreito existe. alli um qut~rte~g.mel•al como reza. 
a ordem ·do dia que li á camara, e se a~-:1elle 
com'mandante superior tem o tratamento d.o ex
cellencia, como elle m~destamente se attribue : 
se não tein, como se me assevera, um partidist.a 
da disciplina não devia consentir que o ·chefe d? 
estado· maior lhe déSse semelhante tratamento; 
nos codigos existem ·penas contra , este abuso. 
quo parece nota.vel, tno notavel,. como a casa 
ar_ varada em quartel-general. (Apoiados.) 

Senhores, cumpre-me ainda diz.q. algumas pa~ 
la-vras em resposta ao nobre- deputado por.l'er
nambuco, que é chefe. de poliCia desta cOrte .. 
Em dia competente eu -pedi urg_eoeia para que 
eontinunsse a discnssã9 do req_uenmento do nobre 
deputado; não .pude porém. fãllar,. bem .que en
tendesse ·que, tendo pedido· a urgeneia, tendo-se 

· a cs.mw:a dignado votar pot: ella, .. devia-me . caber 
a palavra; foi· engano- meu; o, nobre deputado 
peio Rio de Janeil'o preterio-me, .e· .eu nãoJallei 
então. Como,.porém,,tenhoagora a palavra, darei 
a'·. resposta. q~e ent;ãi) .PTC.tcndia. · dar. ao . nobre 
depntàiio. , •·· . . . , / ,. ' . , · . . . . · 

DeVO'Jirevenír ao··uobl"a deputado por Pernam~ 
buoo; devo, :me111n~- pedir-lhe' que,. entrando em 
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diseU68ào, quando julgu~ n~sario dd'rlnder-!!'e 
de ,qualquer argu.içiio, tendo de referir-se a mim• · 
procure traiar-me ·eomo cu eo:>t<lmo tratar a todos 
os .. meus eollegas, cqmo dev~ todo o h:>mem.que 
teve llJguma educação proceder . Se o nobre de
putado julg.otr . que deve ameaçar-me, como fez ao 
nobre dcpul.ado ·pelo Rio de Janeiro, eu declaro 
a s. Ex. que sou nimiamente medroso, decla
rar-me-hei c:Oa cto, e não continuarei a fallar. 
(Risad<:ls .) 
. Sr. presiden(e, !azeudo estas. observo.ções ell 

não posso deixar de pedir uma. exp\lcação a.o 
nobre deputado que se acha uaquelfc banco, e 
é deseml:íargador da relação de Pernambuco. O 
nobre deputado qu.ando fallnva o Sr. deputado 
por Pernambw:o a ·qllem me refu-o, disse em um 
aparte: «Defendo a relaç.ào de Pernambuco, posto 
que ~·otci contra. » Confesso a S. Es. que niio 
entendo bem o que quiz dizer com esse seu 
aparte •• • 

O Sn. Go~&s ·lllBEIRo: -A 1·elaçilo ass.im o en-
tendeu. · 

O Sn. ~h:Lr.o Fn~:sco:- Parece-me qnc com 
esse aparte. pretendeu dizer quo o nobro depu
tado por Pernambuco fazia uma c.:nsura :i. rcla~ão 
daquclla província.~· · 

O Sn. FlG!Jli:I!U. D.E: ·Mu.Lo: ~Noio, sonhar. 
O Sn. Mnw l'' at.:-;c'o-:- •.• dóclar:lndo q11c, se 

a relação tivesse encontrado os documentos a 
que nle eu referia, e ha>ia dito quo e~istiii.o no 
processo, ella de•ieri:l tc.r mandado extrahir cópia ..• 

O .Sn. GoMES RrsEino: -Se q11cr, darei expli-
. cação disso. _ 

O Sn. Mllt!.o Fn.\,_c.o:-Com muito gosto: .. 
O Sn. Go:o.ms RIBEIRO :-Se o Sr. presidenta 

consente. . . · 
O Sn. ~lt:I..J.O FaA.~co : - S. V. E x . . consente 

que o 110bre deputado dê a explieaçíio, eu ió.ter· 
1·omperoi o meu discurso pa1·n continuar depois 
quo o ·nol>re deputado der a e~plicaçâo. 

0 Sn. P .RESW!:Nn:: .:._ Nil:o é a pt•a tica da casa; 
mas se o nobre deputado quer dltl" uma simples 
~xplicaçào .•. 

O SR. GoloiF.s :Rrumo:- Simp!ésrnente ·dare.( a 
explicaç'ão. O honrado deputado por Minas .cen~ 
$ut·a·me pelo aparte que dei qua.o.lo fa.llava. .o 
nol>re aeputado por Pernambuco... . 

O Sa. :Metto Fa.l!I"CO : -Não o censurei. 
O Sa. GoliE~ Rmz:mo : _ _: ... dizendo «·Í:epillo a 

a~u~ação · feita á relao;iio de Pero11mbuco, em
bora eu tl\"os.ea votadoJ · em sentido contrario. " 
Darei explicação de3te meu aparto. 

Eu. havia aillo o relator desse fncto de que o 
nol>re deputado tem tallado ; a . rela~ão unani· 
n1emente eonfl.rmou a sentença do juiz de pri
meira instancia; mas como o. sentença manda\"a 
extrahh' o documento .dos autos ~ara se remetter 
:'i. promotoria publica, afim de mtentar a accu
saç:io contra esse homem, a 1·elação confl.rmando 
a sentença que julgava fi\l.so esse docwnento ou 
essa letra, reformo11 todavia a · s.entença nesta 
parte, dizeado o aeeordão 9ue, sendo· o cri-ne 
publico; a promotoria · publica podia . e:r:·otJieio 
proceder •. Julgo ·qoe-a relação não entendeU: nluito 
mal. bern. que eu me assigno.sse vencido, porque, 
uma vez que o crime era publico, o promotor . 
publico põdla intentar ~ aceusação pedindo o 
documento, que . ninguem lhe negava. ASsim .a 
relação deixou ·a -. arbítrio do promotor intentar 
.o. accnsação,' so julgagse que .o devia f>IZer, e em 
meu enténder nio -procedeu m)lito fora de ·pro-. 
poeito.-. Contl.rmando a seniença. do .juiz·dal&ins
tancia em todas a11 suas partes tambem ·não tinha. 

procedido Córa de regra. E is :l razão do aetl 
a. parte. 

O Sn. 'Mer.r.o F a.\ ~co : -' Nilo eneon tro a parttJ 
do discurso em que o nobre. deputado por Per
nambuco eon\estou.-me, mas· pelo · que a camara. 
acaba ·de on;ir do nobre deput&do p elas .-\lag6as 
póde : eonclbi~ <j.Ue en tive -rado para eensurar 
a nomeaç.ão daquelle bàeharel. ·ss cu tivesse 
odio, como o nobre deputado ·qniz· attribuir-me, 
eu poderia prevalecer-me da palavra para expór 
a parLe que o nobt"e deputado tinha tid~ nessa 
nomeação. E11, senhore::~, poderei diseu~ir com 
mais ou meno!! calor . nesta. casa 011 pela imprensa. 
quando por ventara me pareça q.U:e o caso 6 
digno disto, mas o odío nunca domiDou as minhas 
acções... {Apoiados.) . , 

O Sn . .lo'rousm.t. Ds MELw.: - Fallei hypolhc· 
· ticamente. 

0 Sn. MELLO FR.t.NCO : .....,- Pôde ser que o n obre 
·deputado, julgando mal o meu. COUlportamento, 
queira taln~ id,mtifical-o com o de -algtlem que 
niio·sabe ser superior o. mesquinhos odlo~; póde 
10er q1te por · e>ta rauão o nobre depu tado qui· 
zessc en:s:ergar algllm& indisposíoiio . em mim ..• 

O Sa. F1ouEitu. DE MEL'LO:-" Fatiei hypothe
ticamente. 

O Sn. llF:r.LO Fat.'NCO : - Senhores, eu · tive 
tmla discussão muito · importante com um nobre 
·deputado pela província de Min!ls : .fiz-lue uma 
accusação gra \"o ; esta accusa<:..ào · · teve . écho no 
paiz; mas desde que mo convenci que o nobre 
deputado não ~inha incot'rido na falta de que eu 
lhe havia aceúisado, fui o ·primeiro espoiltanea-

.. mente .o. ' tranqulllisar a -S . . Ex ... · 
:uu Si:l. Dlll't:T .!.DO : -Apoiado . 
O Sn. MEtM Fn.~:s:co: - ... a. dizer-llle que tinha 

posteriormente · obtido .provas d() contrario do qne 
tbtba dito; Nii~, S1·. p1·esidénte, o o:llo nunca me 
dominou·: quando dtSCilto, quando procuro sus
tentar minlias idéa;, nio posso ser dominado por 
sentimentos mesquinhos, ·porque o meu _ fim é 
unicamente o bem publicO. '(Apoiados.) · . 

.Sr. , pre~:idente, ou d is;;e q_ue a policia da cúrto 
- fazia prisões arbitrm;ias, -. .e o nob~e deputado Dã& 

o contestou... . 
o Sa. F1ocExru. DE M ELLo , ......,. Contestcí. 
O Sa. ME'Lt.O F1usco : -Eu não fallo du 

prisões que to policia e obrig~da a fazer muitaa 
vezes; disse que o Sr. chefe de policia arrogava 
a si attribuições da judicatura dtl p!Jz (creio que 
Coi esta. a millhQ. ex:Pressão) , quP. chamas& QS 

partes â conciliação, e depois as obrigava a con-
eiünrem-se... - · · 

0 Sn. FIGUI':tRA DE ·MELt.O : ""'" J 11. cxpliq uei SU.• 
ti;factoriamente. · · . · . · . 

o Se. , Mst.LO , FAASCO : - o· Sr. depu todo ex
plicou, é vardade·, mas n~ C()ntestou tndos os factos 
que íorlio pre&entes; cu .. daoo. sust~ntar as prúpo
sições que proferi ne•ta casa, e. por iS>o direi &',) 

i;iobre d~putadp, ·e .repetirei, · que ~. policia ,tem 
comlilettLdo ess~. abu~o. A . p;:o ~~:a do . que . dtgo. 
.Sr. presidente, ·:está no que ~ · nob:re deputado 
fez eo1n o "!r~nec2: chamado · ChiloL Chamou esse 
homem. ó t·epartição. da. policia. obr~go~-o· ~. pagar 
uma dtdda, . conse_rvando-o. ·um· d•!l l!lteu·o .D& 
policia·. .. _ · 
-·O .. Sn. FlGOSut.\. • .01>1 MELLO :-N.Io .me lembr4 de 

ier visto .semlilbantc· Ctaneez. em ·JDillll& preseDça. 
' o Sa. Kst.i.o"FaiNco ! - Sã4 . info~-iri.a~ões que 

·tenho do· ·me~rn.ó individ1,1o que·. é ·profe3Sor do 
· to Ilegio . Ta~tp:l,l~llS .. • ; ·. · . . ·.: .· · . . · . 

: . . O . Sa.: Fwumtu.. PE. M.El.r.o : ~;Declat-o, que ia&9 
-~o· se pllSSOU· eommigo. é"· 
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O Sn. MELLO FnLNC<>:-Se n:io Co>i t-om v: Ex. E;ses d~aejos, Sr. presidente, subirão de P'n~ 

foi com o deleg>l<!o de policaa..... com a noticia que dell uma das goz:etClS · d esta 
O Sa. FrouEiu DE lú;u.o: -isw ê oul.ra.cousa: capital de 9~e o nobt·e minisb·o d•> imperio de. 

o que .fór do .chefe de policia caia-egue elle com seJava auxihar, c auxiliar efficozmeute, a vinda 
a resn.•nsabilidade, 'I> que pertencet ao delega1to de colonos eilrop~os que se· e .>tabelecessem na 
"' '""11 bir d d agricultura. . . uque e e com a respousa 1 1 a c. Ern coilsequencia dessa noticia, Q.lle pareceu 

O Sa • .MELLO FB.I.NCO :._Não creio que aS_.att6- scmi-official pelo credito. da folha que a I!ubli~ou, 
bui~ões ·da policia· se e~tendiio a tanto, · multo alguns fazendeiros daquella. ;província dirigirão 
m9h tendo esse t!idadão ·france:>J motivo para representações ou requ~rimentos ao nobre minis.-
contcstllr o. legitimidado 'da· duvida. . · ... ·. . tro do impc:-io pedindo a rc:J.lisaçiio dessa pro-

Oatro facto aconteceu, como vou apresentar ·1\ messa, esses requerimentos, pot·êm, até hoje não 
eamara. José Banto das. Neves, morador na rua . forii:o .atten<lidos. · . , · 
do Sabão, recorreu IW chefe de po\lcia para obri- Tal-ç-ez pareça a alguem, Sr. presulent~,- que eu 
gnr a. José Antonio . do Nascimento, mestre de devesse pact.icu\arJOcnte mquenr do nobre minis-
obras morador na -Praia Vermelhll, a pagar-lhe tro as. razões em vil't lldc da3 quaes tem sido 
400$: ó Sr. chefe de policia mandon Intimar a demovido do pro.posito em que estam de auxi -
Nascimen~, e como aste eompar~sse e negass·e lia r a colonisação por p:ucer!a : nus V _ Ex. tam-
a. divido., mandou· qoto Neves apresentasse tes- bem comprebende . que as explicações dadas pelo 
te.;;punha.s em dia marendo; co!tlo n esse dia· Nas- ·nob_ro mmistro do impario ao p•·e~idente d:~. pro
cimento n:to e:stivesse alli até ás S horas da vincia de S. Paulo uã~ poàcm ter a ror~a de uma 
tarde, o Sr. ·chefe de policia inquerio- a, teste- 'dectara~ão feita por S. E~. vcraatc a. repre~en-
munhas ti. ro'l"elia do réo; e o mandou prender ; taçào nacional. 
ell'~ctlvamente esteve elle quaLro ou cinco· dias . E, pois, ape~ar de me ter dado o no)lra mi-
na caMa iitê que se compô~ dando ·aoos para nistra. M ra:>Jões pelas quaes ni'io tem .podido-
ser solto.. . · realisar a sua promeosa, ,·i-me_ nn necessidade de 

o sn. FIGtJEtn.' DE l\!t:LLO, .._Não me le __ u1ba·a tomar a palavra para pedir a S . . E~- qnc se di:;:nc 
· e:tpõr perauto a c:~mara os moth•os porque não 

disto. · tem podido até hoje auxiliar efficozo•ente a \•inda 
o" SR. 1-!ELLo Fn.L~co:- Eu cito 11té os -nomes de colonos que se esta!>elcçiio na. agricultura. 

proprios, e direi mais que, em consequencia. ·d~s~ ·Tenho, Sr. presidente, tanto maior neC()ssidado 
arbitrariedade, corre u lll processo perante o JUlZ de fazer este pedido ao nobr(; minlstroJ qua!lto 
municipal da la ,.·ara, escrivão Leiw Filho ; pot'· d11 tL-ibuna desta cnm:u·a se tem lançldo proposi-
qne Nascimento, que deu a.quantia para so ver ções que de al~11rna sorte a;susti\o e amcdrorit:io 
line· da. cndêa, contesta. o direito ·de quem a t·e- os interesses aa p~·o,·in,ia .uc S. Pauto, que só 
cebeu pela ioltervençiio da. policia. · nll. colonisaçll:o pi·omovida 'Para a substituição dos 

o Sn. FIGI.iExRA DE J)r!ELLO: -,Jú. Cltpliquei como brt~ços escra,.·os que vão fo.ltando enconll·a a se-
a policia procedia em taas casos. gurança de. s ua propriedade agric_ola, ' •isto como 

I 
os tene!\os devolutas .'lua tem estão muito dis· 

O Sn. ?.fl!:LLO .FJUxco:- Sobre este fo.cto· · que · tantes do litto1·al e de suas principacs. vias de 
ti muito positivo, ·nada. Ora, cu creio que · niio .~mmunicaçito. . · . · 
está nas attriblliÇÕes da. poliein prender a quem Quando fatiou um nobre e· distinclo deput ado 
quer que seja para mandar Slllt.ar, como . prati- pela. 1.rodncia do Rio de JaMit·o, que plirece ter 
cou no easo que acabo de referir, depois que o dado muito tempo e muita atlenção ao . est 11do 
individuo preso sujeitou-se a pagar uma divida, .das questões industl"iacs do nosso pniz, :n;an~~u 
que nega o contesta, eomo procura. · agor)l . mo~- uma proposi~ão qua na renlidadc pódc .cau-.ar 
ta·ar no pe11Jcnto processo que corre pelo escn- . algum t·eceio ' a todo3 aqnellt!s que lembt·ando-se 
''!lo quo já disse: repito que semelhantes pro- da actualidàde nilo poLicm . csquecet· que o go-
Clcdimentos suo verdadeiros al>u.~oa, nttentãdos verno tem. o grande dever de n ão !\tlender só-
dignos do severa repressüo, obri~tar um homem mente ás necessidades do .. Inturo, mns tambem, 
a dnr 8008 paa·o. sabir da cadêa !. . . e muito cspecialu1ente á3 do presente. (Apoia-

0 Sn. FIG11li:lRA DE !Ir::r,Lo r- Repito, já llitpli- dos.) · ' · -
quci o p••ocodimcnlo q11e a polica11 tem tiJo a O nul>re deputado a que mo t•efir.:l di~s<3 que 
esta respeito. Nilo posso entr11r em t11utos por- a unica cotonisaçiio ()_aC eU~ reputava con.-eniente 
menores. ao paiz era a colonisação espootanea. Y. Ex., 

Sr. presidente, comprehende o ·atcanco de sewe-
0 Sn. ~{e:tto FnA~co:-Elllo faet" pôde ser ve- lbante proposiçiio. A · camara eomprchende .tam-

l'iftcnno, e pela manoiro. que acabo de expül-o bem que a . colouisa.çlio espontanea, cujas vanta-
t\ cnmsu-n pódc o nobro deputado facilmente con- gens nit:guem Jl'?<le descon1leccr, .n1io p611c passa1· 
tutal-o sondo ftlr oxacto: eu estimllroi m~tito que ainda o.lo uu1a bella aspira·ção, de . um de3ejo 
o·f~n,mas . acredito,quo nito o fllr6. muito pat.riotico e .convenlente, pois ·que se1·ú. 

Silo est~s S.r. pruiolente, ns ·pQUC4S obso1·vn· ella para nói por muito- •empo 1Dexeq_llivel, c 
çõcs que tinha de ol!c ... oocr á consill.crnçiio dQ. casa niio s~ poderú. encnminhnr p a1·n . o . Brazil cm-

T • 1 quanto o paiz se niiJ achna· em condições de 
el"tniDO aqu • pr<.'sporldade tacs que poss1io proinetter vanta-

- O Sr . . Sa1'Qh·~ : .-Sr. presidente, tinha ne· gens áquelles que não emiga·io por necessidade. 
-cessidade de faUar Da 2•' diseus.•ão do orçamento, A c:olonisnçlio espontane.-, :~enhores;'" diz respeito 
e . ent.reui.nto ·abstive-me de . abusu da pacienoia a inLeresses futuros, a sua solução deve ser _dQJa 
da casa ; aetualmente, porêm, ·não posso· dei:tar por ·medidas lndlrcctas, por· medi.las que, não · po-
de fazer algumas CODSíC!er~õl!3 que de alguma âem apresentar ·com brevidade. todôs· os . seus rc
s.orte tendem . a satisf~er . comp.romiS30s qu~ t?· sultados. Elfa hn ile ser protegida· por toda .legís
inei para eom .·alguns fuzcndeJros da p;~vmcta .. l~ção que _p roteger os ·verdad~iros inter.esses . ~o-
de S. Paulo. . · paiz, . e sobretudo o d~senvolv1menro de sna vla-
. • Na adminil!tra,ção dessa fr'?v}.ncia tive.· oc.cas.ião bilid.ade. e. seguranç:~. indiyi~uaL . . . . . 
de conv~rsar . com ·aJ_guns dJ.Shnctos fdzcndelros a. ·poa·tanto; .~ C3maa·a. e o pa1z dev1ão, em · mmb,a 
respeito da:colonisaÇao,.e elles. roostri.rão ·o inaior. humild(.opinião, ter recebido com algum .receío. 
desejo de , subst~~liirem , por · · :c;olonos. engajados e • mesmo .com·. decepção, as pro,posições da.quelles 
segundo··· 0 . s:tstemll de ..P!U"Cena. o.s .. b.r&!<OB.: esc. ra- que entendem· que o·· governo ·imperial· n~ de~e
.v.os. qu

1
. e ~.ó : f~ltanM ,a s_eus · .esta~eleci~~ntos · empregar, a .. sua .. solicitude · sen!o . em fàvor da 

agnco ~- . . .. : .. . _ . . . 'colonisaçi!o.expoiltao.ea. Para aque.Jle$ quel!Õ aa~· 
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dit.'to nn calonis:lcão cxpontan~n., na emigr:lr.ão dos 
l1omens nbnstad••s, nadn se põdo f:tzer de melhor do 
•lue· crear nucleos de colonos proprict:tl·io~. qu e se 
t ormm e('ntros de nttr:lccüo dn cu!On1S!l<;(IO <':Cpon· 
t tluen. 

Para os que sc::ucm cst.D. opiuH\o c. "'!':lrclJa s~
~iua pelo nobre ministro não tem nu:tthado senuo 
-i\ rormatão des~es nucleos de colonisaçlio; pa<n 
aquellcs poróm · 11 uc dcs~jão cuidar do . pre~cnte 
para assentar sobre•ellc nossa prospendu.dc fu
tura., semelhante syst.:m.a on scmell~nnte J!larc~n. 
quando se torne exclus1Yn, n~o póde_ de1XO.! d_e 
ns,;,utnr intet·esgcs, que t~m 1nqucstwna..-c• d!· · 
1-eit.o :l. protee(ilo do governo, inter!!Ss~s tanto mr_ns 
Sll"rnd•>S qunnt•J são elles os ela l1grl(mUurn e:u s· 
tcnt~, qnc reclnmn braços c trabalho J:!Om manter· 
se e p:ua se consen-ar mcsn•o no pe de prospe
r id :ttlc em que felizmente se ncha n lll"<Oura do 
caf~ na"- província> de :>. Paulo, lUo do Janclr" 
e !líinns. 
~c a marcha do ga\·crno póde, Sr. _prcsidc:n_t .,, 

incutir r eceio aos nossos intcrcss<!S ngr•colns exls· 
tllntes, po1·que clle parece act·c~itn! sobrcmn:ocir:~. 
no dc3cnvoh-imen t.o da colotllsa~no espontanen, 
csqw:c·~•do-se da colonisnçno que doY~ m:;~nter. a 
Sllrtc tlus nossos estnbelecimentos agncolas c:tiS
ten tcs, a cnmm·•\ comprr:llcndc a razão com_ q tte 
procede proi-ocnndo dn parte do nobre rnm1stro 
<lo impctio algumns c::.:plicações qnc c~ut,mL~m 
os intcr<!sses que est(IU dcf.mdcndo, c sao os 111· 
tercsses da . ngricultu~n exist~nle, que presente 
mente tle,·cm S<ll" ma1s -:ons1dcrndos do que os 
inter~sscs dn ngricultnrn que se hn dt! estabele
cer nos t errenos <.lcYolutos. 

Sr. pre;iclentc, Cltnão deseJa fatigar a nttenciio 
da enmnra, porqu·e tenho feito o prop:1_sito de 
deixnr a tribunn ·nque11as pcsso:ts · que tem ~as· 
tante iutelligeneín pnt·a esclarecet·cm a~ questucs. 

AJ.G~;:-:s Sr.s. DePUT.\OOs :-E" mouestia un pnt·te 
d() nobre deputado. 

O SR. S AR..o\IYA : - V. Ex., como ii.m dos mni s 
ilhtstrndos fazendeiros da. provinc1a do Rio ele 
Jan,·iro sabe que nós t emos, em relnção ti. eo
lon isn~do, duas questões a rcsolvct·: 1•, s upprir 
os l>rn•;os que. vilo fnlt:tndo aos nossos cstnl>c
Jecirneuto5 ngn colns: 2•, rotear 03 terrenos de
'-'Olutl)s. 

A s~"n•ln questão põde set· resolvida liclo suc
ees!'--> d' \•t·imcira ~ mn,; est."\ não o pó.\e ser 
scniio po•· qualquer medida que dê aos !tt?.endei
I"Os b1·nç"s <ttte f~o o ollteiu do,; tro.balhador~s 
nct-unes. 

Portnnt '· Sr. presidente, j<"t ,-~ n cnmnrn quo 
niiQ poden<IO ,·ir para o Drazit n a actunlidude 
e·Jionus q1tc tenh1!o capit.D.es, que tenhiio rP.cut·sos 
para se estnb~l~cercm nos t~rrcnos dcvolntos, e 
cOntQ propri~tnrios. é de mist~r que não se cs
qu~n o go,·erno um só momento de proten-~r, o 
proh-gm· tuult.o cffi.enzmente, n \·inda de colonos 
paro '' n:n-ieultttm que poss11imos. (Apoiacl'os.\ 

Isto ê l..~nl.o mais rcC~?tnm~ndtldO !Jclas CC>nVC· 
niencins do pai~, quanto a cnmarn. Mbc qu e a 
colon isnç•1o <JLIO vem p11,m o lknzll Juta com dif· 
tlettldadcs que niio slio sP.ntidns pelos colonos 
que se d itigem paro a Anstralia, para os Es· 
tados-Unidos, c outros paizes qtic reeebem pt·e
sentemente qun;i toda a emigt"ll~lio europêa. 

v. Ex. v(! ·quo raz~s muito ponderosas fuzem 
com que dev:tmos contar npcnns com a emi· 
graçiio de todos aquelles individues que na Eu
ropa nã<> tém recurso> para gozarem de uma 
vida con\·enientc, A populnç!lo pobre da Eu
ropa .; a unica com queM pôde Cl)nt.l\r para formn1• 
a colonisa~:to que de..-emos almejar na época · 
p~esentc .• Essa po~ém niio P.ódu ,.i~ sem protecç1io, 
nao se póde a credzta.r no p:u: s~m protecção multo 
~fticaz. 

POde ser q ue estl'jn em erro. Acredito porém 
que eumpt·c cuidar do presente, c deixar que 0 

futuro seja scrYi<lo c f~rt.ilisndo pelas pmspcri • . 
dades da agricultura existente. 

Sr. pre11idente. cu podia e queria m esmo de· 
momr-me em muitas outras consideraçõe-s. Dese
jám molltrnr & eamarn a opini..io q•te tenho de 
que c pr.!dso proceder a respeito da eolouisat.ão 
pda fónna porque temos proceJido àcerca dns 
"ias fcrrea$, is to é, tom·ando . sobre o futuro os 
meios de que temo~ necessidade pnra estabelecer 
e f,•rtificar a corrente da emigrn~ã.o cUt'op<}u, q •l C 
d~,-e abrigar-nos dos· males que podem ser sen 
tidos pela agricultura actual. Entretanto não quero 
roub:>r o tempo á camat·:t, porqu<l o meu fim, 
tomanJo a palavra, fói sómente provocar expli
cações que fação bem definida a marcl:a a<lmi~ 
nistrativa seguida pot· S. Ex . o nobre mini::tro 
do impc1·io o respe1to da colünisação. . 

Desejarei pois que S. E~: me diga se .:-st:l. dis; 
posto a pt·otc•ger a colonisação por parceria, o se 
cs>a p1·otecçlio se limitar<' a garantir subvenções 
nos colonos, ou se irl• UHl.is alem. l"erminandQ 
esta parte do uwu ·uiscuno, p assarei n t1·ntar 
de cumprh· um outro compromisso a que me vi 
ol>rigado desde que um nobrl) deputa!.lo peln pro
víncia elas Alagoo.s fatlou. na 2a discussão do OT· 
·~ament.) da ftt~cndn. 

O nobro dcptttildo, eomqun(lto tivesse n b~n
Jatlc de trat~r-mc com dcmasiadn bcnevotencia, 
toda,•ia, como que para nttemtal· o favor que 
me h:~.via feito, cntcnueu ter o dh·eit.o de explic.ar 
um neto pr at icado por mim, quando presidente 
dcssn. pr!lYincin, do uma. . maneira muito desfnvo· 
rttvel, acto quo t.enho. obrigaç!lo_ de ~:tplicn.r, por
qu~ quern set· constdet•ado U'IO S!lmcnte como 
cmpt·cg-aJo honesto, mns aindn como· empt·eg-ado 
esc\·uvutoso no cmnprimcnt·) <le seus deveres. 
(.·lJ'o•aclos.) . 

O !:lll>re dcplllndll, referindo-se ú ccmstl·ucr.i'lu 
de u ma Jlontt) nn atf;lnde(l.t d<L pro,•i ncin Jns 

"Atng0as, ilisse quP. 1!U t inha s:.bmettido csto n e
~:ocio ,\ delibcrnc;tt.> do · the.;ouro P"'" querer estar 
bem com es ta rcpnrtkiio, e mesu1o por não me 
importat· com os intcres>cs de pt·oyincias peque
nas, P. em mziio de pl)l·t encer n um:t provineia 
grande. · 

Ulr..l. Voz :-Foi complet•\ injusti~a~ (Apai(l(iosJ 
O Sn. SAtt.IIY.c -Eu poderia díspensnr-me de 

fnzcr a mtnhn defe;;a "(lOr semelhante accusa~o; 
por•1ue as manifestl\çues de estima que tenho 
t·~ebido de alglltnas provincins peqncnns qne hei 
administrado . . .. 

O Sn. P.m.\~.\Gt;.\ :-Apoindissimo. 

o Slc. s.~n.-.tYA.:- •••• são uma prova ~xhubc· 
m nto de que é inteiramente infllndnu:t a PI"OP.O· 
s iciio do nol>l"C deputado (apoiados), proposição 
qllc o nobre deputado não podet·ia enunciar aq_ui 
se ti\·esse pe 1>sado u11 ma neil-a porque ndmints
trci a. provtncin de que ó elle U'll d igno repre
sentnnte : mas, St·. presidentf.', l!ntendo que c do 
dever de t<;llo o funccionario publico nnncn de
clinor de si n Nsponsabtlidndc dos seu~ netos, e 
dar t<>dl)~ cs esclat•ecimentos . que forem couve· 
nicntcs parn que se · forme 11 seu r espeito · um 
juizo eu cto. (.-tpoiaaos.) Portanto V. Ex. pennit
tirá que eu explique lt camara o que so passou 
áccrca do neto a q11c se referia o no~re Jepu.· 
~~ - . . 

CheganJo t\ provincia dos - Alagõas nchet ton
tractada " fnctum da ponte dn alfandega daquellA 
província. . 

Contrnctad.l es~ · obra, rcprcscntou'mc o inS:
pect.or dn thesourariu. con~ra o. eonstrucção da 
ponte ih alfnndt'ga ~o lugar · determinado por 
mcon~eniente n 1uuitos r espeitos. As r azões do 
inspeetor, empregado _· muito inteltigente e probo 
(muitos ap<;iatfos), decidir5o-me a Je ,·.ar o negocio 
d.e novo ó. considcrnc:io- do tbesouro antes de 
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pritl~ipiadn a_ ubr.'l, para tl quo roi mister Sl\S• Uma outra obscr..-aç[o dC\'0 tambem r:uc.- ao 
pe•idet• a suo. execução. nobr~ min~st•·<> do imperio, <1 e a seguinte: o-

A camara cornpreheude que devi:~. sct· eõse o nobre m•n•stro d·~ve saber que n:1 B"hia ha uma 
meu -procedimento, e que ce.u•;a~rado devia ser <>e 1·ua chamada àa Yalla, construid<L pam es_!\"otos c 
apressasse a cx.ecução· <i~ uma obra que o ins· desseco.meot(l de pautanos: e.>t:l obm é certaniP.tl1e 
pecto1· da. tl~esouraiia. tinha por inconv~niento, rnuito ligada a qualq.rer $ystema adopta,lo para o 
·auegando pat·a jfiSo boas razõ~s, como a neces- lUelhot·amento do est:tdo sanit:~t·io d.> mesma pro-
sidade do sa mudar· a alfandega, .e a eventua- -vincia,~ pois tn~ parece que o govem_, imp!:!rial, 
lidade lllUito provavel da pHrda do.; dinheiros pu· quo t1nto dev~ zelat· a salubt·idade pulJlica, não 
blicos con1 semelhante obra~ · - dc\'ér:i. esquecei-a, e que lhe cumpt·e auxili::tl-a 
· Demai>, Sr. presidente, del~gado do gJverno efficazmcntc, pois da sua não conclu;ão podem 
impedo.l, não pensaya. a seu J"Cspeito como o 1·esultar ma.lcs 1ue deYemos ~-~m<:~\'Cr cotn tempo. 
nobre deputado. Eu nilo podia nc•·e:litar que o (Alwiad<>s e ,·cclamações.) · 
nobm miuistro do. fazenda fizesse dormir n:ls O Srt. FrGu~:m.~ DE MELLO :-Eu. po•'o tambem o 
pastas. de sua Iepartiç1io um ne;;ocio semelhante. dcssecamento do pnntnno do O linda.' 
tilo importante para. a província das Alagõas. E 
so fazia do nobra p~csident~ _.do conselho um (Contim~ao os a1)artcs.) · 
juizo db·e1·so do que a sea respeito fazia o nobre O Sn. SAn.u\',, :-!Ire parece que ess~ ·:>hra não 
deput.ado, o m e u procedirnento devia ser oulro, de\·e pesar súmenlo sobre os cnfrr.s pnwiuciacs; • 
como fui. e muito cspcru do zelo do n,)lJie ministro. 

Para qu.o, Sr .. presidente, v._ Ex. p()SS:l COm· Sr. presidente, entcaào que a cidade ua Bahia 
prehcndct· bem a. injustiça da accusação que se dc\'C merecer toda a solicitude do governo a se· 
ute fez, cu. uit·ci que nesse negocio cu só me dc\'O mclhaute respeito. 
ier unepcndido de haver declarauo ao thesouco 
que mandaria executar a obra se não t•ecebessc UM>. Voz: - Assim COlll') belas as capitacs e 
ordem em coulrnrio U.o mesmo tlwsouro _durante provit1cias. 
certo te!llpo; ·fiz isso em razão dos escrnpulos O Sn. SArL~l\'A :-As5im como ·as demais <:api· 
elo nobre deputado que 'me aceusa, .c em deie- tnos q provincias do imperio muito principal· 
i·enc-ia Ú> sua-. opiniões c posição· que sempre inentc em um:1 époc;t em qu~ n•mt. hotTÍI'd epi· 
respeitei CI'Cspcito, o.pczo.r do juizo parcial que demia nos o.m~ap. ;continuao osapa;·te.<. ) · 
formou acerca uc minhas intenções, c que ')_U:l· Concluo, Sr. presitlcnto, e~ tas. OboCt'\"UÇÕl!S para 
lificarei do injusto. (Muitos apoiados.) deixar temJlO :\qnellcs· que· potlem t.w o deSI' :l· 

St·. pl'csidcntc, peço a Y. Ex. licença para acom· neómento de offcrccer ú camam brilh:úJ.urs c pi'J· 
paulu1r em suas consider;)ÇÕl!s relo.ti v as á salu- veitosos discursos. (c1ft!ito úaJit. i · 
bridade puhliea o nobr~ deputado por ),finas Ge. 0 s.·. F'orx·a;oo :-:P~,,0 ;1 clunnra al~llns 1110• 
rncs, QU~ acaba de fallar, e tão sómcnto' pat·a • ~ 
lembrar ao nobre minisll'v do itnperio t\ neees- mcntos de a t tenoUo _sobre as obsJn•açõcs que eu 
sidade de· o.Igumo.s p 1·ovideneias tendentes a julgo dever fazer. Estas ohservaçli<s von;a,.:iõ 
arrastar o desenvolvimento_ de qualquer epidcnüa sobre trcs pontos, o primuit·o ponto, s • ._ pre~i· 
1'1:1 proTincia do. Bahia. (.4poiados.) Estas obso1·· d.,ntc, ó ns nos3~8 rela•;~êS int~macionM~ com 
\'a<;úes devii'io ser feitas pelo meu distineto col- a HopulJlica do Rio d:l. Prata; o s~gun>lo p Jnto 
Ie!ra 0 Sr. EJu:irdo França, mas como elle tal vez toca uo ministerio do impel'io: algumas .obs"rva. · 

- ·t · ções farei -sobre as di1icrontcs materías a. ·car.-.u 
niio tcnl1a a palavrn, apro>Cl 0 cu 0 e:nMJO par.t ue~so ministerio; o terceiro !lonto scní C>pccial· pedir no nobre ministro do !mperió que se digne 
da.r tnoo~:lt a mo.ior llttcnçlio no cstJJ.<lo sanita- monte rcserva.llo para mn ohjccto qtto já foi as-

. 1 d · h · · d t sumrto de uma parío do meu discurso_pt·of0t'ido 
l'io da c~ptta n mm 11 provmcm, e ·a 0 f. ar as na '"" discussão Llo or~amento do ministeri.o d:t. 
proriucncins neccssru·ins parn quo cesse < 0 nmJJ. fazend:l. Nesta parte eu t:~l\·ez me. veja ourigado · 
vez o fatal uso dos cntcrmmentos nos templos. a dizw· alg_uma! pa.lavt·as em resposta ;, aeeu-
. { Ajloia(!os da dcllUiaçlio ·act Bcrhia, o~vcm--sc sar;õcs que se me ílz<Jrão pel.\ inlpl.'cu~a. 
a]Jai·C~$. ) O nabt·a mini>tro do> n egocias e>lmngciros se 

Quando ·ti'l'e a honrn de assentar-me na n>sem· dignott tomut· em conoidcr;.~ção as rcllcxõcs que 
blén pt'OYinciDl un Bnhio. fui um dos que mnis cu fiz na diacussão do or~amcnto do ·su~ rcpa1·-
<:xfor~:os f1zcriio combatendo os cntcr,·amctltos tms tição, sobre as uos.>n.s relaçÕ8s com a Rcpu'lllica 
igreiâs (<lpoim.los); mns tive a infdicidndo do YCr do Uruguay. Niiu me foi cut:~o possivd responder 
minha. opini>lo vencida, o n vlctoria dos meus ao nobre ulinistro p :)rgno_ a uiscnssiio foi Jogo 
ad\·crs:mos foi sobl'Ctudo dada pelo prestigio, encerrada; agora, porem, se dignnd. ouvir-me 
soj:(UI'llmcnto muito merecido, do quo go1.o.~a n ainda sobm essn matcrin. · · 
palo\'l'a do nobrll doputado o Sr. Eduardo l<'rnnço, O J;lCnsamento que dominou a nllia.noa entre o 
n euja~ opinives n maioria nflnnl accodou Brnztl c o. l:lopublicn do Umguay f-.~i do um modG 

O Sn. DuTn.\ Rocru,-Ho]e hn de ter remorsos. nmit<> claro mnnifeotado pelo aulol' dessa al-
o S S · o· ,, d t d · · t d liançn, o Sr. visconde do Urugtlll\', em uma ÜIIS 

n. ,,n\IVA:,... noure cpu 11 0 com 0 0 0 sess<:bs do senado, no. c!~ '20 de Sctutnbrodc 183;3, 
seu pt·cstigio icz com quo a maioria rla assem· Disse elle que « 0 fim dessa nllio.nçu em ·con-
blé.l pro\'int:i.Dl uccliiUlSsn de sun opinião c ado. correr para a pacificaoão d:lql,lcllc c~tado, para 
ptassc a do nobre doputndo, que permitti~ o 0 cstnbelecímcnto c mnnuten~ào de uin governo 
cntel'I'Snlimto nas igre;as, com tanto que. fos~e legal, ajudnl-o ·a levantar-se, reorga-n.iear os seus 
em catncllmbas • • • • - negocias financeiros, a. eon~olidar n ordem ·e· sna 
· iTrocão~se àiffer-entes apa,·tes.) independeucia, e {a::eJ' desappa,·ece>' cQm alguns 
·.O nobre d·1putado entendeu 9-ue não hav-ia_pre· a~mos de pa:: a influencia dos cau4i/1<()s (AAla-

juizo para a salubridade publica com o enterra- vras de S. E:.::), que isto importaria c.ortar () 
mento nas· catacumbas, e os enterramento3 con· mal pela raiz; ,que esta foi e é o fim c-11. política. 
tinwh·iio a.. ser feitos nas igrejas.... dos tt•at:J.:l.os de l2 de Outubro, que ·ligou o Bra• 

zil n ·ossa Republica. » 
' (CO!ttinu«o os apm•te~.) o Sr. marque.z de Pa1·aná nessa mesma dis-

{) Sn. Ennnpo FnA:->çA::-Pe~() a palavra. cussão do senado se exprimia de igual. manen-a, 
. O Sn; SAi:tÁWA: ··- Hoj6 elle. meswo reclama e por .duas de differeules. vezes m!]strou . com 

éàntril. os enterr~enrns nos templos, e pois peço , vivas cô.res os males do _systeJ!!& de caudilhagem ; ao nobre ministro d() impcri() que tome a seu cuí· demonstrou que era prec.tso e:r.t1rpar ess9 systema, 
dado fazer cessar esses enterrameJ]tos. (Apoiatlos.J e que o governo tinha . obriga~ de roadjus.ar o 
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governo da banda oriental a conseguir um tal fim, 
<JUC vinha a ser a base de toda a paz e de toda a 
trflnquillidnde. Ao mesmo tempo, Sr. prcside:Dte, o 
nobre mnrquez de Pr.ranà manifestou taml>em que 
nm dos fins dessa atlian"a ''in hão a ser collO<:ar os 
uP.gocios financeiros dnq uella I'cP.ublica de . modo 
-que pudessem os seus recursos ser sufl'ictent~s 
pa•·a fazn face âs suas despezas ; finalmente que 
todo o fim do goYcrno imp~rial era a pnz, o res
tabelceimento da ordem, a cxtirpnçlio desse ger
men de dcso1·dem, que tolhia as !ol·ças daquella 
n:1ç:'io. A cam~ra me pe1·mittirá que eu leia al
;::tuJs trcohos desse discu1·~o a que me rellro, e 
tod~~os as palM'l'as do Sr. presidente do. conselho,
sobn! este assumpt.o pronunciadas por dh·er$:1s 
YCZCS; . 

" S?,;s.'to . do sennJo de 21 de Setembro.- O S1·. 
l>larque;; de Pa,·anâ ' - A11sim, tlOÍS, Montevidêo 
não tem dinheiro n~m para pngitr a f?lba lnili
t"r, n<'tr. a dos empr~gados ci\'fs, e em um paiz 
que se acha nestas circt\rnstancias, ainda que seu 
po,·o S<'jn o mais mo•·alisado d·o mundo, não sel'á 
!acil npJ?3-rccerem revoltns, nhelliões e re,·olu
çõcs? ;,mguem dirá que ni'i:o. Foi por i sso que 
<'U <li ~se no meu pdmeiro discurso que nlli as 
fact.ü .. s palluhlo: mas com clle procurei exprimi1· 
nm fActo a que costumão chamar espírito Cle .;au· 
dilhagem nquclles que, no estado oriental, pre
tendem fundar a liberdade com a Ol'dem. o~ cau
dilhos . facilmente alli npparecem, c pat·a isso oon
eori·em o:; hnbitos pastoris daquclles po,·os, como 
t:unbem a. fneilidartc coni que mantém a . guerra 
e h •il por meio das dcpt'eclnções das cstancias. 
At•im destas rnzõcs d'! interes;;e .' material que tem 
o Bo·azil pnra empregar todos os séus e~forços 
afim de obter a .Republica . do Uruguny n sua 
tmnqt~Ulldndc, e o r~stnbelecimento de suns fi
nan-:•~s . ba \\ma outm que deve calar no cora
ç:'io de todvs os brnzileiros. Não hn muitos cllns 
que os senhores dn <'PPOSi•::to di7.ino: " Só pt·o
curnmos. só aspiramos a gl•win. ~ Pvis bem. Acaso 
uiio q ltcrci:; a glorin do B1·azil ? i1No \'Ctlcs que 
voss:L g lorill é u ma gloria indi\·iuunl, quul'luer 
qu~ . S<'jol YOSSR importnncin ? et.:. • 

A;;,im tnmbem fnl!ou em outrM oecasiües o no 
brc ~[nrquez de l.>nrnnn. 

O c~·ministt•o dos n~gocios cstl·nnl{eh·os, o St·. 
,·is~1111d~ lle Abtlch! ao mcsmC'modo ~<l exprimio 
e Ntl- !1 eriío o~ ~cntim~ntos do goyorno impc-a·inl; 
I!Stn em n l1asc <h nllinn~a contt-nhhla em sun 
eit·cttl:or <lú 10 do J nnciro de lSf>~. •]UC nndn nn
ncll:a n·• t·clatorio do nnno pa~sn.do , de umn ntl\· 
nc irn n•uiw dnra c:cplor. cll•l 1\~ p :ttcnclns que 
nutro tu\., pooln ser o SNI fhn • 

~ O l;•l\'<H'no uo Dmzil eoufl~ que nüo tem quo 
emprc;.: .. r na suRK r.>r('nl4 dulu1o 11 rC<IUÍIJiçiio do 
jlO\'ct·uo du !l!ltndo urir:nt.nl ; mns em qualquer 
~110 que o fnca o 11cm · IIm niio act•t\ outr~> seniio 
al.(c.'UW'trl' n cxi&Lcn~in oJo IIH:~mo oatlldo, o cxer
cleio dus dit·eil.o~ do to.Jos os setl& habitantes, a 
Jl.tz c o soeego publico, ~ o cstabeleeimenw do 
um gov~a·no l'Cgulnr e <.lurol\'~), dtmclo assim exe
cuç:'\., •\ polltc11 ~.<Jnsignadn no tratado de nlli anÇD 
de 12 J() Outubro de !Sill. » 

E rnai:1 lldiantc se encont~!ío estas out.:.as pa-
la,·t·ns: · 

• O ~toverno do Brazil limltar-se-ha portanto·a . 
r~-stal><!lece t· e consolidar a paz, e a 'SOlicitar, 
garantir, e auxiliar o l!f<tabelecimento de uma 
ur:dem e d_n um governo c·egular e dura,·el, que 
de goranttas a todos, e b:lses pnra que possão 
dcs''"·'·olver-so os elementos de · prosperidade ·que 
o l!ntz cncct·ra, ad_quirindo a~1m condições de 
sohd::. e completa mde~ndencta. " 

S:lo est:ls, s_6nhol'cs, ·as bases da poiitica do 
J!O~·erno impertat a· respeito dos neglleios da banda 
-oneutat·: mas o que temos 1tó,; ndq1\itido com a polí
tica seguid~ devais <lo infausto dia 18 de Julho 

de 1858 ? O espírito de caudilhagem que · traz 
M)DO eonsequ~nda. irremcdiavel a guerra civil. 
se levantou e se sustenta ; "s · finan~s do paiz 
en>peioráriio-se ; a orde.m publica não se acha se
gura nem na . cidade, nem na campanha: todos 
os elementos de'discordia e de umn dictadum se 
ncbão prestes a tomar des!mvolvimento. Em vez 
do melhoramento das finanças temos esbanjamen. 
tos e banearota: em vez des~a prosperidade que 
o nobre ministro dos negocias estrangeiros quiz: 
demonstrar, as e;c:pot:!-ações diminuirão; as. pmprie
dades urbanas tt~emo grande desaprecinmento: 

. o preço dos :1limentos t>spei::ialmente da carne 
Yertle pela sua escassez augmentou, a campanha 
.se acha Clll miio estado; 0::1 genet·os de consumo 
se achíio poi' prer.os no tos, e · o ~>overno não tem 
\'Ontade e lntentiio de manter-se d:baixo das vistas 
com qne . o governo hnperial se fez seu alliado! 

. ~ o go,•ernó lmJ?erinl o elevou, o sustenta, e 
parece que o deseJa perpetuar! 

Da,hl_, tit'. preside.nte, o que tem r esultado é que 
no Glule., um escnptor conbectdo no mundo lit
terario '(Sat·miento:. escreveu que o estado da banda 
orientnl .era tal que o Bt·azil parecia lançar. sobre 
~sse paiz olhos de .conquista, e que o queria levar 
no maio.r estado de- degrada~iio pnrll melhor se
gut-nr· n sua presa. . · 

As gazetas do Paraguay em conscqueneia disto 
Janção o estigma contra a co11ducta do .tkazil. 
cimentão n intrigll e mostriio que os desejos ma
nifestados pc:lo fiOvern.a imperial, ou niio são since
ros ou e ntão sno ·muito contra rios .tquelles que 
a princípio ·manifest<lu; c desgraçadamente, · scc · 
nhó1·es, de pois da política do. 18 lle J lllho de 18;)3. 
tudo consptrn pnm assim se fazer crer, c parece 
IJUC esta é a crença dllquêlles ·povos. 
~o senado brazilciro, disse o St·. J:lfnrqnez de 

Parnn•\, que as fac~ões queriiio dominar o govili·no 
l~,::al, e que era preciso que o Brazil, .em cum
primento do. tt·ntad,, dll allinn~n .fosse em soecorro 
daqnelle governo,. e pam isso per'lio a •· ,.ilios pe
cuniarios. Eis-aqui um trecho desse rr.i!moravel 
d iscurso de ti. E~. : « Sessno do senado •le 17 de 
Setemhro de 1833.-As circumst.'lncins daqueUe 
estado em Ycz .de ·melhOl'arem t~m peiorado, o 
seu go\·erno está em perigo de ser derrotado pelao; 
facçües quo lllli pullulão. e se potr ellns for derri
bado o governo legal, este tem de s~1· reslnbelecido 
pelo Bra:r:il, segundo os tratados de 18õl; Ora. 
e~te rcstnbclccimento não seria mtliS oneroso do 
que u subs~dio que o g-.:l\'erno 1>ropüc? Ninguem 
dn'IÍ que nao. » 

Ao mesmo ptLSSo que o governo lmpet·ial ma
nifestaya ser essa n sun políticA fi xa , o actual 
Sr. mi11istro dQS negocios estrangeiros, como nOS$0 
pleni•10tcncinrio, em sua. not:l de 2-l ele Setembro 
dtl l tSúS, em consequencia ·da revolt:l que~ então 
npparcccu, pr<Jpunha ao governo legal con1o tmna
acçiio com oo~ revolwsos, que csso ecd.,ss~ parte 
do" cargoA pnblicos, um ~erto numero de lugares 
de conlinnça ÍI)SS() entregue ·a pessoas designadas 
pelos mesmos rcv1>ltosos que SB achayiio com as 
armas na · mil o ; o nobre ministro nronselhn \'a 
quo so admitissem no governo tres individaos do 

. part-iuo oppost.o e so lhes· concedessem alguns 
lugares de chefes políticos. . 

O Sn. MtsiSTno oos N EGO<:IOS EsTRANGEtaos:·-
Niio é exactamente o que diz o nobre deputadô. 
. o Sn. FERB..\Z : - Aqui cstã a nota de v .. E:<t. 
· O Sn. Mis tsTno .oos NEoocros EsTRi.NGE:IRos :
As cn·cumstaneii!.> são inteirament.l di\'ersas. 

O Sn. FERRAZ (Lendo) :-" Eo1 ll' noite do mesmo 
dia 2:3 (dizin ·S. Ex. em sua nota de 2.3 de s~ 
tembro) foi·me declal'ado pelos ·Srs • . miuistros. 
H errcra y Obetr' e Flót·es que · V. Ex. aceit:wa a 
coopera~o q ue offereci, e · portanto o meu ami
gll\'el e desinteressado parecer, e me autorisa.va. 
para assegurar no Sr. general Pachec.l y Obes. 
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c nos seu;; eorreligionarios politieos, que V. &1. 
est.an~ disposLo a nomear dous cb,cfes politicos 
escolhidos d' entre as pb.;soas. do seu pa•·Lido, etc. » 

O Sn. Ilfi~ISTRO oos NEGoc;os Esm.~~CEJRos:
lsso foi n·aquella -oceasião, e não iniciei concessões. 

O Sn. FERR.>.z : -Pois eu estou fallando de 
t!ntão porque tenho de ebegar á politicn de agora. 
E, pergunto cu ao nobre ministro : se nctualmente 
~o nosso paiz se· desse o apparecimento de um. 
movimento desta ordem, o nobre ministro á t~sta 
do ~;overno, aceitaria essa transacçiio? Concederia 
os lngares exigidos, ou admittiria quulqucr mc·
dia~ão neste negocio ? E admittindo e5sa media
ção, nt'fo fui de encontro no · principa1 fim · da 
alliançn que vinba a ser extirpar n caudilha~cm? 
E · admittmdo-a, niio .deu a possibilidade de re
tlova~cm-s2 todns as scenas da guerra civil? Não 
m:pôz o go\·crno que nceitott css~ mediaç1io e 
trncsacção a ver-se destituído de todo. ·a for~a 
moral, e cão o precipitou ao.~ successos poste
riores, e:n consequencta dos quaes o Sr. ·Giró se 
vio na necessidade de procurar a protcc~iio da 
França, ou D>l casa de sua le~'l~ão ou a bordo 
de um dos vasos de gu'lrra? lJe certo que sim. 

Mas, senhores, a~ causas não parào aqui, !o~ 
tiiO mais alem, e a marcha entfio foi inteiramente 
~ve.ssa a esse m~smo fim, como pnsso a ·de-
monstrar. · · 

O nobre ministro sabe que depois disto appa
receu esse m·ovimento quo deu aso-a refugim-se 
em um vaso francez o presidente legitimo, que 
l~vantou-se· governo provisorio,. c o nobre mi
n_tstro entreteve relaçoes· com enc, niro obstante 
stmular que o não reconhecia qu:"tndo t!oat:lva 
com o Sr. Girô, e com este se cor1·espondü\ ofli
cialmente. Ao mesmo passo que na nota de 11 
de Outubro o nobre ministro hesitava em reco
nh!lcer o Sr. Giró como presidente legal nas se
gUlntes palavras: "S. V. Ex. deve· ou não ser 
t·econhedído por . esta lega('UO 110· caracter legal. 
de que se considera ainda investido, o so o imperio 
està OlL não obril!adn a tornar a posi~iio de co
belligerantc que V. Ex. pnrace desi"nar-lhe, são 
questões tiio graves que nii"o podia "resolvêl-as," 
o Sr. marquc<J de Paraná. declarava ante •> se
uado, como c fiz ver, qite o governo do Brnzil 
t~nha obrigação de sustentar o presidente l~gi
tímo I 

O Sr. Girõ pá>sou do borclo para terrn, tomou 
a posição de mero particular. Ao mesmo passo 
que isto se dava no imperio, sa movmo fot·çns 
para a. ~ossn ft·onteira·: ó ::õr. ma~uez do Po.· 
raná. diZia qnc o go\'erno do Brnz•l tinha ne
c~ssidade de sustentar o govemo legnl, qu~ so 
vu1 nmea~ado pelns facções qtto puHulav.io na
quelle paiz. O nobre ministro dQs negocias cs. 
1rangeit·os como Msso enviado, no mesmo tempo 
que ~udo isso se da\·n mudava de l!ngullj:;cm, a 
dirig•a a nota ele ~o de outubro de 18().'1, eoncolJidn 
nestes termos no Sr. Giró, qno jl\ nilo so acllmva 
no governo, quo cstnvm despojado das func~ücs 
que o'terc!n, e pracum\'11 a vida partlcuhu·. Eis· 
aqui as palavras do S. E:t. : 

« Em cOt1sequencin do exposto recebi or.lem do 
meu governo para entender-me pessoalmento·com 
V. Ex., e para procurar o seu aeeordo, decla
rando a V. Elt. qn~ pOde confiar no apoio das 
forças na\'aes broztleiras estacionadas neste porto, 
e das de térra que do\·em marchar par:J. a fron
teira, assim como nas· disposições .em ~tte se 
acha o mesmo governo de cumprir religiosa
mente o tratado de alliança, empregando todos 
1"5 esforços afim de que seja restAbelecida a au
wridade constitnelonnl de V. Ex., sendo a am
uistia que se propõe concede1' sem prejui:ro das 
medidas dé segurança q11e V. Ex. Julgar indis
pensaveis para Tedar a _reproduet;ão de actos sub
!l'ersivos daqttella antortdade .. 

" Para satisfazer. portanto. ás orden~ c instruc
TOli:O 4. 

çôcs a que me refiro, tenho nesta occasii:io de 
dirigir-me a V. E:>e. pedindo·lhe qu~ haja de de
siguar-mc quanto antes aonde e qu<llldO devo 
p1·ocurar a V. Ex., assegurando-lhe •tue muito 
feliz me j nlgm·ei se os •neus serviços puderem 
set· de algumn utilidade ao meu paiz. » 

P:u-a que todas estas causas, 'paro qu.e este 
apoio, estas conferencias depois dos pa~,;oa an
teriormente dados? Para que tudo isto àcpois de 
funccionnr o go,·erno provisorio, ter-se npoderado 
de tQda a foro:a, achar-se o Sr. Giró fóra d() 
mando, inutilisad.o, depois de ter. perdido· todas 
as espemn~o.s de sustentar-se, e retirado á vida _ 
particular? Vejamos o resultado. 

Sim, senhores, est:1va o governo provisorio em 
suas funcções; o Sr o Giro co .no particular. se 
recolhia a sua ca~a ; as vaze~ do Sr. marqucz 
de Parani soàrão 11a banda <•riental; o mo\'i
rncn\o dus forças do Rio Grande do Sul se dav~ 
para as fronieiras ; o nobre ministro offerecia. 
apoio c f.,ro;as ; e qual $Cria o r~sulta.Io ·? Um 
movimento üo partido blanco se operou na cam· 
panha. 

O S". lllr:<rSTR'l Dos N'EGocros ESTIHXGEnws;
Esta \'a prepara\IO muito anteriormente. 

O ·Sn. Frw.a'z : - O nobre ministrÓ o· sabia. o • 

Animados com o npoio do Dro.zil os biancos s0 
levantát·i'io, o general Flóres ao mando de forças 
eonside,·a,·eis, deu as suas ordens, e 1\j:)ÓS de 
vm·ios incidcn tos e successos o general Flóres 
venceu, c um degolamento: se fez desde o sar
l(ento até ao ultimo official : as barbaridades da;· 
épocas passadas reapparecérão. 

O Stl; I\{,,..ts·rRO DO> ="EGocms EsT!l.~XGEIROs :
Isso não ê exacto. 

o sn. FEnl\!o.z : -Eu YO)l PN>IIl-o. 
Etn · seguida um decreto appareceu pon~o a 

premio a cabeca do Sr. Berro; 11m decreto appa· 
receu confiscando os bens · de todos; oútro de
creto ~e deu proscrevendo esse celebre ameri
cun') de qne falloll o nobre ministro ·com elogio, 
o St·. Hc.-reru y Obes, e uma serie de >iolencias 
foi a base com que estreou. a nova ort:lem de 
consas. 

E todas essas tristes scenas que se apresen· 
tár1io na cnmpanhrt do Rio da Prata tcm•sú 
reproduzido dcbo.ixo da direcção e missão ·do 
!l'Cncral Flóres. Se o. Sr. Giro não solfrcsse esta. 
derrota, to.lYez _que isto se não dés~e: ~e o g_o
verno tivesse Stdo franco, sem dunda 1sto nao 
so da riu: mns o nosso plenipo~enc!ario, 110 passo 
quo affngrwB no governo pr0\'1SOrto, da\'A essa 
segllrnnçB n? presidente legal que so nehaYa fó•·o. 
do. sua pos1ç1fo ••• 

O Sn. Mr:onsTno nos NEoocros EsTRA:<:"~EIIl.OS dú. 
um upurto. · 

O Sn. F~;nn.u:- Os documentos fallão, são 
umn. pl'O''B h·recusnvcl. . 

Mns, Sr. pt·csidcnte, o· Mbre ministro neR'll 
um facto , uo ó -para mim incontesta\'el. ~o 
jot•nnl o :r; acionar, de Montevidóo, acba-se m
"'erta um a noto dirigida pelo ministro da. banda 
oriental ne5Ul. cürte ao seu govemo. E'~ sc-
gnintc: · . 

" N. 19.- Legação Oriental, etc.-~~~ de Ja
neiro 12 de Janeiro de 1854,.-Sr. nuDJstro.
Tenh~ o penoso de\'er de informar a Y. J!:x. de 
que O$ decretos do Eltm. governo provtsorlO, q_ue 
liiio destriuido as bases da. eoneordia de Outlll>ro 
de 18.)1 ordenando a morte sem fõrma de juize> 

'de D. Bernardo Berro, o confis.-o dos bens desse 
e de oun·os cidadàos, o destino de D •. Manoel 
Herrera y Obes, do ministro qu_e li_gou seu ~ome 
â pacificação da republica e á ace1ta~ao da alltança. 
brllZileira, os actos d4! al'bitrariedade 9-uo .se 
nttribuem ao general Rtvera no Serro Largo, e 
por ultimo a crneldade com que se faz a guerra, 

ã 
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c que a.ppar~cc ollicinlment! re,·ela'la p~la _nota 
d ·) corond Garcia. ~m quc se fal 1neuçno u:t 
morte do eoronel D. llcrn:lrdíno Bacz, tcrn pr.l
<iuzido no ~o,·erno de S. :!L o Imperador .:; na 
opinião ' publica desto paiz a ula:s-vvl.oa·os$. e 
dcsfavoravel <sensação. A cxprobruçuo e goral, 
uniforme e. altíssima, eLe., etc.» . . 

E' o_ P.roprio n:inistro da Uepubltca On_e_nta~ 
que diTl"'lndO-se ao seu ~overno d~düra que 1slu e 
exacto, "que o go>erno imperial o sabia, c o n<obt·e 
ministro agora niio o pode negar?... . 

E;;tavão as cousns neste ~stndo; o g0verno nn· 
pcriul de'!- .as sua~ ord~ns, ns s.~·~s _.tnstl·_uc:õ~s 
ao seu munstro, o gu\'Cl'l\O p~o\l~ouo f\.11 I~co· 
nhccido! . 
· Tratou-se depois da clci•:-ão tio no,·o pt·c~rdent:, 

e então tod0s os calculo:; uo aclltal nobre 1111· 
IListro dos nc"•1Cios cstr~nrreíros como diplomata, 
em conscquen~ia da;; quaes devia-se opemr cs;a 
r~união de vontades, c>sa conciliação !los par· 
tidos foríío dcspr~~(l~s pelo nobre ma\·cptcz de 
Parnn:\. na escolha do presid~nta. Eu tenho a.'lui 
um folheto esct·ípto p~lo St·. Lamas qne f,,i-m~ 
1·emettido de :Moutcvidéo clll que se diz que o 
nobre m~n·quez n:Io queria saber mais <los con· 
;·ettido~ d~d[l.rava-se contm clJ.cs, ll"ondc se colhe 
que ess~ · bnse da conciliação dú p:wtidos p:u·ccia 
inteiramente abandonada. 

EDl cnrta de U d~ l\Iar~o de 185> o Sr. Lamas 
diri,indo-se a.o nobt·e presid.ent·~ d o conselho, 
refe~indo-se a eõttJ seu pensamento, exarado em 
outra carta dizia-lhe: "PermUta-me Y. Ex. que· 
lhe dirra que se 1·epudia os arrep~ndidos corre o 
risco de úc:u·-~c só. O Brazil . na banllo. ori~ntal 
u:Io tem am,gos odginarios_. Os que te:n ~Otl\O~. 
todos co!lvertidos, e o maLúl' ou menor mento 
con~iste 11a anti~<uidade da com·er.>ilo. 

" Hoje o })razil te•n meios de fazer uma grande 
maioria d~ conYertidos, de tornar siucerJs muitas 
con...-ersues apparentes; l'orém. p:1ra conseguil'O 
necessita :J.briL· os lJraços para acolller os quo 
lilc procurarem stm perguntar-lh~s donde, p~r-· 
que, e para qne velll pa1·a acolh er blancos c 
colm·ados, aos que se conduzirão bBm, e aos f[Ue 
se cond uzirâo mal. 

« Se esta o.lta. iuspir!:lç<i:o nlo pt·c<luminar ngora 
para comp<it' o partido da allbnça do que ha 
tle melhor dos antigos partidos, quando se dis· 
pu~er a llceital·a, a opportuniuaue passar[~ de 
prompto e mllito prompto. 

" Ligando-se a n\liança a um pD']_ueno gtupo 
{tambenl de conYerttdos), atrCYo-me a pensar que 
tica mal collocada; () que chcgarú aílu<tl a estar 
em posição dífficiL. 

,( Kâo Z1ui;erd ~~ ~uxilia~ ~m~i~õ~s "m,is p(\rã 
combate1' outl-as de igual jaez, maximé quando a 
disposiçiio geral du paiz p~rl'llittc l)rosdndir do 
umas o llc outras, pcnuitte Jar o primeiro exemplo 
~ de que a rcbcllíuo milHar niio ~ tit\llo puro. 
obte1· o poder supremo, permitte Jll"~seindir dn 
caudílhn~em, com a q\lttl n ~lt~na ci1·il ser;\ (J 

termo mnis ou menos remoto .tos s~erifidos 
nctuaes.» 

Estas são ns ·:pBl:n-rns do S1·. Lamas no Sr. mnr
qucz de l'lll"ana. 

O Sr.. :lh:nsrr:o nos XE<•ocros Es'l"R\Xc.Emos:
A _data'? 

O Sr.. :l!' ERRAZ: -14 de :llarço de 18;:;!. 
O Sn. ~Ú:>lS'l'ltO oos NEGocros E>TRAXGEtnos:

Para ped\r a inten·~nção d<l Brazil. 
O SR. FEttMZ'- Tratava-se da eiei~iio do prc· 

sidente. 
Parecia que o Sr. Amaral lc,·ava ín;,lrucções 

conformes ao pensamento da alliançn de act~bar 
com a caud ilbagem, de não se pratic:u· desvios, 
desregramentos como aq_uelles a que m& ref€ri 
-pr~tic:"lus pelo gcncrnl Flvres. 

Mas, senhores, quando esta en. a· persuasâe> 
de todos os Oriet~taes que almejai'''" a paz c a 
tranquiltidsde de s~u paiz, a que succcdeu'! 

O Sr. Amaral reunio em sua casa. diff<!rente3 
p~ ssoas iafiue:ücs na '\'espera da eleição do pre· 
sidentu c lhe~ dedaroll que o r;ensamento do 
noverno er~ a elci~ão do ministro n.volt:J.do e 
rebddc, de um caudilho, emfim o general Flôres ... 
c o Bt·azil triun}phou, porque seu poder el':l. 
então tuulto acatado ... 

O SI\. 1\II:>rsTn<> nos. !\EGDCI08 EsTnAXGErnos: -
Y. !~:c cstã nmito mal informo:~.1o. 

O Su. F.o:nu~z; -.Niio pude isto ser contestado; 
uma i)essoa respei\(WCl, o Sr. ~Iatl.Leo J\Ingarinos, 
declarou muito positivamente que se nno fosse 
<]SSa pcrsuasüo, s~ lhe niio ti ve~se assim affi.r
mnd.:> o uosso ministro, não se Cll\'ol\•ia em 
obt'i< tão nbominavcl. 

O Sn. !>IrxrsTn') nos N!::GOC!Os Es'l'~tA.xm:u:.os:
!\'uo é possi-rel. 

O Stt. F>::RHn:- E qnal f~i o l'esulta•lo de 
tudo isto, senho1·es ·? 

.Fc>i que o g~neral Flvrcs sul>io no }Joder por 
dous annos, por fc>r~a e von!.>tde do Brc~.zil, e 
acl:a-se no poder pelo Drazil sustentado, e qtter 
p.:rpetuar·se nc!le por fayor e obra d•J Brnzil! 
Pam isto o nob1·e ministro tem dado os primeiros 
p:lssos, acaba aqui de fazer-lhe n apologin, para 
aplainar as Yi:J.s d~ sua reeleição ... 

o SR. 1\fiXISl'RO DOS NJ.::GOC!OS E~TR'A;I;GJ.::It::OS:
Não defendi a causa de ninguem, d,'fcndi a causa. 
do pa.l:t., as suas boas relações com aquclln re
puulica. 

O SR. FERn.u ' -Saiba n cnmara, sail;:a o pni7. 
que a intlucn:ela do Brazil r.a ~anua oriental _<i 
i:nmensa; saiba a camara, sa1ba todc) o pa17. 
que toJa a responsabilidada que racabe sobr~ o 
presi,lent~ F'lüt·cs recab.e sobre o Br!izil, qtte se 
considcrn esse presidente ÍP.itllra d-> Bra7.il (n<7o 
apoiados)... nem pode deixat· d~ s~r consíde
>:ado ••• 

O Sn. !llr~LSTJ:O v's Xll~OC<O~ EsTiu~mmDs:
Nlio npoio.do. 

O Sn. FEniu7.:-'- Ele\·n.du esse presidente· fui 
a fcJr~a brazlleit·n para llílucllc estnuo, o subsidio 
se deu, e contirluou-se n dar n:1o obstante a 
infracçiio da convenção· respcctl\·n. O RO\'Crno 
brnzileit·o estipulou qu~ liscttlisnl'in a npplicaç.õlo 
d~sso subsidio; o ampt·estimo fui consn:;rndQ ao 
pagamento quo pl'oYicssc dai\ dcspcõro.$ futums 
.:om as folhas, _com os empregados pnblicos c 
militare~. foi feito sob a condi1iiO de quo o go
verno oricntnl adoptnt·in ttm Rystt!ma molhor de 
fintlnçns, Janç~trin mão de todos os meios. para 
econo•uiso.r os dinlleiro~ publi!bs; n~o foi feito 
pam pngameuto do cll \'ida.; att"a7.1ldas , c outras 
tacs desp~za,;. l\llls todo o muJldo sa~ o que 
t~m &ucc~dido; o d~ficit, quo era !!tn ls::;l dt! 
2·~~·,Sltl pesos, cresceu c t.em crescido cotlsiuera· 
velmente. Alóm do ~uhsidio do Bt·azil, que andou 
liqtlido ·em 720,000 pesos, este subsidio, a· 1·endn 
ordinnríll, tudo !vi absor\'"ido, e o deJicit tocou o 
algarismo d<l 1,292,830 pesas. 

Ass:m, pois, não !lÓ o <suhsidio do. Bmzil !oi 
absorl'ido, m:1s ainda o <f.~fi.<;it redobron. O_ dos 
annos segaintes é ainda· calculado etn mms do 
dobro! 

Em que foi empregado esse sulHidio? E' pre
ciso que o Eaiz .saiba; o go"erno imperial des
contou na divida do Sr. b:tri!o de lrauu ou 
Guimnrães um,, quantia enorme. gast:~ nestll- cürte 
cem ~'ructnoso Rivero _ em juntares pol' este 
dados, ett:., (apoiados], como. se achn demonstradG 
no proprio parecer da commi5são da camura dos: 
deputados da. banda oriental •.. 
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o SR. MlloltSTP.O !:>Oi' NEGOC!OS EsTRA~l~lROS: -
Niio IIJ>Oiado; esse empresl.imo wi fllito no go· 
-verno ilo Sr. Giró, . . · . 

O SR. F'Eatuz: - Desoontou·se essa quantia. 
O g•werno dn bo.ndn oriental, em "c:e de r cs· 
tringir-se ao> emprego do subsido ás estipul<~çves 
que dcviiio ser fiscalisadas pelo governo do Brazil, 
o que. r~z? };lorreu o general Hivera, forito con
eedidos á sua viuva todos os soldos qu~ percebia 
esse gl!nernl c mais 10.000 patacües ; morrl'u o 
general LavaUeja, e fni concedido cousa some
lhant<l ou mnlor pt'C$Cnte; morreu o general 
Baussá, o mesmo se deu. 

Ora, ~>stiputnndo-se, ·como se ach& aqui na 
convenção respcctiYa, que o empri'Stimo não ser· 
viria para o pal!ameuto de ntrazados, apezar 
disso o genero.t F lõrcs :r:ccebeu 6,000 pesos de 
seus ntrazo.dos, quando os outros cmpt·ega!los 
,·irão-se na neces~íd>lde de v~t· n sua di\'idn con
... ertida, de sorte que 100 pesos originaes equí
,..nlem a 2 ~- Assim, os gast.os se augment:írão,. 
e sa augmentnri!o não em proveito do pair., mas 
em pro-.:eito da clientella1 em proveito do espírito 
de caudtlhagem ... (Apotados., 

O Sn. Bn,Úm1o : - Apoiado ; à isto na verdade
O Sn. F~::nnAz : -O nobre ministro fez elogio 

desse militar, desse presidente ; mns r~l-o corn 
~On\"ieç:1o?. . . · 

O Sn. Mt:-;rsTno n:>s :XF.Gocros E s-rn.\XGEtno;;:
V. E:t. foi qu~m elogiou c. accusou. 

O Sn. F~;:t\n.~z :-Kunca elogiei o general Flôres .•. 
O Sn. l\!rxrsTno Dos Nr:cocxos Esm.\:<o>:ln')~: 

Elogiou tt uns e necusou n. antros. 
O Sn. FERIUZ:- O nobre ·ministl·o n~o tem 

presente a biographin desse general, on. es<1ne
ceu-s!l ddla: · a unica qualidade notr~vcl nêsso 
individu-> ó n J·ebeldia, a in~uborJinnr,iio desde 
que se ~listott svb a bandeira do ~;eneral Rivera 
t::m 1832; as pessoas de que se o.ciJa rodeado 
siio ns pessoas quasi sem nome; as yesson.~ prin
cipaes olo. banda oriental se nebao separadas 
delle : 11 illnstra~iio desse pniz o abandonou ... 

O ·si\. Bn.~l':ulu:-:- Apoiado, es~ inteiramente 
impopular. 

O Sn. l<".Emuz:-Não sabe o nobre ministro qn$ 
elle tem dito muitas veze~ ao nosso agente di
plumntico: • Não é possiYel governar este paiz 
senão p<'r mci'l do de~rolamento?" Ignora que 
elle tem dito: H Se o Brazil niio me quer pre
,;;idento leg(l.l eondjuva.ndo-me, eu e~ercerei a 
dicl11dura 't ... » 

O Sn. Mr:-;tsTnO nos NF.aocros Es-rJuxcEir.os.
Niio sei disto, m'io: senhor, 

O Srt. Ft:M.>Z: -~U:o sabe que elle sempre 
amcll.lja com degolo.mentos?.. . · 

0 SR. 1\-lt:-;tSTitO MS NEGOCIOS E$TR.\~CEtnOS:
N:io sei ; e me par<'ce que não devo accu;ar · 
aqõ:J.i ao cheft de um e;tado. 

O Sn. FE!lMz:-Tem mzàQ .... 

O Sn. Pn'ESIDE'ltT!t: - Niio me p11reeo conve· 
nicmte que o nobre deputado lrate por esta fórmn 
o ebef<1. de U!U estnd<;> que está em boas rela~õcs 
com o unpcrto. (Apo>adoa.) 

O Sn. FE1uuz : - Eu iliio fa(.o mais do que re
petir o que se tem dito, do que e:.põr á casa .o 
que é Vl!rdade, pau. pre..-enir um fu~uro que póde 
ser t<!rrivel para o nos;;o pai:z:." 

O SR. BR.,:>nio:-Apoiado. 
O Sa. FERRAz:-E· tanto mais quanto elle re

cebeu. cartas em que sa lho pergunta quaes são 
as bases que tem para a eleição. 

O Sn. Mo:JsTRO nos Ne:oocros Esnu.:oo'GEmos:
De quem são essas cartas? 

0 Sn: 1-'Ji:nR.\Z:-Essas cartAs .... 
O Sn. ~[rxt;;TnO DOS N~>~ocxos E STil'""Emos:

Pc~.o ao nobre dC!putado que · s eja Iruru:o. 
O Sn. Ft::nn.-.z: -Dizem ·oue são do r:obre mi-

nistro. • 
O Sn. Mt:-<tsTa.o Dos NEGocws EsTnA.~<;l;:mos;

Poí:o & int~irllmentc fatso; esteja o n·obre deputad? 
c~rto Jisto. 

O 8n. Fllnn.,z:-Nii.o duvido. 
Sr. presidente, tenho demonstrado qu\1 o e~

l'irito de eaudilhugem em ,·ez do ser extirpado 
a esforço;; do Brazil, tem sido anima.Jo e ole\'ado 
o collo em v irtudll da politica do governo impe
l·inl ou do nob1·e ministro; tenho demonstrado 
tmnb<:m que o espírito ue economia c de ord()n) 
qnc de1·in se1· a base dessa polilica não existe, 
c o esbanjamcnt? conlinúa. · 

Direi ainda .mais, que nas act11aes .circumstan
cias, creio qnc é inevit:wel alli a gtterra civil; 
o nesta caso ·pergunto, o q11e fat:\ o. nosso c~cr
cit"? Ser:\ testemunha impass\çel? Apoiará o 
c;encral Flores no seu desejo de revoluçrio? 

Se o governo imperial apoiar n eleição anti· 
constitucronal desse presidomte, fará. com que já
mais se poss:t n.creditat· no seu Yerdadeiro sen. 
timento a re~poito daquella r epublieil, porque 
tendo de manter a ordem, de e$tabelcccr o paiz 
debaixo de uma. norma regular .do systenHl repr'? 
sentatiço, p• otcgerã: um act.o que destróe a sua 
constitui~ã,, ·!l mesmo o ·systema, que J)Ortubará. 
a tranq.:,!llid.atlc l)Ublica, Q lançará esse paiz no 
vortice· dns rcbellives e da ~uerra civil. · 

Sendo e~tirpar n caudilhngeru scmprd fatal, 
como o demonstrou o nobre marque?: de PaYaná. 
na discussão do senado a que Dte refiro, a. cnu
dilhn;:elli imperará, irá por diante se o general 
Flúr.es nlio fót· presidente legal, será dictador. 
em YirtuJe di!. política do nobre ministro ; n 
C?~fisco c a uegola~.ão tornar .. se-hiio s~·stema. po
littco. 

Qne papel pois !aJ;i ~ llos.;o ex.o1·cito ! Não 
sei. · 

Ea poderia, Sr. presidentl!, estender·me mais 
sob1·e este ponto, mas o meu fim nnico é dP.· 
monsh·m· que o nobre ministJ'O se acba muito 
p1·evenido li favor daqueUe estado d~ eousas, o 
qulll niio se coaduna ·com o fim da alliança, e 
com o pensamento do seu nobre autor. O meu. 
fim é demonstrar que todos os silcrificios que 
tem fel to o 'Bro?.i\ viio ser esterilisados comp1e
tamente se dominar o espirito de caudilhagem 
qne se acltn favoneado pelo coverno imperial . 

. O nlcll ftm é. eselnrccer,- para que possamos ter 
uma política futura mais solid11, menos contradi
ctoria, mais garantidora dessa poUtica entabo• 
lada em 1550. 

Sa a. gucna ci\·illanar• Sr. presidente, teremos 
perdiuo to>dn a inlluencia benelica que a\li obti
Yemos. 

E essa pnsso, c esses deso.st.rcs futuros clPnde 
climnnão? Da politico. do nobro ministro dos 
n~gocios cstrnngeiro.; quando ministro pl<lnif'O· 
tencinrio do Bralil · 11aquella republica ·, dessa. 
politi~a em conseguencia da. quat a força moral 
do pt·esldente legttimo se enfraqueceu, e extin· 
guio•se de todo, dess:Holitica, Sr. presiden~e, 
que em pniz ·nenhum e !rer admit:tidn, de3Sa 
medio.~.ão em virtude a qual o presidente legi
timo devia capitular com aquelles que ec revol
tárão e lhc.s cntrcga.l' -n metade dos cargos do 
estado, dos cargos de maior confiança do go-
verno.. · .. 

Eu não iria t ão além se o nobre ministro nas 
silils observações não ·tizesse um desserviço. Os 
elog-ios· immerccidos. prodigalisad.os no general 
Flõres pelo nobr e ministro t()m um echo mnito 
longinq\to, toim uma in0.11encia. muito forte, podem 
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servir de impre;são, polom fa':c'' com que-ml}i~as 
osperanças se reunão, e que trmmphc .o cspu·~to 
de {;!ULdilhagcm çoln tod<> o seu corteJo Jo YJO
lcneia ~ barbariJaJcs. 

Sua, Sr. presia~nte, o canhão (<l!tto·$1! p.o !ontN 
ti>"<Js de peça ) , e bem natural uma fiha•;ao de 
idJa~. Lt:-mbrei-me neste lHOIUento da ll tBSa e;.~ 
qunJrn dirigida ao PnragiULy, Ju~ nossa; l'ela
<;tie~ cotn essa republica. 

Sr, prçsidcnte, desejarei tambem qne o nobl'c 
ministro com toda a franqueza e lealuadc nos 
l'evele qual o seu pensamento sobre as s .:~uintQS 
questões. O nobre antecessor de S. E~. nos clc
claron n8Sta casa que o passo dado pel0 chefe 
do. esquadra dirigida ao P"~ag11:l)" de rccebel' a 
satisfa~ão que jul~ou digna du memoraçãa rcl!L
tintmente '~ quéstao Leal, f.,i canform~ ad in;;
tt·ucções do ~oYerno impel"ial, qu~ seu procedi
mento como chefe das forças m1.xacs foi coafut·
me as suas instruc~lies. O·Sr. marquez de Pttt'!LlÜ 
o mesmo repetia nesta casa. 

O no1Jre cx_-nünistro dus negocias c.::hnn,t::"ci_•·as 
declarott tambem · 'llle o pensamento do J3razilni'ío 
era. pl.!u:o::atncnlo da gucl'ra, que· n qtlc~ti'tv do 
limites não se devia desenlaçm· .e_ acabar por 
meio do canllão, mas por meio de nccordo lil're, 
que a nossa esquadra não foi en viac1:\ allí com 
o fim de dcsenlaçar a Qne.stão de litnite~: que 
c3ta qucstii<l devia ser soh·ida por meio de ne
f<OCisçues pnci!ltas, de negociações que fossem 
di~nas do imperio c daquella l'Cpubliea. O nobre 
mar~uez de Puram~, presidente do conselho, nesta 
casa declarou tambcn1 q uc o tratado · d(l naveg,1-
<;ão c commercio feito pelo chefe dessa nossa 
('SquaJ.\·a era bom, podia sel' appt·o,·auo, mas 
qLLO não -o fui por causa da convellç:"io addicional 
que fazia <lepemlente a sua ratif1caçio do trata-
do de limites. Vemos pois, Sr. presidente, que 
o go\"Cl'UO impet·ial appwYou o procedimento des~e 
nosso en,·buo a resp~ito da qu~slão Leal, appl'O
vou-o tambem relati>nmente ao tmtl\do de na· 
yegaç>1o e commercio, não que1·ia [o emprego da 
força quanto ó. questão de limites: e neste caso 
por que demitlio esse chefe, esse nosso cn
Yh\llo ? 

N i\ o põJ.c ellc obter nu1 tratado nuis vantajoso 
<lo que uquclle que nos t rouxe ; nü.o póde dissol
YCl· as d m·idns sobre a quest:Io dos limit~s ; 
nüó podia. empregar n força pata acquisições 
<lesse tratado: assi1n, pois, porque a demis;ao? 
Pelo_ não emprego da !orça'? Não ; o go\·erno não 
qu~na esse emvrego, !!_OL'qnc o trat~do de na
vDgaçiio e commercio nao foi conforme ? Tambem 
não, por,1ne .o nobre presidente do CO!\Selho de
daron qne ellc cr!\ llom, e podia ser appto· 
Yado. · 

. o. Sr.. E;u.:-:o:i:o;- Z\Illito b~m: a argLtmcutar,ão 
e ,·,zorosa. 

O Sn. :\Ir:;IST!lO DO~ 1\r,c:ociOs E•l'J;.\:>GlmiOS :-
0 tratado foi um ajust~ von~icional 

O Sn. FEr:.n,\z : - l\Ias esse ajuste con•licional 
parece que nà~ foi NPl'OYRdo pelo goyerno im
l'erlnl seJlào porque dependo de algum tempo pat·n 
a sua· ratificnt;iio. 

O Srr. MrxrsrRo oos · :::ü:r:ocws EsrnJ.:ot,:rnos :
Nào; de uma outra que~tilo. 

O Sn. FERRAZ : -Isto niio nos foi ro:>cl~do· 
K este caso, noude estão as questões pendentes, 
aonde a. culpa do cllefe se os seus actos farão 
approvados? Culpa. por não poder r~zer cousas 
q'le seriüo lisongeiras ao mtnisterio ? Lan~ou 
mao de todos c;s recursos, e os seus feitos tive
rã2 a appro,·aç:io do governo ; dehou d~ lançar 
mao das armas, porque o governo niío o queria; 
pots ~ntendc que a questão de limite5 não se 
deve desenla~lll" por meio do canhão. E se este 
enviado enou, se não cumprio as i ns trucçiies que 

recebeu, porque não é chamo.dÓ :i responst~.bili
duol~? Creio que o nobre ministro não pód~ sahír 
deste dilemma ; a rcspos\a ~erá muito dífficiL 

Sinto, :>r. presiuente, que d~sta vez ~tl não es
tej:l agJ"iJ·àoce (risada.');. mas afian~o ao nobre 
nunistro que ninguem mais do que cu respeita 
a sinc,;ridt~.de de suas io.tenções: porém toJos 
nós erramos, nãr. somos info.lliveis: pude ser 
tambem q11e estas considerações que fll~o sejii<} 
de$tituidas de fundamento. 

O Sn. M!:>HSTRO DOS NEclOC!OS EsTR!o.NG);mos;
Sii o filhas de inl"orma~ões i ncxactas. 

O Sn. F Enn.\z :-Um~ tlll questão dt!ve ser de
lncidauo.; ns o.ccusaçúcs que se fazem· no cstran
g:~iro contra O· goYcrno .do -meu p:líz cumpre que 
sejiio debatidas é discutidas. Neste intuito faca
estas rdkxõcs, declarando collltudo quo por rno.
noim alguma llpprovo, n~m· jámais aeprova,rei o 
acto em conscqu~ncio. do qual S. E:<. mediou 
para que os empregos da r~publica Orie•1trt.l fos
sem occupados pot· individuas qpc se tinll:'io n
\'olt~do contra o cllefc do estado. 

O Sn. 1\frxrsnto DOS NEGo c ws Esrn,,Nn ~l!tOS :
N .:to e exacto. 

O Sn. F.r.:nn.•z:-Est.\ :qui na sua nota. 
Entendo tambem que esta promessa de apoio ao 

Sr. Giró que depois de sua destituiçã•) SJ fez 
tleu aze a e:;se acto de Nu·bmismo, a essu de
~r~to de confisco, o qual felizmente o gov~l'no im
perio.l, pat·a ~poiar a clci~fio do Sr. Fl0res, oxigio 
qu.e fússa í·evogado, con·iiçi'io si· n~ <;{ua· non o 
apoio seria negado. 

Eu pedirei :lO nobre ministro qne doi~e correr
Unes ns clciçi3as na1luella rcpublic:l, que retiro 
dalli o nosso c~ercito, pa.m que niio seja elle nem 
espectadoJ·, pois que rncsn1o a sua pcrmancncia na
'lt<d\e cst,-..do põJ.e iniluil' Ulllito. 

Sr. presid~nte, eu temo que :se rcnov~m esses 
decretos de confisco, esses d~cretos de cab~ças a 
p1·emios, niio ollstante o. exemplo jt\ dnuo em 
Pernambuco l'l.· este respeiLo, e dado por duas 
vezes. 

Desejo que o cspi1·ito de cntl<lilhagclll úc~appa
reça, c que com 11. sua extit·paçiio possa um go
verno re~ulnr nu1rcbnr- nos ci:tos <lu systcnt::l. re
presentatn'o, pJssn restabelo~et·-~e 11 ordem publica, 
e á sombm do. oruem publicn couscguiJ·, manter 
a. paz c o melhot·a.mc tlto do ~s to. do financeiro dcs se 
p:uz. 
Aind~ em remnte p~dil·d !l> nobre ministro 

que me dMlare: o. expot·trt.çito no.'luclht t·opublico. 
tem cr~sciúo? Não; o preço dos ulu:;ctwis das casas 
não t-em diminuulo'} T~m. O custll <.los-vi\·<Jrlls 1u1o 
tcnt nngmcntaclo? 'l'~m. A população 11:10 tem di
minnido? l'm·occ •1uu sim. A tro.nquilliolJlUC na 
camprmlm t~tn nu.:tncntn.tlo, exi~~ nc~s~s Lugares 
s~)l'umn~n? NiLil: t!ll lembrtl uni c~emp\o ; esse 
sub<lit<~ ÍL1R"l~z qnc tem alli um ~:rat1dc estallc
lcci:uonto úe carneiros lllllrinuR, po.raam:~n:tten· 

· t~nç•1o c ue!<Jsn UJl sue. PNl•riL1dudo t~m tiJo no
cesshlaJc rlc sustcntnl' ll·opo. annnull-

Sim, rt. Íll.!ta dJ segurança Ll por tncl:l a pt~.l'tc 
sentida: a,; nottcias <JUa tenho s:"lo estas;- niio 
!ta soguridJtUe nos animas nem scj:luro.n~a etn co11sa. 
ntgunHl: c a <ipoc11 dol to d•l :\[arço ·as~~ ma no 
horizouttl com cntaum·a medonha ... 

O qu.l pois gn11b.ou a politica d,> actual 1';abi
netP., apoíanrlo o actual pt·esidenta, elevando-o ~ 
essa alta p~sto? O li.m da allian<:.!\ ficou por 
tuna. 

O que conseguirá c:)O.djuYandL> sua reeleição in
constitucional? A guerra ch·il ou o triumpho d~ 
cauJilhagem, a viol~ncia eri~ida em systema de 
governo, a degolaçào e confisco como meios de 
governar! E dahi ... senhores, a provincia da Rio 
ürande do l:>ul se resentirá. dess~ estado anormal. 
e nosso nume será odio.do nas margens da Prata,. 
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~ mn ,·.;;: de Alnigo.:i c alliados, Ç';lnll~rê',nos ini
mi::os cucarui~auv~ ... 

Pnssard agora, Sr. presidente, n fnzer alguma 
rcfle~í'io sobre o· ministcrio do ilnpcrio. O nobre 
dcpnllldo por l\.!inns-Geraes que encetou hoje a dis· 
euss5o elogiou de tal modo a nctiYidadc do nobre 
minish·o do imperio que cu, que teilciono...-n f:Jze•· 
nmn form:tl ·accusaçào, que pretcn:lin most•·ar ~ue 
muit<lS [Jnrtes do sen·i~o publico a carg., do S. E~. 
se aeharão em n.bandono; m e vejo obrigado a faze•· 
apenas alguma~ reftexõ~s a t e;peito de algumas 
m edidas neccssarlas, no meu ·entender, a bem dos 
~o interesse do paiz, e pnrn ·as quaes chumo a 
<lttenrão do Sr. ministro do impel"io. 

O ponto sobre q ue ftlllar~i em -primeiro ln:::~r, 
Sr. presidcntP, Yem ·a ser n colomsn~:io. O nobi'O 
dcpnthdo, me11 collcga pela pro,·incia da Bahia (o 
Sr. S:ua.i\·a-' , abu ndou em i dC:ts sils .sobre esta ma· 
teria que com partilho, c }l(liscon~inuarei no sen tido 
em que fallou esse nobrt> deputado, e pedirei ao 
nobre ministro do imperio que attendn ao mal 
dnqncllo. sua requisi•;iio de Setembro, creio eu, do 
mmo pnssado, feitn no sett collcga de i:strangeiros, 
:dhn d~ qne mandasse poY meio de no~.sos agentP.s 
consuht·cs abster a emi::wação espontancn. qu,; em 
algnns pontos ela Europa se manifestava }>ara o 
nosso pniz, S•>l> pretexto de que as ter ras 1lâo 
cstavi'i:o ainda dem;n·cnuas, e dahi r esul t!lrá um 
grnndc dnmno, c Ynm a s er conte•· a corren te qnc 
começm·a c, q~to podia se1· fc rtil, quando convinha 
anima l-a. 

Pondemrci ao nob1·c nünistro que da tio. a dispo
siçiio qne nppareccu na Europn p:n·a a emi;;ra<_;tto 
m~danntê n promessa de pagamento de parte ou de 
t odos. os ~as tos da pnssng-em, eu entendia que o 
~onrno n:io dc\'i!l desprezar uma occasi:io t;io 
f o.vomvcl. (AJ'Oif.«lO~.) 0 I;OI' CI'ilO tinha 500:000~ á 
sua disp~siçã.,, dados com todo. n liberalidade pela 
canu1r 3 dos depllta<los, que considera o negocio de 
colonisa.•:iio nm ncnocio Tital ; e p orque n ão npro· 
veittt•· css:\s bons dis posições, pnra mesmo destruir 
<'Ss:\s noticias adrede dadas na Allemanba· contm 
n ós _pm· homens interessados em promover outm 
colonis•lr.:to ·? Po t·que n i\.o aprovcitnr e~sa onda que 
p odia ser tüo benefLCa no paiz ~ · 

Os g:lstos com a rcpnrtic.üo das terras publicas 
no \'O lume e m que se achão me parece que :;iio pre· 
mnl!n·os, mo pu.·ece ·que . niio deYlào chegar a tal 
p onio ; p ollcó n J>OU•:o as despezns do pessoal nhsor
vel·:ii) ~rnn de iLn porlancia do nossa r ccel ta, c ns 
econo•nins q tt·} o nobre ministro pudesse fao:er 
nesta \"l'rba scr"iria p1u-a ajudar essa emigr:>.~i'io, 
cmig1·:u~ilo espontanen tii() nproycilavel pelos re
cursos que nos traria, pela gente mo•·ahsada q_ne 
~onduzin, como todos n descrC'I·em. O nobre nlims
tro, po•·ém, Yoltou-sc para outro lado: eu comtudo 
nito son desr.wornvt l ao ·seu pensamonto, 1t emi
grar,iio dos chi,IS; mas não lom·o s uas mcdidlls 
con~rmias á olltra cmigraçiio . 

Sr. pre~idcnte, a expericneia de algumas colonins 
<lcmoust.rüo qttc os trabalhos dos chins s:io pro· 
YcitosQs : ainda h a pouco tempo s nhio no pulilico 
u ma obrn do Sr. 'Vrsie l:', homem muito cxp~ri
menlado, c quo demonstra\'ll isso; mas cu peço no 
nob1·e ministro que· attenda quo pura dar-se esst\ 
cmig•·nç.ão é prcciso toma•cm·se préviasdisposições. 

Pcrgunt.arci no .nobre minis tro qual a dir~c~.ào 
que tomará essa emigração, para que provincln, 
para ·que pontos será eila attrnb idn ? Quaes OR eom
moclos, qua~s as medidas para a rccep~-ilo de t nes 
~mi~nntes ? Se n ão se prc.Pari1rüo os commoilos, 
se ac ante-mi'io o nobre mmistro não tiver nplni· 
nado o caminho, procurado. pessoas qne os tomem 
por contr:1cto, ç se o colono não tiYcr uma cara· 
daria que to1ne cuidado de seus interesses, o r esul· 
ta do scrã desvantajoso 'a esse ensaio de eolonisa 
(â:o, ser á desvant!ljoso para o estado em relação 
aos · ccfNs publieos, .e b em desva.ntsjoso para o 
publico; porque em resultado trará cc~~a~ilo da 
mesma emigra~ão. · -

O culonv chim, Sr. pr~id~ntc, apartand~se ile 
sua família; procura melhora1· dç s <> t·te no paiz 
para onde Yai ; tem como nt>cesoi!!adc a. reme3sa 
d e suas economias para n sust~ntação de suas 
familias que ficão em seu pai7. natal; tem comi) 
necessidade certos ~eneros di! a limento em certas 
quantidades, tem como n ecessidade uma nutori
dnde protectora que :. man cit•n de curador flscalise 
o cumprimento de s~us contr.tctos, de seu h-ata
monto, que promo,·a n nrrccadação de sen salario, 
o fornecimento de seu Ycstuar io, a satisfação de 
s uas neccsshl•ldcs, emtim, qull os Jiroteja. O colono 
ehim ch ega no p tll7. sem participar do beneficio 
dessa ·santa descober ta da vaccina: medidas por
t anto süo indisp~ns:l\•eis pa\·a preveni!· o mal re-

I 
sultnnte dessa f:l ltn. 

Umn colonia frnncllza que Sl tem nsant::ljndo 
na colonisa~iio d•>S. chin~. ·e t:ra<lo dell:l gt·a ndcs 

1 

' 'antngens apresenta um corpo de leis em sentido 
de Se lt tratamento dl~no u~oJ11. a atten~ão. E' a 
ilha de l3.mrbon. ll:l um lazareto aonde os chins 

· slio acolhidos no momento em que d csembnrcão ; 
nesse lctzareto cllês recP.bem a V:\cci!oa, ahi os con· 
tractos ~fio f~itos: umn commissiio c:<.iste qun tOI\I:l 
n seu cargo os njnstcs, a cdebt·a~.ão d os contrn
ctos, e sua fiel execução, torn .llld, ·se v<ruadeira 
curadora desses homens. . ·- .. 

C"m l'iigulamento existe que mnrcn o s~u tra
tamento, as hot·as. de trabalho, a qualidade de 
comida, ns épocas do pagámcnt•> dos salarios, 
etc., etc. . 

O Pl'O)!rietat·io que contractn algun~chim ó obl'i
gado a pag•u p:lr ti) ao estado como inJemnis~ão 
da passa::em, parto} ao colono, c finalmente pnrtc 
ti curndoria <lo colono pa rn que estn o destine e 
remett:t ás suas f:mlilias, e e:>sf\ commiss1io pro
cura banqueiros por intermcdio elos q nacs se faz 
com que rrs economias do colono chc~u~m ás 
me>mas familias. 

A policia desses colonos 'i> uma policio. esp:.eial, 
seus costumes são quasi di\"Crsos inteiramente dos 
nossos, n;io cutendllm a no;sa língua, pt·ecis1io 
po1·tanto um regulamento espc::ial, que não sú asse· 
g ure o seu boll\ Lràtamento, mas que tambetn asse
g ure o , etr~cti\•o emprego ue seus serviços. 

Mandar-se ''ir coi<mos, Sr . JW~sidente; sem prc· 
venir t odas estas eousas qne tenho apontao:lo, creio 
que seria uma medida que traria e tn rc~ultado a 
exti ncç1io dess~ cmigrn~ão, e traria uma g1·ande. 
perda :\O est!!.d.o. · 

E ssas ob servaçvcs que f•t~o, l>eço ao nobrn mi
ltistro que as tome nno como um conselho, qlle eu 
não posso uar-lhc, mas apenn5 como uma lcm·
brança, porque um ministro d <l corún muitns ve
zes anda,. como o nobre ministro , tüo atarcfn•lo, 
que mio tem tempo· p11ra CO\lSa nlguma, e os a\l
xilio.res q11e tnm, ol\ são, não di:;:u que'muitos, 
ou. si'lo poucos, en se :tchão tão subrecarre;;ados 
de tra balho, ou ll.tldiio tiio distrahidos em outras 
m issões, que não podem aprcsnntar ao ministro d~ 
coroa todos os so.:corros e coujn,·a':':io que s:õo de 
mist er. Além de qu~, scnhore~. · cnu·c nós, diga
mos com franquezn, certos cmprc~os ha que siio 
'"erJndeil·a~ pensões que se d;lo a indiylduos, ou por 
estArem no . ultimo quartel dn \'idn, ou quo por 
seus ser\·kos anteriores n merecem. _ 

.Perdõe-ruo: :;. Ex. p<>is essa leml>ranttl, ella 
é toda mnigaYel, :S •. E x. pot·êm póde :dmittil-a. 
ou não. 

Tenho agui-n, St•. pr~sidcutc, de fazer uma queixa 
no nobre ministro. S. Ex. Msta casa expõe idcas 
c systemas mui salutares, mui di~nos de adop<.;iio, 
mas depois se esquece delles . . Jialloll·se a.qm o 
anno pnssado em instrucçüo pr ofission:tl, fez·~ 
passar com to:ia o. pr essa de ·1·omania cel'ta lei 
t·eCormando a nnla. do eommercio, mas il,nmedia
mente o nobre ministro es'l.ucccu-se desse es
Íol'r~o. dasa urgencia que allegou, e · desprezoll 
a nula do commercto, a instruccão profissional, 
que nos de"e fornecer não só homens que podem 
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ser nteis á administraçüo publica. ma;; que podt>rn 
tan1bem amestrar a nossa mocidade pa.t-a a '·ido. 
commercial, mas o nobre ministro se e;;quec~u da 
sua pinacotltecn 1 (Ri$adas.) Er~ object.o d~ mõr 
ur_gcncia. 

Parece-me, Sr. presidente., que o nobre mi~is
tro é mais apaixonado pelo canto. pela mustca 
c pela pintut·a, do que por nquellas artes qne 
devem fornecer ao eommfrcio e ao paiz homens 
profissionnes . Di;o it;to por'l"UC o nobre ministt·o 
a.lem da nc:l.dcnun das b••llas-artes, da pinaco
tJtecn, o nobre ministrü só se lembro\\ do con
;;ervatot·io do mttsica, dcixtmdo a inst1·ucçil:o pro
fissional da agricuiLum C! da aula do commerc:o 
de lado. 

.T:í. que fallo em con~a'\'ntol'io rle musica, de
pois d~ dat· viS p:1rnbens ao nobre 1ninistro pelo 
fn<:to d<'Ssns produc~iJes nacionacs dos discípulos 
du crJnSel'\·ntorio dú nntsicn 1)8. inauguração da 
z>ina~otheen, a que CQIU tnn ta satisfaÇão se refe
l'iu uo seu r~lntorio, pe;:o Hcen~.a par:\ f~zer
lhc al:;:unms rellexües sobre a.s nulas do mesmo 
conservatol'io. 

A reforma do nobre ministro me parece nnti· 
cconomiea. 

Eu llii<> digo islo s''m fundamento. A base das 
loterias coneeàidn:< p~lo corpo legislatiyo foi eon
YeL·tcL· o prod11cto dellas em apolices dá di\'idn 
publica para os jnros dessas apolices serem ap
plicndos ús grntitica~ões ü os professores, e daqui 
resultaria que no fim de cet·to tempo haveria um 
.capital com qnn se pud~sse . operar uma l'Cforma. 
Yas, peln mct.liJa ultimamcnlc tomada pelo no
l.Jt·e mmistro, cs~a ,·untng~m d(lsappncce ; c 1lpC
uas se ncabc o proJucto das loterias que já não 
é COit\'ertido rtü npolices, o estado carregara com 
os ordenados dos prufess,,res. E valerá a pena, 
sómente para d:u· vencimento nos professores, tct· 
uma escola de 11anta onde não comparece quasi 
ningucm para ltallllitm·,se nesse instrumento? Va
lel·á. n penn. ter uma nula d~ clarineta nas m~.s 1nns 
circumstnncins ? 

Poderia iL· por diante, poderiA examinar tudo 
j~to minuciosumcntc, mas faço somente essa 
leml.mmça pan& que o nobre ministro tome a seu 
cnidado_ 

PcJit•ci tnmbcm n S. Ex. que me di"'ll se essa 
instituição é purn a classe pobre ou p~~a a classe 
l'icn. S.· c p11m u cla~sc rica, ninguem Jú. vai dessa 
classe; ~c ,j pnnt n cln~se pobre, elln não tem os 
meio~ necessat·íos pnrn isso, e ·o resultado ê uma 
dis~ração completn, ou o abandono logo no· p•·i
me•ro nnt•o, r.le 1noJo que, por meio desta in~tl
tuiç,-,o, mmea >lO poJct·{~ prc~nchel' c, vacuo que 
sentimos do ~nestres de lllusica, em conse<J.uencia 
do qu~ prcc1snm01; nnportul-<ls do estrangeiro · 
nuucn P?dcrá crear-sc essa emulação quA é. tãÓ 
neeess:u·ta a essn nrh;. Parece-me que ha lacuna 
no systcmn, o CJllO de\"!~ ser prepnrado por outro 
modo. 

Agorn, St·. pt·csideutc, pedirei ao nobre minis
t•·o ~ sun nttcncào sobre as obras publica3 da 
eõrte a respeito dn.s qune~ se dl um fMt.o que 
S. Ex. deyc remediar, e é que semprP. ellns vão 
muil.o além uo orçumcllto, talvez porque~ nobre 
ministN niio lem os meios de fiscalisnr vet·da
deiran•ente tncs obro.s. 

Eu tenlto um p~eet•do qtt~ ~·ou confessat· á ca
mara : quando se tratou aqui de a basteeer a cõrte 
com nguas, cu dei um credito amplo ao govern;> 
para tu l o \.ora ; fnllci o Yotei, e no sentido em 
que cu fallei, o parecer da commissão respectiva 
fói emendado. Mas, Sr. presidente, além dos er
ros q••e se commett~t·il.o em pr9juizo do public<:> 
e do estado, esses erros continuão, e o nobre 
ministro ainda niio procurou remedial-os • .A. caixa 
d'ngun do Barro Vel'melho foi ool\ocada n'um monte 
que nàc o!Terece as condi~ües neeessarias de se
gnronça ~ ~e. pt·oveito, de sort.e que a camara. 
~'e perm,tttra que cu wso de uma expressão que 

talve:t seja ave1·bnua de l•~perbolie:l., m~$ qtte nt.é 
este ponto é Ye1·dadcira; esse mo1To em ,·cz de 
ser de bano hoje é d6 ouro. (Apoiados.: A pedra 
que para ahí ''ui é capaz de· fQnnar um novo 
morro do Castello, c se o nobre ministro procurar 
sabet· de onde parte essa pedra ve1·á um nome 
ele terccil·<l; m~s o '\'erdadeiro fornecedor lla. de 
ser algum ctnpregado 1 Demais quando a.qndla 
obra H:io aprescnt.."l. as eondiç<:ies necessarins pafn. · 
o abastecimento de oguas n<> municipio da corte. 
porque niiotcm altum·pn.m que ns aguas ch<'guem 
até aQ 2 .. anda.r dos prci.lios, par~-ee-me qno será ne
cessario cessur toda n d<JSJ>Osa com ct:n c tomar 
um novo ponto mais cou,·e:tientc, e fuzct· nov'\ 
caixa. Mas o q11c e que se cst:í f~zcnrlo? E' uma 
oht·a mt•ramepto) de luxo e de reereio: e cu con
vido os nobres deputndos a h·em l:l para Yet·em 
que é mais um monumcnb do qnc uma obra 
com as eonoliçi'ics necessal'ias p:trJ. o seu fim; 
não púdc supportar a agua neccssaria pn•·a o abas
tecimento Lia cidade, e mal corre para sell bojo 
um volume maior, immediatamcnte d~spcj,\ para 
outt·o l ado. (.4poiad,s.l Ett cont1·ibuo ~m conse
quencia de >tuu\ pena ;d'a!iut>. que tenho, mas 
niio .a posso ::~pmvcitnr no andar em qtt~ vi,·o po~ 
causa da miL col!oc:l.çiio c condk~o tlcs~n obra. 

01·n, sü as3in1 é, pol· que motiv~ se não cesstl. 
já com essa despesa pm·a se .f;.~zcr uma noya 
C<tixa;? O rnuís natural é, at(enta a dít"ccçii.o to
mnd'l, que a despesa se vá fazendo, c que quando 
mont:1r a muito, então se dign que n obra niio 
prest:t e quo é preciso fuzo!r outra. Eu e11tendo, 
porêm, qne se de1·e providenciat· desde jo"~. 

Ell entendo quo o nob1·o míui~tt·o do impcrio 
ni'io de\'e ter a seu cuidado a Íllljl)l'Cncia inuue
diatn. de tacs trabalho~; clla niio púJtl <ll!mr para. 
tuúo porque a> occupa<;ues q1.tO tc'lll siTo lllllitas; 
S. Ex. h~ de confiar em algumn, ~ Cll 11110 sei 
se n confhtnçu qttc o nobre ministro clit ll t•lJos (IS 
seus emprega,( • .,; l)O•lc,·t• R<: r em·rcspon<l ida. Eu 
<lesejari•• quo o nobre tniui~lt•.; 111nndnss" extlmi
nar osso. obt·a pelos cn:;uuhciros :'' Sllppuuho te
l·em-me dit~ q11c já t>lll•t comtni~~;,v d.., c•ngctlhei· 
ro~ n declurúrn em m1\v cstndo) pRt'IL fuzet' ces
sar essa (lnspesn improduct.i\'ll, o inmil mésmo. 

Sr. ·prcsidentr, niio <lb.;umtc o juizo qttc possa 
fazer-se dns reflexões que tenho a honra de apre
sentar á cnsn, julgo que niio do,·o deixar de 
dizer q_ué tl preci~O· muita \·igilltncia, muita fis
calisaçao nas obl·,ts publicas do municipio da 
córto. ::s-üo Jirei nomes, m!ls pedirei no nobre 
mini~tro que averiguo se ó possi\'cl q\tc um em
pr€gado que vence l~200, 1S500 ou lSWO corno 
l~itot·, c ao mesmo tempo SOO rs. co111o gunrd& 
de matas, etc., possa comp1·ar terrenos, fazer 
casas· etc., q ne outro que .ganha 2$Z)()0 po1· 
dia, não tendo outt·os l'endimcntos, com ra
!Jlilia numerosa, pódc andar, e ter cano, ter 
cavllllo, e pagar casa de 720/l de aluguel! Ahi, 
S•·· presidente, cr~io que hn. nl~uma mina. do 
conde de Montc-CIIl·isto. (Risadas.) De outt·o 
modo niio é possível .. Se o nobre m.inistro atten
dcr, Yel·á tal vez um feitor, talvez um gaarda de 
matas,· tun apontador, ou causa que o valha, 
que siio nceusados geralmente. de terem . mnis 
m ~ivs do que l\'1 uelles que lho fornece o es
ta•loc 

Or:l, por connexiio do materin, 1.'\mbem. me 
queixare~ do nobre. mini~tro por niio no~ dizer 
causa nlguma sobre as Clllçadns; neste ponto nada 

-sabemos, nem do emprego qt~e tevo n imposição 
sobr•l os ru:çõc,; do banco do Bra;il, nem dos 
20~ contos que demos extraordinariamente e eu 
creio tnmbem que o nobre ministro fez mal ~In 
tom:1r a si esse trabal~o; de "r in apenas fiscali
sal-o, porque, niio tendo meios de ftt.zct corn qne 
os s«ns contractos · scjão cumpridos, o rcsultauo 
foi que, auando se fazia uma calça.d~. porque 
as autori<Íades competent·lS anda,•iío em di~puta, 
cu em discordia com s. Ex., o centro <la rua era 
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cilo coufvrmê as condi.;õe5, mas os pas~eios !l· 
caY,lo uo mesmo es tado; e ns aguns das !'uns 
latcraes por falta de eunductores flca-ç-ão t"stn
gnadas. 

As ..-uo.s dcst'a>·te npresentavão · umn. face tnã, 
o se a~mclhnYão verdadeiramente a um -panno 
remer..dado, isto· suceedeu n :t rua ~m que moro, 
a de S. Ped.-o, cujos passeios silo· gailtos c 
''olhos. · . · · 

Por outro !aJ o, . quRndo qualque.• individn.:> 
q uer m:mdâr assentar lagedo no v o nos-pásseios, 
.sofft•c o leito da calçada e não fica do ·mesmo 
modo, não ll!l fiscalisaçiio ; c quando o encana
m ento de nguas ou de ~:az p1•ccisa alguma ob1·a, 
o ntcsmo se d;\ em desproveito do puMico:.Dau-se 
o seguinte · facto: estava-se acabando certo lanço 
de calçndo da rua Direita, mandou-se ao mesmo 
tempo dcsmanéhar pnra coHocar os. tubos ·neccs
sarios para n irriga~ão da cidade ! 

Bem se \"e que isto ó d~speza adJ.icional, ~JUC 
poderia tca· sido poupada se a medida fosso to· 
mada em tempo. · · 

E de <rue rem! ta. tudo is to? Re~\llta de n ão ser 
o nobre ministro sufficicntc para tudo, el!c ·niio 
püdc prcv~nir tudo, n!io é coadjuvado por um · 
pessoal idonllo, nem com instituicõc< npropria- I 
das . · · 

Se o noba·e ministro th·esse dado mdos :í. · cn- I 
mnm mtmicipnl, . se esses contrnctos fossem feitos 
peln camara. munici pal sujci t.os á opprovução uo 1 
noln·e nüni;;tro; colloca,•il-sc na posição da sobre- ,. 
roldn c da fi scalisador. A. caanarn mun icip·•l n1io 
tem meios, mas tem n~entes n~cessnrios pnm 
faZI!l' com que ·.esses contraetos fossem cum:>t'i· 1 
.dos, .c o seu ·zelo cYita.dn taes damnos e in~un-
, ·enientes. . · · . ·. 

Se eu n:Xo estivesse nqui no mo de Janeiro' não 
nct·editaria !}tté ao mesmo tempo. se desmanchn~~
sem umns poucas de ruas, que a gente nuo ti
vesse por onde. pnss;u-, · ~ue ns r uns .ficassem 
.assim entupidas por ncghgenci'' ·.. . 

O SP.. F. Oér.~ n.~xo :- O que acon.tcce · com -a 
de S. · Jo.sé é ~ea,lmente escanda_loso. 

O Sn. F~;nn.,z :- Sim, é escandaloso . Se · ~u o 
alguns meus collegas não lembl·assemos av nobre 
ministro, que o ignorava, que aqui bem proximo 
!fn C?-mara ha;el'la em pouco tempo 'um. logo 
morllfero, porque as aguas já esttLYão cs-ç-crdi
nbadas, talvez se não tive;se t ratado ele cs~otar 
osso lago, c de continuar o ealçnme!lto dessa 
par~c da rua •. não obstante que n obrn mnrchil. 
tõ.o lentnmcute q~e parece que n em uma polle-
gnda se faz po1· .d1a... . . 

O Sn. F. O..:r~>VX.\XO :-Ha. uma \'alia na rua 
dos Im·alidos que e~tá a~erta ha alguns. mczes. 

O Sn. F.EnnAz :-Ora, o que resulta desta con
fasão de nttribuições? Eu lho 'digo : outro dia 
defronte do meu· e;criptorio um nien vizinho . 
q ucixn\'a·se M fiscal · do estado em· gue se ncha 
·o calçamento de · fel'l'O fQito pu.rece quo por ensaio 
nn r uo. rlo Sab'iio p~:oxima da Diretb.; e o que 
dizia o 1i$cal? E ' com o Sr. Pedreira . qtic se 
(]e v e tratar disto·; o St·. PP.dreira é e. causa de 
tudo isto. (~i.sada.q Assim é _!!m toda a parte ; 
·todOS os escnptor es que tratão a . respeito da 
centralisaçâo administrath·a apontao este incon 
veniente, dizem que onde e:otiste estn centralisa
ção ·o. governo ·supremo carrega com todas as 
culpas, com todas as accusações. · 

U:\1.-1. >oz :-E; verdade.· 
O Sll. F.Enn.o~.z :-O' nobre ministro podia· ,Preve

·nir as accusações que se lhe ·.tazem, e crelo · !l.Ue 
justamente,~:porque faço :melhor conceito do no'6ro 
·ministro, · pnnC:ipulmcnte ·quanto ÍL sua probidade 
(mu itos apciadó1.) ·; o ·nobre :ministro. estava livre 
destlls accusaçõ>es, tomando a ·si sómcnte a ·ap
pro-ç-a~iio dos contractos, a. 11scalisaçiio das obras. 

O mesmo s uccede c•tm a limp:·zn publica. (). 
chefe de policia hn de J.izet· qtle 111l•> se faz melhor 
este serviço, po1·quc o Sr. nJinlstt·o rlo impolio 
deu-lho um regullltr<ento ; entretanto todo o mundo 
se queha da limpeza publica, vti·•c como é J.es
pendiosa e nral f~ita. JJ:1pois, senbores, confesse
mos um peccada no~s:o ; nos só cuidamos (]as 
eousas no momento da necesside~1c, da u rgel)cia. 
quando era precisQ in~tituir nm scr,·i~o regular. 
normal. Assim, gastamos muito no momento da 
necessidade, esquecemo-nos d~pois, na·la fi ca d e 
estavel, perd~rnos tudo qu3nto t emos despendidiJ. 
Cumpre estabelecer um ·sy.itema normal fixo, a 
este respeito. · . · · · 

Não se importe ·o nobre ministro com call:a.; 
menta. não se importe com· limpe7.a.s, nno se im
porte· seniio com fiscalisnr ns ~ep:u·tiçõcs a C.'\rgo 
de quem naturallllcl!tc este 'scrviç0 d~Ye cstnr . 
Se a camara mur.ieipal precisa de meios, s~ o 
nol>re ministro r.:conhece cs~~ ueccssidade, dê
lh'a c fiscalisc-a, mas O$ contractos sejr•o d<Jpcn-
dentf)S da sua approYaçilo. . . 

O ·sn. Cões StQtmm.\: - l\ílo sei se a c:unara 
poderá ia.zer melhor. 
. O Sn. F.&rdlA7. : - Confio mais ·na camara muni

cipal do que no chef~ de policia. q ue tem muito 
que fazer, confio mni,; na camara municipnl do 
que no .governo que não póde cuidar em tudo. 
Temos uut:l prova. úis•o no tempo da febre nma
t·el!a; então a limpeza da cidade era feita melhor 
·do que actualmentê... . · 

O Sn. Gós;; SrQvEin,o. o- E' · o q11c nego. 

O Sn. FE!!M .z: - E11 estive aqui nesse tempo .•.. 
o sit. GÓ!i.S SrQUI>JP.,~ : - Tnmbem e;;tiye- eu. 

O Sn~ FERTIAZ : - .. • c via como a.limpez;J. entãO 
era feitEI. Agora wrdadeiramente _parece-me Isto 
mais uma pataeoada. que outra causa; anda um 
llomem a c::vallo com· pedestres ahi por es~as 
ruas, e o que filz 1 Serã uma medida s:tnituia 
a tnontoa•· o lixo ahi por essas p t'llills e atacar-lhe 
fogo? Será is tc. Iimpcza? Será lianpeza deh:ar 
o lixo 2 e 3 diàs sem se vir busca•· amontoados 
pelas n1as? De que sen·e ter em os h tl'oi tante.s 
âa cidade o cuid!ülo de vart·erem a~ suas testa
das e ajunla·rctn ·o cisco·? X o t empo da ·camar!l. 
municipal, · apezar de ter elln pouco~· meios, este 
seniço f~~Xia-se mcllíor. ComparalldO·se o serüço 
d:1 camara. que se faz em parte da ci.iadc com 
o serviÇo . que ' faz n policia , o resultado é .favo. 
ra-ç-el n camarn. que tem outros agentes.... · 

O .Sn. SrQuEitu. Qu.1úaoz : - ·si ru , deixe -se isto:\ 
camara municipal. 

O Sr. . FÉr.MZ : -.Demais, ·eu entendo que este 
serviço deve ser -feito ·por empreitada, a admi· 
nistr:tção é. sempre má; a cnmR1·a municipal póde 
fazer isto por empreitnda. Peço ao· n obre mínis
u:o que se npnrte disto, deixe es~as COUSllS oi. 
camara mt~niclpal ; colloquc-se; não digo na p-..·. 
1·amide, nias n'u ma alt11Ca . snfficiento p:tra regÜ• 
lnr, ·para · rever, para. examimu·, para flscali· 
sar ; lla . de a ilquirir 'a>sim nraior.es vantagens 
do que· tomando tudo a si, porque })a de sel' 

·enganado : o }lobre ministro sabe melhor do ·que 
eu · porqno tem · a eli:perienoia de Uons nnnos, os 
muitos inconvenientes que ha no systcma se-
auido. . . . . . . 
Agor~ pediria ao nobre ministro .qne ·me dis

·s esse em · quo pára um protesto de J~mes Lang 
sobre a estrada . de ferro. Não entrarei nesta ma
teria, · porque . ella ê mnito conhecida ; .deploro 
o r esultado da execuçiio da lei, sinto que o nobre 
ministro não ti-ç-es&e força sufficicnte para o cum
primento .fie~ da mesma lei ; sintO que se désse 

· o facto de que · um indiYiduo particular pudesse 
[ · contr~ctar a !actun da estrada de ferro · na pro

·vincia. da Bahia, .qlle o goYerno não tivesse· forr.a 
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de estabelecer um:~. ce>mpRnll!a em Lond•·cs paro. 
este fim; sinto a indll mais que o go,-e,-no Só 
visse na necessidade do obrigar-se a 3 % ao mez, 
.por motivo d e qualquer demora que se désse no 
pagamento de parte do preço do contt'rulto 1 
S~uoo. Sr. pres!dente, que tinhu mandado. abo. 

nar a Thomas Coehrane 260:000S pouco ma1s ou 
menos; sei que se lavrou umn cscriptui-a de 
·obri~açiio; sei q ue n comm issão encarregada de 
distribuir a s acções foi tambem encarregada <ii!;to, 
ç0m que fundamento não sei. Des~java que o 
nobre minis.tro me · inCormasse esse pagamento ou 
essa obri~ção que se contr ahio. Iksejava tam· 
bem que o nobre ministro me dissesse se con\·érn 
que -nma commissi'io u nicamente .orgnnisada para 
distribuir aecões de uma companhia tenh:t n gc· 
Ten cia · do cousas que perten~em á sociedade que 
ainda se h a do. ins t.allnr, que responsabilidades 
podem ter esses. individuas? Me pan:co isto ttma 
a nomalia. 

Perqóe-me .o nobre ministro se agomlhe faço 
nma censu ra que me par!!ce fundada e j usta. En
tend<Y que na distribuição d a.> acçõcs o ~>Verno 
não tle,•ia marcnr o cir culo dos elegíveis o li· 
mitnl-o a certos nomes, sinw que fossem s·~
ment<l cont~mpladns eerlns peSSC>O$ nossa aurea 
classe, filhos e genros de ministros, directorea 
do .linnco, certa gen te· amiga 'dos mlnistt·os, etc., 
etc. O governo tomou a si diz'er : " Aqui neste 
circulo de elegivcis nãfi entra senilo qu em quero." 

Não me importa com a distribuição das acções, 
qualquer que fosse o modo que senuisse a com
missão, quando não houvo!Sse f•-:mde: havià de 
desgostar, porque é e"usa muito difficil conten
tar a m•1ita ~rente, porém o que niio puue ap
prO'\'ar foi o f neto da com miss/io r ese r\·ar para 
si o direito de traçar o circulo dos elegh·eis. e 
d izer aos que não erlio de sutl ::tfCeiçilo : " Yós 
não pr~stais .para ser eleito;;, nós porém, .mem
bros da commis,.iio, somos muito idoneo3 e apto~ 
para ttll missão. » . 

U l!A Voz: - Nã;) foi ella que reservou, f<> i o 
governo que deu instrucçõcs. 

O Sn. FERiliz : ~A conúnissão se iu~eN,·cu no 
ch·culo dos elegíveis. E' verdade que ena p~dio 
ao . g . .,verno. que estendesse ·o amblto do mesmo 
circulo, mas tambem disse .In cómsigo: "Somos 

· 'boni tos, podemos ser eleitos. • 
Os deputados do R io .de Janeiro ~ó . pelo C.>cto 

de seTem do Rio de Jant>iro, tlverno l OJ acções, 
e certos indh·iduos, etc., etc., c assim pot·-diante. 
De sorte que o governo arrogou-se·. o direito de 
marc:1r os· elegíveis. . · 

Orn, senhores, nós que pertencemos ú. sociedade. 
ou eu-, que tenciono sempre ser membro dQlla, creio 
quo de,·eria ter o direito da escolher como bem 
me parecesse dentre os socios os directores. (Apoia
dos. ) Eu cr~io que o governo andarin bem se em 
vez de exigir 100 acções para ser diraetor exigisse 
uma caução de 100 acções, (apoiados), p orque se o 
11m ê a garantia, n garantia se dá po•· meio da. 
caução: · mas dizer que não podem ser eleitos 
·directores . senão aquelles que a commissiio de

. s~gnar~ é ~imita1· o circulo, é_ dar lu~ar a . ·que 
w se)ao d1r~etores certos memnos borutos; aquel
les qüe procurão tornar-se exclusivU;tn para certas 
~usa3, c que pot· este facto dão sempre ídéa 
desfal'oravel de si. 

T'!m·se d ito que o governo quer abrir o cir
.:ulo político: pois bem, abra. este circulo tnmbcm 
d ->s e1egi;-eis, é tambem uma c.oneilinçlio. Demais, 
·>l ·escolha não f<oi sóinente pela capacidade, não 
rol isso .a que sõmcnte se attendeu na escolha 
dos elel:iveis, nttendeu-se ns nUenções, nos cor
tejo~. Por exemplo, se .fosse pela qualidade de 
b~a~i1~il'Os, estrangeiros forlio preferidos aos bra
?:!leJros: .~ .ro.sse em .eonsequencia da · for.l.una 
de cada mdtvtdtiO. ·homens scrn grande fortuna 
Liverão 100 acções, s~ fosse pem qualidade de 

não agiotas, ngioLns th·erão 100 n"<:ü~s. Forib 
pois as ntl'd •:Õed, fori'i.o os co1iejos q ttJ .-~g;ulill'i\1) 
.. este p<>nto. 

Não se diga que tenho intcr~sse nisto: ·pedi qua 
se me desse o que r.,sse {>OS~h·el, não fixei o 
numero de acçÕe,$ que quer•a : n:Xo estou descon
tente de ter ai:;11mas, assim mes mo se o governo 
quizer eu lli'as cedo: mas o que e ntendo é que 
t o<los nos somos filhos do pai Adiio (crpoiado e 
1'isadas:•: e não ue\·i iio s~1· atte •~d idos sómente os 
minisa.·os, n::t pessoa de ~us parentes c anü
gos, etc. Até por delicadeza não se de\•ia f;1zcr isto. 
· Dizia-s~ q_ue nio serião ndmittidM procura.çoas 
S<!niio cspec1aes : cntt·etanto forii.> dadas acções, 
c em grande cõpiat a indivíduos que n1io nprc
senLá.rüo . procuraçoe:> especia:::;, e quo anda\•ao 
l:l. pela Eut'úpa. 

Qu,mdo f:1çn t>stas-ohSCl'\'<l~Ües não me ·refit•o 
ao nllbro ministro do imperio, que n11o te.,e nem 
:.xma acçii<>, c me•mo não nt•l constn. que algum 
parente s~u as th·esse; j u~tiçtl. lhe s~ja feita. 
(Apoiados. ) Conheço o ml•rilo do nobre mini~tro 
neste ponto, sou testemunha d\3 que elle rejeitou 
acções de outra companhia só p~la circumstan
cia de ter assignado o con~racto respectivo (apoia
dos) : ·.-ú., poi:;;. n quem toca. Se n meu respeito 
se diz, poa· exemplo:- menos tnlen to, mais mo
a·alidadc - podin.-sc tnlvez nppliem· isto a outra 
gente! 

Sr. presidente, vvtl agora toc:tr na i :1~trucçno 
publi~:t, c depois faltarei tambem sobro coloní:ts. 
nli li tft res. . 

O nobre ministro me perdoar:\ que cu lbe f~c;n. 
11111:1 obsen·ação. A l ei a respeito do.; professo
•·es t> '·imnri•>S da córtc niio · pôde se.r entendida 
como o nobr e ministro q tlCr . :>. E x. quer que os 
prtlfcssorts ac tunes pnra podN'Cm t er o ·augmento 
de o•·denado perLoncente f<OS profcsso1·~s do i• grúe>-
pnssem · po1· noyo exame. · . 

A lei de 1S2i exigi o mais materias para exame 
do qne n'loell:ls qne · ~c -exigem netunhl!ente pam 
o pr;meiro gr.ío. F orão o~tcs indiYidt1os provi
dos ent concut·sn. 

A lei tanto n:io teYe ·este pensamento, que 
a resp,)i to d,;s Cll>'SO > jurídicos ilctl M nobt·c mi
nistro o uit·cito de aposentar ·e o (l i•·cito d~ ·na
meação. Se a lei quizesse que O.i prof~ssores 
actuaes n c1o percebessem augrnento de vcncimentt>, 
neste cas•> t,'\mbem da1ia ao go'l"emo o direito 
de reformai -os, ele a-posentnl-os, c de nomear 
outro;. 

Creio que . é isto uma ·injustiça não · nutorisada 
por lú nlgnnut : e se o nobre ministro me res
ponder n~sto p·onto, c.;tabe\ece1·ei uma discussã~ 
llfl qual :>. Eo.:.. 1m de ncar vencido. 

Ora, qual é o fim desta . medida 'l Se estes p•·o
fessores silo capazes deve-se-lhes· dar os meios · 
nccessal'ios par t\ a sua subsistcocia, e se não 
siio .capnz<JS não ·uevem ser professores ; mas o 
concu1-so os !labilitou para; isto, c a lei nã? pódc-
ca~sal· sctt . d tploma.. ... _ . 

Outru ponto: o cons~lho de instrueçlío tem func
ci~nauo contra n lei, sem o · nitmaro de membros 
necessario; q uat a razão ? 

Pa.sst~.rei ngorn nos c1~rsos ju.l'idicos. Causa d<> 
que o nobre ministro, sem. consideração a quasi 

. ~ nnnos de serviçc. de . um lente, . o aposentasse 
.com ordenndo infel'ior, porqne faltavão quatro 
mezcs parn complet:it• os 2.> a nnos que a Id el!tige·t 
Perdôe·me a camara que e11 • falle ácerca desse 
cidadiio, que foi meu ancstn~ , o Sr. Dr. Jansen. 

Ulo!A voz:- Apoiado : foi uma injustita que se
lhe rcz uando-se essa aposentadoria. 

O Sn. FI!RRAZ :...:.Não se tcn\. d11do tantas apo
sentadorias· com .ordenados nnte,josos a esse~> 
lentes ~ E porque se não havia de esperar mais 
qu~tro mez.es para depois se aposentar o Sr. Dr. Jan
sen com o ordenado corresponden~c a 2;; annos. 
.de seniço? 
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E · pol." outro Jnd<Y; a lei . dQ l&>L considerou a 
g~·atll!.cal,)ão dos l<mte:;;, como ordenado, e neste 
caso· porque ~ manda . dar essa _aposenl.<ldoria 
eom ordenado qno anteriormente a essa lei tinhíio 
os lentes dos cursos juridjeos? .. 

Ainda mais, senhores; o nobre min~tro dá: . 
estas aposentadorias, e ficiio os , po\)r~ lentes .4 
mercê de uma ordem para se lhes pagar, acban
do-se · ns.;lul collocad'JS na triste colli~ão, on de 
sacrificarem por meio de um juro nlt.o os _mejl
qui!)'hos ordenados eom que são apoS<!nt.Wos, .Oll 

· não. sei o que . . • a necessi<;lad e é capaz . de. con
duzll-os a tudo, a pedirem esmolas para, pode-
rem viYer: é isto .uwa ba1·baridade l. . 

Entendo, St·. presidente,_ q ue o .ordenndo, na 
época em qne ç;s estatutos actuaes forão pro
mulgados. em aque;lle . que tinlla sido elevado 
pela 1~1 de lSiil : abrangia o ordenado antigo e 
a · gra~ticaçiio, porque essa lei é muito clara, di~: 
« A ~átifieação . que vene<?m os lentes dos· cursos 
j.urin1ecs ser :i. considemda eOnlo . o~denado. " 

Quando n lei .exprime-se ,<tS$irn-: com o .orde
nado actul\1, quer dh;er, coril: O Ot·denauo da lei 
de 1851. Isto é logico; o mais é .espirito de 
fino. 

U:1u voY. : - Xiío toque nisto~ 
O Sn. F.ERRA7.:-Ru 'tenho meuo· que o nobre 

ministro do imperio com estas ideas não v:\.J?arar 
no tllesouro, p<lt•que então ficará com o espõnto· ... 
nem sei eómo diga. 

Uli!A ·voz:- Fiscalislldor. 
Oc'Í'RA l 'OZ .-Fiscal. 
O Sn. FERRA~:- O espirito :fiscal é necessnrio; 

mas quando se. emprega a. chicana, quan:io pre· 
vale,cem. as tricas, quando se põe tudo em duvida, 
quando . se lança ma(• de demoras,.de adiamentos, 
de : tudo quanto ba:. para se nao _pa--gtu·, isto não 
ó . cspirlto fi,scal (apoiados) é esp1rito .•. 
. b Sn~ F. OcTAVIA)!O:-Endemoninhado. 
. 0 -Sn. :FERRAZ;.;_ ••• é' espírito triste;. que . não 

é proprio de um empregado • .• Não sei mesmo 
c..lllo me exprima, porque qualquer cousu qu&. 
eu dign se tomará pelo lado · mao. . 

Sr . . presidente, eu prometti fallar a respeito · 
das cotonias . militares·; foi por uma razão, por
q~e não desej~ q\le . o .llobre ministro :empregue 
certas expressoes sem ser con1 conheCimento de 
causa. · . . 

O que o· nobre ministro chama. colonia mili
tar, na linguagem· scient:fica, conforme a enten
dem outros povos, .não ir colonia. .militar. As 
eolonins milltares têm- o ·seu berço na . Austri«:. 
e na Russi.'\, e ultimamente em Argel. · 

Ka.. Austri'l . as colonias militares se. estendião 
pelo mar adriatico até á. .transilvania; o seu fim 
com : tae$ colonias não era mais do que ter PÇ»
\'oações armadas e amestradas . na disciplina da 
gnerrn para fazerem. !J!ce . â invasão de povos. 
barb&ros. . . 

. O · Jim; port:lnto, · era meramente militar, . t<!r 
nucleQs de população aguer•·ida, tel··rcgimentos· 
sempre rune:.trad_os , para. a. guerra. 

Data do tempo do prinCiJ)!l_Eugenio esta insti
tui~ão que depois flli modtficada ; os seus eiltatn
tos ·oecup:io apenas 14. paginas. 

Mas o nobre minish·o seguio por ventura o 
syatenta da Austria? Nii.o; . estas· eolonias milita
Jea não siio ·mnis . do que presidias, que não aug
mentão a população, e que não podem ser ap-
t•lic:adas ao fim da colonisação. . . . 

Slio presídios coUoeados ~a beira de certos rios 
d de certns estradas com vistà de .. fazerem face 
ios irrupções dos SelTa~~ms e de. nitnr suas de- · 
J>t'cdaçõcs, e mesmo dos criminosos, purà q~o- a 
nnto1idade tenha sempre um apoio donde po::;sa 
tia:a~· meios para a manutenÇão da . ordem. e se
gurnn~a dos cidadãos. Na minha provincia,_ por 

·r '-tKO 4 .. 

exemplo, Cl'cio que existe . um na mnr~:em do 
Jequitinh6nha; ruas a província de Minas, que é 
eonftnnnte, não quer mnndnr para ·J:"L. esses pre
sidlvs que .podem fomee<!r meios de scguran<,:a. 
ao ·eommcrelo que por ulli se faz. 

O .Sn. P.~Ut.~ S.\.."'J:OS : - Em ver:-i<!du té m ha
vido deleixo. 

Ó. Sn. FEnMz : - Este é . o fim dos presídios 
entre_ nós .. Vam<>s ver agora o qu~ acoriteee na 
Russta. Aht, do mesmo ·modo o fim .; fornecer 
s_oldados, é, COíhO di~se, ter um~ populaç:to mi
htar . . Quer as colomas e~tabelcctda>~ nà propriol. 
Russia, quer aquellas e~>ta.belecidr.s . no Caucaso 
todas t6m o mesmo fim ; mas colonias militares· 
do nobre ministro não' são desta natoreza · e se 
se o são deYia então pertencer ao · nliniste~io da 
gu~rra a n~<! ao ministerio !i~ ímperio. 

Eu ped•r•a ao nobre mm1stro a 11ublieação ele 
seus regulamentos sobre taes colonlllS miliut·es 
que niio viriio ainda a. luz do dia. · ' 

Eu perguntarei ao nobre ministro o que <>nnha 
o e:x:ercitt>, o q ne ganhn ·a disciplina inilita'l:'com 
t aes presi~os assim estabelecidos, sem nexo, sem. 
fiscahsação, sem cousa lllguma? São verdadeira
mente compos tos de paisanos ; os soldado3 pas~ 
são a SCL'. paisanos, porém arma<íos, SRO verda-
deiros pedestres. · · 

A lingua~;em propria ·do · meu paiz, se<>undo a. 
legislaçno antiga denomina pedestres · esta. força : 
assim conhecemos os pedestre.;; do Maranh4o, do 
Rio Doce,- etc. E' uma tt·opa prompta. a auxiliar 
os combóes, os passageiros e-. os productos do 
cowmercio, tropa destinada. a defender os cidl\. 
Jüos po.eiflcos que se est:lbelecem no centro·da.s 
nossas mattas .. ·cbamar_ a isto colonia; militares, 

·Cl'CÍO que c um ei:mb:ascnso. São eol.onias mili-
tares porque são compostas de militares ; mas 
de militnres que perdern todos os usos, costumes 
c habitos do cxe1·ci to. . · 

Sr. presidente, agora tenho a pedir toda ntten
cüo_ do ncbre mi~istro sobre dous obje~tos; ~ pri-
1\lelro desses · obJeetos, senhores, ·é a ·colontu do 
Rio NoYo ; l1a pretençõea exag~radas de certos 
homens sobre esta colonia, é preciso ac~bar cem · 
taes pretenções e resistencias; · porqu~ se no . co
meço n:Io se aplainar o caminho e não obstar 
do progresso de taes resistencias, a lei das terras 
encontrará muitos trope~os na sua e:~~:ecuçil'o, 
taes e tantas hão de ser as · representações e 
exjgencias que nunca se poderâ ·bem c:tecutal-a. 
Direi W:mbcm neste ll?~r que o . proeediment? 
do pres1dente · do Espmto-Santo fo1 reprehenst
vel mandu-ndo suspender i1 daml\rcaçio das terras 
publiCàS, mandada ftl.Zer pelo . governo geral-; se 
r ealmente . havião pessoas · prejudiCadas, o l'egula
mento sobre essas dewarcaçues ·dava os-meios . 
de se justificarem esses direitos, mas o presi· 
dente do Esph·ito-santo não podia -dar o pa~sc> 
que deu. · 

O : ·outro objecto é sobre o contracto feito cem 
a Companhia ele Pa!;_ ·retes Bra:i~i~s a Vappr 
relativamente · :~- linhll. do nórte· ·do imperio. l-'cr
mitta·me o nobre ministro que' lhe dlgn. ·que esse . 
seu eontracto não pôde se~ louvado ; é ueees.sa
rio que ·c> nobre mmistro attenda que a· coneur
r encia vem a ser o melhor meio de se obterem 
cont~tos vantajosos para ·o estado ·· e para o pu~ 
blico·: a concurrcncia .nw. foi aberta, o espaço 
porque se fez o .contracto e: muito largo.- O no-· 
bre ministro tilmbem não lançou mão cfe medidas · 
netessarias para obier uma- fiscalisação- salutar' 
desse · eonh-acto; à commodidade dos passagei- · 
ros foi . despre~ada : quanto ' &O ·numero . de 
vasos dessa companhia o nobre :ministro deve · 
saber em que estad~ se -acha,· ella apenas tem 
dous -~a pores ·capazes ·[apoiados), e estes mesmos . 
recebei!_\ mais ou menos · avarias~em todos as via- . 
gens. (Apoi(ldo$.) ·A immoralidade a borJo é ex
cessiva, em vir.ude da admissão dos escravos 

G 
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(apoiados) ; ella se dá mesmo no eonvê$ a ponto 
que uma familia nilo póde s11bir á noite pa:-.1 ro. 
mar fresco. [Muitos apoiados.) 

Qnanto ao tratamento dos pass~eiros é uma 
miseria (Apoiado.f.} A. falta ·do a.sse1o e de o1·uem 
em eonseq~.teneill dos passageiros escravos se faz 
sentir em todos os momentos (apoiod<>s) : os es
cravos Têm dormir até jnn~ áS portas dos ea.
marotes. (Apoiados.) Os passageiros sito maltra
tados (apoiados), e para todo~ estes males o nobre 
ministro não estabelece uma fisealisação l Veja 
o nobre mink--tro o que a semelhante respeito 
acontece nos outros palZeS, veja, eiulmine o nobre 
min~tro o que os governos estrangeiros estabe
lecem para· as suail liuhas, e entre outras .estude 
o nobre ministro o regalamento da linba de va· 
po\-es entre a França e a Corsega. 

Se o nobre ministro examinar esses regulamen 
tos dos outros paizes sobte as linhas quo são 
subvencionadas pelo aoverno ver:i que lia com
missões estllbelecidas em todos os p ortos o ude 
toe.'io os vapores que e:taminão o esta.do dos Ya 
potes, os seu aprestos de sobresalente, os seus 
mantimentos, que marca. o numero de p:1$sageiros, 
o numero das equipa~ens, etc. Entt'•ltatlto, se
nhores', o contraeto ;r., nobre ministro na.Ja pro
videncia a ~sse respeito. Acredite o nobre minis
tro que e11 s into que semelhante contracto fosse 
feito por S. Ex. 

Agora, senhores, vêde outra cousa, a. companhia. 
apresenta sempre mui altos dividendos. (Apoia-
clos.) . 

O SR. GóE3 SrQt:EI>L~ : - O que a companhia 
quer sõmente. é dinheiro. 

O Sn. F Emuz: -Depois da cel~l:H·ação do novo 
contracto a companhia elevou o ordenado de seu 
gerente que era de 12:000S anuuaes, a l G·OOOS ! 
Por esse facto se vê que a. companhia tira mai· 
tos lucros. 
: Notarei ainda uma co usa, e é que no contracto 

não . ~e marca o numero de vapores que a com
panh,a deve ter em serviço, e nem os que de,·e 
t er em disponibilidade, niio marca o grão de iorça 
que. de,-c ter cadA va~r, o grão de velocidade 
n&: ;nareha ; emfim não s~ marca, niio se deter
IUJ.na cousa alguma, de sorte que fica a comea
nhia. com inteiro tlrbiLrio para a;; suas acçoes 
l apOtfZdOs), de ~arte que a companhia c uma ver
dadeira :potenc1a. 
· Senhores, a hora está adiantada, e ·eu me vejo 

na necessidade de deixar o nobre ministro em pa:~:> 
e errtrar na 3a parte do meu discurso. 
~r_. pr~sldente, na discussão do orçamento .do 

numsteno da fa2:enda eu me occupei de alguns : 
pontos .. . A camara me ha de permittir que eu 
perpasse pela sua memoria um facto de que talve~ 
al:;nns de meus nobres eollegas se niio lembrem. 
Acno-me nesta c:nsa_ ha tre~ annos; nll . sessão 
do a.nno passado nao toque1 em objecto algum 
l:nla_tlYO a alfan<!ega, e na BI!SsàO presente jjz 
l1&:e1ras observaçues sem que com clias pudesse 
oft'~nàor a pessoa alguma, e muito menos em sua 
honra ou em sua probidade. (Apoiados.) 
•. Procurei sempre, Sr. preSidente, apartar de meus 
disc~rsos . toda e qualqu~er questão de odiosidade 
CapotadoS) ; as observaçues que tenho feito silo 
tendante . a: actos que podi:Io s~r remediados pelo 
nobre xmnis.tro, e que · oJT~ndiü.o aos i11teresses 
do. com,merc1o, e um desses ·coi o seguinte : a 
elugeJ!Cia do P!l&&meuto de direitos de certa 
qulllltidade de tinas de bacalhê.o ~ue foi aoan
don!lda, e. qu~ . pelo se11 estado de putrefac:ção 
devta ser lnuttlisado. A lei diz que logo que a 
parte abandonar por eseripto qualquer genet·o 
paase. este logo a pertencer ao estado, e em se~ 
proye1to reverte ;odo o beneficio, n ão fieando a 
cargo do. que. abandonou encargo algum de pa· 
gamento de d1reit.os. E' o regulamento sohre -con-

sumo3 (d~ lStS) que assim dispõe. e n este ~so 
estava a es})«ill vertente.· 

011tro regUlamento benefico, o de 1819, manda 
que quando um genero esteja avariado de modo 
que possa causar mal i saude publica e:.~;-otfi.cio 
se mande innillisar de modo que nio pol!Sa ser
vir de alimento. 

Ora, estas duas d isposições são mui ·claros, e 
se . houvesse uma di$ posição anteri9r ella ficava 
dcrogo.da por essas novas disposições. O regu
lamento de 1836 é anterior ao de 1819. em ·o 
qual Yem esta ultima · disposição, e a léi devia 
ser entendida portanto litteralmente. Ma3 disse 
o · nobre ministro ·que a reg~ é que o objectG 
pague o.;; direitos de importação assim que entre 
para a alfandega, e que é mero favor a conces
são de seis mezes, e mais, d6 demora nos arma
zcns da alfandega sem esse pagamento. 

E' um en~tano do nobre ministro; os direitos 
que se cobrao são de o:;onsumo, e niio de . im
portaçil:o. O prlnciplo em voga ê que os direi~s 
·devem ser pagos na occasião do consumo : o sys· 
tema adoptado é o d~posito, assim portanto não 
é um javo-r, é a observancia de u1n systema, a 
np~lieação de um principio. 

Esta, senhores, é que é a base da legislaçio 
dos pai~es civiliudos; mas, senhores, nas minhas 
expressoes sobre tal matcria nada houve de acre 
qae olreodesse ·a honra de alguma pessoa, e eu 
louvo a quem se defende. '(Muito bem.) Não só 
ai) ministro e a seu subordmado. · 

O outro facto é relativamente á avaria de fardos, 
que se damnificàriio em uma embarcaçiio ameri· 
cana, na qual, ardendo o fogo, foi mister qne 
se praticasse um v e•·dadeiro ·naufragio ·artificial, 
porque para se apagar O· fogo foi preciso que se 
mettessA essa emoarçação a pique. Ora, Sr. pre
sidente, o regulamento de ll:li9 sobra avarias 
manda que se separem de um mesmo fardo ~ 
peças que niio estiverem avariadas para serem 
despaclia/Jas sem abatimento de direito das quo 
tiverem avaria; o regulamento não manda fazer 
lotes, manda examinar ·os objectos avariados do 
per. si. Já vê pois a. camara que se sobro um 
fardo se mandilo separar as p~ ·s em avaria, 
qual é a lei que poderia mandar fazer lotes? A 
lei falia de ·objectos e niio de lottls. Nem, S B· 
nhores, podia ser de . outra maneira, porque então 
ao _arbitrlo do inspector ou empregado fiscal, 11· 
cana a reunião dos objectos que qui~esse em 
um lote.. e por sell"_ duvida . quast s empre se daria. 
a. ~ecess1dade do rceurso para approvaçil.o da de
Cisao que reconhecesse a avaria. 

O direito do fazer lotes· para r econhecimento 
da avaria não pertence a pessoa nlgutna, e nem 
m~mo posso ndmiiti~ que se diga quo os lotes 
estão feitos, quem é que os faz? Mas é 
Jlatural a defesa, · eu a aec1to de bom grado. 

O_ 3• ponto roi o aeg11inte .: eu disse que o juiz 
tlrbttrol nas atraudegas era um simulacro · isto 
nii.~ _so DÕde. eontestar. Tudo dependo da vontad& 
o JUtZ~ dos tuapectorcs. . 

Pubhcou-se om. defeza~ o nume1·o das decisüe s 
dadllli por unanimidade. Neslle numero avultiio 
muito as que s:io dadns por quatro feitores quando 
o ,·lllor do objecto não excedo a lOOS. Os !eilores 
fazem !1 q1.te ~ inspector quer e manda. . · _ • 

O Cutor mUltas vez•u se ''ê obrigado a • ·refOt"
m:~~ seu laudo quo dea eorn outros. A vontade 
do 1nspeetor vale do multo, ·e· qual ser.t. o f.:itor 

. que se opponha a ellll.? Os ía.:tos silo conhe· 
cidos. . 
Apre~ie o governo _a& minl1as observaçõe;J e faça 

o que J 1'.!gar eon\•emente. 1\.tas, senhores, eiiS&S 
obB<!rvaço~s derão lng&\' a accusações contra mim, 
devo port.'lnto defenCler-me. 
· UlL~ voz : - A defesa é natural. 
·O Sa. FEtntAZ : ..:.. Um~ de5sas accus~ões é qnw 
quan~o cu e~ UISpector da alraudega não era. 
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amigo uo commereio livre, e depois qae sou depu
tado é que est •U tão liberaL Senhores, quando 
iospector da alf~ndega eu tinha wna lei que exe
cutar, mas quando deputado tenho o direito o a 
obrigaçao de promover favores e bene6eios ·para 
o C:Oillmerelo [apoiados), e pedir a reforma das leis 
qa.e lhe· são oppressoras. (Apoi41fos.) Se mesmo 
agora eu por acaso tivesse de voltar para alguma. 
a.lfa.ndega ha\'IA de executar a antiga t.arit'a e regu.· 
lamento como a executei 9uando ·lá estive. ESsa 
aeeusnção foi-me feita outrora no thesouro, e hojs 
reproduzida na imprensa : e uma·accusaçào banal, 
porque um individuei quando ·empregado tem por 
aever exeentar a lei, .mas o deputado tem direito 
de apresentsr ~· suas idéas ·e fazer c:om que e Uns 
vinguem. (Ap<?iados.) · · · 

Fui censurà.do tarnbem porque, eorno membro do 
commissão da tarifa, disse que· era mister exeitar o 
zelo dos empregados, fazendo com que o prodllCto 
das appreheosõe!l não fosse absorvido ·pelos di
reitos; o facto é o seguinte : Tem acontecido por 
Varias vezea que o produeto dos objectos appre
hendídos não chega. para pagar os direitos, expe· 
diente, armazenagem, etc., e ne~~te caso eu disse 
que e1·a preciso interessar -os empregados fiseaes 
nas apprebensões; Ora, a camara sabe muito bem 
que a base da nossa. legislação fiscal vem a ser 
casar o interesse iudiviãua~ dos empregados c:om 
o intere$Se do fisco ; e é assim que os empregados 
têm uma porcentagem da maior cu menor renda 
da alíandesa além do orJenado, e em materia de 
a2preherisoes o producto dellas lbes pertence, 
assim ·como em todos o~ paizes se observa. 

Ora, haverá nisto alguma· ·heresia? De certo que 
não. Se como empregntlo da alfandegn me coubesse 
a·occasião de fazer afguma apprehensito, eu a faria, 
não só para cumprimento dos deveres'· que a lei :me 
impunlia, mas tambem pelo interesse que a l ei me 
dava. (Apoiados.) . · · · 

Faço esta · observaç§o em presença da eamara, 
como membro della, e não em satisfação a pessoa 

-algumn. COmo membro da camora fui censurndo, e 
como tal me cumpre que nesta tribuna me defenda. 

Tratarei agora de 'IUII terceiro ponto de minha 
defesa, Faço-o com ac:anhamento, e debaixo de 
dolo('osa impressão. 
Comporou-s~me a Burk. Gloriosa seria para mim 

uma tal comparação, se não . tivesse por fim ao 
mc.;mo passo . rebaixar-me. Por diminuLo que seja 
meu merecimento, . por insignificantel5 que sejão os 
meus recursos intelleetuaes, não aspiro ser compa
rado a Pit~ on a Pato, visto que no Brazil, como 
se disse, não ba Pitts nem Burkes. 

Se se ,procurou essa comparação para honrar
se-llle, desprezo solemnemente essa honra. Se para 
rebaixar-me, sou superior a aft'rontas deate quilate. 

.Tômc cada um 8\l..l posição, nilo invejo o voo das· 
~ias, contento-me com- a minba humilde condi· · 
çao: não escilreço o merito de alguem, não procuro 
-elevar-me com o rebaixamento e sacrifl.cio de ou· 
trem. Contento-me eom· o que sou. 

Mas, senhores, Burk nunca foi inimigo de Piit, 
nunca negou a este merito e talento, ao contrario 
admirou-o; Ha portanto nesta cit.açil.o erro, e erro 
muito crasso. 

Quando Pitt na idade do 20 anoos entrou no par
lamento, Burk estava· na opposição, e admirou seu 
talento, e procurou attrahil-o a seu lado :· e depois 
com os seus foi satelite de Pitt. Talvez se em vez. 
de Burk se attribuiliiSe o facto a Fox pudesse ser 
acreditado o ·exemplo, mas para que trazer exem-
plos assim errados? · -

Esta parada de instro~ quando é. falha mette 
~mpaixio. (R~adaS.) . . · . 

Mãs, ·senhores, disse ( ·V. Ex., Sr. presidente 
me- perdoarA: _qne· eu chame a sua attenção sobr.J 
este ponto} que o co11tracto. celebrado eom o Jornal 
que publica os UOS$08 trabalhos não consente que 
llm deputado seja insultado da maneira ·por .que 
éu o [141.. Disse-se eom refereacia &. mim ·que se 

queria menos talento e mais mornlldade: o J'OTftiZl 
o publicou, mas deixe!DOl·O-- -· 

Não me importo com taes injurias ; om primeiro 
lugar porque taes espressões .·importãcJ um vomito 
de amor proprio mephitico- e p1dridCl : e em se
gundo lugar, ::>r. presidente, porque n:Io. ha ta· 
lento nesta vida .que não t.enha àebado pecha na 
boca dos seu.s inimigos, o essa J18cha .nunca é 
outra senão C&lta de moralidade.. Enlre nós, por 
exemplo ·<JUAl é· a messalina que n4o aeha de
faitos ná pudíbunda donzella? que nito ;procura ' 
acoimar a sWA. honra ? que não procura Dtl'ellal-a 
á. sua colldiçilo ? • .•• · . . 

A idéa de moralidade ·ou d e immoraUdade são 
cOnforme os tempos, as occaslões, as sociedades e 
os indivíduos. Assim, VL~y. ·no seu Tralaào sobre 
a . eàucaçl%o phyrica da$ muOt.eres traz uma. dis
sertação so'6re a moralidade dos antigos povos, 
a lá produz o exemplo de acções entiio licitas 
que nossos costumes reprovão. Lembro-me que 
até memoB um pleito em. quo um individuo rc· 
clamava um beUojoven a quem amava .... 
· Conforme o~ tempos e as .soeiedades; os pro
prios ~seriptos se reputão indecentes e immoraes. 
Esse livro intitulado o Cavalheir o de Faubla.s llra 
lido em toda~ os sociedades e círculos toelhores 
u :França quando foi . publicado: e entretanto, 
haverá ·alguem hoje ({ue não re::onheça que é um 
.livro/ -tmol'lli ? (Risadas.) 

Selinores, na. sociedade dos salteadores o furto 
não é uma immoralida.de, e conforme o individuo 
é mais ou menos arrojado, forte e valente, tanto 
mais e apreciado e. digno de reeompensa. parque 
são essas as idêas . dessa sociedade. Eotre os cafres 
o roubo é admittido, e entre nós, Sr. presidente, 
entende-se que ha moralidade em infamar e ca· 
lum:!liar ; tlm chamar-se immoral a todos os llomens 
'de estado do nosso paiz, t odos os talentos que 
se av.antajã9, todo:s· os homens polltieos, de modo 
que os caracteres mais bellos, os bomens mais 
Cheios de serviços, todos mais on menos têm 
s ido manchadas, ou pela imprensa, ou p'or outro 
qualquer modo. E ' deste mo<lo que .muita gente 
pretende eonquistar posições vantajosas.. P.u:ece 
que niio as pedem obter por outro modo. . 

Ah I senhores, in{eliz é aquelle 9-ue entre nõs 
lÍ!io t em contra si a calumnia. E a ·aureola de 
gloria que cabo ao merito no nosso pail: l 

Essa fama de immorulidade tem chegado até âs 
famílias mu.is altas, as proprias famílias·reaes, IWS 
nomes os mais gloriosos I I Não ee tem respei
t~o o presênte e vai-se até ao JI&Ssado ! . ... 
A imprensa eatre nós é como ·às esquinas onde 
se lança todo • qualquer pasquim ; onde se in· 
s crevem 88 maiores injurias, . todas 8S castas de 
dift'amação. 
· No mesmo mlnisterio actual nllo ·temos cara

cteres tão nobres que têm sido injuriados e di· 
famados pela imprensa, e fóra da imprensa? E 
uma ·man1a senhores : mal se profere o Dome de 
um indrrlduo com honn, pl"oeara-se um defeito 
para. dar-lhe, -e duvida-se pelo menos de sua pro
bidade ••.• Diz-se loJtO-tem det'eltoa ; proeura-ae o 
de!ei to e nilo se conhece, vozes vaps, historietas, 
eis o que se allega. A taxa· de ur:unoralídade e 
geral, mas per,;crutem•se oa factos e nilo appa
:reeerá pl1lvo. alguma : eu lá vi um padre cha
mar immoral a. um indiv1duo porque fuma-va. 
(Risadas.) . . . 
· 1m moralidade l palavra grande pelo '\"&sio das 

- idéas ·qu6 póde conw ; ürimoriilldsàe-em mim! l •.• 
Nesta casa, Sr. presidente, tem homell9-qlle s~ 

substituirião no exercício de magisttatnra, o Sr. 
Sarah~a e o Sr. Taques se achiio presentes; nesta. 
caso. tem pessoas que podem diier qual o meu. 
procedimento nos meus empregos. (ApoiadO$.) 

O Sa. F . Oc-:rA vr.u:o : - E!ta cOrte todB lhe fuz 
ju$tiça. (Apoi ados.) · · · 

O Sa. ·F.ERUAZ:- Como homem politico jã se 
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me disse o que se ~iz de !'lark, e ~ _que o seu 
bio!!l'llpho t.:unbem d•z: -~no> t em Jmzo - mas 
porque? porque não aproveito esse tom macio, 
essas posi~· dubias, para ir pouco a pouco gal
gando os degrfLos· da gmnde escada do p ode•·· 1\las, 
senhores, isso é sõ <!Ontra mim, .eu . conten~o-me 
com a . minha sorte c preso mutto a gl<ma da 
tribnn:l. (.Apoiados.) 

Sr. presidente, eu desejára hoje mesmo S31' Bark, 
que era tão furibundo para os seus contrarias 
que os·a sscmdha,·a il ba.l.:!a quando arfa : que lhe~ 
f11.Zia alluzões.· tão íorte.o e mesm~ conforma o 
seu bionupbo, tão grosseiras;: que ·dispert&va 
antes o "'condohncnto dos auditores pela so.a. ,.; • 
c ti ma, do que .a sua Tictoria; mas cu niio faria 
assim· eu· <}'uero unicamenr.e QU;! a cnmara a t · 
tenda ' que· as. refl.exiies que fiz- · n r~speito dos •:c· 
go.:ios dn alf:tnda~ !orao a bem do commere10, 
que niio ataquei a h onra, n prob1dade, bon.< cos
tumes de pessoà algum:~. (m~titos .apoi::tdos) , nem 
as. puz em duYida (Apoiados.) 

O Sn. Góns SlQCEmA : -Apoiado: é ,·crdade. 
O Sa. FE.nn·,\.t.: ~Eu sinto, Sr. president~, que 

essa· correspon<lcncia que foi contra mim dirigida, 
recebesse a chancclla do nobre ministro ela ÍlL· 
zcnda. (1ú7o apoiados.) 

·o· Sr.. ?úi:-.1srno D.\ JC:i!TIÇ.\ · : .- Não é possh·el , 
n ão creia Cln tal. 

O S n. FEt\ll.\Z : -. . . ou ao u1cno.; n:Io llw foi 
cstranlta. 

o s~. :à!r:s1sTno n os N=ocxos E sTRAxom r.os:-
0 ·uc>bro deputado é injusto nisso, r;li cstranlto a. 
tal cousa. 

·O Sn . .Flmtt.AZ: ·-Sr. presidente,· ·se hn alguem 
que como inimigo político, .respeite os seus con
tmrios, sou · cu ; muitas vczo; tenho defendido de 
nccuso.r;ücs nccrbns sobre sua probicl:lde o Sr. 
presidente <lo conselho, e dist~. nuo me arrcpcmdoc 
Creio que· é iss·o uma necessidade elo n·ós t ódos 
que seguimos a vida polHíc:1, ·porque esses in
dh·iduos, ·cheios de· mazelas, esses l:uaros .. POli· 
ticos, · téuf llecessidado de passar a razoura eni 
todas :l:> rcp utaçúes.; jnlgão os .h omens que 1•ão 
e1·guendo utn nome por seus talentos e por seus 
ser;·iços gignntes, e então, ou andüo de rôjo a 
seus pés, ·ou· procurão rebaixal-os o· cortar-lhes 
ns pernns, a machn.dinha de que se servem é a 
calumnia. o· n injuria. I.A.poiados·.) Todos nós que 
seguimos essa tdste Yida, ·mo cheias de amar
guras, devemos reunir-nos para íazcl: cc.llar os si"· 
earios da hOlllll alhela, e dizer-lhes ·que respeitem 
o talento e. a probidade; quo imitem untes os · 
seus nd;-ersnrios do ·.que os manchem com ex
pres>Vcs injuriosas. com cnlumnias e com · falsi
úades quo só t i!m por base o espirib da inyeja. 
que os raln e os mata. 

Eis. Sr. prosident~, o meu pens:,mcuto. Tenho 
ido muito nlê~ do. que devia, c o· desprC;7.Q séria 
a Ycrdadcir:t resposta que dc..,erla dar, se niio íossc 
membro d~stn camara a quem respeito, c para 
quem . digo cl!tns pala\"ras. Desafio ponlm a·todo 
·~ qualquer in.diYiduo, a apresentar pro'l"a> d~ nl
gum procedin1ento ·.contraz'JO n?s meu$ de\·cr es na 
Yid.a pttbllca que tonho. seguido. . . 

YoZEs: -Xuito bêm, muito bem 
(Alguns sea1;o;•:s cump1·imentao o orac!cw.) 
A d~cnssiio tlea adi~ia ·pela hora; ·le,·anta-s.> 

a scssao. 

. . 

I'Il~:SUll,::seu 1'>0 sn. : '\"l~O:<DE DE B.H:PEXOY. :. 

Sv>nr .. mo.- E:z;pc<lients. -OrJ.em ·do diQ.- Elei.
r.ão da "'esa. - Tl!l"CI!il'(l dõscUSdÚO do 01-ça
m.:nto. Discursos ()os Sr$. B reta.s, ·Sayi<o Lobato 
e Cal-,lcii"O cie Camp_os. · 

A'· hora do costume 'faz-se·a chamada· e ac'hiio-se 
presentes os Srs: viseonde de· Baenendy. Paula 
Co.ndido, Ma.cbo.do, Corrêa das Neves , Lima, 
Ca.IJ.ro c l.<'üio, Mello Franco; !:.eitão da Cunhs. 
cone~o Lenl, Au!!usto · Chaves; barão. de ?.1aroím·. 
Ferraz, Cunha, Taques, Pacheco Jordão, Ribeiro 
do Andr:t·ia, Parana~uà, Gô:!:i Siqueira, Rego· 
Barros, 0arneiro de Ca.mpos, Seãra, Araujo Jm'ge • . 
Titúra; Dias de ·Carvalho.· Bretas, T eixeira de 
Sou.u, Costa Machado, ·Eduardo França, Luiz: 
Ar:~.ujo, Seeco, Lui~ Soa1·es, Angelo Rá.mos, Souza 
Loiio, Andr6 ' Ilasto>, José Ascenso, Figneira de 
Mello, 2-lendes de Almeida, Vir ia to; J->sé 1\iathias,. 
Sll.Yão Lobató Junior; R ocha, Nabaco, Almcidl.< 
e· Ã.ibuquerque, Pndua Fleury, Santos o Almeida. 
'l"eixeirn de l"v!acedo, Ca.stello·Branco, Paes Bar
reto, Dutra Rocha o Raposo da Camara.. 

Comparecendo dcçois cs Srs:· Paranhos, Sá & 
Alliuquerque, Uodngues Silva, Nebi~s, B~rn:n:
des de Gou,·ca, Aprigio Guimar?ies, Tbeophilo e 
Araujo L ima, o Sr. pt·esiclente i:leclnra abet·t a a 
sessão. · 

Comparecem <:cpois os Sr.;. F.· .OctaYiana, Li~ 
vramento, Antonio Candido • Sayiio Lobato , 
D. }"rancisco, l''ernandes ·Vieira., Augusto de Oli
veiL·a., Jacintho de Méndonça. M fort, Pereira \la 
Sil\•a, Luiz .soares , Antonio Carlos. l?auln Santos, 
Siqueira Queiroz, Doruingues Silva, .· Pedreira. 
Zach:Hins . Fausto, Brusque, P aula Baptista, Hol"la, 
Candido Borges, PaulA Fonseca. Travasses, Bar
bosa da CunJ>~&o · cou'llgo Sil ... n; Pacheco. Belisa.l'io, 
V. Lisbo:t, Monteiro. de·.Barros, lhrr~t~ P~roso 
e Ribeiro da Luz. 

L<!-sc e npproYa-se. a aetó. dil S;!ssiio nntc,.. 
cedente. · 

EXPEDIE."õTE 

Oflicios do Sr. ministro da gncrr.a ditndo a~ in
formaÇões que por .esta forJo ·. solicitndas f•c~rca 
dos sognintes re.querimentos : . ·. 

Dos empregadàs da sccreiaria do· conselho su
premo miutar e .do porteiro do. araenal de guerr& 
da prqYinc!a . de . .Pex-ru~mbuco; do .cirurgiào-mór 
1·efilrmil.do ManoeL Ribeiro da Fonseca; dos om
ciaes reformados da : provincia ele Sanla Catba
rina: do alfere.o da jl'Uarda nnciorlnl Joüo Baptist:i 
de. Souza. Machado ; do tenente reformado Jo11quim 
.Tose .do· Souza; do major t·e!ormado. Josú ·V:ictor-. 
de :Qli,·eiL-n· Pinto ~ do !urriol l"cfurmado -Fran
c!~o P~rdra da Costa. -A' qncm tez as ~q11i
sr!)ues. 

Do mesmo St·.· mini~tro, acompanho.do do re
Qiterimanto, informado p~ln pregidoncla da pro
vincio. dé Pernambuco, do C>\pililo graduado do 
estado-maior , da. 2• classe, . Francisco do Rego 
Ban ·os Falciio, pedindo pas811gem para . a arma 
do .infantnl'ia. - A' commissão ·do ntorlnh:~. e 
guerra • . 

Do Sr. lo secretario do· scna.do, . solicitando 
quaC$Quer pnpeis e documentos existentes nesta 
camarn, e que servirão de base ao projecto destfl, 
c:amara qu.e manda: incoryornt:· as terras 'dos ·fu
dios ou missões 110 pntrunonio .dos respectivos 
municípios.- Vei-ile satisfazer. . .. · · ·. 

Um requerimento de' ·Albino ·dos Santos Pe~· 
reira, · offi.clnl apo~ritll.do da' secretatia· de estado• 
dos negocies do imp.:rio; pe'dilldo · !'er'melhorad~· 
na s ua . aposcntadonn. - A' eommissiio de pccsõ= 
e ordenados. 
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S:'io approvad.ts . v:u'ia;; redaC\'Õ~S e Oil scguint.!s orJenn se ' observo en. f.-vor do bnttC•> o seu 
";par~eres: · " " ·" pri\"iieg.io, entend~ndo-sc ter byp~~hce11 "c cmnpe-

" A commissão de · fazenda; para poder d:tr sen tlr-lhe "8 prcfcrcoc•a nos casos' em que a t.:m ·a 
parecer sobre; o 1·equerimento de Antonio J "Reques, real fazenda: ·4• que no codig<> do c<nnmercio 
{la cidade do 'Rio Pardo, da provincia de S. Pedro "não " se encontra disposição ill:;umll que revo=e 
"d<l Sul, em ·que pele iudemnisaçiio de objecws tal P~ivil<:gio da fa.zenda nn.cional: e qUllndo"do 
tomados pura consumo do · excrcHo brazilelr~, seu SilenciO se qt1e1ra deduz1r a NVO"Sçiio deste 
p1·eclsa de inf<Jrmações do governo; ·c as reg11er. privilegio, eumpre notar que o decreto que de-

"" . ·" .:!arou estar este privilegio em vigor é de 2lr de 
" « Snla 'tias eommissões, 2 de Ago)st·l de 18:>5. i Novcmb1·o ~c I~<iO, data postet·ior á do eodigo 

-Silva FeJ'I-a:;.- Cm"1l~i1·o dd Campos. » " do commcrc•o,· . 
cc A comtnissão de f112flnuá entcn!lc .que o pro· ;{su.st~ntffo por~m os que n egão a: extensão ile 

jecto n. ()1 de lS3:), qu~ a requerimento"• do Sr."de· tnt · pnvllegio": 1• que a f:uelldn naeional nlio tein 
pu(ndo lrÇm·ique;; _foi "S!tbmettido a" $eu. "'exlimc, scnilo nos casos cxprllssos no iu·t. l4 dn lei" d<! 
devo entrar cu,. dtscussuo pnlns razões· que" o:<:· 22 -ele Dezembro de 17tH, c que não h a lei ai-
pendeu "Clll seu "p~re"cer de 29 de Agosto do nn.no j:(Uma que dê am" g;;.-al semelhante pri•dle"<.,io 'á 
passsd'> e que igu.alment'il os de-m:~ois · projeetos fazenda pnbli_ca..<?uc"os priYil~sios u!fo sa snppoéin 
·a -iiados," ou qu~ est'lo _por discutir, " relativos ú. n~m se adm1ttem p~r illações, mas provllo-se por 
in:iemnisaçiio das" presas · Jeitás no t~n1~ do. ltns· expressas·. que os estabelecem: e qne das 
guerra da independenCia por l!)rd Cochranc, e duas excepçõe"s e;tnbel~cidas n'l referido art. t-t 
e;<~e é o seu" p!li·ecet·, "que· sujeita. i · delibernç.ilo da .lei de "22. do J)ezembro de 17õt " não se póde 
dl casa. " " " " · · · "· · inf.,rir a regra do priYilegio ger~l para todas lls 

" Sala aas con)missõos, ·.i de Agosto de 1S35. di..-idas d« fazenda nacional, mas sótnente um·n 
- Sih'<t Fe1'1·a::.~Dart1eiro de Campas. t> · . r egra para-- aquellm; q ue são" relàtivn~ ás circum·

stancias on casos. c~nquella lei, e qssim é a regm 
E " .li'!-ç, j u1gado_ objcclo de tleliueração e· l'ai a geral que este" -pnvllcgo se l'Ofere aos casos de 

fmprumr o segutntc parecer" da couunissão ele dividas l)Or cont.ract<Js reaes e "dos encarregados 
az<lnda : " " "' " dos dinheiros· p111Jlie<>s. quando se não vuifique 

" A c.1mmissão. de· fazenda, a queai foi i·en1d- nlguma daquellas duas cxcepções. Que "o ·art. 15 
1iua a consulta do conselho de est.a.do de 3 uc do mesma lei ainda confirmo esta. opinião, P<>t"fiiiC 
Abril ultimo, sobro n quebr!l da casa commcrcinl cst.abclecenclo casoa especiaes eo1 q11c te m lugo.r 
Daane e Youlc & C., pa1·a dizer·su em '"ista dn o privilegio, a çonclnsao que se deve t irar é: que 
legislnção em· vigor a ' fazenda naeiona.l goSII tia nos outros elle nào existe : 2• qnc o argumento 
hypotltec:J. legal sobre ·os " bens da referida casn deduzido ela concessão feita ao antigo banco do 
e ·. d~ pl·cferenci:~o sobt·e os "outros credoras d(l. Brazil em SUM caixas :filiaes p2rde" toda : a ·sua 
mesmn, útt se tem como estes de ontrat· no ra- força quando "Se rcfl~ct~ que n fazenda n acional 
teio que cUa :fizc1·: tendo tambem p1·eMnte aro- niio tinha· somente o privile~;io da p1·efercncia 
presentação qu& em data de li do corrente cl!J'inio nos casos da .Joi de 17tH, mas t:imb~m goza de 
a esta camara R<COmmiSSaO. "da praça da com-· outros, e entre ellcs O do pt·oeesso exeeuti\•o que 
mercio da cúde sobre ci mesmó assumpto. ven1 é . importante e muito podi[l. aproveitar- aos "Jitos 
ter ."a honra de offerecer o seu parecet:. · bancos : assim como quanto :\s r esponsabilidades 

« Dn referido. "consulta. " '"e-se que semto a qu•.-s" <lUe ·os gerentes do seus d inheiros t i vcssem" para 
t iio t:xaminada e debatida no conselho de estado com elles. Sendo .certo por out ro lado que ns 
sobre um po.reecr "dn secç:Io de fazenda do mesmo ditas concessõe-s nltllea ti v enio exeeur,ito o•t occa 
çon:>elho, em ·que sG 'attribuia " neste, . e enl casos sião de se p1·aticar, e por essa pratica aqttlla-
ldenttcos, U. " fazendn .nacional os sobreditos prh ·i- tar-so · a sua extensão, poi.3 que "lllá · ns . dividas 
legios, <! nehnndo·so" presentes na " secção" deste do bunco .longe de sm·em. cobradas por ;-irtude 
eonselho oito. conselheiros de . estado "nenhtimo. desse pt'iYilegio forilo arrematadas em. blist:J. ptt-
solnção tel-e 11 qnestão, porque qp.atro delles opi- blic:~ ; e antes 'disso q l11lndo o antigo b:\nco "\lt'O-
nâl·iio em faYor do dito "prl>ilegio e qllatro os curou executar um devedor seu : em ,.it·tude 
impugnáriio. "" , · · de tal privilegio deduzirão os .· outros . cr~dorcs 

· 0 · · •. , Mtigos de preferencla q 11e se disputArão sem a tten.-
a 8 ·pnme1ros susten .... ri'io que o privilegio · de çi\o algtlma a tal privilegio : S• que admitlida a 

preferencia dn fazenda nàcional resulta,•a do.s U.is- doutrina " do p"rivil~gio em" neral da f!lZenda na-
posições "do art.79"do decreto de20deNovembró ~• " 1le lSiO, que- deteTminou que no p;roce3So exeen- ciontu. . p.unea oll!Lenlmria em ·rateio "CO!Ii"· outros 
ti\"O dns cli~·ido.s da fazenda nacional se obSCI"ve éredol·es, porque toria sompr~ a preferencia, musmo 
no qne forem applicnveis; _as dis~siçües dn loi nos casos em " que s egundo as <luas excepçues já 
d e 2:1 de Novembro do 17tH tit. S•, do. . qual apontadas cessn" o" .se1t privilegio, p~r~ue l!O.tis-
pens1io poder deduzir pelos excepções do seu feito~ os crtldores fat"orecidos pelas dttas exre-
mt. 14 n. cxietcncill. da regra se1·al d'o prh·lle,.io pçõ~s" a fazendn nncional nppliem·i:\ a sua prefe· 
dn íozendll qualquer quo seja a" especie 0 orl~m foreneia a todos os outros 1·estante<! : mas o 
do suns d!vidns nctins: ·20 ·do alV!U'•'L do 27 dll contrario disto j;i bi t•econbecido pelo propa·io 
Setembro d~ 1814 qui!" eonceden "ao ". bnnco do goo;~1·no, quando tleclo.ron no colleetor d !l r~unssit. 
Brazil, crendo pelo nlvara do 12 de Ontubro do em aviso do 1• de Abril " de 1~. ~ne n ínzenda 
1 "'"' '" nr.clonill cstú. sem nenhuma contrad1cçiio compre-
.,...,, que .ossem cobrndas RS quantias que se lho hend Ida · .nas disposições uo . tit. 4• p IU"te 8• do 

de..-essom,. a~!m ~ do: ·mes.mo· modo<com· "·qua se codigo do · commet·cio, c assim suJ"eitn no rateio·, 
cobdQ as dtvtdas fiscaes, .e q.ne fJssem . . rernuta- " d d das .em, .'tudo e.' por· tUdo como taes, proe"e" c· nd~ cump~·in o""nowu· que dizen o o govea•no nnquelle 

· d · . " aviso :4uu:- ua mór parte dos" casos a fazenda na· 
sent 1:fferen~ 'n!guma" "em ·.Sua "CObrnn~a·e "" "nrt·a·" eional tem . o lrivile..,io de prefe;·eneia, o. mesmo 
cadação: S• assim· tambem do • art. " S0" · dos esta- " o-
t:utos da C!liia '· de~·· dese<mto, "e~tabeleeidr. pelo governo recon ece qlle olla o niio tem tGdos-
banco do :Br.:azil' d<i :-ctdade da Bahia, approvados « _.,.lém das razões e:x~stas pelo que impun· 
P9lo. ':cort.a··de"lei 'de ·-t~ de Fe~ereiro ·de 1816~ gnão.a "· generalldade "doprivilegioda fau:enda na-
aonde- sé 'diz •as· dividas-'da·' caix.a ·de desconto etonál; ·euja .opinião a· eommíssiio "de fa:tenda 
serão C')nsideradas eomo ' dividas· ' reaes; "como· j~ abraça, ella.: tem que· ponderar · o seguinte : 
foi estabeleeido•·pelo'·" alvará d e '2-l "de Setembro « );_o, . leis ~ que t~ri{ constantemente multo con~ 
d.e l Bli,' q uc d"e"verá' ser ól!sen'adó·em toda a'sna rerenciado" ã fazenda 'ilaciónal o "privilegio de utb 
fort.S .e-Extensão" ·de privilégio iisial: ·e igaaluiente juizo privativo e "de "nelle proceder ex~utivame"nt~ 
do deer eto ""de 29 de Outubro · de 1:318, om que-se com a hypotheea legal e tacita nos bens de seus 
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46 SESSÃO Elll 3 DE AGOSTO DE 1855 
. .ctevedoros, os c:ircumserevêrão ás obrigações iche
. rentes nos c:ontnctos de suas rendas 1iseaes, e 
,ao provimento e exercido dos magistrados, the
. 60Úreiro. e mais offieiaes respectivos, .como se . vê 
. da ord. livro 2• tits. 50 e 53 do regimento _lias 
contas e d~L<~ ordenanças da fazenda ; da lo• de 

· 2:2 de Dezembro de 1761 em todo o tltulo 8<>, 
com especialidade nos $S) 13, H e 15 emqnanto 
e:r.eeptua da preferencia que csta.belec:e em favor 
da mesma fazenda n11cionaL · 

u 1'.• As hypothecas especiaes anteriores aos ~n
trn'ctos de $eus rendeiro~. a> posses. d<'s mo.gt~ 
trados ou provimento dos tbesout"elfOS e maLS 

· officiaea se_us obricados; . 
u 2. • As sentenças cin co usa. julgado. antenOI'· 

in ente obtidas contra. os ditos rendeiros, magis
trados, . etc. 
· ci Se deveria concluir do alvar:l. de 26 de Junho 
. de 1808 que creou o era rio a . o conselho da fa
. :renda no Brazil, abolido.J pela lei do thesouro 
de 4c de Outubro de 1831 ; e ·consta. do decret.o, 
que o r eformou, de 20 de Novembro de 1850, 
·na 1·e!ereucia que pelo seu &l't. 79 !tu áquella 
lei de 22 de Dezembro ·de 1761, assim ; 
. " . No processo executivo p elas dividas aciivas 
da f:1zenda nacional observar-se-hão no que forem 

. .applica.veis as disposições <!_& lei d_e 2'2 de De?'em
bro de .1661 tit. :i•, que vao a.baoxo transenptas 
como .parte integrante deste decreto. 11 

a Bem se vê pois que não podem ser compre
bandidas nesse privilegio as obrigações inheron

·tes.· a quaesquer transacções por letras de eam· 
bio e da terra, e as acções dellas resultantes : por
quanto vê-se àa lei de _13 de Novembro de ltl27, . 
que ainda mesmo rt'gulando o modo porque se 
deverião pagar os pt·eços dós contractos das rlln
das ·publicas e vendas de J?roprjos nacionaes alle
naveis, no art. 3o determmou que as letras (de 
.que a lei tratava) serião sempre saco.das com a 
clausula de se pagarem ao por tador, e terlào A 
natureza de letras mercantes para se observarem 
á respeito dellas todas as leis, disposições e csty
los commerciaes em vigor. E assim o decidlo e 
eommunicou o . tribunal do thesouro _pela. sua 
ordem u. 126 de 20 de Novembro de 18tS; man 
dand·o guardar em todos os saques de letras á 
!avor da fazen da nacional : e por um aviso de 
31 de . Março de IStS deterrnioon que as letras, 
sacadas á favor da. fazenda -publica sobre casa 
fallida, depois do saque se protestem e caucionem. 

« Ora todas as leis, disposi~ÕtlS e estylos eom
mc~ciaes, que a · respeito de letras procedêrão ad 
instar das nações commerciantes da Europa, con
forme o ~ 9" da lei de 18 de .Agosto de 1769, a 
do ·assento de 23 de Noven1bro <lo mesmo anno, 
iOrnárito-sc muito mais p ositivos depois da pro
mulgado o codigo do commereio deste imperio, 
que .1·eduzio a preceitos os mais certos e precisos, 
ettribuindo·lhes um juizo e modo de proceder 
ospecio.l, como se vê dos seus art.s. 42-1. e 21 do· 
ti tu lo uni co cap. 1 o secção 2• ; e Co i consecutiva
mente formulado nos art:~. 20 ~ 4•, 2-l6 e seguin
tes do regulamento n. 787 de 20 de NOvf'mbro 
d~ 11:!00. 
· a Por conseguinte· parece do intuição iWe o pri
vilegio do julio de hypotheca legal e tacita, e do 
procedimento e:J~:ecutivo fiscal d~ fazenda publica 
nilo· coml?rehende quaesquer transacções por letras 
de camb1o ou da terra nos termos expostos : e 
wn· só caso se dará em que· as ·letras da terra 
deviio fi~ar subordinadas ao privilegio e proee~;so
executivo da fazenda naciontl • . e esse .seri. em 
que essas letras sejào passadas pelos devedores 
por exécu ções, cujo pagamento se .lhes .permitta 
íazer por determilladas prestações. e não as cum
prindo tenhão de proseguir as mesmas. execuÇões, 
procedendo-se immediatamen\e à arrematação dos 
bens penhorado:;, conforme a orden~o liv. 2" 
~it. 52 _11 lO, l i:v. 3~ tit: 37, e o res!mento_ das 

contas cap. 79. FOro deste caso, em qu~ cumpre 
nlio baver novação .Ja execução _fiscal, tod~s os 
exemplos que se deparãG na .le.gtsl_açao antiga c 
moderna comproviio que o pnvllc_g10 da ~nzend~a 
nacional nunca deixãra de sea· cu-eumsenpto, e 
taxatil-amente concedido ~uem dns t•·nnsacçi5es 
commerciaes; ~rqQnto vê-se da. citado. or4. 
Jiv. 2• tit. 52, SiGo, que não procedendn a obri
gação dos contractos Jiscaes a fazenda publica 
procede contm _o devedo~ _do :;eu devedor pela 
mesma ac(:ii:o · que ao ortgwano credor compe
teria. 

a Nos §~ 21 e 22 o mesmo. alvará de "18 de 
Novembro de 175C, tr .. ta.ndo da partilha do a_p~
rado da massa fallida perante o competente JUIZ 
da ral!encia, ordenou que s6ll_lente se lh~ dedu
zisse -preci~ua- a importnncaa. dos csm~to<l de 
al!andega 'dl\'ida ainda provemente de du·eitos} 
que por u~n favor era. eonserva.d_a em pode_r do 
11egociante como em deposito a seu b~n.enc1o, e 
se preo~.ederia executh-amentc pelas d1vatla~ d~s 
di~itos· respectivos~ sendo certo qu~ ~ pr~scflpçao 
acima fõra dnsnecesso.ria se um pnvllegto de p re
fereocia favorecesse em todos o_s casos a fazenda 
nacional. · · . . 

« O que estava legislado pelo. sobred1~0 alvar& 
de 13 de Novembro de lT;){) fot . po.;terJOnnente 
:applicado ao Brazil pelo de 29 de Julho ele 1809 ; 
e es~\ ficou sendo u legislação ,·igentc n este 
imperio d .. pois _de promulgada a lei de 20 de 
Outubro dll 1823. . 

« 01-a a lei n. 2~2 de 2;} de Novembro de 18U 
restabelecendo o art. 1• o privitegip · de fóro para 
as cattsa-! da fazenda nacional, no a~t. 2" dasse, 
que nelle se processariii:(l e julgari1io · as causas 
em que fosse parte a f!'-z.enda nac10n_a1: fl n o 
nrt·. :!o que no mesmo JUIZO. se conhnuarta a 
se~tuir e observar a ordem do processo est abe
lecida pela. leis em vigõr . 

« l'ortanto a lei de 29 de No'\"embro · de 1841 
nada alterou das leis existentes. E pela mesma 
rn~ão emquant > a letras e falienc!as ficou sub: 
stltuindo o que positivamente esta belecera a let 
de 13 de Novembro de 1~7 uo nrt. 8", ~ a lvar& 
de 29 de Julho do 1809 ·em sua r efel'encoa a.o de 
13 de Novembro de 1755 n os §§ 21 e 2-3, qu&nt~ 
a pt·aferir a fazenda nacional sómente pela im
portancla dos e:sc>iptos da aifandega considerada 
ella em de~sito no ~er dos negociantes, de
du~ida prectpaamente do apnrado da mnssa fal
lida. De tudo. i$to resulta ter ·s&mpre o Governo 
recoohecido, como já foi.ponderado, e aonda se 
observa no caso de f&llenci11 da casa commerclal 
Lewis e Rembhl, da qual a faz.enda publica era 
cr edora por letras por ella não pagas, e eon que 
sobre o pareC(l l" do procm·ador fiscal, o fallecido 
conselheiro Maia, -de que cõmo portadora de 
tnes letras a fazenda publica nenhum titulo pri
vilegiado tinha de . preCerencia sob~e os outroa 
cr edo1·es, e que e lln devia com elle~ entrar nc. 
rateio , a5sfm o mesmo ·governo resolveu 
por ordem do thesouro de 29 de J aneiro de ll:lSS; 
e n!lo se poder attribuir á mrsma fuzend•l, om 
casos como o da presente · quest.ilo, relativa á 
casa faiiida do De11ne e Yoale um privilegio de 
prefere ncia a favor dll fazenda pubHea contra 01 
outros credores, e do n~o &ujeital-a ao raleio com 
ellei. 

« Flcarido estabelecido q!le a fazenda nacional 
não tem o privilegio de preferencia em taes casos 
pela legislação . .anterior &o çodigo do commercio, 
e não o tendo pela legislação deste codigo como
já se ponderou, não se segue eomtud'> que tal 
privilegio dé hy_p<tLheea legal . e prefcrencia attri
buida á fazenda naciowú pela lei de · 2:} de 
Dezembro de 176 l e outra.~. fossem abolidas pelo
ditO codigo, ~is que . a lêgislaç&o deste só se 
refera áS davidas pro>enientes de · transacçliea 
puramente mercanti,;, e não a dividas on obri
gaçõe& que cabem exclusivamente d ebaixo da ju--. 
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ril>dicção das leis· civis, como e-ssas de que rez;ão 
as leis de 17Gl e outras que estabelecêmo o 
privileS(io fiscal, a5. quaes o ~~mo codigo no 
:seu art . 918 reeonheee eomo subSistentes. 
· • A tudo isto aeaesee que se se quizesse 
aUribuir à fa~enda nacional o privile~io fiscal, 
em dividas provenientes de transacçoes pura
mente mercantis, seria elle mais preJudicial ao 
tbesouro publlco embaraçando transac;ções com· 
mereiacs i:le movimentos de fundo de que o go
verno precisasse lançar mão, e estorvando mesmo 
.. s que se houvessem de Ca.zer entre os negociantes 
~ quem o governo se dirigisse e outros, por fica
rem. todos na incerteza. das transaeções rettas com 
o govel'no, e do risco que eorrcrião suas dividas 
rectprocas no caso de não serem {>agas por al
guns delles·, letras q••e o governo t1vesee em seu 
favor. Os agentes mesmo ·do thesonro~ confiados 
no privilegio, e ~o ~smo tem~ emb!lr açados 
por elle, não duvadartao ou senão obrigados a 
aceitar qualq11er sacador; o que traria a .multí
plicidnde- do.o sequestr;;~S, perturbação das oro
rações commcl'Ciaes, e mais embtLra~:os para o 
thesou1·o nacio.nal. 

« Tal li a o_l)inião que a commissáo de fazenda 
sobre a questão · ventilada crê jurldica. Não ob· 
stanto esta sua convicção; est:.ando semelhante 
flUest.ão pendente e devendo ser.sujeit.a a~s tribnnaes 
judieiarios, entende, e ê de parecer que ao. poder 
legislatiYO não cnbe intervir com SUil decisão, 
sob pena de querer arrogar a si o poder da. ap-
plicaçiio da le1. . 

c .Nenhuma duvida séria póde dar.se sobre -tal 
materia para cuja solução -o . poder judiclarío não 
esteja habilitado. · 
. " As leis interpretativas ou declaratol'ias pro· 
duzem de ordinario grandes damnos, devem ser 
promul~adas · eom . grande 1J3-rchnonia, e muito 
tEnto, é conforme a regra de Bacon, unicnmente 
quando 11em injustiça podem re~ular o· passado 
nisi (n casibus ulri leges curnjushtia ret1·ospicere 
possint. 

« Desnecessarias . na especie ·presente sendo a 
snedidn. fedida, injust.a., perigosa, é por demais 
incon"emente no momento que se. trata de uma 
questão ·particular, que vai pendet· do exame dos 
tribunnes judiciarios. . · · 

" Dado o que convém, comtuJo que ptlra o 
futuro se to!Ilem medidas que garantem os ·in te·· 
resscs dn fazenda publica debu..ixo do priucipio 
estatuido pela. nossa actual legislação, que a com· 
missiio . r.ccollhece claro, positivo, e neste sen~ido 
ê de parecer que se adapte . o s egtünte 

PROJSCTO DE l.&I 

. « .A assembléa gera.l .leglslativa decreta. 
<c Art. 1.• Noil processos de fallencla de com· 

merciautes matriculados ou não matriculados, a 
fúzenda publica qilando · não · éstiver colloc.ada á 
respeHo desses aevedores na.S hypotbeses do 
art. Si.J. do eodigo commercial, será reputada ere
dorn privilegiada, com. relação a qualquer outros 
.credores da mesma classe, se o titulo de seu 
.credito fôr de alguma das seguintes especies·: 

" 1.• Escriptos, assignados,. e letras dn a.lCan
dega, e qWiesquer fianças prestadas em ea.11ção 
de direitos, multas e quaesquer outras rendas 
publie~. · . . 

·o: 2.• Contas correntes de .Uca.nee de seus pre
postôs e agentes, qualquer· que seja a sua quali-· 
dade.. . _ . 

« 3.• Contractos de olmpreitada e fornecimentos, 
~u. de qualquer. oub;a naturEza celebrado c~m seus 
àgeótes na fôrma. das leis •. · 

« 4.• Escripturas ~ termos de fiança. prestados 
.a bem de seus propostos, agentes, devedores de 
qualquer natureza, ,contract.adores e assiguantes 
da alfandegn. 

,. 5.0 Letras de siza.s, e as que forem passadas 
em virtude de moratoria concedida 110s seas de
vedores na fórm:t dá lei de !3 de Novembro 
de 1827, e quaesquel· outras dispo,ições poste-
riores . -

G .. • ]'i tulos c . . i?rocessos administratj,vos p.a.ra .Te
pOSI~."es de dtreitos e de quaesqu er d inheiros 
pubhcos. . · 

« 7.• Decisões administrativas quo imporihãc) 
penas pec11nlarias ou obriguem à ind~·mni
sações. 

« S.o Certidões de debito de impostos, taxas e 
t·endas de qualquer natllreza, assim como de 
salarins dos .africanos livres. .. 

a 9.o Escr.iptura de debito ; bypotheca. 
« Art. 2.• A fazenda publica,' p'or seus pro

postos, sendo credora de algum commerciante fal- . 
lido intervirá como parte em todos os actos do. 
processo até a rehabilitaçito do se11 devedor e 
disputará seu direito sem al~UDl outro pri ' 'ilegio, 
que o que lhe dá o titulo ae credito na fôrma 
do artigo antecedente. 
· « Art. 3.• Nos processos dn -tuebt•a e!ll que ·a. 

fazenda. publicn intervier corno credor11, se ·obscr-
varáõ as seguintes regras: · 

" t. a Servirá ·de procurad.o:t fisettl o procurador: 
dos feitos respectivo e na sua falta, outL·o ág~nte_ 
que peltL autoridade administrativa 'coiupotenlé. 
íór designado. _ · · 
· 2.a A proposta da concordàta será previament e. 

communtcada ao procttrador dos fdtos, ou·; que.m; · 
-sue.s vezes fizer e em tempo que este possa r e-. 
ceber .·as nccessal'ias instn1c~ões da autoddade 
superior. - · 

« 3." Os administro.dorc~ da massn fall ida que 
forem nomeados terão por adjunto um fis~al que: 
será o pi:ocurallor dos feitos, ou outro qua~que:r. 
preposto da".fa:z;eAda publica para. este fim espe"" 
ci.a.lmente nomeado. . 

« 4.• Nos casos · de mot·atorin um dos syodi
eo.ntes aer.í. o procurador dos feitos, ou em sua
íalte wn ageute fiscal, nomeado peln autoridade 
competente. 

« Art. <4.• O direito de prelação ·da f~enda pu
blica. fica sempre e etrootivameate subrosado em 
quaesquer casos ao · fiador do devedor , seildo
etro•et uooo. por. este o pagamento do debito",. c s: 
seus ces::uonanos. · 

« Art. 5.• O pri.vilegio de qu~ trata o art. 1<>: 
milita em todos os casos, em que n .fdzonda pu· 
blica possa concorrer com outros credores, assim' 
no fôr,;, commercial, como no civiL ·. 

« Art. ().• O governo ·em s ell regulamento para 
a boa e:tecução da presente da lei poderá impõr 
:milltas até 30:>S aos transgressores. _ 

« ·Art. 7 . <> F i cão revogada!! as l~:s· em contrari.~; 
" Paço da cam:tra. dos deputados, em ·$ de 

Agosto de IS:J5. -Carneü·o d.e Campos. - Silra 
Fe1Ta::." · 

ORDEM DO DIA 

PJ·esidente (i.2 cedlllas) 
. Visconde de Baependy, 6~ votos. 

: Vice·pl'esiàer.te (78 cedulas) 
· · Lu: r. Antonio Barbosa, 61 votOs. 

· 1·· secretario (63 cedulas) 
. F . de Paula Candido, :)I votos. 

· . 2'> secreta;'ia (61 cedul&l>) 
A • .' J. Machado, 52 votos. 

So. 'secretal·io (61 e~:dulas) 
· Lindolpho .. José .Corrêa das Neves, .44 voUls.. 
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41' St-'tT.:ta;·io (57 ccdulas) 

F. J. de Lima, 3S voto.:;. 

Supple11le$ 

1.~ Felieisno .José l.cnl, 3 votos. 
2.Q Sih"erio Jo"el·nandeii. de ·Araujo Jor:;e, !O 

-votos. 

particular, -ó n1ais f'lcil suj~ilnrem-se os inlér,:;-
' ~n<los a qualquer despeza com pol't.adoi'C> en;·la

dos ;\ capital, do que serYirem-sc dos corretos,; 
porque Ull .é a demora e irregularidade deste 
ser\'iço '}Ue prcfercot estas despczas; c quaes. os 
inconn;mentes que dabi l'esultal'l'lo quer a~s m
teresses publicos, qU:e1· aos int.eresses particula-
res, n inguem póde deixar de reconhecer:. . 

E' lido e approvado um parecer dn commis3ão 
de constituiçao e poderes p:tra que tome assento 
como deplltado elfect.h·o pda provin~i~ da Bahia, 
em substituição do finado Dr. Apng1o José de 
Souza, o :;r. Angelo F1·ancisco llamos. 

Contlnú:• a 3a discussiio do or~t>.mcnto com os 
nrtigos additiv.:>s c emendas approvadas em 2• dis-

• cusstio. 
o Sr. :a reta::.: -Serei n1uito bro\'e, Sr. prc

$Ídentc; limitar-me-hei a justificar a necessidade 
de i\lgumas . peqncnas 1nedi<.l•1S relativas á pro-. 
' 'incin de :\!mas. 

Desde multo tempo que os llll'l'&dorcs da minlla 
pNvincla que exp~rtno c~rtos produclos <le la
v oura, como fumos c toucmbos, para o mercado 
desta cõrte, elamiio ccmlrn. os prejuízos que sof
rem nn~ tarns, porquanto, mesmo dando-se todos 
<>!i descontos que J'nzotwelmcnte se podem dar 
para a diminuição no peso dos seus g .. nllros. 
:1ind~ assim essa diminuição é excessiva. Enb'nli· 
do~se ·na a\·eriguaçiio das causas que contribuem 
pat'<' este facto, soube-5() que a pratica seguida 
no mercado desta córte para a venda de taes 
gen.-r~s di lugar a duvidas, . a con_testa~õcs e a 
suspettns; que logo que nqu1 cbe{po esse:; p ro· 
duetos são deposi~ados em certos lugares, e nhi, 
a c01wit;; feito pelos i:onsig_natarios, comparece,u 
<ls compradores de . taes genervs, que depois de 
.:ontractarem o- preço, os fazem conuuzir parn 
suas casas, onde os vão· pesar, e pelo ·p~so as
sim \•erificado é que se faz o pagamento, embo1·a. 
com notavcl differençn pam muito mcnQs, em
bora com reclamnções dn parto dos·· consig•wta
rios; n nada se ~tteudo, o prejuizo é constante 
e certo, e este facto se dá ha · m ttito. tempo e 
pcnnanentementc. 

Assim pois tiilla mediJn quo t enda n põt· termo 
a · est~ mal me parece de justi<.:n; e eu tomo a 
liberdade do. lembrar ao nobre ministro uma que 
Dle parece nt\o estará na sua alçada, mas para 
cuja. adopção eu peço a cooperaçdo e esforços do 
nolm' ministro o vem n ser o estabelecimento de 
uma halança aondo se J.leSem taes generos antes 
de serem vendidos, m~dmnte o imposto de nma. 
ta:t::\ rnzotwel, que de muito bocl grado pagat·áõ 
os l:wrndorcs mineiros, porque com isso muito 
luerarúõ. 

Se o nobre ministro nlt~ndcr a estas observa
~ões, e fizer com que S('ja t omada uma medida 
ne!tte sentido, prestará um serviço aos lavradores 
de !\Iinns, o ao mesmo tempo pmticar:i um acto 
de justiça. 

P>l~Snr('i agQrn n jnsURcnr outra pequena me
dida l'elati\'alnentc a cot·t·eiQS JJa provincia. de 
Minas. · 

Senhores. sendo o serviço dos correios desti
nado n um fim incontesta\•elnHmte util, qual sej~ 
a facilidade d(lS communica~ves, esse fim não 
.será· nttingido uma: ,·ez que não se faça com a 
necessaria regularidade e prestela o _respectivo 
t1·abolho, facto que infelizmente ae.,ntece em. al· 
~ns pontos da província de J.[inas. Municípios 

·· lia, o bem importantes, que com e:.:trema diffi
culdade se communicão com a capital; e mt>smo 
nns com os outros, de maneira tal que muitas 
vezes h::we!ldo negocies n t.-ntar na ~'lpilllt IJU 
relativamente n serviço publico ou meramente 

Alguma medula portanto a est~ respeito scr~o. 
<lc muila con venienci:1 ; lembrare1 que a cr~açi•<> 
rle algu1nas· agencias, e ao mesmo tcn1po !1 f}' 
XI\Ç:1o de algum ordenado aos agentes rem~d,_a.na. 
muito este mil!, porque é sabid•> que nlio extslmd.;,. 
actualmente ordenado algum fixo a. estes agentes. 
não ba quem queira servir esse cargo, c s.e alg~m 
o faz u:io sendo senão por n1e1·as cons1dcl·açoes 
particulares, nã,, se pódc exigir p ontualidade no· 
cumprimento dos seu> dev•rcs, e se se faz al
guma adv~rtoneia o.o ogcntc~ ellc exo;tcl:a-se do 
cargo c ·uiio lia. quem o quen·n substtiUtr, 

Portnnto, a cr~lio de agencias e ti:l.açiio de
o~·dcnudos n es;;es t~gentes me parece · de neces
Sidade. E' verdade que trar. uespezas, e C\1 ~ou 
amigo das econ..,mia;; mas entendo que cvstar-
desp<'zas ·nacessarias ni'io é eeonomin . . 

Ftlrei tamLem um pedido no nobN mllllstre> 
sobre o11tt·o ponto. En~•·u os muitos ~cneficios 
liberalisados pela na~urez~t no nosso ·pmz, sobre· 
sabem us nguas sulphurosas thennacs e ns Oj;U~s 
gnzozn~ Iuiu~raes existentes no sul da provmc1a 
tlc ?<Iinus. Estes dous preciosos ~'lns tem F~ _pres.
tado, c continuão a prestar mmtos bcnehcws a: 
humnnidnde, especialmente as · nguas gnzozns, por. 

j 
isso t) Ue e~tns existem em condições de p•·estw.· 
esses b<Jneflcios, _o q. ue infelizmente ni\o. acontece 

. com n~ aguns thermnes; po1·quanto, . -~pcznr de 
· qne o quad ro da~ molcstias a que çony~~n o cm

prc"o deste ·excellentc meio thernpeuttco . seJ~ 
pe<[t1cno, t:tcs são os rheumatismos; c as alf~c
çõeo de pclle chamodns dorthros. mas nem por 
isso deixttndo ella;; de sc•·, como são frequt-ntes 
entre nos, acontece que p~lo u~t.ldo de abandono 
em 'lue existem t:uis oguas nã~ se pôde r.olh~r 
de sen uso os bens . de que sao . capazes; poiS 
que existem cllns cu1 .um lugar aesab1·igado, 
onde se não encontr11 uma ensa; distante cinco 
len-tlas da povoação mais proxirna, em ·que se en
contr•1o ns p t·ovisões indispensaveis. Entretanto, 
cumpre confessar <;.ue, npeznr de tudo, os infeli
zes que á custa de sac•·ificios tem 1·ecorrido a 
este meio t.Cm sido bem succedidos; rec·olir!lnd<>· 
se·os movim~utos, dos quae.:; ,;viào ha mu~to 
prio:~dos, c com este melh<!ra.~ento ta'!'l>em .o 
ulliv10 de dó1·es quo os oppnmw.o; c ma1ol' se1·m. 
s en1 duvida o numero dos beneficiados se outras 
fçssem as condições do lugnr em que · ex!~tcm 
us <1gua.;, E' sobre· ísto que reclamo providrm
cias. 

Foi tendo em \'istn os beneficios que· :i huma
nidade p<~dião prestnr essns nguns que o. fallecido 
St·. senador Bernardo .Pereira de VMconecllos. 
off.a1·eceu no senado, creio quo em 1845, um pro
jecto q ne foi conv~1·tido em lei, consignando dua~ 
htel'ia.s ~m beneficiO dcstns aguas, tanto de.s ga
zolas minaracs como d4s thermaes l<Utftlrosas. 
lot~1ias que. n:io sei por que futalidnde, até hojc-
nrlo tem sido cxtrahidas. · 

Peço portanto a in tervenção do n obre UJinutr<> 
par;\ que csoas loteriaa sejão extrabidns ·o mais. 
brovc possível, o tenhão o seu conveniente em-
lJl'C"O. . . 

Direi ainda ·duas palavras ãcerea ·de um object<) 
que me. p:trc_ee digno. da attenção do nobre mi
nistr.J. Infelizmente não se -pôde contestnt· que 
ha dous annos a esta parte, es,J~Ccialmente no ann<> 
passado, as províncias do Mmas~ S. Paulo e Rio
de Janeiro tê<lt sentid<l o 11agello do. fome. At-
tl·ibuem uns es~e mal á falta de ·bra~os, e outros 
:\ ineguldritlad!l das e~açõe.i, opinião . esta que 
cu cvmpartilho. · 
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Com effi~ito, .senl,ores, ~e sc-altewler que a base 

da alimentação entr.; nós 1!1 o milho, pois que 
~.om elle se engord.íill os porcos e se criao todas 
as a~es .do_ nosso eonSU':fiO: se se attenJer a que 
ore nao -derao ·nuotes ultunos dons unn .. s as c,.,n. 
diçues :wcessaria~ p:n·a um" boa colheita desse 
c~•·eal, v er-se-ha que c i ine,ulari.lade das e;;
taçõ_es,. e n:1o á falta de hraç~s, que deve sm· 
a\tl"l~u,Ja a fom;, qne tBm huvidu. )la,, sem 
excl mr, e antes rec<>n hee~;nJo que a falta de 
braÇOS deve UCtUar o:ora "t'nl diante nessa f<)lllC 

cllm _1mtiLo maio•· ellkacia, eu cm<·ndo.que ai"'UIU1l 
medula preventiv-a se deve aJopt.J'. N'iio ":~cria 
.Poi~ conv~niente que como fl.uxilüu da un1 cereal 
se. eii~ctuasse enLr" nós a plantução d.; um outr.,, 
CUJO amttnhu fosse 3M nlt:'·smo tnnpo rnais facil.,. 
c ~m que pudcs:-em umpr~gar-.;,, t•)dos os braços 
rna.1s ou n1enos 1.dosus U ~ un1 ~~ outro sexo~ Grei') 
q!lc sim; .e é assim que alguns fazenJ~iros pro
Y!dentc;; tem recorr1do como a!lx;Jiar a um outro 
gcnero ele alimenta~:<o, a -mand ioca e batata , na 
q un l têm adtado na5 oecasiões cl"i tiens, nas octn
siões eltl ·que a fome se faz <entir, uma g1·anJe 
vantllgem. · . .. 

Não seda p<•is ·convenient-e que por intermedio 
das camaras municipacs se >1eotisclha3sem os dif
fercntes fazentleiros a que eff~ctuass~ cllm um 
auxilia•· a pltmt:lçõ~s dest~ ll••nero de que tenho 
fallado? Parece-me que sim. N:lo seria i,.ualmeute 
convcni.,nte tJUe, por internwdio d>~s0 cn.maras 
mttllicipacs, _se informasse o governo de quaes o" 
gcneros de •ndustri:t quo têm florescido nos <lif
f,;rcn~ca muuícipios, quaes as causo·s que poss:\o 
conconer pora o ~~u deseavolvimento e quae~ as 
que obstão, para se tratar d~ promo~·er umas e 
:remover outras, de modo o. au.,.mentar as diffe
l"~ntes íudu~trias? Pru.·0ce-me (jne seria couve
mente . 
. ~· sabido, _POr exemplo, que em o.lguns muni

Clptos florescta, em "utro tem_PO, a criação dos 
gado~ v .. ccum, lanigero e sumo; hoje em dia 
acontece u contrario; esses municípios achüo-s~ 
em estado de r~trogradação. N-iio seria, pois, con
veniente que se examinasse quaes a~ causas que 
ohstno no seu dt~senvolvimento p'\ra que, remo
vend,j·as, se faça com que elles progridilo ? 

Disse en que hoje com mai~ efticacia deYemos 
reeci.ar os ell'eito_s da. falta de b_raços qne vamos 
sennndo. Em verdade, ::ir. presrdente, se stteJL
dermos a qne as differentes emprezas organisadas 
entt·e' nós t.ém desviado ·da lavoura um grande 
nnrnero de braços que se empregavão na cultura 
dos generos alimentícios, devemús receiar que 
d'ora ellJ diante os eff~itos da fome se t<wnem 
mais sensíveis; Assim, pois, uma m8dida que 
tendesse a dar á lavoura os braços 'l,.lle della 
t.ém sido desviados, e de que precisa, me P•Lreee 
que seria igualmente conveniente 

Eis o pouco que tinha a dizer. Aecrescentarei 
ainda duas palavras a respeito de um assumpto 
sobre . que j{l fallou o meu honrado collega, de
putado pela provincia de Minas. Abundo em suas 
rdéas; estou persuadido que o estado. sanitatio 
da cõrle é muito sotisractorlo ((apoiados); e que 
as medidas que ~m. sido tomadas p~lo goveEno 
não podem ser consideradas senão como preven· 
tivas, como proprias do um governo intelligente 
e previdente. (Apoiados.) · 

Tenho concluido; 
o Sr. Su,yão Lob~1>o:- St·. · presidente, 

nns circumstancias. em. que se acha o paiz ao 
governo incumbe uma brefa muito importante e· 
melindrosa. Especialmente nesta. parte do impe· 
rio, na co~.piLal, ~ circumsLancias se t•)m levan
tado por um modo. o. desafiar a mais séria attenção 
do governo, a chamar todo, o cuidado, todo o zeb 
que a aJmioistração deve l_)6r para acudir a um 
estado que realmente ja e · muito sério, ·e qne 
inCelizmente ·talvez ameaça de IJe tornar terrivel. 

TOMO 4.. 

E o que tem fdto o governo, Sr. presidente, 
nas cir<'umstancias :•etuaes-? O nobre deputado 
•zne acaba de occupar "- attencào da camara con
cluio o seu discurso dando um t"stemuuJ.,, de 
iuteira satisfaçàú pelas medidn.s qu-J o go,·erno 
tom cu• pr•:g:do n '' qua lm actual. Em parte, 
::5r. pr~sidcnte, acompanl1o o nobr" deput·•du no 
juizo fa\·m·avel •Jue fez a ,-espeito de certas me
didas !' do zelo que em parw o gr)\'drnr, des
cnvolv•~u para attemler :10 gmnde assuLHpto da 
sau•le puhlicu ; mas. ser(~ bnstante tudo 'luanto 
fez O g1)V€l'HO·? ~e1·â -hlt<:irttmcnte satisfllctut'ia a 
conducta dv governo a tal r~speito? 

E' o que eu me io•cumbo de considerar. 
St·. pn~si •lent~, ha nm ponto muit'l inter~s:>ant-~. 

c que sem t~uviJol a!~u1no\ desde lJgo Uc'\'"i;t ter 
chamado a atte11ç:io do gnvernll, quando a sitnn
t;:io se tem apresent.tclo · t:1o carregaua couto- se 
ncha. . 

E' fóra de clnvida, meus ·senhores, 'lUe so já 
se sofl'rd muit.1 da es.,a~sez o !la ca.-estill -dos ali
Tnentos c0111 :l n.meat:a nHlito :-:.órin de nma opi
demin desastrosa a descnvoh·cr-sc nBsta capital, 
dcvu ::~ubit· ntaito mais a fi\lta de geueros ali
llHmLare.<. Dos princip.1~s t eleiros <Jne 11\Ja<têcem 
esta ci.lade devcm•ls conjectut·ar como certo qne 
com maita dí1liculdade , se n:l:o impossibilidade, 
terão de continuar os ~upprimentos : mal que 
r•,heg:1r ao interior de -iVIlllas, de S. Pan!o, a 
attcn·ado ,·n "''ticia .-!~ uma epidc>milt, naturul
menoo os hnmens do interior -fugirt\.() de con
corr.,r pa.·a. esta capital. 

I O Sn. :SrQu<:m,, QG.:moz:- Apoiado. 
1·-" O Sn. SwXo LoD.~-ro:- Por ahi se póàe calcular 
I a que e<~ado de esca<sez che""[Lrão os Yiv"res: 

I 
e o que tem feito o gove•·no a tat"respeito, Sr.- pre
sideute? Eu niio me ret\rn. exclu;;ivnm~ntc n este 
ul ti•no perivdo em ,1ue nos achamos : mas o go
vern<> devia ser prev id•·!llte, pvrque d~ ha 1nuit<> 
o mal ~e tem feito •entir, e não estava fóra 
<l!is provisões de um governo discreto quP o 111al 
podia umit•> empeiorar: no emtanto, Sr. pre~ente, 
_pende perante (I governo n ~pprcwaç,io dos c -ta
tut"s de ·uma ~ociedau e anonyma q.te em· grande 
escala p..ojecta u•·gttuisar. sc para. o abastecim0nLe 
das carnes verdes a esta capit>tl, e no entrdanto 
h a um ann•> que o governo reflecte c estuda sol>re 
esta mate da. Tendo ouvido o procurador da <:~rõa, 
teudo ·uuvido por '·ezes as sP<>.ções do cons..lho cle· 
estado, e até o consulho de e..-tado em plena reu
nião, o governo nada tem decidido a este t-eS· 
peito! Sr. pr~sidente, não é meu proposito emittir 
JUizo meu sollre t ,<l materia; r.Jcontle<;o que ella .. 
é grave e melindrosa, sei que existem opiniões. 
muito respeitavds em sentido contrario ; mas o 
que é fóra de duv-ida é que é indispen~avel que 
o governo tomasse a tal reiôpeito uma Jecisiio como 
cumpria. Não se pôde p•·ocrasLinar por t11l molv 
um negocio de semslhaute importancia 

Ou se julgu& por um lado conveniente a organi
sação de uma tar assnciacão, para em gran-de es
cala tratar de nm objeeto que ts.nto int~réSSa o
pul!lieo, reconhecenJo-se que nas cireumstancias 
actuaes uma tal a.ssoeiaçR:o podia prestar servi-
ços valiosíssimos, porque Caltando o eupprimento: 
ordiuario da remessa de gado do interior para. a. 
capital, esta associação dispondo dfl um grunde 
capital e de :tmplos roc.ursos, poderia, por meios 
pr<>prios, provocar a vinda desses gados, e por tal 
mod<J assegurar o abastet:imento de um genel'O ~lí
menticío de primeira ·necessidade e do q11al não
pód.,_ preseindtr a nossa populnçii.o ; e -está 'i;to 
que o governo tem procedido muito mal em não -
approvar es~e~ estatutos. 

Ou se julgue por l)ntro lado que nãu era con
veniente sanccionar-se, segundo a n~tureza e ín
dole da materia, a o•·ganisaçiio d~: uma tal aossocia
çtlO; e então tambcm era indispcnsavel que o· 

'1 
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"(•Vct·no desde logo deci.lisse a e,;tc r~pei to t·epPl
find" a pretençãn, pnrqull 'l YCrdad:.: é que em
qun.nto:"!!J_~~r lltua. s:crnellutnt..~ pretcnçao, i!tJJI]IZ;"l1rttl 
.:•st.hret' dopendent-.e Ja deci~~lt) do goyernC', n1uitos 
indivíduos ();ll ' tah·cz St.l pr ... ,ou?.es~e'n a -PUlpr~hen
der e1u nul.ior ou mN101· escala ~spacula\."'ti~s n.~sta. 
industria, .que d~luanUa tl~rta.s predi::.;postç{hl .. , ga~-. 
tos !le in~t.aUaçJio, etc., se UJTct•:io com: o receio de 
1.tn'a cml•~urreucia. que, scntlo f...:ita eut gt·õlude es
cala,. os 3-lllCa4:a de t·ui na. 

E é vist •, ~.-. l'l'<·sidllnlé, •lU~ não ha razão ne·· 
huma qn., inhiba o gove•·no d.~ tnuHtr uma dclib<:
raçiio a e:ste •·espeito, tanto mai;<quallto é """stanta 
'l'"" o uobr~ lllini<tJ'O do_ imt•cdo ê nbundant~ de 
pr111U('$~M~,. t~nl S.S!i!J\rel'~lA.;Q~.:.'$ d.t~ tOL'J.l~\1" O. f!:5le l-es
peito utna dl!cisão. 

O SR. Su,~m:m.t Qu<:moz:- Apoiado. 
O SH. S.< vXo LollA.l'C>:- E Jlf>L'tanto, Sr. presi

dente, ra7.~o não t<'llh<J p:t•·« poucle~ar que.'' go
Yerno ,-obre este nssumpto n:1o t~!ll s1do pt-e,·~tlente 
c prc:vidente? Qnú h a ·Ulnito a Yeparn.r-se e a c~n
sun::ax-s~ t~nl. ~sna cond Lt•~ta t1lll rola~ão a unl objecto 
desta impcn·ht,,ci:-~·? 

E, ::>r. pr~sid~nte, s:llto desta m11teria pa.r:t uma 
outra, 'lU L' infelizmente te1n mu_iia cuuuex.?'iu) e que 
no entrc~tantu parcc~e S;Jr o seu extremo ('pposttt. 
Se da questlo da \'iua; ou do que é inLúl'essaute ú 
\'ida uo cídnc:hlo, ~u p6sso a considerar a ac~:io 
do "OVernu 'lltanLo ll<) qu~ propriamente diz l'<!S· 
pcit~ á. 1norte, o t)lle t!?tnos a l'er e a es1rauhal· 
no pl""cedimonto do govc-t·n·>, Sr. pt·~:o:;idente '? O 
~·oJ·po legisl:-tth·u .autorisou o ~u,~e•·no a. l'efnt'llli.ll' 

a tarifa dos g:astus llns cntcn·am.cntos, foi isto 
<ul> <•ujecto c.;u:;iclcrado c rc:s<lll·ido pelo corpo 
legfs.iath·o ; <J gorcrno prdp~jr. <-JlH! o scrvi~o, Fcllo 
mt1do pút'que se ·achava r~gnlarisado, ni\o era 
Su:o.tenL~LYCl, :p~)J'r]_lle ·havia UUI I~XCt'S:o;O de gfl~t.t1S~ 
que ertl de mist~r occon·er a ell~, e o corpo legis
lath·o, c'":nfian._lu na di-iocri~::1o do governo, o atlto
rls.:-u anqJ!a"."'nte para rdoru1a1' a ta1·ifa tlestcs 
-g"a;;tos. E cnmo Cl)\Te5ponl1eu n governo á con
fian~a do corpo legisl:ltivo ? Com uma ta.ril'a ve-
xatoria. · 

O ·sn:" PlmR~z :- Apniatl.o. 

O SR. S.n·A.~ LonA TO: -~iio se limitou n fazer 
u!lla alteraci'io. qu,, até c.m·to ponto pl)dia Sél' 
raz'la,·el : o nobre ministro treplicou, quadl'up[i· 
eou, (Juintupltcou a muitos respeitos esta d"s· 
l>~za., elei'OU-a a um ponto Ull qne rea~mente 
se torna. um ve"ame: insnppo1·tavel. [A210tad~s. \ 

Sr. pre,;1dente, de\'€ el'tal' na lelllbr.;nça das 
pess.,as que att~ndi:rào para a discus:;ão que houve 
nesta casa, mediante a qual sa realisou. este 
ser1·iço autorisando-sc um nwnlopalío, cl,m,1o-se Uõll 
l>rivi1e!l;io exclusivo. Parece-me que ainda estou 
-om·indo as ~·azõe~ qne com tanto 1•igor, como 
conelndencia forüo expostas pelo nobt·e depnlt\do 
pP.la prn...-inein da Bahia. que entii.o l'epl'ese;~t.ava 
nesta cam~m a pro1·incia· dé Se1 gipe. 

O n"bre deputado dizia : "~ão se deve rec~iar 
do monvpolio, do um privilegio exclusi...-o em t->l 
assnlllptv. porque est~ de sua naturez;t exi~t~ em 
tnl materh•, na qnal niio se utl. g.-un•le con~ur
rencio, porque a materitt po1· sua natlu~r.<~ a•·
red;l o g~r"l; meia duzia .J., e~pcculado,.es sô
m~nt.c trat~o d~ tírt~r lucros e especulão COill 
"' dc»gra~a das f:unilias ; uest:ts circun,stancias 
nilo.J se regatêa ; a família que soffrcu o ~olpe 
dR ~rda de urn membro caro, aceita a !e1 que 
lhe lnlpõe o espccuJ:a,Jor ; o governo toma1...!o a 
:oi mediata ou imrnediatamcnte n administração 
sobre um lal assumpto proveni. de modo il 
que o serviço se faça. ccilll yroteeção ti.s fami
lias, qu., nâo najão cspeculadorcs que lu.:rem com 
a des:p-a<;a dellasll ; e então tirava o argumento, 
-e foi talYez o mais com·incente, d~ssa carestia 
dos enterramcntos naquella qna.dra critic~ do an~o 
<le ltl50, em que preços fabulosos er1i:o extorqui-

dos fts familias para fi.U" os enterrramentos se 
:fizessenl.. · 

E ago•·a !lote-s~ que a tarifa do nohre mi_nis
tro d<> imperi<) foi busc:u• eSSóS preços· conSide
rados fubulosos, d·c motlo qae o me>nopolio, creado 
o pd,·ilegio ··:>.:chtsivo dadu para estú st>rYiço, 
se tor11nu ntnn. especulaço.ii.o lncl'ath-n, c(Jnvel'teu-sc 
em fnnte de re11da aquillo que não devja ser se· 
não un\ meio índispi'nsavel para satblaçào da 
mais triste n•'cess1dade ... 

R1st•{ ler á cnm,w.< algumas addiçõ .. s pr••]lOstas 
na tarifa do governo para que ella V•'Ja c r_C<;?
nbeça todo o extra<>rdinari<> rim do): "Um ·ca1xao 
~oh.,rto tle ~ecla. prGta bor,tada do on•·~ fino, for
,.,L!l<> 1le setim branco s•1pcrior, guarnecido de. dua:s 
ordi'IIS de g~tliio do omo tino de 22 a 24 hnh;<s 
d'" larn11ra com seis ar'"'·)las de metal lavradas, 
e w<k·âJt.l dourado, entt~gnc em casa do finado. 
s~ndo at~ GO polegada~ 4,-l()$, por polegada de 

. excesso li~ ! )) 
Note a c'lmo.ra que o preço de .tal caixi'i..,., <lU 

cous~ equivalente, em tempos o.n~crio,·es ao mo
nopolío, ~~>gula.-a de 120$_ ~ 130~ ; pela ~ntece~ 
dente tanra custavu o CillxM do . l• clas,e, até 
W voll~gadas, üGn ; e d11hi pnra .. cin•a proporei o· 
nul111ente at~ í5 polleg->~.das, 8ôtll ! 

Ül'll senhor~s o corpo legisla.üvo ;\utorisou ao 
go,·en;o p,•ra altera.· a tarif,, no 'Sentitlo U,tl alte
ral' (L ta~ifa nv sentido de ale-ç-al' t\ rMmt-.l <llll 
"rJem ,, equilibra•· com a dcspoz~>:, e não p~t·a 
que e:>ta S <l triplicasse e qun h·uph.::a.;se com lll· 
quali1iea.vel •:~xa1ne dos particuhues. Q11em ~up
pt}z, vot.~ndo tal autoriSAçt1o, que o go,•erno fi7.C~'> e 
uso <le\la pam eleYar uma despez:\ d., 12US . a 
V>OS em temp.1 antel'ior ao mo11opc•lio, e de 6>$ 
na J• tul'ifa Llest<:, a 480$ t! I . 

O Sn. FERnu:- Até se pa:;a a1uiilo que 11ão 
se hz. 

OSR, SA.Y:;i:o Lon.no (lendo):- ,.v,,hiculo~: ca.rro 
de cr>l uuwas cou1 esttado ric:mu;,ute <lourt~do, ~te., 
l::;()SOOO. » 

Sr. presidente, em un; tempo. em qu~ niio h~
~· ia esse monopolio, esta b~m llllpl·ess:. em l?!l
nhn lemht->>~l~a a despez:t que ftz por occastao 
do f;tilecimeaio de meu pni e m~l, o que ac<?n
teceu nãn ha muitoll annoi'; h~mbra-me que atu
'"'Uei o carro m.tis rico que hnvia nasta c<n·te, qll.e 
~<lstou tão somente 100~. Isto era no tempo Pffi 
que nii<' havia monopolio; nQtai, senhore>, que 
nesse tempo, qu;mdo mnis de uma dez~na de espe~ 
culadores ltavia., os qnaes tinhão aprestos seme· 
lllantes, un1 <Jbjecto c0~10 um earro ríc? de co
lunmas era negocio mmto çaro, e era "'sto que 
o individuo ·que não tinll<~ o m('nopolio, que 
uma ott outra vez aluga,·a o seu vehiculo, devia 
tirar tlt~$·s:ts occasiues '' m aluguel q ne clleg&sse 
para satisfazer llS despczas que fazia, e para 
dadhc al«um lucro; estabelece::odo-se o mono
polia, ess;; desp"za uma vez feita, tem .o seu 
cruvrelio efiectivo, não e uma ou outra vez que 
es,;e ca.rro ,;e aluga, touos qaanLos mor•·em. na 
capital do impet·io Wm de passar por essa fiem\; 
c então, Sr. presit..lenw, ê · nestus circumstancias 
qll.e se duplica o pre~.o pura o mon~polista, c~ 
rcbçiio. ao tempo do. ln·re concurrenCl"'-, c se ·tr~
plie•l u preço de Uentica despuza, s~g.x01do. a pn· 
Lucira t.a~ifa, que era de 60~000?) Esse preço de 
l$0,) Jtii.o ê cl>vrbilantíssimo? (Apoiado•.) 

Senhores, é evidente que por este modo o go
\'erno, com esCJtndaloso despreso de todas·· as 
•·egtas, e não tendo em· consideração o . estado 
de· desolação das f11.milias, e<1m muito desemba
raço, com muita· .sem ceremonia converteu em 
fonte Je lucn•s um objectc> qiX~:·por sua uropria 
natur,7.a de\"'~J·ia impôr -~ommedmiP.nto; aev<?ria 
merecer outras atteno;ões da JlRite do governo. 

« Unrmagcm da >vid1·o pura ·estado, etc., 3611, 
Mnpé para o paroch·o c sachristii.o, a dous ca
Yallos, !H/1. ~ 
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·Ora, Sr. ptesideuw, uespezas desta ordem:

Um .coupé para o parc>eilo neomp::mhar o enteiTO 
por 21$, islo e, O frete de um tal vebiculo pOl" 
~spnço de du a» ou lres !•oras, 24S. 

Da.r-se is\Q ;lO monopolista nesla capital B.<Jnde 
se alugiio os carros rll ais ricos por uru dia in· 
tciro de 10 até 20$000! Islo, seullores, não tem 
explica~ão. Todas as out1·as v.n·bas de despeza 
de serviço funt;bre siio fixadlls com o mesmo 
exce~so ; e ainda mesmo nas da~ses i;•fm·iot·es é 
exorbituntissima a <le,;;p,•za. regulada. 
~ote o nobre deputado que fui o distincto ~;u.;

Wnt..dor do regularisação deste ~Qrviço qual foi 
a intelligenda e des~nvolvimenw praliC<l que o 
govel"U<l drlu ás suas b~m deduzidas razõe~. como 
a~ familias lucnirão com scm~lhauw o1·den1 de 
cousas! - · 

o> r. presiclcn~e. nii.o vem fó1·a de propo;,ito ccm
sid~r•JÇÕ<~s semelhantes nM circumstanciru;; ~m 
que nos a.chantus, quando se fulla ~m uma er>i· 
demia que feli.,cnLd parece ainda. se não .!~sen
voh·eu, e De,js pcrnüLtal. quú não se ,]Asea"-oh·a 
entre nó,, o que é muito d~ esper,\r, segunJ.o o 
juizo dos medicas d~ grande autoridade; mas inre-
1 izmente com~ se receia a in,·a~ão de uma epi,Jemia, 
pat·cce que era um acto muito ace1·tado r~clamar a 
utte11çiL.J do gov~rno pttra e.;se obj~cto <:> pe.lir-lh<! 
oue procure em.,,lda.r os exceS<<>S da sua obra, por
que não correspondcu á. confiança. do corpo 1<:
ghlath·o, e é muito vexar e uffligir a população, 
9.ue tem d·irPi~v de t.;r todos os nlliYioS quanto 
11. cari<iacl~ clll'istà e á solicitude de ·um gQverno 
sensllto lhe deve prestar em tão criticas cir~um
stancías. (Apoiados.) 

!:>r. p,.esi<lente, eu sou inteiramente da opinião 
do meu nobre eollega reptésentante pela Bo1llia 
que llontem t:l.o doquentemente ... 

o Sa, FEttru.z :-Obrigado 1 
O ·SR. Sw:\o Lo:BJ.-ro :-... faUon nestn discus

são; e11 eu tendo que a camara. municipal é a 
entidade competente pare cuidar e zcia.r dú a~ seio 
da mdade, d!lqu.llo· que é propL·inme•lte policia 
municip"-1, não f"! ta. zelo, nem diligencia nem 
inttllli"ene.a aos actuaes membros da camnra muc 
nicípnY des~a cida,Je. (Apoiados.) Scjão elles pol·· 
tanto os encarregados e ajudados pelo govcnlo no 
·desemp•·nho d.e tSua tarefa ... 

o Sa. SrQUEHU • . Qusrnoz : Apoiado'. e não 
contrariados. 

O SR. SAYÃo LOB.\TO : - Se o governo entende 
que os meios de que a camai-a. dispqe niio são 
sufficientes para o desempenho de semelhante 
serviço nn quadra aetual, o governo que a ha. 
bilite com esses meios extraordinarios. qu~ não 
tem duvidado emp1·o;gar em outras ·ch·cumstan
cillil, promovendo uma verdadeira invazão e até 
um conílicto e.~pa:ritoso da· acçiio da policia pro
priamente dita com a eamara municipal; tanto 
mais quanto, senhores, não convem dlstrahir-se 
a attençào da. policia dos obj .. ctos que ,lh<l sã'' 
pmprios, os qna"s são bastant.; paro occu:pal-a 
exclusivamente. E m~srno , fallando post fàt:ta, 
n~o reconbet.o que esse en,.aio ·feito pcl~ nob1-e 
mi Ristro produzisse· al~m bom re$ultado, por
que, ~r. presidente, nao fallan•i<> nesse espt~lha
Eato de que. fez menção o nobre deputado pela 
Bahia, e que realmente não trou~te grande cousa 
para o asseio· da. cidade,. não me lembra. que se
quer alguma id~a luminosa fosse concebida, a 
bem do a.;seio da ddade; o qti.e houve 'de m!lis 
notavel foi a pro.Posta de conversao dos cortiço.;~ 
em latrinPs publicas! Nunca se erocurou fazer 
do systema .bomaaopat!Jico applicaçao mais e~tra-
'Vagallte. · . 

Sr. preaide~tte , .. ainda voltando ê. ponderação 
daa circumala11eias actulll!ll deal.a capit.al do impll
rio, eu. mo dirijo ao governo peclindo-lbc tvd..ã a 
~ua at&onçito 11 Cllidaúu 11 respelt.o da pop11l11ç~<J 

desta capital, e especialmente daquella.3 chtS.,e;; 
l1u.e tlltH·ceêtu mà.is a protec~iio rlo go,~t-~l·nu ... pl)l" 
issü mesmo qu.e mais pr.-dslto della. Omsta-me 
Sr. pr,,sid~olte-, 8 parece-mo <tUC já algtlll<i f<lctos
apparecériio, que boa pc~rte Ja guarniçiio da. 
tropa tle linha d~Jsta ci<la<le tom t!e ~er remettida 
P'lra füra; :!00 praças j:l. partir:io par., o Camp:
nho. e ce!Ítv e tolnto..s para a. praia Vermelha. 
Ou\·i fallar qu~ se pt·~ut'á oce01"1",.·r ao servi~o 
díl. gu.a.rniçlio da.. eapi1at c.üm D. guat·du. nado nr..l,. 
disp~rsanJu-so a trop·~ de li nh••, por issc) que su 
entendia quo o~ cot·pos uiio devli'io perlllanecer 
agglo•nerad.t:; nos re:StJectivos qua.·t.Jis, e as.shn 
ex.postos ao ataque da epidern ia se ella a '}lli se 
desenvolvcss". 8e11hnres, a tr<>pa de linha pela 
natureza de sua ÍllStitui<,;,(o é mesmo Cl"cada para 
prestar es~es serviços dilficeis e arl"i:;caoios. ;Apo·ia
<.los. J Ella tem a sua alim~utàçi"io• segura e us 
meins bastantes pa~" não sô ~ubsistir, con1o 
tambem condliar " bem-estar compativel. ;-.;ôs 
outt•os que temo-; influen(_~u1 na dccislio du-.5 ueg•j ~ 
cius publico8 ~ ~.Hnns l)briga.ção de n.tten·;t!r cOuL 
toda. a solichud~ para que s.:: lu·omo\"a todo •l 
possn•el bem-eeta;· dn ~rop<t de lmha. 

Mas, Sr. pn·sideu~e. u guarda nacional, cotn· 
posta de m·ti~tas , d·' opc,·arios que precis<1o Llo 
s~u trabalho ele ca•ln dia parA occorr;:r i< sua 
alim~nLacão e subsistencia, que importa despe
zas sempre cresc~nt••s n~.>ta capital, ameaçados 
dessa invasão da epidemia, que naturalm~nt~ lhe~ 
·trar:~. accr0seimo de des~eza, e míngoa, se não 
inteil~ falta de salnrios; a guarda nacio11al, por· 
moll•> nlgmn, •leve assim ser exp<rsta e pr~ferida 
para um servico a1·duo, penoso c arrisca,tu (mui
tM apoiados) : é dO p cnto ·d·e h?lll"ll. é UO b1•io 
militou, qne a t1·opa de linha ~eJa •na.11 tida nesse 
pontú Jlel·ig•'.so, se é. quo h a :Perigo ; · ê esse o seu 
dever m.lechnavel, e es,;e o seu. posto ele honr-a, 
ê es~e o se11 di•·eito. . 
X~n se queiL'll po1· um calcnlo que eu.· n;1o s eí 

qualificar que a tr •Pil de linha s~ja substituida 
p .. ln co•·noraçào g~ral dus cidadão~, desses ch.,. 
fes de familia, de.;ses homens _qu.e constitu.,m a 
mas5:1. da naçi"io, p:u·a s •bre ~lles recahir e p<Osar 
o serviço, qu~, . n:~o fallando de circumstaneias. 

extraorninarias, é já quasi insuppal"tavel. (A.poia-
do.q . · 

E aqui, Sr. presidente, tem todo o cabim~nto-
ain la · insistir com· o nobre ministt·o · <la justiça 

l 
a r~speito do juizc q.ue S. Ex. fórum Ja insti~ui

. çíío ela guarda nac1un•~l. Não se enttl:lda, sc
nllor1l~. · que os gn•\•·das naeionaes siio ~oldados. 
na ~xtensão da · palav1·n (apoiados), e vivem 

li nes~a ~uhordinaç:lo, neol'<e rigo1·, nesse captiveiro 
milita~ qu() a neces8idade da disciplina im't><i.,. 
para com a milícia paga. 

Senhores, os nobred deputados representantes 
das ditrerentes províncias que residem em sUM· 

I
. localítlade~ resp•~ctivM , tal vez não fação uma 
idéa. ~xact'l. de qual seja o· servico que ordinn· 

I 
riamente pesa sobre a gua1·da. nP.Cionald<lSta capital,. 
po,.qu~. Sr. ·presíJente, ~m quQSi todo; os outro~ 

l pontos do imperb a gllarJa uacionru é m~is no
minal do que 1-cal, é mais uma instituição agei
tad~ ·para autorisar _ o goveruo. a dar putente!l ,. 
"do que mesmo para prestar· um serviço real e 
v~rdmleiro. ·Ma~ na. capit••l do imperio, Sr. pre
sldente, o serv1co (la guarua nacwnal !l~du por 
tal modo q11e. •·ealmento o pob_r~ operarto· qu" e
guarda' nacional repa,te o tempo entre montar 
gua,·dn, etc., com o ex~reicio de suas industdas. 
e occupações. (Apoiaclcs.) , . 

Sr. pr~sident~. rmt trm1b"'m a occasiilo de vol
tar ainda 'sobr;) o assumpto da acção. potici>tl na. 
capital" do ·imperio; en tinha me~mo necessidade 
de dizer mais ·at~nmll conso. a tal respeito; 'mas 
lim;to-mll 11nics.m"ote a protestar com toda a eri:er
gia COiltra a interpr~taç.io odio~n e maligna que 
lld • .kn ao . meu proposito a .esrvrço uas mauites
taçües quo 8z a tal I"OSJleito, imputando-se este-
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n•c~< proeeuimcnto n oJ.io c ininli~a<le ~ . . . O nu
bre d..,pntado , 1\0 qual assim apl"<"~UVC quali
ficar "" obscn·:tçõcs <!Ue fiz , entt_,:.deu que lhe 
.-ra mnit•l '~Ottllll· •do c·nc,u·ar :t qucsL:io [l<ll' ess:: 
l:ht•), lk'll''lU~ <i<'~~~ rnv:l·• <.lesvi rtuan• tudv quno1to 
cu Joa\·i,t dito, dan do fdr õP." tlv t·al:lonniJ>:< igllo
b ds á•!HHln 4lUe .. n·a sÕhl •!ut~ a c~p.-,:~s·to Ui.! ,·cr
dnd~s not.oriast s ) nthlns,. ,!xpe l'itne ut.:ul:ts e l.'uco
nbed.ta~. 

Por •.mtc·ü la<lo, a cam:u·a olewrin tt~1· recnnhc
ci<lv a in><i•t~ucia conl que o nvl>re d~put:t<l•• in
vuc:n··• a ln im\za•l., <lU" ,lizia hav.!r e.ntn; nó;;, o 
p la\UO dt~ t~r n~}lt\ l~OfllO t]UQ: UUli.l. •'.at't.l\ 4.10 g,~gitrO 

·COUl 'llle mttito a ;;en Cc>mmo lo suppüo fita r li v r< d.; 
qualquer ub~l'l.'\'il.;:iu, de 'lull.lt}llcr ccustn·cl, ~' t)Uc 
toJu:o tilm din;it <> de f,tz~t·, ~speciahnc.nte os t·e
pr<::;~ntantes tl.a u•.u;!iu, :s:ol)rc \)S: :\C.:Ll' S à;l \'i<là 
pulllit:a. Je -IJ.Iialquet· fuucci•;llttrio d o esladv. 

O Sn. ~'H:>~!" I:." DF. ~!~.:LLO :- R•>futei-o cotn"ple
t.nn.\~nte, c :l'll\i tenho Uocunh~n ttJ$ para desmcn
til-c. 

O SR. Pn~::sr :m:n·,,: - (h·d~m. 

O Su. S ,wto L .. u.~-ro :-Senllores, o que eu disse 
eStá. na \(:mbrança. de toJos, e . \lS~:'a s ujeito ao 
paiz por•l U: est<i. e:~cripto u impresso: " ver-se-lia 
qu<l eu rd~rínd•J factos uútO!"tos nesta capibl, 
que eu, !azenJo Vlll<r boas t•azões do noS$0 à i
reit .. ~, devia us:.u·. de utu.~ lioguagcm enct·gi.,t\ c 
forte, !ll'op.-ia para ~xp.-icuir os i!t!ntimentçs c·<:>al
m e ute gm,·es de qUI: se. .tclt" possnidtt to!la a 
t•o,·oaç tv J a capital uo illtpcrio a. Nspeito da 
m1u·cha Ja a 1ltoridade polida!, e vcr -se-ha •.Jll t'm 
faltou a o de~õr.> u . á uiguiuade d as di:;çussões 
dest:• cnm:LI'a, :~e eu qu" de nunciei taes f11ctos 
11\lUl"dan lo to•las as ccm-~nicncias, 01t aquell<:l 
qu(! l'"-'""' l'e.<ponolec ús ceu~m·,,$ qna lhe o.li"rigi 
se set•viu Ua.s ex.pt·essõ~s de ct&luntn:ia, 1nt:?&tiJ·c,, 
(ulsidado! c diffamaçlro p«blic~ ... (J[IJ.itos apoia.
dos. J 

O Sn.. l!'wcEtR,, DE ~lm.Lo :~o~,; ( Q'J·ça) :- Chamei 
·O nilbt·e d·~putado de calutnu ia!lor, e pro,·ei-o com 
d()(lum.,ntos. (Reclamações. l 

O Sa. PS.E!!IDE:>'Ú: (com"{o>·ça) :-Ordcm;Srs. de-
putados. (A1•oiados:) · · 

O SR. FIGUEmA DE MELLO:'-V. Ex. deveria tet· 
ebamado à ordem p·rimeiro o nobre deputado, 
porqu" elle me chamou de falsificador. (Recla-
mações: ~ . 

O S11. At:Gus:ro »E Ou''EJIIA:-Apoiado ; o nobre 
:deputado rot insultado e resportdeu ao insulto. 

· O Sa. Pa~o:Sit>Elõ(E :- Chamei á ordem o St·. de
putad" pelo Rio de J aneiro sempre que en tendi 
dever fazo.l-o. · 
· O SI!:.. S:\\"Ão L ou11.TO {dirioindo-seaoS>·.Avg"sto 
"de Olillei1·a) :-.:\; que proposito v~m o nobre de
puta,lo intr,.metLe r-se n e.ste negocio (apoiados\, 
querendo até mostt·ru· c~rta parcialidade?... (Mui
tos apoútdo~.) 
Senhore.~, Yer-se-ha se qnem falton á digni

dadA désta camara fui eu ou aquelle que se 
servio de uma lingu.igêm nestes termos:-Afcn
tira, falsidade, · calumnia, ditftlmaçã.o publica. -
E, :Sr ~resi~enta, em nana especie de reclamação 
ou e:-:pltcaçf\0 de aparte que fez o nobre depu
tado em minha allSencia- se ser\•io contra mim 
d esse termo de - diffamador. publico -, ell de\"o 
confessar com franqueza_ a V. E x. que oom os- . 
tranheza VJ que V. E x. , encarregado p elo re~i
rnento Je man ter a ordem e o decoro nas du!l
<:ussões, nem ao menos fez o menor reparo a 
respeito do labéo de dffi'amador que me !oi lan
çad-o; 

O sa. Pli~SIDEJo.'"l'E :-Não ouvi essas. expreesões 
.1111 RA ti-ves<e ou v ido não deixaria do chamar é. 
ordem o ~r. depu.tad<J por Pernambuco. 

o Slt. s~vJ.o L<Jil.\TO: -Fo1·ã() accr~sc~n tada.s; 
o nubre Jep11tado uào as pr.:>fct·io. 

O Sa. F lGCl'-l.R.\. vs 1\l:·LLO: - Prof.,ri-as o $ US· 

tento-as. 
O S!l. Pua;:~r D~:~n: :-Ordem, S t·. deput.ndo. 
O SR. Fra 1mrn., l>E ~'I:~LLo: -Não se !Íiga que 

eu n:1<> as profc:ri. 
O Sn. S.wXo Loll.,To :-Fo•·i'io accres.ienta.<las. 
O Sr:. Pl\!o:~lh:;:-;'J't,:-0 <!'' e eu Jis;e f, ,ique não 

ou'\·í t:-u!s cxp1·~ssôc;, e no.-.' que dei~ário de ser 
prof~ricla~. p .. is •> presidonte ::iio póJ~ oa>it tudo 
qntento >:< Jiz na caso. T<Jnho pr ocurado quanto 
p~~,;o, C!llllp•·it o.> de,·eres do lugar que oceupo 
i '<poiaclo.<;, po>r<}m iufd ir.onente nem sewpre é pos
sil•d CllU.>eg•tir •1ue :>~ gctardP-. nas discus~ÕC:> a 
calma coiiVéllícnL·• e a ut·bamüade que c para 
tles<•jar entre os Srs. deputados, e a. e~~mara e' 
t "><tcnmnlla · de qu~ neste debate eu tenl10 por 
Jiff.,r•Jnks "\'czes chamado {< ordem os honrados 
membros. plui!.os apoittt:Zos. ) • 

O :5n. ::,., >Xo Lon.~·r•) : - Por i sso lll€$mo be!ll 
vê V. E~. · qu,, tendo ett procu rado ~tnpre 
m>mter~mc na ordem, e g1lll.rdar o decõro e digni
dat.ic dus discu:>s~e~. doer->nc-hia. muitQ que 
V. E~. se m~stt·o.ssc estmnho o iudiffeo·ente J.s 
P•\ltt\' l' il$ do nobt'c deputn<io, qannJo V . Ex., 
a lo:\tn do pl·o,licado de presiJente do.-;ta camnra, 
ó U\lllhem uu1 dos represema ntes ria c~pito.l do 
imperio. O procedimento Je V. Ex. a tal res
peito illlpot·tarin um tcstomnnho umito signi~
cati~·o de qne o d<Jpnt.:J.do que se t avesse ~xpn· 
mido como eu. a \'CSpeito das con:S:\S coon<!~tnnas 
desta capital, ti<thn sitlo ucn diffa!lt&do~ p11b\ico, 
se V. Bx. llntorisasse com o seu stlt!nc•o e 
acquieso;tndo. •un scmell1ante · Ja.b~"-; !Jias. eu fo lgo 
de ouvir declarar a V . E~- que nao ou no S•nne
lhnutcs expm.<.;õe~ . porqne as n :io toleraria. 
(Muitos apnictdos.) 

Senhores, o. . c~ma;a ~ec_ouh~cet·.\ , e ·o publico, 
qu~ e o bom J lH:I., Julga•-,. quer,a faltou i\s con
venlencil\;, qnem comuiett-lll esses .;:r.cessos ~
provaveis, se o depatado que denunc10~ a aeÇao 
de>r~gradtt da policia, nesta capital do imperio, 
que toda. é tes~emunha, que toda a sente e 
sotr.-e $e o deputlldo que manifestou .factos que 
em parte já sã.o conhecido:> e a ptecia.dos · -pelo 
tribunal superior da administração da ju;niça. 

O SR- -~uGusTo Dri OLIVEIRA:- Nessa parte o 
nobr e de{lutado est~ isolado, nem um só Sr. de-
sembargador o acompanha. . . 

O Sa. SlQüE!lRA QuEraoz: -Não. esta tal jso
lado, o r"cw não foi contestndo. 

o sn .. Pn~IDii:);TE: : - Attenção. 
O SR. S.\.'ilo LoB.uo: - Os factos que apontei 

silo d~ todos oonheeirlos,. e . se o . governo os tirar 
a limpo, conh ecerá que -. factos de semelhante 
na.turua existem, e . em muito m~~oior escala do 
que talvez forão apl'esentados, ou se o n obre 
deputado 'lue pelo interesse_ naLural de querer 
d'lsviar de si as censuras que lhe tb;, e q11erendo 
su.btrahir--se a ellas entendeu que mostrando pela 
eu p&l'te esse odio e inimizade que suppuoha 
em . mim, se justificava por esse modo desabrido 
com que me invectivou, ar-cusanncrm~ de fals ario, 
de ea!u!llniador, de diffõmadod 1. · 

O Sil. FtGUSta.l. DE M~~:Lto : - Eu ·ainda n ão 
disse q11e não trocava a · m inha casaca pela de 
rlingnem. 

O S&. Ps.&sto~-rE ' - Attençiio. 
O Sa. S.~o.Y:to LoBJo.l."O: - ·Sr. ))residente, ainda 

hontem o nobre d eputado pela provincia de 
MinM apresentou a. esta. camara · 'tlm facto que 
por ai &õ é tão aignifieativo, di ~r tr.l módo 
a medida do d esregramento da pólicia da" capital 
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dO' illl[>ério, quo me dispensava mes1110 de c-on
tinuar nt)sta discnssão tiio in~rat.a, tiio inco1n· 
moda e•Ht\O 0: o nobre depu.tado a quem me 
refiro elton nomes pr•>p~ios e umst:'OU ~u~ fulano 
de tal Neves, morador em tal rua, levott perante 
o chefe de policia do. córte a ·um fu\alt•) de Lal, 
moradvr na praia Vermelha, c lbt1 díss~ que lhe 
de,·ia !•ltl,~ e lh'o~< não queria pagar. 

O chde de po1lida mand.:>U chamar o individuo 
da pr(<i,~ Ve•·••wlh:t, e como este negasse a di
vida, mandtl\l que se aprcsentas3em a..; tcst•!~ 
munha,; das p:ui.es, e tnarcou-lhes um día pat·a 
comp:u·,;~,<rem novarnente na policia. No dia m;lr
co.do for;~\) ellc~ á policia, 4\ csper.irt\,> (lté âs 
3 bor.•s . d;t t::11·Je, e conto não apparecesse o 
ehef~ rot[rút•cio-se. · 

Mas o chefe, vin•lO depois, iniJ.uit·io as t~ste
munha:< ti. t'evdia das partes, c mandou pút· na 
oadõ1.1. o ltometll da praia Vermelha, o tal qu., 
devia os 40:-1~, onde Jazeu por .t ·.,u !) dias, e s(> 
sahio quando se eomp<Jz com o . outro, d.uudo-
lhe 3ü(JffOOO. • . . . 

Declar'>u-se que este.n~gocio estã at~ authen· 
tü:ado no juizo municipal, porqu~ o. part•., inte
ressadQ pede o entbolso ou cont.•·st>l. o p •ge.mcnto 
do~ 30J~ que na cadêa lhe forã • extor•lttido.;. 

Mns, senhores, quando o nobre deputado por 
Minas expunha este facto, que via a canlara?! ! ... 
O St·. deputado disse que ja tinba explicado a 
intel'fe.t"eacin da. policia nos negocí•>s c i veis·! ... 
Pois pódc · haver . aqui inteí-ferenéía· úíllci<:Jsa dá 
policia? Tal e o juizo arbitral da policia ? -1 
Julga-se ell:t !tutorisadn a· pó•· um homem na 
cadêa por ano pagar uma div1da que estii. ou nãr, 
verificad•> ·~ I· E' este o modo dr, a l ministrar j ns-
ti~a em um paiz como o do Brazil, que ha :30 annos 
se diz tet· g•l\"eruo t•cpresencatí:vo ;' ter uma cconsti
títuicão em que é um dos se11s dogmas, uma das 
suo.s ba-<es a divisão dos poderes,. sendo um 
delles t:specialment~ encarregado de administmr 
justiça? E'· isb administrar justiça s~gundo as 
nossas leis, senh•>res?! E võs que ou vis isto, 
entendeis que aqndle3 que, revelando f;.~ctos Jden· 
ticos, cl.mnnuo ·contra a acçào ty,·annica e v~xa· 
toria da P''lici:t da capital do. imperio, sówente 
exprimen1 affecções de adio? ' 

!lieus seabores, DeU:i não permitta que se in
terprete a appareate indiffdrença que pareee aculher 
reTela.;õeg desta: ordem, .-:amo symptoma de um 
estado ·de ntonia, de pasmo em que ·cahio este 
paiz, ineU:lcando qua nào .. ha 11em ao menos a 
noção do direito e ·o sentimento da injuria! 1 

"(Apoiados.) · · · 
Mas eu faço just<ça aos nobres deputados, 

creio qtte na interior de cada um ba um s~nti· 
menta multo energico e pronunciada con•ra seme
lhantes excessos, contra. attentados !><lrnelhantes. 
(A.poiados.) · 

Quero crer mesm.l, Sr. presidente, e parece que 
devo tributa•· esta homenagem ás quo.lidndes 
moraes do~ mcmbrlls do actuo.l. gabinete,. quero 
crer que o govE'rn•J não póde ser indrfl"~rente a 
uma tal ordem on. antes desordens de causas. 
E t•ão, póJ.il ser indilferente, porque · ehegCiu. o 
caso e•n que Cl governo se deve pronunciar a 
este respeito, sob pena de ·tomar -a si immedi11ta, 
directa e pers~na.lissimamente a respun~abilidade 
que - em: certos C;U~OS ·caberia ··sóm~nte ·ao·· seu 
&gente •. 

E' deste' mod(l que o governo . aetual, que f<~.lla 
tanto- em· gsraotia de liberdade e· dos di1-ei"tos, 
qúe quer ser o regenerador ; do systema repre' 
MntatJVo no Brazil, é deste. modo que um· tal 
gov~rno que~ per,uadir á pop•dação de que elle 
é sincero nesse proposito 1 •• , 
· ·o Sri. '~i:<~tsT~o ni JusTIÇA. dá um aparte que 
não puae111os ouvir. . , . 

0 SR, SA:i:to LCIBA.TO:- Senhores, nem se · diga 
Que isto. e 'llegociO fugi. ti TO, é proçedimento deS• 

r~gra•lo d,; uma autor[dn.d<l polida1; niio, Sr. pr-3-
silente, nesta capital d,J imp~rill, neste pauto 0 
mais imp()rtaute de todo o Brazil,. estes estylos, 
estas pratic.'l' fa;r.~m lei, <Iom i nii•J em tudo o paiz, 
tode> o mund•> tP.m os olho.'; posh>s no que se 
passa na capital do ímpet·ío, e a.•1uillo que ae 
diz. e qne s: mostra !J~r qi.ial•Juer 1nodo que é 
R'lUi pratka·lo, logo e seguLle> na maior part., do 
imperio e du m•>sm<J modo. . · 

E não são ~ÓJncote os agtmtes propriamente 
da untorid t<de policial qu.; a~sim proc.,dcm ; os 
Dl t>SUli)S juizes 1nuni.cipaes ctttro.i.•) lo~o etn seme
lhant••s ptatica~. ·E algum j:\ por um modo a.;.~us
t::tdot· tem-se levantad" na proviucia do Rio de 
Jandt·.,, am~a.ça!ldo talvez tod"' a província com 
alg•un desastre muito se•io 

Eu me rellt'o ao juiz nmnicipal da cidade de 
S. João da Ba~n•, na pt"Qvi.,eia do l{.io d~ Ja
neiro. Foi um tt·iste prescn!c que o. n<Jbrc mi
nistro da judtiça mand,)u para :qudl<l importante 
l"calidadc da provincia do Rio de .Janeiro. 

Sotl imOt"maJ,, que este moco estouvado e OU" 
sado (tenho o direito de as;;im o. qualificar. Sr. pre
sid ~~nte, porqni~ vou dH.r :t dem.;n:;traçâo; ten·.~: .. se 
con•tHuido naquella ciJa.d e COillO trrn verdadeiro 
Yerdtt~o qlle llmtaça a n1•-tis importa11te cc,mal·ca, 
e talvez a to:la ·a pro,·incia. Cheg•) t\ em.·S. João 
dct Barra o entendeu •tne dev1a-se ntostrar comv 
hümem forte, como homem qtte n;lo respzíta a 
ittdi,·iduo al~am por mai,; qualilh-ado 'lue seja, 
e d"sd~ l.1go ·assentou . que devia desacatar n 
pessoa ·do venera,•el Sr. ba.rii.~o de S. J.:>ão da 
Bana, 'h•)tn~m que pot· sua ülaJe. pot• sna"' qua
lidades- nwrae;;, rn 'rec) tod;\ a e;;tim:\ e consi
deração .(ápoiàdos}, homem que ··sem fallar n'\ 
sua riq.uez·a corossal, ndqtlirit.la por hone~to trá
balho, cvm:) chefe de f:unilia, cvnlo cidadão prês
umt(•, s~ recommendo. por todos os titulo~ á es
tim;t.; venerat:i'io publica. (Apoiados. ) Um hum~m 
de taes qualidades, de tac•s virtudes .. .. 
··o Sn. P~;n.~m~ tu StLv,~:-E',verdadc, o Sr. ba

rão de S. João da Bac-ra é pes~oa do mais alto 
merecimento. 

O Sn.. S.\YÁo Lonll.'l'O: - Um homem de ta.l 
comportamento, que em todo~ os tempos, em 
todas as êpoeas sempr~ foi uma columna forte 
da ordem, s~mpre· foi sem serdlismo o su;tan
taculo de to;lo o governo d<> pai:z:, . um tiio dis
tincto brazileíro, que por sua importtLncia sym
bolisa elle só toda aquella localidade, porque 
dizer que o Sr .. ba,·ão 4e S. J,,ão da. Barra é 
um homem importante nào é dizer tudo ; a um 
tal •arão entendeu aq•leUe moço e~touvado que 
deTia desacatar e afrontar para celebL"isa~·se L E 
como tem procedido ? 

Tratando de investigar casos, meus senhores, · 
que met·ecam a mais. seria attcnç!io e cuidado 
do governt.l, entendeu que de,·ia provocar o p1·o 
cedimentQ, t.riminal a respeito de casos· de con
tt'abaados de escravos .de annos muito remoLos·, 
que elle me.;mo d~via e:~t~il.ar a q11e so lhe apre
sentassem demmcias a tal respeito, e sem ne• 
nbun1a prova, sem nenhum fu~tdamento, sólllente 
por meras allega.;ões, nii.o. tem besita.\ICI em for
mar processos ·o perseguir pes,.oas gradas que , 
pelos aeu.s preeedentes e pre;fu:aJos reconhecidos, 
não devião se tomar suspeitiiS 11eniio por f.>rça 
de provas positivas. ·. · · 

O ·si\. SrQUEIR&. QuErRoz:-Estã prepa1:audo UUUl 
iDSilt'reiçã:o. 
,Q · SR. & YÃO .LoeATo : -Demais ainda se m~ 

informa que, sempre no propos1to de aft'Ontar 
!\OS principaes. proprietarios nos setLS mais im
portante.; .e vitaes interes~~es, elle tem augt!len
tado as especies deste seu prucedimento õfficial 
deste mód,,: ~ tal escravo d~ uma pessoa conhe
cida da cid.lde sahio de casa de seu senhor, di· 
rigio-se ai) juiz ml1nicipal e lhe disse:- eu fui 
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·lclx~d<> fórrc por weu scnl~<~r qu,m•lo nt•)l"t"eu, 
mas 111(\u »enhor moço rasgvu a carLa d•;. alf<H"
ria. » :Sómente pot· este dizer do ;;serav<J, sem 
que cou~ta~e das 1wtas do tabtlln'i<l essa c:ana. 
de ulfu•·~i.a., sem te~tenlunhas. i iUJllCtl iut.a tucute 
proct:deu . pdu tnudu o mllis viol•mt<> conl.ra o 
senll••r do escravo denuneiaute, ,, rdetllmdo 3 sua 

-pris,'~io e iustuu r<lndv-lhe prtlcc:::tso. 'ratnb<:JU su tu c 
inf<Jrmu que ·asahn que isto teve lugar eome~.a
rii(• a »pp.arccer outros esçruvos rOul a s llkS.l)HlS 
preteuçõ~s : uma preta e:>cra\·a antiga <lo S1•., !•a
riio de! S. .loiio d"a l3arr;t ft>i uo;c)ll.t"ar ao j !Ü>: 
mu:•icif>tt l que era fvrra, mas que o Sr. bar:lo 
de S. Jo:k. da Barra ne~a va-lhe a s ua carL:l ! 
Ahi está p•1i < o ~r . lnm"io ole :;. João da Barra, o 
homeUt.. conto di.-~,sc, tle pro~4.!dituento t.!Xf~luplar, 
ll sempre e~tiluado de todos que o conh&ceou 
(apoitt<l0.<\ 0 pos to ttunllem uCbn iXo da pl'CSUmpçiio 
de reduzi..tor de P"ssoas livres á esc>·a,·iJão, e 
·tatve7. :;ujeitu ao mesmo procctlitUe"to \"iol~hto ! l 

E ent,lo ::\r. pa·esidentet >i. \"ista diste, se ~à<> 
vo~•·datld.-as as iufol"lJlaçoes I}Ue tenlao <J, ; pes
soas fid~dignas, não t~nho funJament•) p:ml <li
:t.el' q ue est..e mo\iv por nn1 t:lo irn~gnlnr prol.!e
dlment<> o>nte!Hh:" cdcbrisaa·-sê !lflt·ontando s 
lJomcus mais iu •port<\ut~s de u mn nc.ta\·~1 l .:>cn
lidade, ~ promuvendo nm ito elarumc"tc até u1u 
gt·aude desa;tre <(Lhl póde desenY<Jlver-se na pm
vinda do R io de .Jãucit·o con,;tituida nas circum
stancias que todus lhe reconbec~m. tAJ>Oiac!os.) 

Eu, P<•rtan to, chamo a attenç.io do go,·ern() a 
este respeito, c ,;m;t,·nto que lta um sú mát> dt! 
se podet·"m evit;n· esc:l~tdalos semelhant.•s e é o 
oonLer-se a autul"iúauc 1 11~ orbit3 · d~ suas attri
buiç-•)t$, é n>;;ula!"iSar-sc a an;:lo da uutvrh!ade, 
o ·que em pat"tc d~peucJe multo da boa vüntade 
do governo e no toJo da •li\igenc\~ uas autori
dades. supet·i··res. 

Sr. pre~ideute, sintO-me extremamente f~tigado:. . 
c por isso n;\o vos;;o continuar ; devo ;; .. nt:u ·-me 
r ep•:tindo o meu prvtestv, que se o nubrc d~pu
t:ldO aprouve enxergar expt"Cl!,;Ões <I•• odiv e aai
mosidade n~ que ~u ent;;udi, 'lue cumo r epro::sen
tante da capital do Imverw J ev1a diz er uest.n ca~a. 
dig.> e suste uto 'JllO elle se equr\·ocou inteirawente; 
que P u ac•·edit.ll e :lcr~dito ·que cumpri o duvcr 
estricto de ral'resentant<> que affirmo, e com ~t ..:on· 
sci•ncia tranquilla a este r e«peito, tertho para 
mim , Sr. presid~nt.c , que enunciei "ller.lades, ver
dad~s que creio que são notorias ttesta cupitsl, 
e que ~m todo o caso <'ll. ~Sta\"iL e eston llltai
rarnente çonvencido dellu.s; e que ap~zar dos in
s ultos e baldões •JUe sobre mim lan~át·o;t>, n oio me 
anepcndo de ler cumprido o U<.:>er que saLís6z, 
que aquelles qtle me conhecem e que télll • e.:.rn
panha~o. os u!cns actos, que toda esta I>"I>Ulaç:io 
i:ia c11patill do 1mperto, entre a quKI lt;vamo a mi-
11~111 vo1. , tla rt\ t~stemuuho u!' >et·dade, e erei•l que 
a tndo. Ullltl v_,z tnot fsl"iL a JUStiça de recvubecer 
.oue ~u não me degrooei, nenl me rebaixei oo puut.o 
de ~.roca~ a posição de. re!Jro:<teut .. ntc dn pai;~; pela . 
11., um vrl detrii(:Lor, difl'amad<)r ._lltllllico. (A,PQv,. 
dos.; En~r~Jo_ t11m1.Jem, Sr. Jlresrdolllle, que nisto 
nenh!•ma l_!lJUrJ.l. fiz 110 uobr~ ilepu~o. p .• rquc niio 
~··ute l soouo tle aeto.< da· v1da pubhca ((Utl ~:>Liio 
cxpostt>:; e "ujeitos aos repa ruse censur:a s de todos; 
delllh•StiJO Jugat· llO nol•ro depula do a tustifl•:n r-se 
s o é •1u e dle tcmjn,;Lilica~iiv. E -j .> so. vc que •.m~ 
t l"Btulu eu ·~esta q otostiío, e. eou1. esta opinião feit.a, 
eu q ue t:n nb.'tn f'OU f:. ~cct•>Dano publico, que te
nho uma vida pul>llca, não receio que a devassem, 
e que me ap . . ntcrn todo.Js os meus aetos, porque 
~>ntl-nilo 'lue pnr11 mitn >'~r:í ~ occas::io da ter · a 
satisfação de rn.mifest:or-aue tltl qual sou. 

O ::;n. Frr.o•:JR.\ n:& M :.LLO : - Quando nilo tem 
doeunll•ntos niio s" d•we ·aeeusa:r a nin!ru•!m · e 
?Jeno~ a coll•'gas, du,·idnn~do tia sua prÔbidade. 

O Sn: ~.n:lo L ouATo : - Agora u este r E>speito 
de\' O d1ze1· ao nubre deputado, visto que com seu 

apartll e•>lli•> •l ue põe :.. q uestlio .,m outr<ls termos. 
all<·~r,.>.ndo. que Cll duvidava J,. su:1 probi cla..l~, e 
p~r 1$ $0 e que se turuou 8<lrianouioso p:lt 'tl ·com-
1111~0; cu n~sta occ~<sii\o <levo pedir o t est<·munho 
de outro nob•·e d~putadt> pc.lr Pe rnambuco, que tem 
touw<Jo part<J tllo activa neste uego.Jcio ~vl.llO o no
bre u eputado .a quem respvudo. 

O Su. AuacST<I DH ÜLLYEIRA :-Do que me ltonru 
muito~ .. · 

O Sn. SAYÃ<> LouA·ro:- O nob,·e deput.àdo deve 
esto.•· lútnbt·ado •ie qll.e eu etn um ·o.par(e lhe per
;::u utci : " O senhor tem collhccimeut.• de causa-~ 
0<-tnheC<l .. estes fa ctos? » Respondeu-me o nobi·<l 
dctmta?o om outro a parte: « :>:iio; mas C:() llheço 
fi probidade do Sr. chefe de · policia "• ••o que eu 
lhe t<ltorqui dizcnuo : • Eutilo jut·a por e !la? ., 
K <sc mr.u ultimo up:11·te apparec<;u impresso pda 
s~~uinte _mat~~ira: - Po_is juro P•·l: d!a, se é capaz. 
-J~to n:to d esse en, e •tm:- enlav Jura pt>r e lia? 
-pari\ mostrar que o n<ollre dêpllotado. jurava por 
simples fé, se1t1 t."· .dados po~Uivos. 

Esta é a ~-crdadú do que ~e _passou, qu~ a res
tnbeleço, n:"ín p:ml dar satli\f,,~no, mas para uu1a 
Yi!Z ainda d:lr um testemunho a esta camara que 
11ilo fallc:i ao decóro e dignidade que pot· touos 
os t.tulos "lhe ê devid<>. . . 

Vozr:;a: -Apoiados, muito bem. 
O s:.~.·. CaL·n.e.lro d~ C:::a.1u.po!i; ~- Sr. pt>e

sident'>, pouco tenho a dizer s.obre o or\:mne•;to 
pot·qtlO a discussão não se teta referhlo fls rubri~ 
cas ·le que elle se compõe, ci sobretudo nno se 
L..:m trotadQ. dtl parte do o rÇamento da faz.Jo :la 

• c uja dofes."l rne po.Jcria. pert.cn~er, bem como Ú()$- . 

outros membros da pdmeirn commissão de fa-
zenda. 

T inlHI, Sr. presidente, pedido a pahivn~ ,;np
pondo pro)priamcnte Jito q ue o or,.atuento sof
freria alguma dlscuss:io, e qut"ria estar haiJilit.ado 
para po.l o:r aprc~ent.ar t\ cas11 as razões que tiubu 
para dcfcr..der o orçatue.lto organisado p eln com
miss:io ; mas corno, pelo que acima disse, niio me 
~oja necessnrio raz~r c>sa <le f<!sa, p11ssarci a cmittir 
a.I).(UinM idens sobr~ alguma~ COUdas que se tem 
ullo na •liscu:osão. Antes de &tido, porélll, ju lgo 
c•mveuiente restabelecer a exa etidii<> de UJll facto · 
isto é, de um acto d•J gov.;mo, que acaba d~ 
s.r apresentado d. cama1-a pelo nobre deputado 
qn J me pL"",·cedeu, e ~<:>brc o qual penso:<}ue ella 
côtà mal infot·mado. E corno esse facto é gt·a.ve 
pna·cce-me que n ão de\' e ter publicidnllc e corre~ . 
desfigurado. · . 

Di ,;se o nobre <leput.ndo quo o gúveruo t.iuha 
procurado subl.rahir ao serviço da g1.1arniçào desta 
1•órte a t.I·opa do liuba, e a ·bavia mandado sahir 
ltllra long ' pari\ livrai-a da epidemia: suj~itando 
a ssim a todos os encargos de guarni•;iio; et.ç,; a 
guarda nacional.. Isto 1r um !acto de muita nra
vi·lnde, porque primeil·amente · domutciaria q:e o 
gvvP.t·no tem mais em apreço a vida e s.lrie do 
soldl\d<:l de linha do que a da outra qualque t· 
cluss>: de c:id11dilos 011 da guarda nacional, e em 
s~gunuo lugar que pouco lhe pesa .exar a ~uarda 
nacional, sobr.to a qual o onus do seryrço da 
gum·nição iria recah1r todo, ·todos o~ dias: o que 
torna•·ia o llCto do .gove:no sobremaneira eenllll
•·avel ; porqna.nto se .alguma destas torças pe-la 
lei, e por todos 06 _prineipi(•S, deve ser menos 
suj~it.a a vexame11; é :scrn .duvida alguma a gua.;da 
nactouul. So!!,'UUdo porém as. infor maçõe& que te·. 
nbo, o ,gvvet:n~ niio fex tal çousa, antes. proce~ 
deu· n :St·. _mtms~ro da guerra como · . . euaupria .. (} 
governo nao qutZ arredar a tropa de linha do 
Scl"VÍÇO da guarnição; esta força eonti11Úa a fa
z~l-a ; "· gu.arda nallionar nito é chamada para 
substttu1l-a ; mas •) governo· :mandou parte dessa 
tropa .ole linha. não para ·ll>nge, mas paru dentro 
dssta cidade, . para " praia Vel"lnelba, e outro 
pouto em distancia igual, e dondo concorre para 
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a gnnrniçiio. A tropa jle linha, senhore-3, cstu.l'"a esses objeelos, pois que se luet·ôto ~lguwa J>C{lucna 
toda reunida no quartel do Campo, e achando- cousa na aimioui~i\o do direito de importnção. 
se este em concerto constà-me qil.e muitas pra- mnito iJt'rd"m na couduc.ão, et.:.: e pu .. 11e dotar 
<:.AS dormillo ao sereno e ao relemo ; o nobre mi· a essas proví ncias •.:om estratl:os é n~-cessario que 
nistro da guerrn, sabendo disto, quiz aecrommodal-as o thcs.m t'<l nacional esteja habilita·to, e I•Jle f;Ó 
mai< convenientemente, como devia. Eis o •1ue se habilita com a cobrança e ;trrecadame nto dos 
Jn sobt·~ .. esse negocio. Et·a d~ver S<!U cuidar da d iversos genet·os de imposições. · 
saitdo dós; n;,ssos soldad<>s; fól-o eolm dct.-imeuto Eu, senh• '> res, ni'io sou pnrtidist•\ do systema pro-
ou ,·exc<\lnO tle algnem, e até com pro\"eito de l<>dos, tcct•Jr, mns quero que . s~ · ftt~ào as coitsas de 
pois as gt'"ndP.s reuniões nos quarteis são insa- sorte que n.t<l :>e prejudiqu e a MSM ir•dus-
lubrcs, e b~m arriscadas pat·a todos em tempo3 tria, o th~S\Jum, e o nosso futuro. l •lJlOÍ'~dQ$.) 
de et•idemlas, P(•l' serem muito pro!lrlas. para as 0 SR. D. FR.\XCt"co: -·E' pr·•~tso ltartlton;.sn-
<lese nvolvet•. ~~ -

A discus~.l qtte tem havido sobre o orçamento tudo. · 
em r elac:lo ao ministe1io da fazenda quasi que O Sn. C.\f.XEIRO DE CAMPOs:- E' preciso que 
t em \'ersa io sobre a reforma das tarü:~s da al- homens como () nobre d eputa..lo, e . outros que 
fandeg;\ : um nobre d"putado que pelo se11 talento têm conhecimento~ profi.;sionacs .l p•'lltica dP. a .l-
e a posição em que se aehou de ir.spector d :t a i- ministrl\ç;\o, faç·io u tn trabnlho mais :1mplo e mais 
fandega dcstn c<jrte teve de entrar com as :;uns complexo, aonde s~ harmonisetn e.<sns cousas, e 
luzes na confecção de uma nova tArifa; to)m chn- lat;tcem M sna~ vista ,; sobre 11s illlp•,s ições que 
mado a · discu:~sllo para varios ·pout•ls dessas ta· ex•st"'" · no patz.· . . . 
l'ifas. E eu entendo que é estn uma materia de En me lembro, Sr. pres11.hmLe, que lHJ. poucos 
importancia, e que muito põdJ ganhar com "'dis- annos h')llve Cervo•· em allivinr·s<' •>s dir e.<i.Os de 
cussii:o do nobra deputad•• e .de outras pessoas "xportaçiio, depo>is porém essa i·l<Ítl ficou intei-
entendida.s; e julgo que elle far:~ .um serviço no t·am~nLtJ aba,.,ionada. Pnssou ha. poucos atmos 
pa12 continuAndo a promove•· uma dijicu~sno mi- uma loi quo rliminuia 2 %, e dlltcriHintwn que se 
nnciosa a semelhante re<peito. N•io po:nso pvrém, ida progr~ssh·amenti! dimí nuin lo e~s .. imposto ; 
Sr. pres idente, quo no estado nctual de nossas mas · porque não se ex Jcutou esta dt.tot·minação 
tinanças e da nossa industria seja semdhantll da diminuiç:1o progressh·a ? Porque predomi nou 
quest:\o da primeira intportaneiá. N:to penso com 011tr o pensamc1no, e foi q ua o. thesouro s~ iu assim 
aqnelles qu~ ent~ndem que o mdhorumento de desfalc.nndo, e não podia occorrer ás despczas de 
alguns dire:tos de importaçii•> seja o priucipal melh•>rallltntos de vias de ccmmanic:~r;ão c outros,. 
fn,·or que se p\lSS<t tl'nz~r á nossa in\lo., trb, e <In• llHii t>l maior r.n•or porli.io tt'B.Zt!l' ás nos.~as 
•1ne por isso a questão dns tarifQs seja cn- intlu;;trias do que esse pequenin•• a lli vio d e direitos 
pital. · de exportaçilo lhes podia truzel'. 

As refl)l'lliiiS que se fazem nas tarifas das al- Não qu•Jro com i8to dizer qu~ esse tt-abalbo das 
rsndegas ·são couvcnieõ~t€S e prO<.luzem os seus tarifas d ova ser nbandnnwio ; ante$ ent•mtlo que· 
P.ffeitos quando acompanhadas rle reformas b.:>m de,·e proscgnir-se ncll-: ; mas n1ío conflemus tanto 
pensa<ia,; no sy,;tema das imposi~Õil> interior"s ou tão exclusi·,amente nelle ;_ mas n:\o le\'ell).os 
(n:poindos) Jo p•1.iz; quando porém ha um sys- '' sy.;;te!il:\ de franqU<lZ<'\ na imporlar,.ão de modo 
tema tot.l.o do incoh~>t·encias, todo imperfeito ua~ tnl que ><A causem e.nba.racos para ·o thesouro 
imposições interiores, qus.ndo esse systeu\a é ,, . s.Jm lttwer um bencfi.ci<J r eal pnr~ o paiz. 
amalgama e a promis.;uidade de Sj' Stemas •1ue so Disso-se quJ sobreC;lL·regando-se os dn·ci t ·s que 
r epellem uns .s.os .outtos, a l'e!orma dns tarifHs pag:1o os objectos que <mtrão n<• paiz n ·io era 
ttas alf:lndewLS, a inJ a que bem pen~ada, pódc o estr:an:;eiro quem . suppria. esse ouus, porq ne. 
não produzir etreito algum, como no nos..o pa iz sabia-se qtle toda a imposição é paga. p!:lo con-
aconteC•!, t-01' ~;er contrariada· e neutralisada pda s u.midor. l~m gorai assim ·se diz, lllllS u :io acon-
ac~ão das ·imposições interiores .. Entre nós alli- téce semp•·o: que o"consunl idor ~eja qnem su pporta 
via-se nas alfan.legu.s de certas impo»lcões certos a imposição ; ás Yezes é o prouucLor, e é is5o o 
generos em fa\·or da industria, mas no intel'IOJ' qlle ncont~.:e comnosco. Nó3 pagamos a,; !mpo-
siio ellcs sujeitos a taes imposiçõ.,s que •tquella sições !nuçndas sobre os n ossos generos em g-eral, 
diminu ição llca de nenhum efl'cit.o . Diminue-~e sob1·e o car~. o assLtcar, e outrog gencros; e somos 
as impvsições sobro os generos alime11ticios que obrigado$ a l!il,;() po•·que o preço dos nossos ge-
são impot·tnd.>s, mas -não se facilita aos Qlte são neros nos obdgn a suppoL·tnr as imposições de 
produzidos no paiz a vinda deHM para os mer- exportt>9<io, de modo que s endo . unl principio 
cndos. (Apoiado$.1 · . gcralme:tlol admitti~o 9'7e o 1mpos~ é pago ~elo 

Sr. p1•esidente, entre nõs a lavoura de :;;eneros o:onsuruhlor, este pnne1pto sorr.·e multas excepçoes, 
alimentícios é maito importante, IDll.S. é muito · segundo as condições em que o vendedor c o . 
omharacada no geral por falta -ele transportes ou compr .. dor e~tiio para poúor 1mpõr a lei um ao 
~lu difticuldade uellos, e por outras C>lU>as. Ora., outt·. '· . 
alliviand~>·se a imposição s <.>bre os ge:~e1·os ali- Nó<, inf~lizmtmte,' estamos e in CQntliçõcs ·de niio 
menticios. que nos , . .,m do exterlor, c nao se poder itnpõ,· . ao comprari•Jr · estrangeiro o pnga-
facilitando os ·tra •• sportes para o» do int(lrior. o mento dos tnbutos que us n o;,sos gcneros d" ex-
que se se~;.ue é que se dâ unl. ft1vor aqu.<~lles e u port,.çiiu Sll[lporLão, e e~ta !'oi a razão pOI'qllu. ee 
nosoa lllvour;•, pilra 1\ qual n&o se oLha, fica in- quiz allt,·iar o imposto úe expol'taç:to ~ porque, 
teiramente · ~bàndonada, quando .eomtudo t.Jm-se ·se l!e coohcce~se gue :sempre o imposto é pago , 
o proposito . de ravorecêl-a com o allivio de di.- pelo con sumidor, de certo n:io i riamos com tanto 
rei tos! Eis pois · co usas em q 11e o ·melhoramento ' Hfan e d esfalque do thesouro procumr alliviar de:<s~ 
da tarifa não produz result.aaos convenientes, além onus o allemào, o hollaridez, oll outro que con-
de poder: tambem .prejudicar. o. plliz. . . sumir o nosso .café, etc.; c se isto se fe~. é por- . 

FaUou-se eu1 dirt!ltos lançados. sobre. macbiuas, ' que se reconheceu que ú product.or b rnzilcir" .:; 
cujo emprcgu, wdos devem · dE' ar. ·Eu concordo ' quem supporta essa · imJl')sição lançada subre os 
que ·para 11s províncias que- em , l'e<:aber. dogo. : nossos geueros de exportação. . . . . 
essAS · maelünas depois de . esembarcadas, . que; · Senhores, ha um ·objecto importante sobre que 
e65! me1boramento na imposição. sobr~ .-a ,im~or-,. se t ocou aqui em uma. ·das discussões ·anteriores,
taÇa.o dell88· é d• t!l"ande.l benelie1o ás 1ndw;tr1as,. e e.obro o qual eu . fallarei, porquo Je~ejo .que 0 : 
mas .par~·as provmeia:i centraes, .. para . onde:nào. governo olhe e<•m. alguma. att .. ução pl\r a elle: ú 
podem ir ·essas. ma.;hinas· sem grandi&$imos ga.s· o banco Nacional. Qt<anto a.. mim, senhores. csto· 
ros, eu penso que é ·melhor dar-lhes estradas de estabeltJcimento . não está C':lnstitufdo .por fóma\ 
ftlle se sirvio do .que . aUiviar-se a tarifa sobre. tal, e não fuucciona .de modo 'lUe p1·eencha (I' 
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seu fim ; o Cacto •\ •1ue tcndo-;;e clle <!onst.itui•lo 
com um fanJo ai'UltMlissimo u vantagnus espe
ciae;o, ••uln,,; banco.; pa.rticnlares se I. nnt:1o, e 
podém f:tzer lucr .. s superi<>rcs ·e faz<lr-lh~ <·oucur
l'encia d~1nnos.a, <.li:l t tU'! elle se k n1 j:\. l'"Csct\ti.:i•), 
e 3. '-tuu Se t~m l'H'otura.Io pV1• alguzat-S ~tnbu
ra('ns~ 

Ora, ,_.u ouvi nqui dizer-se que o banco Sa· 
ciuual l t à~,· ai.ltnitto dt.-positüs, e tSt!'i f)UC as n1.z.Oes 
pelus <]U:lCS a lgnns bancus tliftkult:'la a cntratl:\ 
dess"s d~pos:to~ .c p .. ra uã~ su sujeitarem i1 Cl'i>e 
das ··xigomcias cl<! ci10fn: da l'CLil':lda delles em 
~rnnd:e quantid:ht~ ; 1nas f}lltwer-~~a~ t"·vHui· t~~in con · 
tin)!cucia uejl:uulo·se a 1·eceber os depo><itooo~, <i f:tzer 
um grnt11lo! ta:ll >N pai:~. !_apoiadO$), mnl que deve 
&c\· CtHTigit.tr• por ou L r os bnucos lpte cu desejo 
9.ue se in .. ti~ntiQ pam supprir e.-ta fatta c} ., banco 
l'ach,tml. E1u uma ps·aça couh., cst."l.. totios o~ d ias 
,;e fônun unta lnttltitl:\o uc t'eSOr\·ns, dr, ,·couomia~, 
de ~ommas realisa;\as. disponivds e •üud:1 n:\., 
applicmlns, que convem ·s.,r~m empro;p<la~ im 
rnt:.dint.nn:•:ntt::, nih.• sô pot·qu!~ o \!OtHnuH·cic) e in~ 
dustdn pr~~;isUo :J,~ cab~Uacs scn•prf..! IH'tllllptos 
pal'n sc•·~m empregados, como IJL"'l}Ue tl•.tmllr.·s 
que O$ t~"' , .,,u ti.-ando n toda u twra um 
retnlimcn ~ d~l!cs ; os bancos srlo d~slinados 
a satisr:tzcr ~sln ncCés;;idade, a mccb~-r e~les d~~ 
posito:; .:- ilnmedintmnentc •Jfter~ccl-os ao cmpre:,:o 
de qualt}uer iudustrin dando nm lucro d~ jm·os 
a·o depositante O t•:o , se nhores. l'mhnrn..-athlO·Se, 
negaut~o.,;o esll.' cxpE'd icnte, faz-se. um . mal consi· 
derave1 por todos os lado.s tl<• paiz, e 1sso nccc~· 
sarla1nente snccetl~rh\ se n :Jo hvuvc.ss<:m o utros 
banc .. s 'lne se p•·~stasseul a isso ; e t:ste l!randc 
bt:llelicio q11e rcsnlta dos depvsit.os que os b>lncos 
cu~turnão rêceber seria perdido. 

Fallou·se ~tqnj no blluco da Bahia. Eu sinto 
que esse P.stahP.leeimento se prc~stasse a fi lia>·, corllo · ! 
tez, ao banco Nacaonal, uma v.,z que p>:>l' ís~o 
ten\ de cess:u os fo.ceis auxilio$ que elle pres
ta,·a :i lavoura , porque o banco da Bahin j:\ ·ia 
realis:~n<"lo nlli em granrte parte o pens ament-o 
que s e t~m com a réforu1a hyyothecaria, ele que 
o eorpo le~;is l:~ti\'O se occupa : j ,\ prestava favo· 
res bastlln te IP' Illde.<;. á agrictlltu ra, e este é o 
favor pdo l}ll:ol conl maior empenho se pujlna. 
ha cer~ t<:mpo 11 e~ta pa•-te, e se p>·ocura obter 
das ins tituições bancaes. o que se ()l'OVa na ma· 
neira porque · a Cfuuat•:t se tctn empenhado cotn 
essa reforma hyj:hlbe~aria, e no desejo Jo rn<!· 
lhoramentos quo o publico nutre a c.oLe L'espeito, 
empenhos estes c desejes que ~~ notito ])a annos 
em qunsi todos CJS paizes mais iUtlustL-ioso~. 

OrH, s~•n haV•!t' esse melltorame:.t,, da Jo>gi~la· 
ção hypothecarla, c portanto c' m os cmbara,ços 
que sem Qlla s~ apr~sentão, apezar de tucln isso, 
o banco •la Ba!:ia já fa.zis uào poucos beneficios 
a lavonra. .leSCI.lfilalldo letras a, maio>re:; prazos 
e _tira,·a basU\ntc lucro para. si ; ntii.S agnra, r<!S
tnnç,mdo·se o prnzo dos ernprestimos segundo as 
conaições d o banco Nacional, neccllsa.rlamente :~ 
la vonra l'.lio poderá. achar essa. facili<l.ad··, e o,; 
beneficios que o banco lhe fazia desappareccráõ 
intel.camente ; o banco tornou-se quasi que exclu
sivamente commercia1, e se os Javl·adot\!S quize
rem d'ora . ~m diante au:xilios pecunial'ios. huo de 
ver-sP. forçad<lS ~ reenner a outr~s po~s •üdores 
de cabe,Jae:s que lhes lmpor:iõ condiç.õ~s mais 
onerosas do que aqud!as que lbes impl.ônha o 
bane·• da Dalua. 

Deseja,·a 'pois que clli! se tivesse mantido eomo · 
funccionava. · · 

Sr. presiuente, como supponho ser cata a ultima 
vet qne fal!o sobre o <'>l'çnmento, desejo aprvvei
tar a oceasiiio para chams.r a attcnç~ t.lo go
~·ern" ~"h!e urna obra itn rortante, que respett& 
a pro'lmcta P•>r ~·nde tenho tido s empre a honra 
Je ser dtlputaclo, Isto é, '' CQnstruçl!l(l cla linha 
f~rrea na ~strrula do porto de Santos parn o int.e
rtor. A asselllblêa provincial de S. Paulo procu-

l'OU excitar a · aLt.enç.ão do gôvero1o Nmt>romt,tLendo 
o cofre prJvindal a ~ariUJtir uns taut"s pc>r cento 
de juros :\ coml.anhia que se encarr<·~sse de 
fazt!r a cstn1da de Santos para o interior. Es
pertlll·M p ul' algum tí>mpo. qll ~l hav~ria nlguma 
~oluçiio a eo>te t·espeito. Até bOJ<l J•Ol'o•m naJa tem 
havido, e etl ni\o sei quaes M inter.çõ,,:s .lo go
Ycrno sut>rc 6!-f$13 muito intercssa.nt'.:!' Jnethor~tanenro., 
<JUC e lllll dos . nmiore~ beneficios que O go\·erno 
get-a.l póde f•12er. :l.qucHa e n. outm,; _ pro\'incia~. 
Já mn l ~ is anteriorfi~ o gov<Jrno foi 111\t\lrisa•Jo tl 
cmpcnltllr·so naquella. obra, mllS até hoje n110 me · 
consta IJ118 nlç:um pnsso se tenha datlo. Eu esti
lllllrhL qtle o g"verno olhas,;e con• toda a att .. n
t.."io pan1 iS>'o ; examinas,;e se é possh·el fa7-Cr..,;e 
a ohra, c prom ov.;sse a , ... alisaçi'lo ie clla fosse 
possiYel, como tm julgo. E' esta mua """ obras 
<}nc deven~ deb•ur lucros desde os so:us primei
ros aunos. e <>S ter:i d~pois sempa·e crcsc~ntes. 

Sobrd uma ou tra obra qne int,•l'e"sa o com
merc:o ""' ga)l';\1, c pnr~icul:lrlll<!J!te {l pt·ovincia 
de S. Pnulo, t:tl chmnarel a atLeuça.o d<l g.wento : 
é uma da; ollt•n• sobre que j t\ fa!lci o nnno pa.~
.;a.do, o phn.•·ol d'1 ba•·ra de ::5antO:'I na ilha da. 
?.Io<'ln. Tcnlw toua a confiança no go,·erno e espe 
ran~a de que e ile manue reali:;ar "ssu obra ; mas 
não est:\ em mim deixar de pedir a inda. que se 
cmpeulw em lcvll\-a quanto antes a t:ffdto, por 
que ~ obra de ~r>inde impot·taada para o com
l!lercin. O p11rto dt! Santo,; .c Jemnud:\<lo por. 
muitas Clnbarcnções que com o pb:u·ol actual estão 
sujuitas a r~p~tidos s inistros ; o porto d~ t;antos 
e demarulado pnr muitas embarcaçuos que mesmo 
não levau.lo destino para abi, comtudo o procu· 
rfio, ou pnra refrescar, ou por irem a cossados 
de temporaes. _ . · 
Pe~o poi,; ao> governo qu~ se empenhe Pm rea

lisfil' assa obra que se pt·opóz a bastant~s annos, 
e n~o poJe1·â c·lla eust<~r tanto que o governo 
se n:io tlch tJ habilitado para l.;val·a a etl't~ito. 

Os deput~<lt.ls pela província de::;. P•mlo man
dárão í1 mesa um artigo· additivo p>u a. que o 
governo ailxiliasse naquella pro\o"incia o tl·ata· 
mento dns lazaros, já um JlOUco a ui parados com 
!lS forças do coft•e pro\·inmal. Não se pense que 
isto é um .;erviço feito unicame nte á provincia 
cle S. Paulo: mas ainan qnando o· fosse, inte
l'e.<sa e lt•l tanto a snude publica, que o cofl'e 
geral deve contribttir ptlra· fllZel·-se. Infelizmente 
ussa mole~tia tdm-se propagado bast.mLe naquella 
provincia e na <ie Minas, e de n1oo.lo qtlc é um 
!(ntndc se•·viço 1eito mesmo· o.o impcrio cuidar 
ele separar, trotando-os como a llumanidnde exige, 
aquelt.:s que estão a1J~ctados. do resto da popu
la.çiio : j•' ell<'S silo tantos qu~ ó clamoro~o não 
s~ .tratar de cumprir mais efficaz e la•·gamentc 
Mtol dever. A pr<..,•incia_ de S. Paulo tem pt'OCU
•·ado ft~zer · .esse scr\•iço publico com os L'CCUl'SOS 
do seu cofre, mas nii:o são ellea !'lltJiciuntes, e ell 
julgo quo é uma obt·•gaçlio do !!:>vemo g~rnl auxi
!i!I.J' a provincla neste empenho. 

Ha um requerimento pata que certos arti~;oe 
que pa!ISf\rão na 2• discussão do orçamento seJào 
delle destacados, e vão em resoluções separnJas 
para o senado. Eu des~jaria porém que a ca
mara excluísse des"'::. separação o artigo additivo 
que diz ,-espeito o esses 10:00011 · applicados a 
auxílios para os laUJros. , · · 

Tamhem hei de votar pat'a que nio se separe 
do orçamento o arügo additivo que diz respeUo 

. ao ci...'S de Pernambuco. ·E' uma d!l gra:1de im- . 
po:rtancia para o eomme~io- do imperio, u refere-se 

. a um" pro-çincia tambem mu,ít.o intportante pelq · 
contingente que trltz aos cofres geraes, e para a 
qual já se destinflrào fundos · em ·outros • orça
mentos, e· que porU\nto niio deve ser abandonada. 
E' obra do maior inte1·esso para a riqueza da 
província, e conseguintemente t.lo imperio, para 
o sen ·commercio e para todas as · euaa indus-· 
trias. 
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Pertence ·est.- materla ao o1'ÇillDeJlto, pois que 

em outros orçamento& anteriores é 9ue f!e te:n 
dado C-OAsigna.ções para esta otmL. . Na o veJO ~1s 
que seja de algum modo- a materan deste arta~:o 
;um e.1xerio no orçamento; P portanto hei de 
wtat para .q11e se · ella conserve como parte .ou 
«~mo artigo do orçamento. · 
. P~r esta occ:asiiio, Sr. presidente, direi alguma 
eousa, sobre alguns artigos que !orão rejeitados 
1'1á 2• dlscussiio, e que interessa voto uma melhor 
:arrecad:lt:lio d e imposições. .- . . . 

Como membro da com missão ·de !.lzenda ent~ndt 
lliio. dever apresentar na S• dlsenssiio estes mesmos 
~rtigos · mu devo deelarar·.que elnto quo o orça
-mento Üão contenha., &enfio· aquellas mesmas dis
tx'siçõe•, .no menos' a sua doutrina, ainda-que 

· -tOsse algum tanto modifl.çada, e portanto melhcr 
nda. · · 
· Não sei como se queira caminhar decretando 
"despezas crescentes, e ao mesmo t~mpo negando 
no tbesouro nacional os ·meios de arrecadar os 
'impostos estabelecidos! Até. muitas vezes a m:\ 
•rrecadação vem a ser vexatoria para o contri
bnlnte ; muitas -vezes elles terão · de pagar duns . 
e tres vezes ·:nilo· havendo uma eseripturação e 
iksealisação exncta. · 

De que sen:e lnnçar imposições se os agentes 
.gue · têm de ru; art.-ecadar n:lo têm meios de as 
levar a elfeito, e- se-c thesouro nacional não põJe 
encaminhar estes agentes, · e obrigar aquclles <Jue 
JIOdem encamiDhal-os nisto a-realisar este au:tiho? 

Uma lei anterior decretou que os tabelliiies 
remettessem _p~riodieamente il:o th.Oso ilro nacional 
.uma nota nottciando as escript~os passadas pelos 
seus eartorios;. . ete. bto porem não se faz ; de 
modo que o t hesouro ·nacional ni'io tem meios de 
verificar as . conta~ de seus collectores" v e-se 
inteiramente embaraçlido~ ·E como se hn de !azel- · 
uma bOa arrecadação no meio de tal im~ssibi· 
iidnde f E pergunto se o contribuinte será _com 
isto alllviado aa "imposição 1 Niio, elle põJc ter 
pngo·· c ·o oolleetor não dll.r c<Jnta de que re-:
.:eoe~. como succede: o contribuinte paga. o im· 
posto, o · collecfor ni\o o es~riptura·; nno havendo 
um meio de verificar aqutllo · que se pagou ao 
collcctor, co1no o thesouto nacional ha de poder 
fiscctlisnr ns contas desse seu colleetor longe das 
suru. vistas, rever livros. etc.? Como tamb~m 
ha de o contribuinte ficar· ·muitas vezes livre de 
pagar por duplicata ? · . · · 
E' uma imp313ibilidad~ quasi que iÍlteirn. 
As. pa:ovideÍlcias que se propunh:to como qna 

assustli.r~o por estabelecerem · uma mul~a uté 
do 1 :OOOS ; poder-se--hia, Í!e se qnizesse; alliviar 
um pouco essa multa, mai não ·rejeitar-se a me
dida; quanto mais qu·e essa n1ulta J!liO era sel!'pre 
de 1:00011, e sim Até ess11. quant1o no mn..""Umo, 
oonforme a gravidade da cousa. 
· (Ha um aparte~} · . 
Pois eu tenb.-. noticia <lc ,venda: de bens de raiz 

oein · qile ·os oollcctorcs se .tem ficado com mais 
de 1 :000800(); · . · . · · . . 

() Sn. BAl\nos.• o ... CC)."lU: ~A eomara reprovou, 
niio a. quantia, mu o principio. 

O Sa. C•RNEIBI)- DE C.ur:ro~ :-O principio não, 
porql\e estA . já. estabelecido ; ~ que _o ·artigo 
dispunha, ·•uppnmit?do-se -n ultlma parte como 
ll1l propô%, é o-que exaste. · · · 
·.O Sn." FEBR.U:- Eli~o nãÓ ern. necesário~ ·, . . ; 
; O Sn. C..B~B:Uto 1>& -C...Xros:'- Porém ~m saDe-

ção· que obrig~~e á execuçio, e -esta sBDCçllo· "é 
que. .e reprovou. Hoje os tabelliies são. obri
gados.·a· fazer - essa remessa, mas niio têm eane~ 
Ção alguma, e por isso deixiio de cumprir esta -
obrlgaçao. · · 
. OS jttizes de di1·eil.o tém tatabem obrigaçãt>, nas 

TOlCO 4. 

.SQas correic;ões, de vetill~rtm se os tabelliães fize
rão ~ remessa .•• 

O ·sn. F.Entuz: ..... E d e imporem pena~ -por esta 
falta. 

o Sn. CA.RNEinO DE c ... mos:- Nada. diáto se 
_faz: e pe•gunta-se, nada se fazendo, ba de cru
zar-se os· \:iraços ~ dizer-se: não é possível !aier 
consa nlguma? De certo que nlio. · 

6 Sn. Rnuo:rno DE Asnttm• : - ResponsabUisem
Se desde que não enmprirem a sua obrigação. 

o sa- c.~.n.. ... Er:ao DE CAMPos : -ora. respo!a.Sa
bilise-se I O imposto da cisa, por .exemplo, é pago, 
o respectivo bilhete está DllS mãi)S de quem pa
gou ·esse imposto, mas o eollector niio contando 
que tal bilhete tenha de apparecer, niio o lança 

··nos_ lh•ros ; de modo que a venda permanece le
gitima, porque a todo tempo p6de-se provar com 
·o bilbete que a ciso foi .paga, .mas o thesvuro não. 
-recebe o imposto. 

.: . O SR.· FEan..u : - F...etabeleção-se os talões. 
o Sn. c.~RNEIRO DE ClMPOS :- Jul~;o pois . que 

cumpria tomar providencias que babihtaasem- me
lhor o t.hesouro para boas arrecadações e fiscali
snção. Como é gue o oorpo legislativo ha ·de cha
mar á. respoosalii!idade o governo·_ pela má arre
cadação c fiscalísaçiil) das rend::~.s publicas, se o 
mesmo corpo legislativo confessa que com os meios 
dados não é possrvel que o thesouro v o=rifique essa 
iu-recadaç:1o· e fiS~: iuii;açã.o·, e entretanto não melho
ra··esses meios ? . 

O governo de - certo póde responde.- a todo 
tem~ que, solicitando .taes meios, ·não_ se · lh'o!! 
tem <Jado. · · 
. Foi este o inconveniente que achei· nn rej eição 
dessa ·medida ; mas entendi .quo. não devia prcr 
põr i:ous·a alnuma nesta Sa discussão ; li.qile o 
thesouro peiad'o como está, a experiencia. do tnais 
um ou dous annos esclarecerá os espíritos; e o 
corpo ·legislativo· tomará então a providencia que 
"lhe paree_er mais eonvenlentil. (Apoiados.) · _ 
,. Houve.:tam.bem a snppressão de uma parte de 
um aa-tigo que se refere á.s aguardentes,- qu:e 
eu não julgo feita com razão, porque autorisava
sa o governo para. reformar-o que diz· r espeito 
.aos direitos de consumo desse genero, mas im
punha-se-lhe a obl:igaçiio de não alterar a base · 
aesse imposto. · · · · · 

nm nobre de_~?.utado julgou que l1avia nisso 
incoherencla ·de 1déas; eu· porém entendo que não, 
porque em todo o· cnso era necessario nlo ·dar 
ao a-overno ·a faculdade · de alterar· o quantitativo 
do 1mposto. Fosse a bsse 00 ou 10 : do que se 
tratava· era de melho_rar o systema da arrCea<la
c;ão, e não de entregar ao gove-rno a reforma do 
quantum. do impost?. . . 

O Sa. Fa;:au.z. di. um aparte q11e nll:o pudemos 
ouvir. · · · · . . . 

o Sn: C.&.IU\Emo DE CAl!POs • -Eu e11tendo 
deBte modo, ·que o govern<>, autorisado para me
lhorar a atTeead~or nlo esta.va autorisado]taz:a 
aUerar . a base do· 1mposio, que · sempre · devaa 

:ser 20 '.\S. · · 
O Sn. FEnnu :....:Eu cedt· logo "que se fez ·e;sa re-

:lleüo. · · .. · ·· 
. o Sa. CA..RN~>IRO nE Cllii!'OS :.- .No primeiro dia. 
o nobre deputado _diss~ qu,e não en~n~ia, e que 
depois havia de dtscutír com-a. commtSsao: · 

o Sn. -FERRAZ:- Os senhores explicárão, e eu 
cedi. 

o Sn. CAIL"":EIRO DE C.unos : - Fullou-se aqui 
tambem no im~sto . do~.!icllG, e nisto eu respood:> 
ao nobre deputado a. quem sempre ouço com todo 
o interesse . • •• 

O Sn. FERR.\~ : - Mu:to obrigado . 
8 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 16/U11201 5 09:54 - Pêgina 1 ae 16 

!18 SESS10 Elll 6 DE AGOSTO I>E 1855 
·O Sa. C.un:mno DJ,: CAMPoS:- • . . • mas cotno 

()l!e ex~ndcu as suas idéaa eu e~pendo a s 
miobas. 

Disse o nobre deputado : •c A reçalidncão pol&. 
l ei actunl é um grande "\"exame. é um grand tJ 
onus, e deveria antes ser substituída por uma 
multa do dobro do premio qu.e o e~tpita\ vcnec:s~c 
naquellc prazo.» 

O Sn. F.ERR.\Z: - Não é neste sentido. Eu dlase 
que a revalidaç1io não devia ter aqtlclle ![Uantum 
c~tabelecido, e sim do duplo, ou mesmo do tri
plo do juro respectivo, e então que ticasse a multa 
para os casos de fraude. 

O Sn. C.UIXEIRO DE C.\ltPOs :-A <>st u respeito, 
é que cu . acho q ue o nobt·e deputad<J lnn<;ava 
um enc_argo muito ma.ispe.;ad;)_sobre a reva\ida
·çlto do que no caso actual, porque note o nobre de 
putado que a -re>alidação é paga por uma ,-ez, 
:.'() ou 30 %: mas no caso de adaptar-se a sua 
idca não era assini. Sapponlla-sc uma letra de 
2 ou de 3:000$, e que tical"a s em pagar o sello 
3 ou 4 annos, qual seria então a revalidação ? 
Seria de 12% ~o a nuo de c!lpilal a que so referisse 
. a ról"alid~ão. · 
. O Sn. FEnn.\.z: -Eu fitllava .por ser mais o 
quantitativo, porque de ordioario se impõe a multa 
por dias. . . . 

O Sn. C.\ nxtrito DE CAltPos:- Mas tambe;n .é 
por annos, de modo qu.a em 8 ·annos não faria 
·conta rc'"aliuar mais cousa a1guma , porque -are
\alidação igual:! ria o capital primit i\· o. 
· .o Sn. FE!m.u :- E hoje, em deus . maze3 não 
con Yém 1nais rehabilitar. 
· O Stt. CAn~Erno DE CA~tPOs =- Não, . pc-r'lue 
s cmpre-ha quem ga.nha a ditrcrença de 4.0 cy,. 
· Nilo .. me occ?rrc a1s-u.:n1a outr~ cousn sobre que 
expendcr .O!\ mmhas •dcas, e nao querendo causar 
a paciencia da. camara, limito-me ao que acabo de 
dl<~er. (3!l,ito bem. ) 

A discussão .fica a.diad:J. p ela h ora. Levanta-se a 
se$são. -

Aeta •le 4 de A.go~to 

A:s 11 horas, feita a chamada, e achando-se 
P._rese~tes o~ Srs. vis~nde de Bllependy. .P&ula 
t;anJJdo, Ltma, Úilrne•ro de· C3mpos, Ed~ardo 
França, llillllalhiies Castro, Augu$tO Cbaves co
.nego L eal, pretas. Dutra Rocha. Ribeiro, 'Paes 
Barreto, Jac1ntbo de Mendonç-a, Tei,.eira de Souza , 
Paula Santos, T!iques, Araujo Jorge, Ribeiro da 
Luz, Fausto, Góes Siqueira., Pll.rll.na"Utl Costa 
~rachado, Sllntos e :\lmeida, Seára, An'dré'Bastos 
líortll, bl!_rão _de Maroim, Rapo_so da Co.mo.ra: 
Souza Le~o, D1ss de Carvalho, F1gueira de ~cllo. 
Sá · e .Albuquerque, :Sernardes de Gouvea, Cas
tello·~ranco, ·Souza Mendes, Aprigio Guimarães, 
Ahn~da e. ~~buquerque, Zacharias, Viria to, Caldre 
e _F,ao, Y1e1ra_ de Mattos, Po~ula Baptista, Gomes 
Rtbelro, Henrrques, Pacheco, Paranbos Luiz 
So_ares, Rego Barros, Theophilo, Pedreirâ, Ban
deara de Mello,_ Seeeo e _Brandão, o Sr. presi
dent~ dllclara DM bnvcr sessão por niio se ter 
reun1do numero legal. 

Su~uumo. -Exp~dicnte.- Ordem do di.1. -T.rr
cei••a discussão do oJ·çamento. IJiscu•·sos dor 
s,·s. min~1·o dos ,tcyocios estran(Jeiros. Góe:r 
SiqtteiJ•a, Calà.1•e e FiM e Ba>·óosa da Cunh.:~. 

A" hota do costume faz-se a chamada, e acltíio-· 
se p resentes os ::>rs. '·ilõcon.de de Baependy. Pan\a 
Candido, Machado, conego Leal, Augusto Chaves, 
Panla Baptist:1; Travasses, M.endes de Alm<!ida, 
Sá. e Albuquerque. Leitão da 0unba, Caldre c 
Fião. José Asce11so, Paula. Santos, Seára, Pach<X:o 
J ordito, Paes Barreto. Barreto Pcdroso, Figueir.t 
.de Mello, Luiz Al'aujo, Horta, Augusto de Oli- · 
velra, Sou.zn Lciio, Almeida c Albnquerqlle, Be- · 
lis.~1"io, Dias de Can-alht, Vieira de -MaLLos, Ri
beiro, D11tra Rocha. Gomes Ribeiro, E duardo 
FranÇII, Teixeira de Macedo. Taques, Cunha, Ti
tára, Ribeiro de Andrada, Brllllque, Belfort, Andre
Bastos, Vieira, Re,::o Barros, Santos e Almeida. 
Araujo Jorge. Mello Franco, bnrüo de Maroilll, 
Lt:iz Soares, Pauln. Fonseca, Ferraz, Padua F!eury • 
Raposo da Camara, Thcophilo, Brolns, Monteiro 
de Barros- e ._ Góes Siqueira. . 

Comparec(lndo depois os St·s. conego Silva, 
Souza Mendes, Candido Borges e CaJ>tello-Branco, 
o Sr. ·presiden te declara abet·ta a sessão. 

Comparecem depois os Srs. ·r; O'cttvian o, Pin to 
_de Campos, Ribearo da Luz, Nebias. T eixeira de 
SouzA., A.ngclo Ramos,. Livramento, Secco; Sav!to 
Lobato. Luiz Carlos. Araujo Lima, D~min g"ue·s 
Silva, l'a't"a"lhos, Soi)ral, Barbosa da Cunha. An~ 
tonio Carlos. :Pcdreh·a, Nabuco, Fernaudcs Yielra, 
Bandeira de U eHo , Antonio Candido, Aprigio 
Guimn1·1res, Pereira da S,il,·a, Sa1-aiva , ::;nylro 
Lobnto Jnnior, Camansão, J.im:1 e Sih •a Sobri· 
nho, Hcnriques. Parana~á, ~- . Lisboa, Siqueira 
Queiroz, D. Francisco. Yacca, José Malhias, Pll
cbcco c Jacintbo de Mendonça . 

Um-se e ·a.pproviio-sc as actas d~s sessões de 
3 e 4 d<> corrente. · 

DJUS officios do Sr: minisl.ro da guert" cn· 
viando ns informa~ por es ta camam solicitadas 
sobre os requctimuuto3 do ch·urgiüo-múr r~for• 
mado Silvestre Marques da Sih•n Ferr:Jo, o do 
D. Anna Um'belina Claro. de M'llio.- A' quc1n 
fez as requisi9ões. 

Do. S1·. ministro do im_perio r<1mottc ndo o re • 
quenmcnto em que Ft-ane1sco <.le Paula Dl"ito ~odo 
.ao g.Jvcrno imperial que se tomem ·1'>0 acçwa, 
s em _pro1uio por tempo da 5 nnnos, do umo com. 
pnnllln f} IIO pretende rund:u com o ~itulo
Emp1•c:a Litteraria.- A" commlss:l~ du commer• 
cio, industria. e artes. 

~· julgndo objecto d .l dcliboraçito c vni n im· 
prm11r pa.1·a entrar nn ordmn d"s trnb11lhos o ao-
e:uinte proj oc(o : · 
· « A comnlissão _da saude pu\,licn, á ,qual !<>i 

. presente o requenn~ento do Dr. Alexaudre José 
de Mello Moraes, . em que· pede a esta augus~ 
eam.nra f4utorisaçiio pa.ra que o govern~:~ lhe .posu 
emprestar. a. qua!ltia neces_s~ria . ~~ra a impressão 
de um Diccrona.r•o de Med1cma, uuurgia e Scien-· 
cias n~turaes, colligido de outra!> producçõ~s es
traJtgetras do mesmo genero, e a:nnotndo pelo re
íe~tdo. doutor, . segundo o estado actual. daquellas 
sctenc1as, devendo tal emt~restimo ser. 3mortizado 
pelo . product.J da venda de tantos ·exeml!_lares 
quantos chegu~m _ para a ~Cl!ma runortizaÇ&O, e 
~ndo_ da sua . JD.tama ·conncçao que o corpo le
gi31a ti l' O deva por todos os modos animar-e.pro
tl'ger o desenvolvimento da .litterntut"Q.· medica 
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brazileira, •lepois de ~·xaminar, ainda que per
funetoriamente, algt~ns artigos do di~ionario su
pradito e de os achar conformes eom o estado 
~uais 11diante.do das scienciail de que elle trata, 
é a eommissão de parecer que se adopte a se
guinte resolução: · 

·" A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fica o gol'erno autorisado à 

emprestar ao Dr. Alexandre Jcsé de :Mello Mo-
1-aes uma quantia que niio exceda a 15:00011 para 
<Jecorrer ás dtspeus da impressão d<l seu dic
cionario de medicina, cirur:;:1a e seiencias natu
raes, ficand<J o referido do"Uto~: obrigado a amor
tizal· o dito cmprestimo com .o producto dos 
primeiros e;o;empliues Tendidos: revogadas para 
esse fim as disposiçêes em contral"io. · 

« Paço d~ camam dos deputados, em 4 de 
Agosto de llflrl. - Dr. Antonio Gab1-iel de Paula 
Fon.ser;a.-Dr. José Agostinho Vi.-ira ae Mattos. 
-Dr. Jose de Góes Siquei,·a. " 

O SR. P.~o-cw. BAPTISTA pede a dispensa dil im
pressão, .-, que .o projeeto seja. dado para ordem 
do <lia. · 

ConsultaJa a cnsa ella annu.e. 
o Sr. Taques. (pela ordem): Sr. presidente 

sendo notorio que se retirârão hontem para a 
província de S. Paulo os Srs. deputados Carneiro 
de Campos, Lima e Soares de Souza, eu peço 
permissao â camara para o.presentar uma indí.
c.ação propondo que se chamem os respectivos 
supplentes para occuparem nesta ca~a os !ugares 
que pela uusencia d~sses Srs. deputados 1icão 
v:tgos. (Apoiados.) 

O Sa. F1<mEIRA DE MELLO: :- Jii. no fim da 
sessii:o? l 

O SR. TAQoEs:- No fim da sessão niio, por· 
que ainda não está votada tl lei do orçamento. 

O Sn. PRESIDENTE: -A indicação do nobr.e de
putndo vni ser lida, porqne segundo os prece-. 
dentes havidos na. casa não é necessario 11ma 
decisão della para semelhantes negocios se jul~ 
garem urgentes. · 
.. ,vai â mesa, le-se e ê remettida á commissão 
do constituição e poderes a segninte indicação: 

" Indieo q\tu scjii:o chamados os- respectivos 
supplcotes pela provincia de S; PaQlo em lugar 
dos Sl'.i. Carneiro de Campos, Lima e Soares de 
Souza, que é notorio se r~tirãriio para a mesma 
proviucia. 

O( Paço d~ camara, em 6 de Agosto de 1855. -
R. A. de Mdgalloiles Ta~jue.s. » 

ORDEM DO DIA 

TE!l :EJR.\ DISCUSSÃO DO ORt;A:.IE...._TO 

Contini111 a S• discussão do orçamento geral do 
imperio. · 

O Sr. ParBnhos (minist1·o do.~ 'IW{JoelO$ 
e$!1-tmgeiros),- Sr. presidellte, o nobre deput.ado 
pela provincia da Bãhia l'Oitou R. occut~ar-se do 
·~staolo dR.S nossas relações com a Republica Orien
la! do Uruguay. RespeudeDda a essa parte do 
discurso que ha dias tive a honra de proferir 
nesta casa, o nobre deputado rep'roduzio as mesmas 
questões que elle havia suscitado, reproduzia-as 
no mesmo aentido e quasi pela mesma fórma. 
A insisteneia · do nobre deputado. pareceu-me de
terminada por esta consideração : o nobre depu.· 
tado, .habil como é na taetica parlamentar, sabe 
~ue quando um orador da sua força falla por. 
ultiino, deixa. sempre uma impressão favoravel 
lis suas opiniões e aos seus .ftns ; e o nobre 
deputado não quiz nessa .oceasião perder essa 
,·antngem que sobr~ mi.IJl podia (lbter. . 

Não julgo, Sr. président~. 11ecessario aecres
eer:tar nada mai;; no que se tem dit<> e C<JilSta 
dos documentos of!iciao" em defesa d<> governo 
imperial e dos seus agentes. Esta def.:za é plena 
e victoriosa nos relatarias dos iLIU$trados Srs. vis
conde do Uruguaye visconde de Abaetê, nos discur
sos pronunciados por estes dous i!IU$tres es1adistas, 
e pelo nobre presidente. do conselho nes..a e na 
outra camara. 

. Refiro-me aos relatoríos e discursos do illus
t.·ado ,S':: visconde do Urug<ay, porque se as 
observaçoes do nobre deputa:io fossem l?roceden
tes, não o!l'cndetiào sómente ao mlnisteno actuaJ, 
otro:nderião 1..anibem aos ministe1·ios anteriores· 
(.ãpoiados.) 

A·s declarações officines, a tudo quanto se tem 
dito em defesa do governo imperial e dos seus 
agentes, o que é que oppõa o nobrG deputado ·1 
Oppõe as suas prevenções e desconfianças contra 
o gabinete actual, oppõe informações particulares 
de pessoas de cuja imparcialidade niio é possivel 
deixar de duvidar-se. 

O nobre deputado não iniciou uma politica que 
devesse ser preferida i;. que tem segutdo e segue 
o governo imperial: o nobre deputado limitou-se 
a censuras que, como tenho dito, e ainda hoje 
demonstrafei, são infundndas. O nobre deputado 
foi ao ponto de pô~ em duvida a lealdãde do 
governo im-eerial, desceu a individualidades muito 
odiosas. Nao poderei seguir·· o nobre deputado 
neste terreno; uã<> tenho a pretençiio de conven
cer o nobre deputado. e não .mereceria a honra 
de que cllc se declarasse convencido. 

O discurso do nobl·e deputado poderia ser muito 
nodvo ao credito a quo tem direito o governo 
imperinl nas suas relações exteriores. se por ven
tura esso discurso não estivesse em aberta ·op
posição com factos muito notorios e muito pro-
vados. · · 

Comquanto,"Sr. presidente, eu esteja plenamente 
conv·~ncido de que o discurso do nobre deputado 
tem resposta muito· cabal em tudo quanto consta. 

. dos documentos of!iciaes, no credito muito mere
cido a que tem direito o governo imperial ·pelos 
seus antecedentes (apoiados), toda,·ia julgo con
-veniente explicar alguns facto3 mencionados pelo 
nobre deputado, e contestar algumas dt< suas pro~· 
posições, que poderáõ c11lar no espírito da.quelles 
gue lerem o discurso do nobr~ deputado e não 
tt verem perfeito conhecimento desses nego cios. 

Os :fins da alli&uça celebrada entre o imperio 
e Estado Oriental do Uruguay para. serem co
nhecidos não ó preciso que recorramos aos dis
cursos dos illustres estadistas a que o nobre 
deputado se reportQa ;' esses fi.ns estão bem ex
pressos e definidos no tratado de 12 óe Outubro 
ae 1851. Esses fins, diz o l)reambulo do trat.ado 
de 12 de Outubro, são estreltar as relações entre 
os dous paizes, pro\"er n conservaçiio da paz e 
da tranquillidade do Estado· Orient.al, e pela 
conservação desta n segurança reciproca de ambos 
os estados. 

Como consequencia deste empenho obrigou-se o 
governo imperial a prestar apoio efficaz, mesmo 
empregando n forca, se fosse preciso em favor 
do governo oriental, durante o espaço de 4 annos; 
esta obrigação do _governo imperial, ,POrém, não 
não é absoluta e illimita<la; .esse apo1o material 
sõ póde ser. prestado .sendo requisitado, e nos 
casos e pela fôrma que determinão os arts. 6° e. 
7D do mesmo tratado. 

O governo da republica obrig.>u·se pela sna 
parte a seguir a po1itica mais adequada á con
servação da paz do sen :pau e ao restabeleci
mento da sua ordem·constttucional. Esta política 
está tnmbem definida. nos arts. 11 e 12 do tratado 
da alliança. ; ella de'Ç'ia ter por base. o· completo 
oh.-ido do passado, a conciliação dos antigos dis
sidentes, a exaeta obserrancia de todas as ga
rantias e prcceiws da con:>tituição da republica. 
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Est>\ demonstrado q~te o ex.-presidentc Ja "repu

blica não seguia essa política, que se _afastou 
mttito della. :suas intcnçoes disse eu e amda re
pito , acr~diLo q_ue erii.o muito boas, mas· seus 
aotos tendião a result.Wos diametralrn:wt.:l op
postos e p•·odlU:ião esses r/lsult.ados. E,;tas pro
posições o nob•·e depurodo encontra demons~radas 
uo.s relatorios e discursos a que tne refcr1; en
coutra~á t.ambem demonstradas nesse folllcto h~ 
pouco publicado, e que o nobre deputado citou. 

Tendo-se o ex-presidente do Estado Oriental 
coltocado fóra inteiramente da5 coudiçües de at
Hança: tendo por seus actos tornado emmincnt~ 
a ~uen-a ch·il: niio tendo querido entender-se 
com o go,-e\'no in1perial sabre a; condições da 
allian,a, nãQ o tendo prevenido sob1·e ns even
tualidades de uma guerra civil, quu sú elle podia 
prel"er, porque só elle podia modir as cons<l
quencias do que tinha em seu pensan1euto; não 
tendo. requisitado em tempo o auxilio . do g9-
verno imperial p!lm que este pudes~e mtervtr 
quando fosse neeess:~.rio officazmente : rlevcl'ia cu 
aconselhar o.o pre•id~nte da repulllic~t qu!) con
tinuasse como ia~ ! Da"eTia eu. declarar que o 
go~etno imperial estaYa solidari~ com cs~c P''Ç'
sidente e1n todas as consequencu~s de sua. poll
tica? Deveria €U declarar que o go\·erno imperial 
estav::t obrigado a disposto a leva1· a guerra ao 
Estado Oriental para re;;tabeleCel' a pesso11 desse 
presidente no primeiro cargo da republica '?1 

Acredito que o nobre deputado, se se achasse 
nas mesmas circumst9.ncias, não procederia de 
outro mo:lo, comquanto algumas de suas prop~
sições possão ~utorisar a cr~nça de quc;,elle _senn 
capaz de ter dtverso proced•mento. Nos vlmos, 
senllllres, que ao passo que o nobre deputado 
annuncia\"l!. (~ camara que, segundo as informa
<;Lies que tinha e as pr~,·hões que sobre . ellas 
ua.senvn, julga\'n a r<JpttlllH:a ameaçada do partgo de 
uma nova revolução, o nobre deputado achou a oc
e.asiii:o opportuna para. lançar aspersões as mats 
se,·erM ~obr<: <> actUlJ.l presidente daquelie paiz. 

Do ju!~o do nobre deputado eu appellu para o 
dos estadist~s quo se acbavão (J. ft·~nte d•Js ne
tl<lCios do meu paiz quando se derão esses suc
éo;sos no Estado Oriental. Os meus actos fo
l'iio ju.lgndos por esses estadistas em meu favor. 
E se aiud;J. algun\o. causa mais fusse precisa 
parn qu~ eu ti'I"CSSe plena. tranquillidade de con
l!íendn, .:n tinha em meu fnver o testemunho 
de muitas pessoas illu.strndas e imparciaes da
(! uo1J e paí7:. mcsnt o de pessoll-$ que n:'io podem 
s~r suspdtllS do desn!Tei~ão á pessoa. e li cau~ 
do c,.·prcsidcntc d•) E~te.do Oriente.t. AlgutnfLS 
ücssns pessoa~ forü.o á minha casa. dar-mo os 
pMabcns pelas diffieuldades de que me havia. ti
l'P.do o pre~identc dn repu.b\ica , não procurnndo 
o nsrlo dn bnndcira itnpêril':l o indo asylal:'-se 
cJoba1Ko d[\ bandcír~ ue uma outrn. naç!io. Os u.t
limos a c tos desse presidente for<i<> qu11liticados 
pelos seu.s propriot! t~migos como vctdaieiro de
-satino. 

Disse o nobre eeputado quo achando-so ess~ 
presidente amear.ado de uma revoluçiio , cu lhe 
aeonselhá.ra concessões áquellês que se pronun
cinvão contt·a a sua autoridade . 
. O nobre dei,>utado não foi ínt~iramente exacto 

nesta ·part<l, mterpretou mal o topico da nota 
que nessa oc~siâo dirigi ao ex-presidente da 
1:epubli~. Eu não llOdia , como tenho demons
trado, aconselhar a esse presidente senio uma 
politica moderada. c conciliadora ; eu não podia 
animal-o a ({lle proseguisse na c:Jrreira qtte se
guia ; eu não põdia acon.selhal-o a emprega.r a 

· for~ como unico remedio e o mais efficaz. Além 
<hl muitas 1•utras considerações que já tenho sub
mettido ao conhecimento da camara, porque esse 
presidente não ·tinha força sllfficiente para levar 
a- etltlito semelhante politica. Aconselbeí-ll:e que 
entrasse francamente na política da allianç!l, na 

I 
l 
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política que os dons parlil.:.s tinhão jilnl.d) em 
presença dos alliados quando depuzerão as ar
mas: que praticasse alguns actos que pudessem 
inspira~ confiança ao p!lrtido descontente, porqne 
não baYia outro meic de evitar a revolução ; em 
esta tambcm n opinião de mu.ita~ outra:;q)j)Ssoas 
prudentes e intparclaes- Kuuca po1·ém enunciei 
conee~~ões, nunca indiquei nomes, nun~a indi
quei empregos; o nobre deputado entendeu , de 
certo, mal essa parte da minha nota. Vou. refe
rir u camar::t como se passàrão os factos a que 
se referia o nobre deputado. · 

Depois do successo de 18 de Julho de 1!»3, 
isto ~. depois do contUeto que teve lugar entre um 
batalhão de linh:\ e a. força da ~arda nacional 
que formAra para a parada do dia annh•ersa:r.io 
da constituição da repulllica, o Sr. Giró compre
hendeu toda a gra.-iilade da situação e~ que se 
achava o seu paiz : entendeu que convmha mo
dificar a sua politica, e então chamou para o 
mini~tcrio o Sr. D. Manoel Herrera y Obes, que 
desue o principio da ptesidencia do Sr. Giró fi. 
eira inteiramente arredado dn scena política, e 
o Sr. general Flôres , que h a via poucos mezes 
tinha renunciado a p~sta da guerra. Estas duas 
nomeações restituirão nm pouco . a confiança pu
blica ; acalmArão até. certo pouto os animos, 
porque todos esperavõ.o que ella.s fossem aconl
panhada.s de actos significati•;os que mostrassem 
que o presidente ia col!ocar,s~ sobranceiro a 
ambos os partidos. Assim porém niio aconteceu. 
Tendo foito ef;sa nomeação, ·o ex-presidente ~e
trahio-se , não deduzio dellas as consequencias 
que devia dedu~ir; reproduzi o-se n. mesma agitação; 
paiz voltou no estado anterior; tol.'nou-se immi· 
nente a guerra civil. · 

No dia. 23 de .setembro pela manhii f11i con
stlllado pelos ministros do Sr. Giro, em uma 
confe,·enc•a que com elles tive sobre o apoio que 
o ministr.., do B~azil :podia presl4r á a.ntoridado 
da republica para dom1nar a situação (:m que clla. 
se acb:na.; respondi como const11 dessa nota, que 
se o governo (H'íental queria do miuistto bra
zileiro um upoio material, ainda mesmo esque
cendo, como eu esquecia naquelle momento, todas 
as Teclamações e protestos pendente3 por parte 
da legaçiio imperial', eu não podia prestar esse 
apoio. E' um facto natorio que nao tínhamos n~ 
p()rto de l\!onte\·idáo fu;·ça suffi~iente po.rn esse 
apoio mntel'ial qua o e:.:-presidente dn republicl\ 
descjesal"a; a eu. niio devia desetnbal·c.Qr os pou
cos marinheiros e soldados que tinhamo3 na
quel!e porto para expõl-os a um sacl'iflcio de
sangue inutil nas rua~ de Montev\d<!o. Accrescen
tei, porém, que se o governo da republica ql\oria. 
o apoio moral do ministro brru:ileiro, esse llpoio 
moral csta,·a ú suo. dil_posição: que cu lhe of!e
recia o meu coneurso nm•~a,·el o desinteressado, e 
o olfcrccia de todo o COl'UÇÜO-

Na noutc dcsso mcsm' di:-., em uma cntrovisn 
que tive com o Sr. D. Mnnocl Herrcra y Obes. 
então ministro da fazond:~o, declarou-n1a esto se
nhor que o presidente d:l republica c,;t:J.vr~ dis
pasto a f!l~er &.l!:llmas concessões ao lado. des
contente, e .quo desej11va qu~ eu empregll-!lse a 
infiuencim d" legação impeiial paro dominar a 
situação. 

Uma das queixas que -por seus jorna.e~ apre
sent~va o partido descontente era. que qllasi todos, 
&S depaTtamentos ·da republica. s~ achavio eotre
~es ó. influencia do p&l'tldO conLrario, algumas 
dlll! quaes se ha.viiio assignala.do dlU'aut.e a domi
nação do ~neral Oríbe , e gue nessa estado do 
poill official as proximas ele1ções geraes não po
dioo senilo aS3eg!lr•u· o predomínio dos seus ãd-
v~arios. .. . 

O Sr. Giró fez-me con"ta1: que estava. di~pósto
a nomear para. doas dos departamentos ,da caJn
panha · dous cheféS politicns tirndos d'enbe -
po!SSoas mais 9.ptaa do partido colorado, e exigia 
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pnrn. assim prozeJer varias conuiçõ~s . que asse
gurassem u tt·anquillidade publica, que ovi!.:Qsem 
a reproducção das mesmas circumstanciM em 
qu~ se achnYa. E ntre essas c9ndições exi~ia o 
Sr. Giro que o g~neral Pached~ ~: :?bes se re
tirasse itnmediatamente do p:tiz ;· nrstn,·<:Ondição 
~ra a mnls Importante, e o presidente entendia 
mesmo que ella t ra sõ por si sulliciente para 
.nssegurar a ordem publica , :porq ui! o general 
Pacheco y Obes era sem · du.v1da o . homem de 
mnis prestigio na classe militar do .sell. paiz, 
:nm espírito illust1·ado c a!l'oito, de recursos inex
gotave•s om situações como aquellas. . ·. 

Prt>Siei-me u.o desejo do governo Oriental , e os 
mens esfo1·ços t eriiio sido coroados do mais Miz 
e:.:ito se o presidente da repu.blica os niio ma\lo
grasso abnndonaud.) o seu. posto e indo asyl.ar·se 
sob uma bandeira estrangeira. O gcnero.l Pacheco 
y Obes estnva prompt.:> a embA.rcar para. bordo 
de um na1'i<> de gnerra brnzileiro e a seguir 
dabi para a Europa, o que foi sabido do Sr.Giró 
·c dos seus ministrOl!· 

Não é .poit.anto exacto que eu inicia~e- ~ou
cessões : que eu indlgitasse pessoas ou sollc1tas~e 
erop_re"OS para o ,Indo descontente ; nUf!ca fi z 
mais âo que enune•ar frnnearoente, eru c•t·cum
~t.acias t1io critica.>, em que se tratava. da paz ou 
da guerra civil no Estnào. Oriontnl, qual o jui_zo 
que eu formava . a r espe•to dessas mesmas cu·
cumstanclas, qual a poli.tiea que e11 julgav~ q ue 
poderia evitai:" a calanndade q.ue est~va Jmmt
ncnte. Alguns agentes estrange1ros, . CUJOS nomes 
não cito, porque ni'io estou para isso aut.orisado, 
p or vezes se · pronu nciúrlio de ace<jr;lo commigo. 
. Perguntou-me o nobre deputado , se., dado o 

:Caso il.e perigo do um11 teYolução no nosso paiz, 
e.u. se~uit·ia o., mesmos principio~ . . Respimder el 
a o nobre deputado qu~, e.m primeiro l!l~ar ha 
uma d!trer~n·;.a qunsL mfin1t&. entt·e as ctrcum
Rtancia~ ao 110Sso paiz e . a s circum~tancias do 
E stado Oriental ; lil.em da. grande diíferen·~ d 11s 
instituições, d<!vc attender-se a quP. a nll.toridade 
do EstaU.o Orien~ál se &cha debi!ita.da por u•na 
guerr!l. civil das mais assoladoras, .. e que e lia 
ainda pisa sobre os destroços desSll. gne1·ra civil 
que durlira. annos ;_ que essa ~uta não ~rminou 
pela Victor•:~. de um dos partlolos • . e sun pela 
intervençiio do Brazil e dos estados do Entre 
Rios e de Corriontes: que ambtJs os· partidos, 
depondo as armas , impozeri!:o-se condições que 
d eviã.o SCl' 11 base da. poUtica. do goYerno da re
publicn , e quo · clle nt\o respait.:>u llCtu · seguio, 
embora contlu M suas inlon~ões. 
. Em s~gnndl) 1uga1•, notarei no. nobró deputado 
q_u~ om o nosso paiz a sabedoria o a pL-u.den
CHL do monnrclla que presido nos nossos desti
nos tem lllgumne vezes feito preterir os meios 
brnndos o pneiUcoj para pro\'Onir e extinguir a,; 
commoçucs politiCllt. Nilo ó o:tocto quo cntre.nós 
se consiu~ro n lol"\llcomo o unlco meio de mante 1· a 
ordom. -
· Sou partido.rio dos govor:lOS fot·Les e encrgico.;; 
m~W entendo que n. furça nilo consi11tc somente 
no emprt~go dos meios materillcs; entendo que 
multas vezes dá; . pro..-a de. coragem e do. !orça a 
aut.orida.cle que souber emprogar os meios . bra.n. 
·dos de pre!ereocia a esse l"OOlU"SO extremo. da for
~a .. (A)!Oiado$.) Se o nobre deputado segue. o•tt ros 
p t·iliJ<jp,os , apezar do raa:poito. qu<;~ .. professo lis 
suas opiniões, nã6 posso âclx11r. nesta parte de 
eonservar;me em grande distancia dello. . 
· O nobre. deputado considerou a polltica do go
verno imperial. depoís do recoliliecimcnto do 
itOverno proyisorio qu.a .sueeedeu ao do Sr, Giró. 
D_issé. o ··nobre deput.ad. o . que o novo I!Únistro de 
.s. M . o "Imperador fOra para .. Montevid.!o com 
\nstrucçõos. inteiramente- oppostas. 6. política . CQn
eiliadora que·. eu t.inba julga\lo eonvenieute. E ssas 
àristrucções, d isse· o . nobr-4Ldeputado,.!orilo _dicLa· 
:<J.á:s p_slo presidente do -conselho; o .Sr. Ama.ral 

eh~~u a :J pont•> J c uectu.rr.r em umn .-~uniã() ou 
elub a que assistira em lll ontevldéo que a base 
da suiL mis; ao era - a reeleição d•> Sr. ~teneral 
F!õres. 

A a.ci:usaçiio que s~ faz ao nobre preside•tte do 
conselho é tii.o b 1nal e fu lil q M não cr~i.o n e· 
cessario 1·eruta\-a. Não menos inverosímil . e & 
accw;a~ão que. se faz ao actual ministro dc.S. 1.1. 
o lmperad\ltc em l.[ontevidéo. Não era possível 
que um espírito tão ese\.1.1•ecido cotno e o d•> S r. 
AJnafal pude.;se conceber e põt· em execução se-
melhante desa01lrto. . , • 

O quo é verdade, senhor e.;;, -é que o pleni_po· 
teneiario bra.zileiro procedeu como Jhe cumpna ; 
acolheu a todos,· ou_.io a todos; m1u .procedeu 
independentemente de toJos. Reconheceu o go
verno de facto que se aclulvu. constitu ído na r e
·pnblica, restabeleceu com clle AS nossas relaçõe-s 
officiaes. e - deixou que a assembláa geral :egis
lativa .da republica escolhesse livremente o ·n o.,•o 
pr~sid~nte. S& essa eleição r ccahio na -posson do 
~eneral l"lôres, n1i.o foi isto devido á influencia. 
do Brazil, o sim a quo ns circurnstsneius e rito 
.muito mai3 f!lvoraveis para essa candiLlatn.ra do 
que parll qualquer outra. · 

Não posso deixar de protes~a1· em nome do go
verno imperial contra as ·grave3 · impu~ações que 
o nobre deputado fez ao . carnctar ressoa! c ofli· 
cillldo aetual presidente do .Estado Oriental. O no
bre depntndo <.tissc q ua fôra levado a esse excesso 
pelos elogios ex~:zeradüs que e11 fizera á pessoa 
do sr; general Flõ1·es. P eço licença á cariütro. 
·para ler a.s pala,·,·as . do meu discur so a q•1c o 
nobre deputado se podia rererir : 

« Senhores, eci -não· sei se o presidente dÓ E;;
tado Oriental tem as i ntençõ.:s que lho sc1o a t-
tribilidas. -

" Conheço pcssoaln1en tc o Sr. g-Jnet•nl Flores, 
e não p osso deix.ar.de di~er nesLa occasião á ca
mara que o 'tlão julgoJ cnptiZ de l\Hentar contra 
a cons lituição. de s~u paíz, do) sacrificar n paz 
da. republica a uma a mb iç th p essoal, sa elle n 
fem. Como qu.et que seja; pc.r ém, entendo· que 
não. me compete nestl.l. tribun:l. averiguar quaes 
.seiilo as in~n~.ües do actual pr.Bidente do Es
tado Orien tnl· do Urugua):, ·nen\ enunéiar sobr~ 
ellas um j 11.i2:o. !• . · . • 

Hn. por ve•\tum nestas p:1lavraos algum pan<'SY· 
.l'ico ou causa que o. isso . se a.pproxime ?" S egu· 
ramcnte q11e .ni!.o.· -Ainda qua.udo eu. não conlte· 
cesse pessoalmente o ST. general Flõres em· mi
nha posiçio offieio.l uã() :podia. ter ontra lingua
gem. Qu!LesqueL' que .sejão os prQcedentes do Sr. 
general Flóres, · quo.lquer que·-seja o seu <aracter 
pessoal, niio podemos deixar de r econhecei-o como 
chefe do Estado Oriental (apoiados), c t rlitlll-o uo 
seu caracter olllcinl. · 
. O nobre deputado é qlle fez accusações e elo· 
gios; tl.<lotnp~nhel o nob~e dep11 tado e~n algt.tns 
il.os se~ts elogios, uão pude acompanhai-o nas cen
suras m11ito graves que dirigio contra o cliefe 
daquelle estaao. 

O Sa. TAQUES.-. Apoiado. 
O Sit. P.u~ANKOS. - T .. azil!a a discussão, se · 

nb(ir~. a este terreno, não posso deixar de dizer , 
em resposta ao nobre deputado, que o conceito 
d.J que. o Sr. -general Flõrcs g.>za entre ·os seus 
eoucid.adoos t\ outro e muito <li verso. · O proprlo 
ex-presidente tin\la o Sr. general -Flõrea na nia!s 
s uti.idà eonsiderac;ito : elle o chs.mou pam: seu mi
nistro da guerra, e eDL certa época confiou-lhe 
interinamente .a direcção do$. n egocios es:teriore~, 
quá.ndo .o Sr. D • . Florentino Castellano, que en
tão exercia esta :pasta, · teve de .. acompnubar 
aqueU!l presiden~'' em sua· via~em a algu.ns de· 
:parLamentos da .eatnpanba. Fo1 nessa ·epoea que 
.conheci. o Sr . . general FlOres, dat.ã~ d'ahi ·as mi· 
uhas . rel.acões _colll~ esse senbo~t. 
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Os f:.etos allegados pelo nobre deputado ni'io 

'J)roviio contra o juizo que fó•-rno do Sr. ge_•leral 
~'lóres, .contra o conceito em que sempre VI quo 
era elle tido entre os seus compatriotas. . 

O nobre deputado disse que o governo pt·ovt
sorio havia tomado medidas de multo rigor, que 
gt-nndo)S excessos ha.vião apparecido durante. a 
rontra-revolução que se operon na eampanba. E' 
urna verdade ·que para combater a eontra-revg
Iu~!io IJ:Ue appar_ecêra na campanha, lo~o ~epms 
<J.-. seu estabelecun<mto o governo provtsorlo Te
correu a medidas de t·igor ~ mas cumpre notar 
que algumas dessas medidas forào tomadas quando 
o Sr. g-~ne•al FlOres se acha~·a fór~ da. capital, 
-e tinha delegado em outra pessoa a autor1da·le 
suprema da republiea; que essas medidas1 é. exce
-pção da que te,•e por :fim a deportad'io 11e alguns 
1ndividuos, não forão le\·adas a efft!iLo, não pas
sàriio d c nmesças que se não realisárão. 

. Cotno quer qua seja, porém, e~ses act.:>s do 
~verno provisorio, a que a\ludio o nobre depu
tado, não ofterecem senão um motivo de elogio 
no ~overno impe1·ial, elogio que mesmo o nobre 
4eputa<io, nas disp~Jsições hostis em que se acha, 
niio póde recusar. O go,·erno impP.ris.l não res-· 
tabeleceu as suas relações officiaes com o da 
republica, não nnnuio a nenhuma da; sollcita
<;ões d~ste antes de serem revogadas todas aquel
lo.s medidas de rir;:or que (linda o não tinllão 
si.:to. E, justiça sêja r.,;t.'\, o aetual presidente da 
•·epublica se mostrou pt·essuroso em dar mostras 
ao lloverno imperial de que estava disposto a 
segUir uma. politicn moderada e conciliadora; ~sses 
actcs forão todos revogados apenas o plenipoten
ctariO brazileiro c!Jegvu a Moute\·idéo 

Nas rerreeas da gllcrra civil, dlll-nnte n contra
Tevolução, e tambem ~erto que excessos, f~tctos 
mesmo de cru.,ldade appareccriio l mas is.;o se 
de" de uma e outra parte. Se bem me reeor1lo, 
o primeiro facto dessa natureza foi perpetrado 
pela força dos contra-revolucionarios. O chere 
poli ti co do departam•:nto de Soriailo, · pessoll af
tecta ·ao goveru o provisotio e por elle nometlda, 
foi sm·prendido e assassinado dentro de sun C!ba 
por uma partida que combatia contra o .governo 
provisorio. Vi publicado este fucto e não ma consta 
que fosse desmt:ntido. 

A camara sabe o q11e tem sido a guert"il civil 
entl·e os nossos "\"izi11hos; e quem conhece tão 
trist3 ·h istoria, os ex~~sos desta ultima lata ar
maja, não admirara, como o nobre tleputado, 
que houvesse tanto encarnecimento, pelo contra
rio enxergará nes$CS faetns um notavel melho
ramento na condição mo1·al daquelle -povo. Esses 
!<J.eto~ for:io poucos e niio forão re"estidos da.> 
circttmstancias horrorosas que caracterisiio os 
üctos da me$ma nature~a que se dcriio uns lu~ 
passndas. 

O nobN deputado disse que o actual presi
dente da repuôlica é um caudilho, que o g.:>verno 
imperial, SUStentando CfiS(\ II\1P.lrlU-:rd~. SWitenr.a 
a. caut.!ilha::em. Sr. _presidknte, não póde dar-se 
ao .nctunl chefe do Esta.lo Oriento I o. denomina
ção de caudilho na nccet)ção odiosa quo ellsa 
paln\"t·n tem entre as republiCA5 de lingun hes
P.anboln. Porque é o Sr. genen\1 Flores um cau-
3ilho? porque é militar, porque oombateu com a 
511a espada nas lutas intestinas d<1 seu. paiz? 
Entiio· caudilhos estito ])residindo aos destinos de 
algum; dos outros estados conterraneos do Brazil; 
c quererá o nobre deputado que interrompamos 
as nossas ·relações officiaes . com esses governos? 

O presidente do Estado Oriental ~stá abando
.nadll por todos os homeus illustra.dos do seu paiz, 
Jnesmo por aquelles que forão -seus antigos cor-
1'eli"gionarios. Demos que esta proposição do nobre 
dep11tado seja ~xacta perganto eu, o que quer 
., nobre deputado concluir dessa .sua assevera
t;ão! Pretenderá o nobre d&putado que omquanto 
j.Õr presidente do Estado Orieatal o ::ir. Flóres,_ 

interromp~mos nossas rdaçõe~ ~om o go\'~Tll() 
Oriental. que ponhamos de parte as estipula~ões 
existenk>s entre o.; dous paiZes? 

E ser:\ eert·l 'JUe o p.ctu.tll presio:lente da repu
bliea está· llliridonado no r todos os h••mens ill us
tmdos do s1lâ: paiz '? N"R.o são homens illustrados 
e mui considerados no E<tlldó Oriental o Sr. D. Ma
thco Magarínos, coronel D. Lorenzo Bati e, D- l<'ran
cisco Ordenana, D. Salvador Tort, e outros que 
f<Jrão ou aináa silo ministrlls do actual p1·esidente 
da r~publka, que :s<>b a presidencia do S1·. ge
neral F!ôres têm sen·ido cargos de nomeação do 
gvve1·no dentro e fóra do paiz? 

O fim da a!liança, disse · o nobt·e de]l_utado, foi 
extinguir o e;;pírito de caudilhagem. Eu já disse 
qulle:l fon\o os tin5 da. alhan.;a; admitto, porém, 
trnducção do nobre deputado, uma vez que elle 
<~.~~ira. com <'lia significar que o governo impe
rtal não cst:l o bl"igo.do a sustentar i nji vid uali
dades . 

O governo impelin.t deve promovet· os interesses 
legitirnos d<! ambos o~ paizes; tomando por norma 
os pactos que entre ambos eltistem. Não convém 
e nao e5tamos obrigados a sustentar ambiçõ~s e 
interesse'> individnaes. {Apoiados.) As individua
'lilades, seu~ nomes c ·biographia> niio p:~dem 
marcat· a norma da politica imperial (apoiados)· 
em rclaç.;'io áqu~lle paiz, e nem a nenhum outro
Muito mal it·iiio as nossa> rclaçõ~s com os esta-· 
dos vizinhos se por vent•na ellas tivessem de 
as,entar sobre essa base tão frugil, mo\'"cdiça e 
odiosa. 

Mas e preciso que o n:~bra ·deputa:lo, pan1 quo 
seja cohet·ente, n'i.o app\ique ·somente essa opi
nião :i. pessoa. do actual presidente do Estado 
Oriental; é pt•eciso que o n(>bre dept\tado pense 
c <li~ o. me<mo a respeito de quaesquer 011tras 
inuividualidades qu~ p·~tendão influir ou dirigir 
o~ destinos dnquclle p1uz. 

Tl!mOs, di~se o n(!brc 'deputl!do, uma grande, 
ntilrL immensa influencia n • E~tado Oriental: os 
actos do presidente desse estado} siio nttribuidos 
ao g;ove1·no imperial; esb te:n a regponsabili
dnde de taes netos 1 Sr. presidente, ha nestas 
pala\'t-as do nobre deputado uma contr:-.dicção 
tlagrante, c até cerw p011to um elogio no govetl\1> 
imperial. Hapoueo o nobredeputadodizia: •<~ada 
temos conse~uido no Estado Oriental; alli não 
hl senão odios contra o Brazil ; ~-~nascêrão todas 
as antigas o liosidades. » Agot·a o nobre depu
tado diz que temos uo•a immensn inftu~ncia no 
Estudo Oriental I 

Nno temos de certo essa immensa influencia 
QUO se afigurou no nobre dnput9.do; acredito que 
alg11mn ternos, o muito legitima, e muito bcnc
fica: legltimn porquo derívn. dos ~rviç~ que 
temos prestaio Aquellfl pniz e pelos pnct<JS que 11. 
cite nos ligiio ; uenenea, porque não exercemos 
senão com muita generosiuQdo c desinteresse 
[muitos apoiados), a bem do estabelecimento da 
pnz c diL sustentação d1\ ordem constitucional 
naouelle paiz. (Apoiddos. Muito bem.) 

Essa intluench\ legitimt\ que temos não ó porém 
exercida de modo quo t.:>lhnmos. ne01. de leve,. a 
liberdade e !ndepcnlencia do g..>verno Oriental ; 
este olJra multo livramente. (Apoiadissim!>.J 
Limitamo-no~ a prestar á republica os beneficios 
que estão a> nosso alcance, nã"l conr~tamos a 
livre e indepente noção do governo OrientaL 
(Muitos apoiacl<ls.~ Ern Montevidéo em todo o 
Estado Oriental ninguem ce bo11 íé nttrib.,_e a 
resp.onsabilidade dos 11ctos do governo desse paiz 
no governo do Brazil; esta accusatão pó de ser 
feita pela má fê, pelas ambi~ões [apoiados), que 
querem attrahir- em ·seu ·auxilio á alliança ·do 
imperio íapoi'ldos) : essas ~úsa~ões 'podem ser 
f~itas aqui, alli não,. po~ue a v~rdade estã. pa
tente- Ainda me recordo, SI-- presidente, · !l_Ue 
quando estava eu emMontevidéo reclamando e pro• 
testawlo por muito$· act·Js do'' governo Oriental 
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.que offrlnd.i.iu iuter.,sscs bmzileiros. qag ataeav.i.;) 
no eonveuc;ões celebradas com o lh"azil, . havia 
entre uõs quem dizia que eu exercia exccssi1·~ 
inlltlencia no animo do g.>v~rno da. r~pubilca. 

O subshlio do Brazil, disse o nobre d~puto.d.>, 
Jlão tem sido dc\idamente .nproveitado, foi mesmo · 
distrahido de sua verdadeiro applicação. Sr. pro
silente, eu re~onheço que o g()verno Oriental nüo 
tem feito quanto é de mister para melhorar o 
seu estado de ll.nnu~s; mas e$sa. observação é 
. ..;·;tensin~ nio sú . â. actual ndrnini~tra~ão como 
·irs dual$ que n J.>recedcr.llo, desde aquella quo 
suboistio provisortamenw depois da paeificnçao. 
O go,·erno Oriental tem scmpr<: recuad" ante o receio. 
de impopalaridadc . que sóe aearr~ta1· medidn.s 
tendente~ a: extirpar abusos invetet·atlos n· ago-
1·entn.r e ferir interesses indh·idunes. A adlllinis
tração nctu~lluta alnJn com maiores dilliculda·les, 
porqu.e se propôt a sa.tisfa~er todos os empenhos 
contrahidos pelas admillistr .. ções que a prcc~dtl
rão, · C mesmo a atilortizar, ainda que em.po
quenn proporção, uma parte da divida antiga, e 
que tem sido consolidada. · 

O a~tado financoiro da republica estã muito 
kngc de sc1· satlsf<~etorl<>; mas ~ oraciso qúc o 
nolire depntado não attl'ibuo . esse estad'> de couo.'ls 
cxclush·amente 6. administração actual, ê neécs
sa·rio 1·econhece~ que ello em parte p1·ovém de 
cnu~ns iLldependellt.eS da vontade c U;l acçiio do 
governo Oneutal. As aetuaes difficuldades fiu~n
eGiras da republica siío um triste legado da guen•a 
éivil, niio p•)lem sct• vencidas sen;!o lent.tmentc 

. e â cus~a de muitos . esforços. E' uma verJade 
que esses esforços não têm sido empre~ados como 
deyiilo ser, mas nesta falta incorrêrao t.:lmbem 
as adminísll·açõcs anteriOl"<~S. A época mais fa
VOI':l.vel para encetar essns reformas foi aqllella 
que com ceou depois da pacificação da rapublica ; 
então todos os nnlmos e3tavilo calmos. entiio 
t;>dos SJ cntr•gavão a occupações pacificas. Creio 
qó.e o actual presidente do Estado Oriental no 
principi.o de snn ndmini,.tração encetou essas re
formas, mas infelizmente foi. a.frou~ando nesse 
plano ~elo receio . de que seus antllgoaista$ .explo· 
rassem os resentimentos indiviuuaes. 

A produeçlio no E;;tado Oriental ·tem <linli
nnido, clel!e emigra mu ita gente para Bu.enos
Ayres, a emigração européa tambem se desvia 
para esb outro estado; não ba segurança, não 
ha confian~.a na con;;~•rvação da tt·anquillido.de 
publica.· · 

.N:lo creio, Sr. presidente, que a produc~i'io do 
Estado Oriental tenha diminuído; crde> qae tc:n 
tido algum augm~nto, inda que pequeno. E' ne
eessario que o nobre depntatlo nao CO(.sidere 
s"ómento o que eltporta aquelle cstaüo ·pelo porto 
de J\!oute~ridco, dey~ considerar tambem a e~por
ta~ão q u~ se faz· por outros portos e pel:l nossa 
fronteira. : O nobre deputado sabe q.ua o. xarque· 
de. produeção do Estado Ot·ient1ll é 1mpe>rtndo na 
província de S. Pedro do Rio Grande do Sul li.vre .. 
tlc dlreitos, ·em con3equeneia do tratado de com
m~rcio de 1.:2 de Outubro do 18~1. Pela !t"Onteira 
d.:~ Jagu1ni'io expotta aquolle est:Wo granel~! pa\·te 
do . xarq ue quo produz. 
• A. on1'i,gração . para B~tcnoi-Ayrcs até certo ponto 
a . um .facto natuL'lll, . é um phenomcno que o.lter-· 
n)!.th·amente .se dâ entre aqucllos dous paizes. 
~~pois "da quêd&· do dictatfor Rol!as so15rcveio 
uma nova guerra civil-na Coníedcração .Argenti
na, que . teve por ·tue:úro. a provincia de Buenos
Ayres ; a capital' des~a província e seu porte foriio 
sitiados, então . a emigração . se dirigia para o 
ESti1do Oriental, o eommercio deste pa~ teve 
alguma animação. Folita a paz em B11enos-Ayres, 
os . emi~rados · politicos e a . população estran~eira 
que 'dalli tinhão emigrado,, r cQuirão inuuedtata· 
mente. A emigração ellropéa se · dirige de ptefe· 
reticia _pará . o estado de Bllenos·AY1'63, porque 
e~te · otrerece mais meios de trabalho, é mais 

P?PUioso, t~m mais indostl'in e o·iqaez:\. Não da
Vldo, e Cl'CIO me~mo que o ult1m'> toansto:ruo 
porque passou o E~tad" Oricntnl tenha Rgg~·avado 
~~ ci:rcumstancins, rnas convént apreciar com 
JUSteza o.> fac tos, nilo a ttribuir :i aúministração 
elfeltos que nllS'iem ti. e eaasas íntlep.mdentes d~ 
sua vontade, tanto mais .quanto esses etr<litos se 
têm repetido em occasiõJS semelhantes e sol> 
administrações anteriores. 
. A paz do EstAdo Ol"iental Cll não a julgo bem 
estaoelecida, é ~:linda muito fragil u base sobre 
que . ?-ne';lta· . !'- <J,e:;confiança pela tt·anq_ail!idade 
put?hca_ e .mutto natural ; a guerra civ1l que ia 
extingu1ndo essa naciJnalidado terminou· ba muito 
pouco tempo; a s rcce>rd•LÇÕcs desse passado ainda 
estilo muito recentes, <> espectro da guerra civil 
se npro~enta a todo o momento ante os olhos 
dos 11roprietarios e capitalista~_ 

• A ilesc!lufian<,;a <l muito natur11l; não creio po
rem qu~. es3a deseonfiançi\ L<lnha chego.dv a.:. 
J?Onto em que a figurou o nobre deputado : o 
lnc~o que ellc l'C!erio de u:n o·esidente inn!ez que 
pn.ra garantir n sua propri·:dadc na ca0mpanlla 
J ul~ou ncces~ario aquartcllar uma força dantro 
d.;lta, não creio axact<J. Se a noticia te!n funda
men to devem tct· havido drcumstancias que muito 
a1tenuem ~ mnàom o e:uacter desso facto t.tl 
qual !oi refer.ido ao · nobN depatado. · . 

E;u .àppello para o te:;temunh:~ dos .nJbr~s 
deputados pnla pt'O\"inclu dd ·s. Pelro. do Rio 
Grande do Sttl, que devem snbet· qu.e nestes 
ultimos tempo; tea1 pussa,Jo mníto gado <la1uc!la 
})l'OVin.cia p:1.n~ . o Eslndo Ol'i~utal, que rtl!litas 
estanc1as novas se tem estabelecido; entre as quae;; 
algumns pertencen tes a subd!tos brazileiros; que 
gernl!l'ente se .goza pn campanha de .segurança 
ct·e v1dn e de propneda.ie ; q11o ns. nossas fron• 
t elras · estiio tranquilla~.; quo as l'olaçõe3 que J?or 
ellll.S entretem os dous paizes n:io têm sO!Io'tdo 
a. menol" int.erru p:;ão: o menor embaraoo. 

Não obstante o que tenho dito em · r.J-~postn ao 
nobre deputado, reconheço com e!le que o estalo 
político e financeiro do.quolln rcpul.llic~ n~o ê
satisfactorl<J; mas de quem é . a culpa? 

A culpa é por ventura do g-o~·Bruo Imperial e 
dos seus .agentes? E ;sl:l estado · de cousas ê de
vido sõmenw á actnal w.ltuiaislraç.io dnquclle 
paiz? ~ão,'senhores; é precisl) ser justo e exacto ; 

· á preclso reconhecet· que nsJe estado de cou~as 
se deve aQ3 mesmos eidalãos orientaes, a todos 

· aq!lones que n do tem sabido s..1cri!icnr suas 
pa1~ões para tt'•lbalh:uem am · commum na obr:\ 
da reorganisação do .seu paiz. (,ipoiados.) 

Os sacritl.cios do. imperio u:io t~m sido in'r..t
ctiferos; p:>deriã:? produzir maiore3 resultado.s. 
ma~ ·eu acredito que n lo pequeno p rovei te> delles 
tem tirado o E ; t ;1do Oriento,!. Pela alliança do 
imperio assegul'OU·Se a ind~pende•leia desse es
taoio, que est;l\'"& gravemente ameaçada pelo 
dietador Ro~ns. A' ínftuencia d~ alliança do im
pcrio ~c . .deve em gt':.Lnde P!'rto a paz de que a. 
r epubltca tem . goza·lo desde a sua pacificaçiio. 
A . paz naquel!e paiz é tudo, porque oi admiravel 
n.. 'sua força ' '\tal. Quem vio o Estado Oriental 
durante a guerra . civil, e quem o Yê hoje, não 
p.JJe deixar de . . notar uma grande ditferença . 

.Disse o nobre deputado. que o go,•eruo Ode;~tal 
tom auginenfado desnecessariamente as ·suas dM
pezas.' . O nobre d~piLtndo mencionou ~s · pen>ões 
concedidas ás fa.milias do3 genemes Rive!-a e La
valleja, . e á d s um outro. 

.Não contasto ao nobre depu.tado . que o go'vern~ 
Oriental tenha contrabido despezas desneeessa• 
ria>, que elle as tenha augmentado nlém d<> q'le 
devia e p<!dia. ·.Mas o :que é verilade é que essas . 
<les~as ein parte provt!m do amor .prqprio pa
cional ·mal entendido, qne quer aecelera.r os pro
gressos do seu. . pa.iz além . . das suas proprías 
forças; E~sas dei!pezas, qu.e se podem eonsiilerar
exeessiv;lS, · s.'io tambem em parte feitas pela ne-
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cessid:ule em que o governo Oriental ~tem jul
gadt> de ct>mprazer ct>m t>S interesses individUBes, 
de procu!'llr pt>pularidade por e~e tneio. Ali 
pensões ooncedidas às fumillas dos genera~s Ri
'"era e Lavalleja nãt> podem ser apresentadas 
et>mo prova de esbanjamento: quaesquer que sejiio 
Oi defeitos que a critica enl.ergue uas vidas dos 
generaes Rivera e La'l"alleja, é inquestionnel 
que estes gencraes erão muito considerodt>s e 
estimados em seu paiz, que 11inda hoje eomm~ 
mora alguns dos seus fcitos civicos e mmtares.. 

Ac.-edito que n<!nhum governo Oriental se ani
maria a recusar taes peusões. Em circumstaneías 
não menos npuradas se achava a administtaçlio 
passada quando foi concedida umo. pensão sem~ 
lhnnte n bmilia dt> general D. C.arlos Alvear, 
general nrgeutino que militou contra nó,; na 
guerra que terminou em 182~ ~ as .cireumstan
cias de entõ:o oriio · o.pcrtadns, e nii•> obstnn te a 
assembléa legi~l.ativa Julgou que deYia pagar esse 
tributo de gratidão ao general estro.ngeiro que 
tinh!' prestsdo tiio relevantes servi~os no palz. 

O subsidio ft>i des\·iado de sua verdadetra op
plien~o, fizerão-se pagamer.tos indevidos, disse 
o nobre deputado. 

Niio sei se de f~eto o Sr. general Flórcs autt>
l'isou o pagamento de G,OOO pest>s que lhe cr.to 
devidos por seus soldos ntrazados, sendo essa 
quantià tirada do subsidio prestado pelo imperto. 

O subsidio em vigOr niio devia ser appliea.to 
a dividas anteriores: mas não podia deixar de 
ser applicado às despezns da administraçiio pu
blica. ·A divida anterior para cuj•> pagamento, 
segt•ndo a çonvcnção de -12 de Outubro, n!io póde 
ser -applicado o . subsiuio do Bl'i~ozil, é ·<Lquelln 
qtte eltistia durante a guerra civil, on no tempo 
da. pacificação da republica. Não se pôde co: i· 
test.-~r· a necessidade que tinha o gcverno Oriental 
de appliear o subsid10 para p~gamento do atra· 
zado dns suas folhas civil c militar. 
·· o · psrtamentt> feitt> ao Sr. bar!io de Mauá niio 
P.<)de soffrer a menor censura: Est-1 facto está 
t.:io · explielldo no rclo.torio dt> meu illustre ante
ussor, e nos discu1·sos que ellc profedo nesta e 
na outra camara, que n:io sei como o nobre de
ptltn lo ainda lns!stio a este respeito, e d~stoL . vez 
eothindo em um equi'I"Oeo muito grave. 

O nobre deputado suppõz que o emprestimo 
feito p~la casa do S•·. barão de Man:i ao governo 
Orien1.al fórl\ feito ao presidente actual, quando 
o foi ao Sr. Giro; que esse ·emprcstimo fOra appli
cado ao p!l~amento de desp_P.zas que nesta eõrte 
ll1.era. o fallecido general Rivera; entretailte>- que 
f"i ··logo npplícado ao p:tgamcnto do trop!!. c dos 
empregado~ civis. 

Vott ref~rir à cnmara como teve lugar esse 
cmprestimo, c ella julgará mais umn vez que o 
procedimento do governo imperial sobre este ponto 
foi muito · legnl e muito justo. · 

Em dia~ de Abril de lS.:lS o .ex-president.:l do 
Estado Ot·!ental, o Sr. Glró. e o seu ministro das 
r.ela~ões exteriores, o -Sr. Castellanos, solicit!Uào 
I)Ue eu Clllpres.asse meui boni officios para qlle 
~ casa bra~ileira de Sou7.a Guimaràes &C.ftz:c~se 
um emprestlmo ao governo da republi~a com· o 
qual pudesse elle oeeorrcr a despez:as urgentes, 
ao pagamento das tolhas civil e mU1tar. Alle
gtl.rão~me que o pagamento .á tropa es_tava muito 
atrasndo, e qué por ifito esta se mostrava mUito 
deseontente; que as discussões havidas na· eamua 
legislativa tinbito exaltado muito os animos; que 
Df:Sllas circumst.ancias· rcceiarno pela tranquilll
dade publica.· AUegavão mais que o governe) 
<>ricntal estava em diligencias de · obter um em
prestimo do governo imperial, ·e esp;;rava obtel-o. 
· Eu nüt> podia desconhecer:- os fundamentt>s 

iless"-s ~negações. S:J.bia mais qnc a maioriale
J!islativa que bostilis.avn o mini.&terio do sr·. (',as
ullnnos tomé.m p."lu um de seus ca11allos de 
bat,tlha o aju;tc qttc eu acabava de celebrar Ct>oi 

esse ministro>, ojuste muif.(> amlgawl e justo sobre 
a Juvida q11e oecorrêra na d~marcaçiio de nossa 
fronteir-a entre o Cbuy e a Lagõa·Merim. Pres
tei-me, po!"Ulnto, aos d~jos do governo Oriental,. 
e mediante os meus bons ofticios ó socio e cor
respondente do St·. bnriio de M.;má emprestou ao 
go,•erno ·do Sr. Giró 70 mil patacões, ou Sl. mil 
pesos. Este amprestimo, eomo ncabo de dizer, 
nio foi uma espe<:ula.;iio mct•enntil, foi feito· em 
obsequio ao mini,tro do Bt-azil, f<.li o eontracto 
mais vantajosn que fe:z: o governo Oriental-; ne!le 
niio se e~t.ipulou pnrB o emprestador outra va.n
tagem mais que o premio d~ 1 °/o no me~. 

A camara sabe qne o preço do dinheiro em 
?dontevidéo é muito elevado, mesmo para as firmas
mais acredítndas. Nt>s enntrnctos nn:eriores o·go
' ' ct·no Odental foi obrigndo n J>llljllr o juro de 2 
a 4. 0 /· no mez. Aquelle foi feito, como. disse. 
com o jul'O de 1 •/• ao mez; nõ:o tinha, portanto. 
run fim mercantil: foi um verdadeiro obsequio 
~restado ao go\"erno Oriental, tantt> pelo ministro 
~o Brar.il, como pelo emprestador. Esse subdito 
brazileiro Cêl·o confiado em que· n legação im
p erial lhe p restnria todo o np•>io para que o seu 
contracto_ f<>ssc cumprido pontuo.lmente. e . pnra 
esse fim se exp•·cssou no contraeto :1 circum
stunciEl de qu~ elle havia sido feibo mediante os 
bons o:Iicios do tninistro do Brazíl. 

O goYemo Orienta! não póde satisfnz<:r pon· 
· tlUllmcnte o seu empenho; esse cmprestimo estava 
· Pt>r paga<' q1.1nndo o governo itnperinl -resolv~u 
conceder um novo subsidio ao govel"no da rl!pu· 
blica. O m tercssndo solicitou . que o gov<JL"no 
Oriental npplicnsse uma parte deste subsídio ã 
s a.tisfaç•io daquelle seu ~mp~nbo, e o governo 
Orícntnl nnnu!o por sun p!~rte. Devin o g;:m;rno 
imperial n 'io· nnnuir a semelhante aécordo? Não 
estam o goTerno imperial obril!8do a· proteger o 
pagament•J · de.;sc· snbdito brt>.zileu·o ! . $e t> governo 
1mpeti.nl tivesse dcix<~do de o fazer , se mio se 
pr..:stao<Sc a q\le essa pagame nl.o f->ssc· encontrAdo, 
t->mo foi, !'!1.5 primeh-as prestaç~~- do subsidio, 
nu::mentaru1. por isso os recur\kls do governo 
Ot·iental! N'1o, porque o govern<YO\'iental, a tnenos 
de faltar ir f.i · de um contril!c!.O· tno solemne, 
de\"ia applicnr uma parta de suas r .. ndas a esse 
pn~mento. . . 

O g•>verno imp:::rial p:>dia limitar-so a convir 
em que esse p:~gamento f ,Hse ·feito por meio' · do 
su.bsidio .: -ma~ nssim não proeedeu; somt~re . de
SeJo3o de nu1tliar !lO governo Oriental, exigia do· 
emprestado" bra•ileiro que o juru do 1 •/o .no mez, 
qu~ para Monte,•idch é mocllco, fosse reduzido 
a '.{ "/•: o foi assim <]Ue e:>Sfl pagamento se Cc;r;. 

Portanto, como 6 qne so póde consnrar no go· 
verno Oriental, c menos ao f!O\"Orno imperial, por 
tal m ,ti\"o? Sj osse etrif!rcsttmo foi f•!ito ao go
verno pn:;~ndo, em Ab1"tl do ISOO, se t ~ve uma 
applicaÇ!lo immediatn, quo f,ll o pngamc:mtt>. i:las 
folhas cb·il o militnT, como dizer .. a que foi feito 
á aclual adminiatraçilo dm republiea, e que foi 
applio:A.do no pngRntento de áaspl!:tas que nestA 
corte fizcrll. o !.lllecido general Rivera 1 

' O nob1·o deputado f11.llou nas no1111as qnestuea 
peno.l•mte~ · eotn a ro~bliea do Pnraguay. C•n· 
liUrOll o nobN d~putado q110 o governo imperial 
desapproVIlsse t>s ultimoa aetos. da mi~sio do 
Sr. Pedro Ferreira de ;Oliveira. que exonerasse 
eitb_ senhor I'Ssim da missão · diP.lomatica, ·como 
do commando militar que lhe llavín confiado · 
"Ainda ha pouet> o nobre deputado reclamava· a 

rept"Ovação desses · aetos .do ·plenipotenciario· bra
zlfeirt>, c que elle fosse immedratameote · desti
tuido ci>l· dupln missão qnc o gove.-no imperial 
lbe havia~ eonftado, hoje a censura é porque o 
governo procéd~u como ·então o nobre deputado 
quilria. qu-l elle procedesse 1 · 

·O nobre deputa lo descobrio· um~ ~rnn1e ·eon· 
tradicçãi> entre rts palavras dos illustrad·•s Srs. vis
condi! de Abaeté c marqucz: ole Paraná, e a des • 
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approvatiio d~ ·ultirnos tetos . d R missno do 
Sr. _Pedro Ferreira de Oliveira. Vej~mos a eon· 
ua4icçio. . . . . . 

-() nobre ex-minist:Jo dos· negooios estrangeiros, 
dUI8e o illustre deputado, declarou ~uc o g<J· 
~o imperial nllll.cà "ver.a iDten,~o âe levar a 
.guerra ao Panguay, que as suas inten~õ~11-erão 
benefieas : que a questão de limites é uma questão 
que convem seja ·solvida t:elos meios diploma
tieos ~ -que não estando os :ll!eios diplcmatieos 
esgotados a respeito dessa questlio, · ~omeute pot 
ellã lliio enviaríamos uma e::r.pediçilo ·b aguas do 
Paraguay; que o ajuste ·da questão-de )lmiws não 
pôde mesmo ser considerado ·urgente, ~mquanto o 
governo do Paraguay respeitar o $tatu quo da3 
possessões de um e . outro paiz. O nobre presi· 
dote-.to -conselho deelarou que o lratndo de ~om
-rcio -e navegllçàO nBSignado ~lo plenipolen· 
<iario bnzileiro poderia ser ·aceito, se por Vtnlura 
a aua :.-atifieação não -ficnsse, como ficou, depen· 
·dente do· ajuste de · uma outra questão, a de 
limites. Logo,. coucluio o nobre deputado, como 
ã que esse tratado não Joi approvado·? · Como é 
que. os àet.os do . plenipoteneiorio brazileiro forão 
desapprovados? Não es~ tudo quanto ocooneu 
de aecordo com as deeln.ro.ções citadas do nobre 
~-mlnist_ro dos negocios estrangeiros, e _do nobre 
presidente .do . conselllo.?. . . · . . . · . 

O tt·tado de comm.3rcio e navegação negociado 
pelo Sr: · . Pedro Ferreira de Oliveira, ~ra, como 
disse o nobre presidente do conselho, ttn .• ajuste 
éondicional. Que valor· rr!IJ. podia ter esse ajuste, 
quando ello ficava deptbdente de uma outra 
questão, · a de limites, a :respeito dt~ q1,1aluão se 
tinha adiantado um sõ passo? Relativamente a 
esta questiio sómente se estipulou em uma con· 
-ven~o addicional _ que dentro de um a!lnO os dous 
governo~· procurarião chegar a.. Ulp. ~ccordo. Ora! 
um::1 esttpulação ll.mtelhsnte extstla Já no ar.t. llJ 
do tratado de Z> de Di!2embro de . lé50, e não 
&em sido possivcl obter esse accordo da parte do 
goYerno do Paraguay._ . • . . . 

Era, portanto, um trata!lo condtcwnal, CUJa ratl· 
fscação se deixou e>entual, que niio podia ter valor 
real. Mas n ão era este o unico defeito do tntado 
usignado na cidade d e ãssumpçiio aos 27 dias 
de Abril deste anno. Nesse. tratado e na con'l"então 
addicional não se fez nenhuma ref~reocia ao tra
tado d~ 25 de Dezembro de 1850, pelo qual temos 
rlireito per!6ito ao livre transito pelas aQUas do 
Pamguay e do Paranã nn parto em que esses 
rios pertencem á ropubliea daquello nome. Este 
di1·clto - se prova até 6 cvideneaa. A. npptovação 
do t1·atado awgnado na Assumpçlio poderia au· 
torisnr o 'governo do Pauguay a consid<!rar q_ue 
desc:ouheelamo& ou a.bandonava.mos aquello dire1to 
pree:dsteatc. 

· 0 S:1. Gõss SJQUKIRA:- Apojado. 
O Sa. PAnANHOS: - Nio bn, pois, nenhuma 

coillradicçiio entre os !aetos o u palnvras d., 
aobre e:r.·m!nillro dos nege>cios estrangeiros e do 
nobre preeidellte do con~~elho. 
· Sellliores, . o plenlpotenciario brazlleiro nito se· 
guio A. rlaca aa iutrucções quo recebeu do go· 
•enao .flnperial : o governo tmperlal Jtito podia 
alltol'ÍIIAl' taea ract.oa. o Plenipot.enciario. bri\Zileiro 
condoa. demasiado naa .· boas diapoaiçõea que lhe 

· muifeatAra ·o governo !lo Paragnay, e procedeu 
. .Cgundo essas manifastações, mas afa~tando-se 
.S. ri~roe& ob&enancia. dM instrucções que lhe 
forio dadàs. Esta· é :que é·a verdade incontes
uvet; c o govetno ilnperial· nio seria cilpaz de 
fazer decl&raçues em sentido eontrorlo sómente 
·por amor da -sua de~sa.: 

. <;ondulrei, ·Sr •. presidenw, com lllJia obser;
·ação • . -Diz certo eoorlpt()r. que geralmente se n!lo 
attende á . ill:fluencia q11e 'sobre o. e&Jlfl'ito humano 
eureem .. dous factos moraes mn1to ·unportantes-
41 c.plrlto de ·imitação, e a logica singuTar que nos 

TOKO <i. 

eondoz da appareneia 4 r.,a!idadH()m etreito é 
por esse espírito de imit-ação e por eU'l logtca sin
gular de ·que falla Montegut, que algumas vezes 
entenden1os que sem inconveniente· pOtlemos ado
ptar os bons e os máos e::templos de oott'IIS nO.c;ões. 
· No parlamento britannieo, por exemplo, que ~ 
!lquelle q11e sempre tomamos como norUJa , ainda 
hs pouco s~ . fizeriio aecusações graves ao !JOVl!rno· 
britannico pela . maneira porque havia diragido as 
opera~ões da · guerra do Oriente : logo, concluem. 
alguM,". no -parlamento brazil!'iro se pode tambem, 
sem · nenhont ·Inconveniente, aventnr discussões 
sobre nego<:ios pendentes; provocar o governo 
imperial 11: declarar todas as snas. inlençiiell e até 
a iliseu.tir personalidades de paizes estrangeiros. 

Esta observatão en não a dirijo oto nobre depu
v.-do como uma novidadn, e menos como urna 
censura; ella serve tão sómente para justificar-me 
de não · ser tlio franco e explicito quanto o ilobre 

· deputndo exigio nos .suts discursos. A pnblicidade 
seria t oda em vnnt~geln da defesa do gonmo; 
ma~ n resena é indispensavel para o bom exito 

· de nes()cios !nternacionaes. · A's eonvenlencl.as da 
nossa ·defesa niio podemos dei:-<llr de antepór os 

· interesses do paiz, que n os cumpre manter a inda. 
ó. eush\ dos_ mAiores dissabores. . 
· VozEs: -Apoiádo-; nmito bem, inuito bem. 

U,.se, é. apoiada e entra tambem em di~cussão a 
segui o !ti emenda: · . . 

" O governo C!lr:l rerno.-er do forte do Mar da 
capital da provineia da,Bahia: para um lugar m!lis 
conveniente o deposito da polvor o. al!i existente, 
passando o dito forte para o rninisteri4.da mari
nha.-.Silva Ferraz.- Góes Siqueira.~ Ch.aves.-
J. A. Saraivcr.-Paranaguct.-Magalll<'!es. » 

o Sr. Qócs Siqueira : _; Sr. pre~idente, 
.tornando a palavra D!\ l)a discussão do orçamento, 
não . tenho em vista senão fazer ligeiras observa
ções tlcerca de varios assumptos qne swpponho 
muito íntcres,;ão a actu.alidade. . · · . 

A epidemia. Sr. presidente, que se declarou n:~. 
província do P.arã, os estragos por ella produzidos 
infelizmente, as noliciM recentes que dilUi -,.lerão, 
não deixárão de lançar o susto, não só sobre a po
pulação desta capital, como sobre a população de 
.-arías outras provincias. · . · . ·' · 

Em verdade, Sr. -presidente, os estragos devas
t.ll.iore5 de uma e_nfernúdade epidemica não deixão 
de incutir n1nito receio sobre aquellas outras -po
pulações que mantem retações com o lugar accom-

. mettido. 
A triste coincidencia, Sr. presidente, que se dett 

do appareclmento de dons factos q11e por alguns 
prat icos nqui foriio capitulados como semclbnntee. 
ou iguaes aos dessa enfermidade epidemica a qne 

: me reliro, tambem concorreu de alguma maneua 
para mais a.-sustar a população desta capital. 

Em eonsequeneill, pois, deste scontecimento, o 
go"'"erno, solicito como s6e em objeeto de tanta 
fmpel'tancia e magnitude, tralol\ de o~ vir oa con
selhos de -pesaoo.s competentes, e ao· mesmo tempo 
de reallsal" alQumae provideneia:s que fossem acon-
selhad-as. · · · 

Onn cft'eito,-o go"'"erno, eseudado eom o juizo de 
pessoas prot\asionaes, tem mostrado todo zelo,- & 
ae8Envolvldo a maior actividade om lol"ar A ctfeit3 
essas medidas meramente ·preventi\·as, e que silo da 
mato-r urgenda em pro\ da $ande publica. Mas. 
Sr. presidente, cumpre notar que algtunas destas 
med•àas não têm daxado de soft'rer censuras, po
rém c-ensuras inlun·dadas~ A nossa popUlação, como 
que desacostumada _a'_ so!frer e a ser vietima de~s 
grandes flngellos ep1dem1cos que h§o aecommetbdo 
alsiJns outros paizcs, 1nostra-se_ ass~ada_na ~ca
iliao 11resente com·certas llrovadenOias·.aconse.ha
das; providencias' preventltvas; e· 'que·· só tf!m por 
fim zelar os ·seus grandes interesses, ·os interesses 
do maior numero, Sr; -pTesi.dente, os· quaes jámais 

9 
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dev~ráõ ~r sacrificado~ :os capricho,> e c~jiSID; > 
de poucos. (.Apoiados.) Dab.i prov.}_!!l _essJs ept
grammas,essas censuras que s~ lança.() nupellsada
mente encontrando a aut.oridalie a cada momento 
obstae11los, como que adred~ ct·eados. E"ige-~e, 
Sr. presideLtte, que a autortdade faça e r~ahse 
tudo de momento; m1s nem t~do;; a a~xilHo, e_p()U· 
C()S são os que de bom grado se presta.o a s:~.crtficar 
os sells commodos em hem do publico. (A.poiaclos.} 

E' ncces~ario exprimir-me com esta f1-anqueza, 
J?Orque realmente magóa Vll1' como fazem-;;e com 
aeilidade injust.s.~ accusações, desvirtuando-se a;; 
melhores intençõ~s e ·os mai~ lounJ.,·eis esforço>. 
Emquanto a mim, Sr. _presideute, o go~erao _na 
cdse actual tclll procedtô.o com t<J.W o ttno, dLS· 
crição e intelligencia. (ApOiados.) As providencia~ 
que elle tem tomado, e qlle continúe. e. realisar, 
hão sido ~onselhadas por pessoa~ competentes, e 
se por infellcidade nGssa a epidemia que se receia 
vier visitar-nos, seus e~trll-J?OS, em virtude das me
didas que se tO:m realisMo, algu.mas das quaes 
ainda não Cor-;w publicada>, seriin attenuados, e a 
cla;se desvalida, q11~ ê aguelta que uH\is soffre em 
taes occasiões, encontrara soccorros que suansem 
ns seus padecimentos. (Apoiados.) 

Sr. presidente, àcerca de medidas t~ndente3 :l. 
s!!.ud.e publica nós at~ certa época Yi viamos ~sq >te
c idos- e com· os hrnços· cru~ados, c se não fosse o · 
terrivet fiagello da febre amare!la, que tant.'ls lagri· 
mas U JS ha feito derramar, tah·cz que ainda nos 
conservMsemos com a mestn:~ indifferen~a. e com 
esse fatalismo arabe olbassemos para tudo. 1hs 
niio, senhores, a cruel febre am:1,rella deu·nos uma. 
lição bem amarga e dolorosa ! Não temo avo.nçar 
'lue quando em. 1819 manifestou-se es;;e fia.gello 
úm minha provineia, se Itou;cssem tomado inco!l.
tinellte todas as providencias, que elle se não teria 
~stendi<.ll) tanto; porém, sen!10res, isso infeliz· 
mente nuo acon~eceu; dalli a enfermi:lade irradion· 
~ para aqui e para tod.:~ o· litoral do paiz; d~Yido 
tah·ez i;;so ao deleixo e indill"~t·en~a com que olha
,·amos para ta<:s cousas. 

Om, depois de Uo dolorosa cx.periencia p'r CJ.Il.~ 
havemos p~~Sssdo convém estar ale1·ta, e não dei
xar passar desapercebidos factos muito sérios, e 
que desprezados poderáü nrrastur graves coml_lrO
mettimentos, entretanto que estudados e devida
mente apreciados serviráõ p~t·a esc!areeet·-nos -e 
gniar-nos. A saude ·de uma população níio é ob
jecto de pequena monta, e a autoridade obrigada a 
velar sollre ella deve c;;tudar, c 1atn~ar m:l? de 
todos aq_uelles m~ios que forem capazes de con· 
cGrrer para. conservai-a e melhorai-a. (Jlpoiadas.l 
Gom antecipacão, pois, devem-se tom:1r certas me~ 
<lidas; porque, Sr. president~, n:to é no momento 
ela desgraça, não é no mGmento da batalha q11~ 
Jenmoa estudar os meios d:e destt·uir e auiquHar 
qualquer epidelllia; li preciw ql.l.e com calma e 
rdle~íio antes que cl\a n.ppareça nos premunamos 
de t11do aquillo que fór ne~~ssarlo para s~me· 
lbante fim. 
. Sr. presidente, inf~liz1nanlo ,-i que nesta cnsa 
:~lguns dos nollres depntados qua fo~.Uá.r,\o sobro 
cst~ orçam~nt<J eens11rá.rno n medida do svverno 
de Ía7.er remoYer parte ds trvpa, os menores artl
ftces do arsenal de guerra e tu recolhidas da mí • 
sericordia para ouLro~ Iugaro.>. Eu aprecio maito 
as bons inten ~iles do nobre deputado autor desta 
censura; mas entendo que elle não f~i muito justo, 
porquanto, se o governo lançou mãa de um U.ll 
c,_p~diente, ii porque f<>i aconselhado por pess~as 
eompetente5. 

Se· o nobre deputado se der ao traballt() de visi
tar esses. aquartelamentos, se se der ao trabalbo 
de ir ao a1-sonal de guerra, verá q_ ue taes lugares 
itão tkm a capacidode precisa para conter um nti· 
mero tia _elevado de pessoas ; serião verdadeiros 
fõcos d€ infecção, no caso de q11e se coaservasse!Xl, 
.t:aggl~meradas tantAs pess<l~ em edificios _p;>u.co 
asse1ailos, sem accommodaçoes. espaçosas e hyg\e-

níca;;_ Quantos e.>t~g·H niio fAri& uml. epidemia 
aUi se p )r aea;o. se declar.u->e? · - · 

O SR. QJEmoz : - A een;;ara n w !vi na3se :>en· 
tido. · 

O Sn. Góes SIQu-.:uu : - Eu s~i aoud.e o D-obre 
d~putado vai dar com o seu apart.e ; o nobre depu
ta·io q_u~r dizer q11e o g.lv-erll<>- removendo a tropa. 
vai plr setn dllviil.a chamar a.gaarda nacional ~ra 
o serv[ço nctivo; mas eu po3.10 afiançar ao nabl'e 
d~pul.á1o qu.e quando a com.mis~ão eentral de 
sau:ie indicou semelhante pL·ovidencia, o Sr. mi
nistro do imperio, <1_11~ es~av~~o present3, obsetvou 
-t ue se por ventura se fizesse a remoção de to !la 
a tropa para. algum do!! pontos fóra da· cidade, 
isso traria o inconveniente da s~r necessario eha· 
tnar a guard:~. !Lacional para o serviço activo, mas 
que cotno a commissão a.con>elb.ava que pelo mE!· 
n<>s s~ nzes>e a rem;>çiio de metaie da tropa par* 
q u~ os q u.artei s fica;; sem me no~ atulb.ados, então 
a gua~da nacional nio !bava s~brt:~arr~ga-b de 
serviço. 

Dasta m:m~ira entenlo eu que SJ conciliárão 
os illtdres3!!S não sú da ganrdíl nacional, eomG 
o; intcrMS!!S da trop!'- ; eu creio, Sr. p~esidenta; 
que em obJectos relahvos à satide pnbltca, t11n~a 
se devem zelar os interesse3 da gu.arda :.acionai 
como os interesses daquelle~ qne tafltll~ vez~s se 
têm cxpost() em defesa. do pil.i2; e de suas insti-. 
tttiQões. (Apoiados.) A guarda nacional pois não 
esLol chamada a serviço; mas ainda qaando o fogs&. 
pai:Me-me que e !la é bastl\nte nobre e p!l.;sne s~n-. 
timentos muito patrioticos para prestar os sorviços: 
que forem réclamados em occasiões criticas. 

St'. presidente, se o governo· n!io tomasse .:\; 
\)rovidonciac; qne V1\i realisando, G appa.reeesse. 
pJr inf~licidade nossa, o ll.agello n~st:l. ·capital ou 
em outro qualquer ponto do· imperio, o que nlia. 
diriiio os nobres deputados? Quantas accusações: 
diriglriii<l ao gv>Ctt\0'~ Dir·SC!·lhC!-hia que tinha sido 
impNvidente c descuidoso; ma.s como o governo> 
Yai realisaudo m~didas reconhecidamente _uteis e 
,·antajosas, enHo explora-se essa mina da guarda 
uacional. 

·o Sa. S.n:Xo L~li.\Tú Ju~t.)rt:-MtH nlo se tra-ta 
de o bstr~ir essas valias que existem n& cidalle. 
o qu9 s~o o principal f.J~o- de infecção. 

O Sr.. GóEs SzQUEHl.\:- Eu desejo, como o no-
. bre deputado, que se :realise n suppressiiG d•JSSIIS 

va\las e outros fócos de infocção; mas o nobro 
deputado de,-e saber q a e providencis.s desta n~
tureza niio se podem effectuar de chofre; eU as 
dependem de tempo, de experiencia, de estudo 
muito acurado, e de gt·~t-ndes dispendlos, e por 
isso e que o governo, emquanto n:!o est~ o :lia-

. gcl\o entre n;)s, vni cumprmdo com o.·sua missil6 
ben~flca <lo uma ma.neíra cenveniente e aeer-
tadn. • 

U:~~ Sa. DErunoo: - Yll. aos principaes fócos de 
infocçilo . 

O Sn. Gól!;g S IQCBIR.\ ; -?.las ser&\ co:t ven i ente-. 
quando se rooola o apparoclmenlo de· UID!ló epi
rlomia, quando mesmo multas pessoas avanção 
que germens della jt\ at}ui · existem ; sorA con
veniente, digo, razêr grandes cavações, balir nes
sas valias, t·emover lodaçaes, etc., ete., (apoiado»). 
donde sahit·iiio exhala~.:ões nocivas·? Pardco-ma·qu.e · 
não. · 
· O Sn. SI(I-v:enü. QoEinoz : -E quanto a essa p~ 
'\·idencia da arrancar os fi.lllos de ciiSa de . seus 
pais' , .· -

O SI!.. GóEs SiQcwtA ~--O aparte do nob[e de
putado b;o;-me. aàiantarjá' pat:a J;êSJl')nder, Dio s6 
ao que el\e diz, ~omo a igWlL acensaçio lançeda
na a utra casa dO. p~l.aiJi9nto sobre este: obje<:te>. 
l'em·se dito,:Sr. presi4e-nU!,,que-a.-eommissão-ce~ 
tra.l de ~a,ucié awnselhãra. !i ~eeessidade-de ~ 
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srrancar do seio das familias aquellas pessoas 
.qne fossem a!fectadas dessa enfermidade, que se 
diz igual á qne exi$le no Pará ; mas eu estou 
antorisado para. dizer ao nobre deputado que 
essa noticia é inexacta, que_ nenhum fundamento 
tem. . 

No senado o honrado membro que fez esta ác
eusao;ão foi contestado ~m um aparte por um dis
tinctn medico que a\li tem assento , e eu como 
membro da eommi.ssiio central de saude declaro 
que -:não ba fundamento em tal cerumra, e que 
nem a commissão central a aeonselbou por fórma 
algttma, porquanto ella não nutre sentimentos tão 
bai'baros, tão improprios de homens. A providen
cia da commissão tem-se limit-ado aquelles infe
lizes que não podendo tratar-se no centro da 
cidade pot• falta de meios, vão para o hospit.H.l 
da .Jurujuba, aonde encontrãc• tudo quanto· e ne
ussario ; e se o nobre deputad<> se dêsse -ao tr~~o 
balbo de ir ás casas donde sahirão esses doentes, 
veria que ellas constituem verdadeiros fócos de 
infecção, I' que seria. imprudent-e conservar nellas 
homens af!ectados de uma en1ermidnde que se diz 
8er epidemiea [apoiados], e ao demais desprovidos 
de rec11rsos. 

Fique pois o nobre deputado calmo, tranqnillo 
e certo de que o governo e a commissão e<lnt~l 
de saude jàmais commetterãõ a iniqui.Jade de ar
rancar do seio das familias aquellcs que forem 
acoommettidos do mal que se diz existir nesta 

_cidade; e para acalmar ainda mais o espírito do 
nobre deputado. dir-lhe-ltei que o i:holtwa.-moj·bus 
epidemico niio existe entre nós, e que o estndo 
unitario da capital é, por emquanto, lisongeiro 
reune tod!l$ aquellas condições que se dão eU: 
época3 ordinarias, não havendo motivo o.lgum 
para se incutir na população esse re1:cio de que 
ha dias estâ apoderada. Mas quando mesmo o 
t!.agello se manifestas se entre nós, fique certo o 
nobre deputado que os enen.rr~gndos da saude 
publica :Dão de empenhar esforços tJ!lr!l. minorar 
os seus estragos, e consen-ar-se firmes em seu 
~sto de honra e dedicação. (Apoiados.] 

Estamos pois preparadas, temos estudado, e se 
vão eft'ectuando aquellas medidas que não pode· 
riio ser bem executadas no momento da tormenta· 
c creio que assim devem fazer os homens prn.~ 
dentes,. potque, ·conforme· diz o poeta, eu nunca 
louvarei o capiüi;o qn.e diz-: <rEu não cuidei.» 

Senhores, se a febre. amarella, como já disse· 
tamanbos estragos causou em o nosso P.Biz, se ellà 
tão horrivelmente se propagou e cc1fon tõ:o su
bido numera de vidas, é porque até ·essa época 
uos tínhamos conservado de braços cr112ados não 
atte ndiamos para certas providencias; e se quàndo 
:appareceu. na copital do Pará a embarcação com 
O!l individuas aft'ectados do cholera-mo1·bus hou
v~m medicas que aconselhassem ao presidente 
a1gtunas medidas energicas, e ellns fossem renli
$Adas, en estou persuadido" que a enfermidade nilo 
&eria produzido os ostra .. os que deploramos. Dcs
sr&:çadamente; p.lrém, íieu-se livre pratica áq1.1ella 
embarcação carregada de colonos ; alguns dos 
colonM já affectados,. desem"bareárfio e derrnmá· 
rão sobre aquella J?<?pula~o germens ratacs da 
cruel e morti!era epidemia. 

Não eessarei portanto de pedir ao nobre mi
nísttodo imperlo que olhe para o s~rviço·sanitario 
4os portos das dift'eren~ províncias I apoiados); 
e por saber d_os bons sentimentos que nutre S. Ex. 
a t:ato z:es;pe1to, é que eu lhe rogo instantemeote 
q~~e orgamso este serviço de maneira qne seja 
entregue .a um pessoal intelligente, activo e probo 
a nm pessoal que não cruze os braços e se nãÓ 
dei~e len.r por eircnmstancias as vezes eapri
chOSIIIt, e- que saiba executar :fielmente o seu de
Ter. porquanto sõ :desta maneiT& poderemos ter 
pro-ri.ilencias que inspirem confiança não só á po
pulação do po.i1:, c~mo· á popu~açio :>tmngeira. 

Reeonbeci!ndo, po1s, as l)oas mtençoes do nobre 

ministro, cu espero ·que S. Ex. fara reali~ar as 
reror:m~ deste serviço o mais brev~ que lhe seja 
posswel. · · 

Sr. presidente, todo o go,·crno que dcuja exer
cer uma missão benefico. na soc1edadc não des
,reza oquillo que é tendente ao bem·Pstar· das 
populatões e 1\ conservação de su11 :>oude. Sem 
GU\'ida que o· mais t;tot.avel e mais bello resul
tado dos conhecimentos que o homem tem pro
curado adquirir, não sõ ácerca de soa orga.nisnção, 
como ácercn dos alfentes exteriores que o rodeião 
e com quem elle v1ve em constante relação, h~ 
sido o augmento da vida média dos individuas. 
O desenvolvimento das seiencias, o aperfeiçoa
mento do trabalho, doi> me~hodos e prvc:es3os, os 
mais faceis meios de subiilisteneio. de que actual
mente · go2ão as populações em todos os pa.izes 
civilisados, muito biio concorrido para que a. sua
vic9. provnvel seja mais prolongada do ~ue já o 
foi em outras êpocas de ignornneia o· de barba
ridade. Emqnnnto que, Sr. pz:esidente, na ~dade 
média a vida provavcl de um individuo era de 
13 a H annos, e que depois passou a ser de 22 
a 21, h< je com os progressos da civilisação, com 
os melhoramentos dos meios de Sllbsistencia, e 
com os recursos de que dispoem os governos para 
combaterem os males que frequentemente appa
re~m, vô-se que se tem elevado de 32 para 34 
ann?s .. A vida média é, pois, um elemento pre
cioso para consultar, afim de apreciar as condi
~ões de existeneia de um povo. 

E a que será devido isto seniio ao maior zelo. 
ao maior inLeresse e melhores meios qu~ se tem 
desenvolvido p:n:a. que o homem não esteja con
stantemente suJeito a. essss causas .. que tnnto 
eontribuião para a sua destmição nessas épocas 
de civilisaçiio atrasada? 

Sr. presidente, jú felizmente entre nós o parla
mento e o paíz se prestãa a attentar para as 
questões que são aventadas pela hygiene pu&lica. 
Até certa época os horizontes da medicina Jomo 
que er&o muito limitados ; suppunha-se que ella. 
não podia entender ou intervir ness(l$ questões 
economicas, industriaes e p.oliticns, e a que se 
prendem os grandes interesses sociaes; feli.:mente, 
como já. disse, .hoje pensa-se de outra fôrma, e 
não empregamos o nosso tempo em acrimoniosao; 
discussões políticas. 

Estimo, Sr. presidente, que o nobre ministro 
do imperi() nutra tão bons sentime-ntos em as• 
sumptos desta ordem, e peçC> a S. E:t. que envidê 
seus esforços para que seja organisado no paiz 
um serviço snnitario cortes~oni:lente ao seu es
tado, á sua futura prospendade, porque não é 
justo que um yaiz que ~empl·e ~ozou dos fóro~ 
da salubre, seJa frequentemente v1ctima desse de
leixo, do qual provénl talvez os estragos que in
felizmente hoje lamentamos. 

Olhemos, Sr. presidente, para outros paizes, e 
veremos que lug11res outr'ora insalubres, e qne 
erão verdàd.eiros f6cos de infecção, se têm tor
nado bellas e agradaveis hat.itações, em virtude 
de providencias regulares de hygiene publica; 
entretanto outros que outr'ora 11_osanirão os me
lhores monumentos ile eivilisaçao e tlnhão· em 
seu seio popollll:ÕCS avultadas, são hoje verda
deiros fõcos dê infecção e constantemente a~om
mettidos de crueis enfermidades epidemicas, pelo 
que estão inteiramente deshabitnd;;s: cítareí um 
ell:emplo. · 

Esses lugares da Italia onde em 011tras épocas 
eXistiA uma civilisação avantajada, monumentos 

. os mais gloriosos, como existem· hoje ? Inteira
mente desbabitados:· e a· pouca ·população que
alli se conserva é lraea: e definhada, e apresenta 
.um aspecto bem desagmdavel ; ainda h..a pouco 
li que um vjajante, passando por esses lugares; 
perguntára a um de seus habitantes que encon• 
trava co mil vivião elles ; ao que elle respondeu: 
- Nõ;s aqui não vivemos; morremos. 
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. Pilrlanu. par:~. q-.~ nlo C:ffl!rec.:uno> Ulll exemplo 
qua>i semelhante, é pr.;ei~ q11e eom;>reh~n Ia
mos bem qtl&es os ,·erdadeiros inter~sses do pniz 
:icerca de um objeeto t:io \•ital, e que e"ige os 
maiores cuidados. 

Sr. presidente, nloltn da~ collsidera.:,õc!> qne 
knho lcit<>1 direi ainda algumas pala nas icar.:a 
do estado aa nossa azdcultura; ,como Jllbo da. 
lavoura nlto posso ser mdil!ereo te li sua sorte. 

Eotando, senhores, que a nossa agricultura 
estA qual d~nte inanido quJ, tendo soffl'ido gt•An
d~s perdas de saog11~, necessita da appllctt<;lto de 
tonieos poderosos, do 1·emedio; fv1·tes, que trag\io 
o orgalll$1UO 110_ l!eu .estado phys:ologic~. A nos_sa 
n"l'icultura, Sr. pres1dente, luta c.:>m ·1mmensos 
ob:staculos, !tlltão·lhe braços, faltão-lhe capltaes e 
inslru~ilo adequada (apoiado$}, elementos· estes 
sem os qllllCS ella, como · qua1quer outro ramo 
cl<J producl'.ào, jánw.is poderã. fazer ,.~t· bdciros 
l'l'ogrossos. 

Oi melhores mctl1odos e ·processos para a cul
tura. o prepnl·a.~:i:o dos productos :~.gricoll\s quasi 
quo nos sito desconhecidos ; idé:~S sobre ~·eteri
llaria nüo possui mos algumas: falt!io-nos mcstNs 
o engenheiros habei;; ; o3 la ua1ores vi"'cm i~ola· 
dos, o espirHo de asso_ciaçãa, ala~anca tão p~e
•·os:1 para I e• ar il eff~1 to as ma1ores empr~zas, 
ainda. s~ não desem·ol>eu entre esta cl!!.$se tii:o 
importatlte; mil obstn.culos ella encontrn n. cnia 
lllOJneolto ; sem apoio, sew animação effi.c;J.z, va.i 
trilhando n •·otina que her;lnmos dos nosso• 
mnior1ls, e só conlio.da na ferlillda:le do solo com 
<JUC nos dotou a natureza. Creio, Sr. presidente, 
que se n nossa ·agricultura, a par de UU\a prC>· 
tt!cção con ,·cniente, recebesse um :1 instrueçiio 
t'ld•lptndo. o. seus. fins, deixaria de lutar com ta
m::mhas dillieuldades, e fa1·ia gt•andeS; progres•~s. 

:,>e ol11aP.\OS pa~a. o e~ talo· ua. ag•'l.~ultura em 
outros paízcs, vemos que seus progt·essos tô.n 
eaminhado a J?at da iustrucç'io e dos melhora
•ncnlos malcnaes que c..lli se vlo efl'lletuand•J. 
Todas as classes :partilhão então desses benefieiGs, 
('I trabalho e matS regularmente dirigido e aper
f.:içoado, c a subsistencia rnai>~ nbundllnte. Elll 
l:'ranÇ!I. por Cl'3mplo, confot·me o que li em 11.1n 
<'Seríptor, no ~xn_po de Lniz .XIV, e em 178$, crão 
ncccsSilrios f.O aros para nutrir um habitante, 
hoje porém n!l:o são .11ecessarios ma_is lJ.Ue _41, ~ 
toJtWl:J a subsistene1a da · populaçao e nao so 
mnís nbundante, eon10 melhor. Som melhoramen.to· 
agrícola teria sido preciso com o est.ado da pro
•lucçlio em 1783, 2l milhões de hectares em 
lu;::ar de 13 milhões, o que, se.'(undo Moreau de 
.Jonn~s. ó uma econonüa de 4 milhõ'ls de legttas 
q ua•lradas. . 

E ' e~te, segando o escriptor a que u1o refiro, 
um pl'ogres;o consideravei, e de que ha duas 
<'.Onsoqucnoias a tirar illlmediatamente : a primeira 
é 9.uo a agricultara, que deJlnha"'a. debaixo das 
CXII!cncias arbitrarias e_ oppressivas do fisco, e 
debai:~;o dos obstaculos cconomicos da legisw
Ç<7o, adquirio algum desenvohimeoto quando o 
tõs.:o tornou-se mais_ bumano, e quando Wl'!tcados 
mais lln'eSJ nbl'irão-se a seus productos. A se
gunda é que 11iio é neeessnTio c~tonder o terreno 
para nutur uma maior população; o que importa 
augmeotar sJo os mell;;wament!Js soura . o solo 
jú culti\'adO. Realisa-se dest'arte uma dupla eco· 
nomia, economia de territorio, e econ.>mia nas 
del!J)ezas de produeção. 

Entre nós, senhores, a agrieulturn caminha lenta 
e vagaro~;amente ; mil oost.aculo;; ella encontra., -
e s6 ap~ella para a. uberdade do solo. 05 braços 
já lh~ \·iio !altaudo: vias . de· communicaç:lo e 
í.ustitlli!iües de cr,,Jito tnrritorial que a fa'l'oreçiio 
não e11stem ; e, pois, o seu ftllu~o é bom des
an.imadilt, se por . \•entura os p:>deres do- esta :lo 
niio vierem em seu au:r:.ilio. 

Pediria ac govarno que fizesse pusar easn. re
f~rma hypotbecai-ia tiio urgentemente rechmada., 

porqu~. senhorc!S, 10em essa rcCorn1:l eu raconhaça 
q,uc o credito terl'itorial não p:>dJrú ser est!lbele
ctdo cvu,·.mir.niemente. 

Pediria tambJm· ao R->verno que lanÇASse a\ 
s!las vistas para o estado em que existem as 
Yttls de comn1unica.~o nas provillcias do impe
rio. Yol!llllOSI ann~tallnente q11antia~ para obras 
publi 11 ' , Dl:LS noto, por ·c:templo, que as provín
cias Cl)lliJlllrtilholo Jl.Cl poucos ben~fieios. a este 
l'o.'speitl1. 1-'~tllanJo do. minha provinetn, . que é 
nquelln <lc1 q•te mai~ conhochnonto tenho, eu 'll'ejo 
qu8 alli n't•l h:1 os~rad1u, 011 vias d e e<>ra.mu.ni· 
c:1çito qu<t p;)8Sito ser uteis ã lavoara.. E:n g~ral 
alli o tran~p::ll·te dos g~nero> agdcolas· é ll•unma· 
mente .-ncroso, uma arroba de a~aucnr ·,Para vil" 
a.o mercn..to importa em um pr~o verJa'ieu:am!!nte 
c:xtraordínnrio .• , 

Ull.\ Vo;r.: -Resula 3fi(JOO. 
O Sn. Gó;,:s Srqur;:[a->.:- O lavr;~dor pois não 

pód.e da.1· um passo pa1-a diant<l so uu.o achar 
mci.:>s do trun$pOrte faceis e commolos pa1·a as 
productos resultallte;; do s~u suor. . · . 

Ore., u.ma. pro.,incia que manda para .a. Uni:lo 
uma somma tiio avuHacfa, uma provmcil\, S r. pre
sidente, que tom em si ~iqu~zas n1nurn~s ns 
mais csperan{l(lsas e· o.le faturo, parece qu"é ne
cessita receber algum attxilio corres~ndcnte. 

Eu, qu:\ndo deputado provincial, alli aventei 
nn. !1.$Sumbl.;n pro\·incial a idén da quo:: mui con
Vênien~e s~ria p::dil· ao poder geral o r esultado 
dos imp;>stos da cxp:ntaçã.o por serem applicad()S 
em faNr de \'las de cotn1nnuicação. 

-Iorelizmente, Sr. presidente, nessa occasí~ a 
minha iuón não !vi ncciLn, mais dep )is o f'oi c 
a assembt~a. dn pro\'Íilda ua Bahia dirlgio á ca
mt~.rn. dos St·s. dap11~a.Jos unla representação·.ne3se 
s~ntido: c tenho \'isto tllmbcm que muitos homens 
nota,-er, d<) p:tiz huo abro.ca<.lo semelhante opi · 
niilo. o~ Impostos do <lXportaçito dado3 !ÍS pro
viuci:r.s com o 11m ue serem applica.dos ás vias 
de comullmica~.iio scrio. lima medida q ue muiro 
p ;)dt!ría concurrcr J'lllrn lc\'antn.r a a;ricUltura nc•:: 
differcntes pontos do pai:: desse e.>ta·:lo. do) enf'ra
quecim~nto em c1ae ''IÜ eahindo. {.-tpoiados.) 

Sr. presidente, niio plhemo3, on não julgnemO$ 
do Bra:cil pelo qu.e obserl'amo.> 8.<1.!-lL O Brazil, 
Sr. presidente, é um corpo vasto. imm~ns.o e 
gigantesc ,; mas n:Lo li nm corpo homogenea.mente 
organisaclo, perar.itta-se-me a e:.:pressão, em uns 
pontos ha excesso de -vida, mas em outrol:i pontOs 
11ão ba esse c"eesso de vida, ao contrar1o ob
sen-a·Se o pbenomeno OP:f~Osto: ~ poi!l precis() 
le>ar a , ·ida, a animaç~o a esse3 {>Ontos pa'ra 
que os· interess~s da união sejã.o r ec1pri>camente 
lllll.otidoe. (.-tpoiados. ) · 
· Se o N ilo ê tão cs.uda\, sa o .A.mazona.s é o 
maior t·io do muudo, ê porque nio desprezão 
esses pobres feudos que a elles vao pagar os pe
quenos c ineogoitos rilg>ltos. (.\fuito bem.) Con
v;;m, Sr . presidente, qlle se attenda a eerl.ôs 
intercss~s, a certas necessidades que sé vilo ma
nifestando, G com que lutão as províncias~ O 
h?nrad<l SI'. p1·esiden.te do co.n~clno aiad~ ha pou~s 
d1as nesb cas~ nos disse : ~Senhores, em con
sequenc!a do nosso estado de 11az, em consequencia 
do augtnent<) da> reniu.s publicas, de cert.a ópoca 
á est.a parte, Yomos que muitas necessidades e 
reclamações se vlio manifestando em todas .as p;ro· 
vincias, e que é preciso attendel-as. (..tpoi~s. J 
Eu neompanho ao nobre presidente do r.On$elho 
neste pensamento,· desej&ndo ver n elle · a.lgillll;?. 
realidade. 
: Eu, senhores, nio posso fazer é"cho CÍ)m ··essas 

. vo::e~ exaltadas, e muito menos poderei ser: CQn
trario por todas as . ra:r:õ~s aos interesses qu.e 
resultão da uni_ito ~aJ»ia</.os} ; porém . pai."~ ,qu.e 
seus laços mais -se estreitem. e :fl.riD.em · é preÇiso 
dar Ó.$ administrações na3 provineias ·mlli6 lar~ 
gueza, de maueira que para curarem de suas 
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mais ut·gcntes necessidade; não estojiio a.dstriet.as 
aos t·igo.-es desta C(lntralisação cxoge•·llda ; os 
t·ccursos meramente provinciaes, Sr. presidente, 
são mesquinhos e para nada chegão. {Apoiados.) 
Ainda ha pouco, Sr. presidente, nos j ornaes de 
minha provincia, li etn um delles um acto de seu 
honrado administrador, e para o qual ·cu peço a 
nttonçõo do honrado Sr. m !nistro <:lo imperi o. O 
honrado presidente da minha província, para 
lc,·ar a elreit.> ce rtas providencias a bem dll so.ude 
publica, mandou aos cofres provinciacs que dés
sem o dinheiro preciso para ·esse ol!jecto. 

Semelhante neto· obriga-me a pedi!· ao goremo, 
e ao Sr . ministro do impel'io, que d~ as precisas 
ordens para que os cofi:-cs· g~raes fação taes des
pezns. A renda provincial do. Bahia é de 900 a 
l ,OOO:UOI)$: seus cofres carrcgno com os maiores 
encurgos· (apoiados), c niio é possível que' dclles 
.se pos.são tü·ar quantia > p ara sc~:cm npplien:lns ~ 
semelhante objecto, todo de interesse gertil. 

Ull Sn.. DEPOT.\.no: - P<>r nnticipnçüo. 
O Sn. GóF.s StQUEIIU- :- Diz ó nobre deputado 

que por anticipação, mas ·eu lamento que se niio 
t h·essem dado taes ordens La. mnis tempo, ou 
então lamento que os nuministradores da~ pro
,·incias sejão tão acanhados, ou se con3erv~m tão 
t·estrictos a certas formulas, que, em objectos de 
soecorros publicas, não rccortito logo aos cofres 
geraes, porque cst.ou certo que tal!ll providencias 
seriiio appt·oyadas pelo nobre m iilistro de> irn
perio. 

Sr. pre3idente, direi agora duns pal:l'Vras para 
explicar um ap!lrte que dei em um drscurso do 
S 1·. ·Ferraz, quando trata,·a o nobre deputado da 
companllla de vapores; disse eu nesse apa rte·: 
« O que a companhia quer é dinheiro. » 

Cumpre-me -pois explicar este apa1·te para que 
clle seja t omado em seu verdadeiro sentido. 

St•. presidente, 11 companhia de r.aveg-aç:J:o 11 
,·npor, como existe, parece-me nlio sat isfazer á~ 
n ecessidades publicas; os vapores que tllln tam 
no. cnrreira sao pequenos, pouco commodos e mal 
asseiados ; e eu, como representante da nação, 
deYo reclamar deste lugar pel11 neccs~idade que 
tem n companhin de quanto antes apresenta r 
vaport>s que satisfação lü necessidades publitas. 

Quem embarca em um vapor do norte, â cx
ccpção talvez do Tocantins, sente ns fnltas que 
a!Ii se no tão; pouco asseio, pouca commodidnde, 
uma. mistura entre recrutas e escravos, e uenhuma. 
policia a bordo, de. maneira que é desanimador 
para quem tem de viajar constantemente, e em
ba.rcnr nestes vapores (apoia.tosj , e eu, pela minha 
parte declaro q11e cmquaoto existirem outros va
pores, como os inglezes e os portuguezes, não 
me sujeito nos taes vapo1·es.::inhos da companhia. 
( A~iados.) . 

B' de .n otar, Sr." pNsidenLe, que a companhia, 
inimiga do pr_ogr_esso como é [porque a não posso 
taxar de outra forma), lutando com outras com
panhias l'ivacs qu~- oflerecem maiores Yantagens 
aos ·passageh·os quanto a comidas, quanto a as· 
seio e a tudo mais, consen-e ainlla esses peque
nos Yapores, e só depois de longo tempo 8 que 
sur~lo com o Tocantlm; os .outros prom·eLtidos 
alno.a ficà(l· pi,.a as kalendas gregas. . . 
~ exigencias dn companhia, senhores, ou do . 

seus agentes nas .provincias, chegão a ponto de 
que•·er obrigar, pol' exemplo, um pobre.d eputado 
a -.-ir da sua. província, . seja lá como for; · em 
vapores tão de~arranjados e incommodos.· O. melo 
que para i~so empregiio alguns d os S1·s . agentes 
da companqia.- é. ~ng_enho3o : .,referirJi um facto 
que e.>mmigo passou-se ·,ultimamente . .. 
T~ndo de vir -.para a cõrte esperaTa o va~r 

ingle'-. ou o port.uga.ez, e felizmente nessa occaslilo 
chegou ú. Baliia o vapor D. Pedi-o . .ll.da.companhia 
Luzo-Brazileira. -Como. era na~ural, escolhi o vapor 
portuguez; mas não. podendo -nelle trazal· os meWI 

escravos. tive de manctal-os pelo Inap~·aiÜ)r, que 
lambem d~\·ia partil' no •ne:;nw ~ia. Ma.ndei, pD!s, 
pagar a passagem no cscnpt"Jn<J da companbla, 
u!i.o só p.ita os meus escra\·os, wmo para a minlt~ 
bagagem:. mas qu11l não f<>i a minha ·admiração 
quando, tendo de ir para b;;rdo, já na hora· da 
partida, veio -uma pessoa dizer-me que no vapor 
bt'llzlleiro niio sa queria receber a minha bagagem 
e oscravos, estand<J a po.ssa.gem pag•! ... De modo 
que foi pt·eciso '}Ue um. amigo que me acompanhava 
cnttto volLa.sse para terra, fosse novamente á an-en
cla e pagasse m~is 30~, a~ém do que já se tinha pago. 
para que se dignassem ou 71ouTXssem poJ• ll~ 
admittir a bordo os meus cscra vos o a bagagem! . . . 

Ora , senh~rc;;, não ~ei realmente ~orno qlllllifu:ar 
este procedimento, so se a ageneu1. nlli queria 
f<.>l'~Ó.r-mc a _cmba!car ~m seus va ppres, porque de 
ouLra maneu·a mw sel. comprehender tsso. Não 
posso, .porém, dcLxar de n otar a falta de d el ica
lleza desse h9mem ou agente cncarregll.dO do rece
ber escray~ e bagagens no referido vapor i Esses 
30S mais que me forão exigidos eu os po.iia pagar 
aqui. Se o agente tinha ·algum receio p Dderia 
quando aqui chegasse o vapor não cons~ntir que 
os escravos deserubar~~sem cmctuanto não fosse 
pago desses 30S; mas, Sr. presidente, não foi esse 
o motivo; porque os ta~s agentes e comroanJaa
tes todos os d ias fa:~;em favores desta ordem ; e 
cu os n~o ex.igia. Assim como este, outrOlJ muitos 
factos se têm dado nas diii~rentes agencias, de 
maneira que se torna indispensa.vcl que o gO\'erno 
fisc.a.lise, c_emo deve, taes companhia~ (apoiados), 
se c que nao pódtl acabar com esse contro.cto. :· 

O SR," F.r:::rm,\z : -0 contract) está p endente·da 
approvação da camarn. . 

O SR. Gó!'s SlQVEm~:- Então hei de votar con
tro. elle, porguc esses privilegios dev~m acabar 
(apoiados); lio_ie ha concurreutes, ha muitas pes
soas com os capitaes necessarios q ue tomaraõ a 
sl csla cmpreza, e ni'io conv"m p~r fórm!l alguma 
q ue se pretira uma eu1preza que serve m;tl, a Ol.ltra 
qualquer que poder:\. servir bem c oíl'erecer maiores 
vantagens. 

UM Sa;· DEl'CTWO : - ?.1as a subvenção é nee~s-
sarin. · 

O Sn. GóES SIQUEIRA.:- Concordo, porque a 
nave;;_açlio por -,•apor ê bastante dispendiosa, e strá 
di!llcu sustchtar·se qualqut>r companhia sem c lia ; 
·mas ne3se caso dê-se a sttb-vcnção a uma compa
nhia que preste nos pas~geirus yapores g randes. 
seguros e asseio.do3, ecom_o.quellas commodidadcs 
(!Ue fnltiio actunlmente aos J:l comp:tnhia brazi-
leira. . 

UM Sn. DePtrr,\llO : - O prívihgio . por nova 
annos é muito. · · 

o sn: GóES SJQUElR.~:- o~ tnes privilzgios, da 
mane:ra por que se oxecutiio, mettem medo, pois 
quando se finda o seu prazo, os Pl-i!'ilegiaà~s -(;Otn 

. pês de lã Ylo procuran<lo alongar ,· mais p o!lsh·el, · 
tom !lo . tanto gosto, pêrmitta-se . a phrase, que 
j~mais se querenl desa_pos~nr: Sinto, Sr. pre:si
dente, que a fisea.lisnçao desta companhin não 
tenha sido como devéra ser, e que ella confiada 
em seu privilegio eont!núe ·a commetter abusos. 

Sr. presidente, jA tenho abusado de mais dà 
attenção da camara (~1ão apoiados) ; mas os meUs 
collegas e V. E:oc.. me releYarãõ tGl-os ainda ineom
modado. por esta vez. ~Muito bem.) 
. o _Sr. -Cnldro o F.i.ão:....:. Sr. presldentre, 
tendo de .occupar p ela primeira vez a attenção. da 

• camara, eu. peço a V. -EL e aos dignos m embros 
della a sua· benevolencia; noTo ainda no paria
mente, ttão posso ddxar de scanhar-me fallando 
entre tantas.· illu,11trações, entre tii.o : abalisados 

. oradores. _. Procurarei por isso ser bre\'c, ex pender 
em poucllS pahl.vras o empenho que aqul .)lle traz, 
afim de cumprir o dever imperioSú que me impõe 
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s p~içii:o' em que me c<•lloc:l.r-3o os m(;uS compro
·Vincianos. 

Na lista dos melhoramentos materiaes que recln
n.!l a. minha provinda para ~-hega.r ao ~o de 
)lt'Q~ periditd e quP. lhe foi traçt~do pela mão ât~ Pro
videncia, alguns avultàc. que mer~eem a. attençâo 
·-c~os oompêtentes poderes do estado: é delles que 
·vou occupar-m~, pedindo ao nobre ministro do 
i111perio queira tomar em consídera~ão as minhas 
pa!aua.s, e concorrer par .. a realização de tão im
JIO\-taní.es melhoramento~. Em primeito lugar 
:Sr. presidente, fallarei da nccess1dade de expio: 
rat·em·s<;! as lagõas que communiciio & proYiueia 
<le Santa Catharina com o mtinieiplo ·de Sar;to 
·Antonio dll Patrull1a na do Rin Grande do Sul. 

Existe, S1·. presidente, entre a abastada serra 
geral e a prnia. do oceano que ·banha as dnlls 
-provincias, desde o sul do Tramandahv ate U. ban:a 
~la. Lagun~. uma série contilmada de "Ia~ôas, acaso 
mtenomp1das por pequenos espaços de terrenos 
facei~ de canalisar-se; mns pel~& maior parte com
mu mcnndo-se -por sangradouros. A sua. ctlsposi çã:o 
ê _tal que ~óde ne~la estabe)eeer-se nma na,.ega
çao da mn1s alta 1mport~ncJa para o desen•olvi
ment.o da agricultura e paro o transporte de -petre
chos de ,suerra, no ca.:;o <le que as nossas costas 
se wj~o mfe~tadas de corsado~ por urna guerra 
e.'<terna e marítima. 
. Essas ln;;ôa~ {)Od~>m _commmunicar lU duas pro

vrnct~s e dllmnuir constderadatnente as distancias 
qut> existem entre esses dons :povos, irmãc-s pol" 
ori~em, ü·mnos pot· semelhnnça proxima de co~tu
mes,· irmãos por rela~ões pro:ximas de parentesco
-sua navegt~çüo irio. le\'al" B<l seio de ambas :lS popu: 
la.ções os recm·sos que ora lhes í~tllecem, de um 
lad(l os braços, e do outro " ubastanra e n "rida. 
A<S ten-a~ qtte estas lngõas- banhao são de uma 
uberdnue espantosa, e no cmtanto os seus habitan
te~, <'S industriosos ha_!Jitnntes destes lugares, ig110• 
l"ndlls, npenr:s . ~:xportao nguat·dente, e desprezão 
culturas mmto ·Importantes; os. gcneros aHmcnti
cios que cu!tivão apodrecem nils roça~, porque as 
despezas de tranS]'OTtC impor~_riilo no l]Uadruplo 
d<> seu Yalor, e nao encontranao mercado que os 
comprasse assim, de modo que vhem apenas da 
c\lltUI'>\ un canna, podendo alias coneorrer .t de'. 
mamla de genet·os alimentícios qu;, se faz senth· no 
Rio dú Jau~iro e no norte do impe1·io desde que 
Sil acn bou o trafico de africanos. 

Accresccntem-se as ,antngens que pOde tirar 0 
estado social das duas populaçlies o desenvolvi
mento d:1 industrln agricola no apro\'eitamcn to 
d~ssa~ terra;; t~o rica:'; que pode ter o g<l\-e1·no; a 
segnrançn publica no caso eventual de uma guerra 
~m 'lue os petrechos bellicos po<lem se< le,·ados 
d~ . Laguna pnra o centro da cau'J)anba. do sul 
pu·a o the~tro habi~ual das n~ssa~ guer1·a.q, ~ 
V. E~. se co1wencera do. neccss1dade que temos 
<le. !lla!ldar explorar essa via fiuvinl de communi-. 
~0:110 1ntern'' qu() acabo de apont:u· ao nobre mi· 

. l!ustro. 
·A lagôa mais considcr:wcl ao sul é a do Pal

mit4o, que com a da Estanc-ia elo meio c a da 
Ita;p_e,a· percorre um espaço ao norte de 14lcgua.;; 
..cJ.esde a ffe::t!lezia da Conc<'içiio do Arroyo atJ 
..s Torres; o tê perto do rio :Mambitubn. 
· São essas as que otferecem mais facil na vega.ção 

ai!: que jâ. r?l'ii? ·dstas pe[o digno ex-preeiucnte d~ 
ltlnnha. pr?VIDO!a, o nob•·o deputado pelas Alugõas 
~ as qu~ dev~m mere(e~ desde j1\ o concurso do 
GQverno 1mpern\l. As outras, as que se estendem 
<lO rio Mambitnbà até a Laguna, não são ainda-

. bem conhecidas, ainda niio forão bem explora.las · 
mas as vanta~ens d:1 communicaçà<'l de t<'ldas e tãÓ 
J:!_ande q1te nao podem deixar de attrabit a atum
.çao do governo. 

V~'! mostra1· n. '\". E:..:. IJ.Ue as populações que 
babttáo es~s lu~res ti)m Já manifesta~o o desejo 
de verem apmveitadas essas riqitezas naturaes · 
e qm~ o 'JUe \'cnho.pedir nfio é uma utopia.... ' 

0 SR. C.~~U.xs:io : - Apoiado. 
O SR. CLLDRE E . F~io:- .... é uma ne<:es$1-

dade já reclamada. . 
J\[uitos moradores <l<l Araringuà, compr~hen

d..,ndo a necessidade de abrir um mercado o. sell!; 
productos, olferecerào gmtis, note bem a caroara, 
orrer~eerãó g)•ati.s os carregamentos dos primeiros 
na"'1J10s que penetrassem a sua barra. Isto excitou 
a colfiça de tnuitos especuladore$, c consta que 
depms da ptrda de alguns, dous, ou pelos · menos 
um, se tem sah·ado, que entrou nil barra de Santa 
Catharina carregado de productos dessas terras 
fert.6is;· · 

Sei qu~ um. homem muito emprehendcJor faz, á 
custa de grande dífticuldades, a m\Vcgação entrQ 
ltapeva e o Palmlt.'\1', e quo de$te mod() tem c~n
corrido para a exporf.llçã•l de umn. copiosa quanti~ 
dade de productos do muriicipio de Santo Antonio 
da Patrulha para o Rio de Jancil:-o, pelo interm~'
dio do mercado do Rio Grande. · 

A nssemblêa legislativa da nünba provillcia 
?in bem já tratoü desta materia sob proposta do 
Ulcansavel deputado o Sr.Dr. Ubatu.ba, mas recuou 
ante a eareneia de meios pnr11 traial' d~ uma obra 
geral, e apenas con$ignou n quantia dll 6;000H pl\ra 
a ~xp!ora~iio, axploraçiio que $em ·du.-ida nii<l se 
wr-.< ainda feito. pela falta de engenhoitos que tá 
temoo • 

São tentativas estas que vem em apoio das mi
nhas idéas, em apoio diiS idéas -dos màis nota v eis 
propugnadores dos melhoramentos materias da 
rninba província: e eu c~mo para clla$ a atten
ç:'io do nobre minist•"O do imperio, potque acredito 
que S. Ex. pwcurart'. secundar os esforços d"ssas 
popu1a.çi3es e da assembléa dR minha província. 

Passarei agora a occupar-me da colonisnçã() n;e 
margem esquerda do Uruguay, no p<lYO c:!as anti
gas missões denominado S. Nieol:'to. 

St·. presidmte, que a c"lonisaçfio ó uma ne~<:~si
dadc imp~1·íost~. par11 o Brazíl. ... 

O Sn. GõES: Sror;EmA :-Apoiado. 
O Sn. CALDlU> ~~ F1Xo:- .... csta,\o nm·o, ~om 

a populnçã.o precisa para o api"Oveitmnento d~s 
suas cop10sas r1quezas naturae~, para o rot~amentol 
de suas terl'as, é uma verdade de simples intui•:ão 
que não tem nc~essidadc de ser demonstmda ltoj<', 
nem cu me occuparei disto; mas o quo é preciso 
que eu demonstre é a sua necessidade na ijlargcm 
esquerda do Uruguoy, nessas terras sobcrb~ em 
quo outr'orn ttorescêra a agricultu~;a e outras in
dustl'Í•lS, e quo hoje se o;-Om aband.onaclas da mã<1 
do homem sob um montl!o de rui nas dessas ~nti
gas populações que jà hoje ni\o t;Xistem, que des
appnrecérão de sobre n terra, llm~ando sobre nús 
o seHo do deleixo e da imprevidencia. Fallo dessas 
popuiaç;}cs tlumeroSJ\S, desses aldeamentos que 
existiriio sob o dominio dos padres da companhia 
d~ Jesus . 

Quem como eu tem atra"essado as margens do 
Uruguny, Yisto esses campos ferti\igsimos do mu· 
nicipio de S. Borjo, tão cortados de rios taufla
losos, tributarias do 1nesmo Uru.guay, r.ão póJe 
deixar de sentir o qtte senti na minha alma, 
no memorar os factos que a tradição ainda ahi 
conserva, 11 sentir-se profundamente contristado. 
ao ver desaproveitadas essas tel'TilS t[o rielUõ, 
que outl''Ota. produziriio alimentação de numerosas 
populações, e que mandimio ao merC9.Jo em·op~o 
noticia de su n e:,:istencia. 

Eu animo-me a lndlear o povo de S. Nicoh\O· 
pllrü o primeir() estabelecimento da eolonia, por· 
q_ue elk se acha entre o Pira!iny, e o·Juhy, ambos 
no's naveg:weis, e possuindo muitas ·mata!l, e 
porque ainda e~istem restos d11s cas11s do povo 
que podem serv1r para dE-po,:;ito e paro. a primeira 
morada dos colonos. 

Ahi se dilo t~das_ as condiçõ~s n<Je<l:'snrins para. 
nrna boa <:olQmsaçno: h a terrns de uma f~t"tili-
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<laúe que não acha scmelbanh ~m toda a pro
víncia; lla o possante Ua·ng~Wy para tran;;porte 
do:> produetos colhidos na cQlOilia; ha os mer
cados proltimos de S . Borja, r"9rmígueiro, Itaq11i, 
Cruz, Uruguayana,. Restaumçiio e todos os demais 
q ue .-e estendem ·á margem do Pr-ata; h11. !&cil 
aequ.isiçlio de terras. accreseendo a facilidade de 
transpo•·tar os colonos pelo Rio da Prat.a, Urugtlay 
aeima ató o ponto em que se tlYer de estabe!ec.:.r 
a oolonia, até o povo de S. Nieoláo. 

S. ·Nicoláo, Sr. presidente, como v. Ex:. sabe, 
ac.ba-~e na extrema· do imp~rio, na . nosll!l !rof!· 
tetra com os estados ar~eutmos. E;ta so cons1- · 
deraçiio bastarii!. para apoiar o mc11 pedido : Jl(1rêm, 
Sr. presiolente, não desejando eu uma colonia · 
mill ta r, 13 sinl um a ll~Jrieol!l, permitia V. Ex. 
qu~ eu lhe lembre as vantagens qu.e se róde ti
l·ar de nm cstabelecimenk~ <testa ordem sempre 
qtte na aeq~iç.\lo do seu pessoal presidida uma 
salutar prudeneia, c que eu resenhe o estado do : 
município de S. Borja. 

O nlunicipio da S. Borja é pela maior parte 
linbit.ado por homens que se hdo sacrificado c.ons
tantemente, qur.t· tlllS lutns. intestin.as, quer nas 
~xternas, em d~íesa dn inte~ridade do imperio. 
c da monarebia .eonstitucionat. A sua lealdade e 
o seu denodo siio provcrbiaes. 

o SR. M~~I3Tl\O 'C03 NEGOCIO$ ESTit~'l;Gli:tl\0$ "" 
Q SG. Se.í.R.~; -Apoiado. 

O Sn. Cuom;: E FI:to:-Mas, Sr. presidente, o 
'\UC resuJta disto é. be_m f'lcil de compr.;hender-se. 
A agric11ltura, os exercícios ruroes estão abando
nados : esses bravos, occupndos constnntemento 
no set''l'iço de destacamentos, n ão PQdem cuidar 
em suas faalilias, niio podem tuídar nas terras 
que possuem; oUes vivem de suas glorias, não 
se quebtão; o nobre e~· presidente daquella pro
,·i.nctn, que se acha presente, sabe que nunca 
daquelle lug:u- Yeio a mais le\-c queix'l, e.otiío sem
p re dispostos pru:& o sen·iç.o .... 

O SR. 0.\~S.\~s:to : - Apoi!ldo. 
O S~t. SE.\.t(\: - E' verdall.d, e ~;ão muito ,·a

Ln·osos. 
. O Sn. c.~LnnE E ·Fxll>: - .... sempre os primei- · 
ros a aprei>l!Iltarem-se. Mas, S1·. presidente, pot' ; 
que ellas não se queixão niio so se~ue que o go· ' 
verno n iio deva tomar em consideração o e3tado 
desses dignos· habitante;;. Acredito muito nn j ns
tiça dos n .. b res· ministros, e por isso confio que . 
as minhas palavras nii.o serão perdidas. 

A introducção de colonos com os habitos paci:
fi cos d3. lavour3., com noval maehinas e novos 
conhecimentos industriaes, sem a ·obrigaçiio for
çada de servir no exercito, é um elemento pro
ductor at~c faria sab ir da t errn as 1'iquozas que 
alli esttlo amort.ecidas, e que assim jateráõ em
quanto durar esse estado de .cou sas, plantaria no 
pai~ uma induslria qwisi desconhecida e tornaria 
lnais pacifico, sé_é po..sivel ainda, o espírito. dc3sn 
hotL genro ~e tnnto no& !IA!rve, qae tanto nos ama. 
e a quem nnodeyorno~ desprezar . 

A coionisaçno é pois um meio q_11e eu propo
nho para melhorar essa parte do unp~io, além 
das vantagens que n os pó(le dar a accllmula!)il:o de 
uma PQpulaç;io InteresSada na posse do terreno 
Pm caso de incursões de nos30S vizinho3, na de· 
fesa de nossa fronteil'l\. · 

Att.enda o .nobra ministro ú.s mirahaspalavras, 
faça á. minha provlncia o serviçQ de do~nl-a com 
e~es m~lhorumentos, e com outros que lhe pe· 
\!irão os· meus nobre.! collegas,. que eu estou certo 
q ue os meus eomprovincianos o bemdirAõ. · .· 

Eu prometti, .. St: . . pre&idente, •er muito breve, 
mas· a camara consentirá a indt. q11e ell, i:hame . a 
attenção do nobre ministro .da jastiça. para o e.s
tado do seminarh> ({a_. miuha.provincia. 
. Sr. presidente, o muito virtuoso e Eltm. bispo 

que pt·eside a igreja rio-~_rand~nse. como Y. ~
sabe, f<1i . o prim:oiro numeado para a;uelle cargo. 
e p.:>1· i~;o com ·um valor todo chri~tão tomou 
sobre si a tarefa de .organisar o bi~p:t. ·l() ; 
nós não pos~uimos nenhum dos elementos ueees
sados pata til:o. vital or~anisaçiio, não tiuham0s 
semiuarío, a mitra nã-:> tinha rcndím~:ntos, a pro· 
vinót »ào podia desde logo carregJ.r com as 
de3pezns de um e;tabeladmento dessa ordem, 
que rcel1ur.a grossos capito.e;;. por isso esse digno 
bispo tomou .sobre si o tmbalho do inicial-o com O$ 

-seu proprios recursos ; no proprio palacio de sua 
resideucia elle estabeleceu algumas aulas paga3 
pelo setL bolsinho, cor.n o fim de in~truir a mocidade 
que se destinava ao·s:lcerdocio. · 

Com e!Idito estiio em. exerc ício alg•tmas nulas 
alli, .cujtLs despczas correm ã. custa de S. E:c e 
da . a;;samhléa ptovincial: m as c::~_m:), Sr . pre5i
dente, . é possível que cont.inul Mse esta lo de 
cous1u sem que o go\•erilo ~oral auxilie Mm al 
.guma consignaç;io para- o estabelecimento de um
semitt:Ll'io.· como convem, nio só para as J~spe
zas materii·;s do · e~tabelecimento, com;> pa1·a os 
ordenados dos professoYes. Eu 'peço poi~ .. ~r. pre
sidente, ao nobt·e ministro da.justi~a que se dt:;l!e 
tomar em consideração o que acabo de éx{}Õr~ e 
se !ór po5sivcl faze1· al15umn eous~ em fà:ror ·do 
seminario da minha p t·ovmcia, envi":le seus e$f<>rços: 
·neste sentih. · ·· · 

São estas as obscrYações, Sr. presidente, que 
eu tinha a fazer, e agratle~o c~rdialme!lte ~\ ca
mnra e a V. E~. a attcnção com que-s~ dig(lnruo 
OU\'lr-me. 

'VotEs:~ l-rllito bem, u1uilo bem. 
<> Sr. B::r.rb"osa da. Cu'ti'h.a: ~Sr. pre:;i 

den~e, a 2• discus~iio · d<> orçamento n!\ p3.t·te r~
latinl ao min!sterio dv i:mperio oncerroli·sa tiem 
que me chegasse a vez de tel· ·a palavrt~, que etl 
ha1·ia solicitado, não tnllto pora enunciar o meu 
pensamento• soortl . algltmas questões' imporfantcs 
que forilo então debatidas, e qne ,erã<> p ropriás 
dague\la occasiào, como para submetter: ·á· .coo
sidcro.ção dtt e:una1·a algumns necessidades da m i
nha. provincio., e chamar s~bt·e elltu; · a atte11çiio 
do go,·e:·ao imperial • 

Sem me queixar dcssn prete1·ição que reconhe--ço 
ser devida , á. ordem da mscripçào, e·tne:imo fa
zendo j u;tiça {L esclarecida dit·e~ào ·-que Y. · E:ot. 
costuma · dar no~ nosso3 trabalhos (ap'oi:zd~~), 
p ermitta·me entretanto V. EX:. que eu faça. a es.se 
r espeito uma ob3et'l'i1Çiio. E' ardintLriamente nas 
·discussões do ot·çamcnto que se otr~rece ocm~
!lião: aznda para se tratar dos interesses provin
ciaes. Nessas discU8SÕes des~ào tomar parh 
mesmo aquelles deputados que como eu se ochiio 
pouco habituados ó. tribuna, impellidos pela n eces
s idade de advogo.t• ·aquelles iuteressca de.suo. pro
Yincia, que, Otl n!lo t~m sido.b em comprallendióo:s. 
ou não têm sido devidamente considerados.· Pa
rece.me.pois que no concurso de muítos, que procn· 
rarilo inscrever-se para taes discussões, se deve 
do1r a precedencia · áqllclle5 ·que raras vezes oceu
piio a tribuna, deixando,se aos· oradore~. con
summados que se envolvem ~U\ todos o.s debates;'o 
direito de sa pronunciarem. em outras oeea.siões 
que nunca lhes ft~lta. . · • · ... 

Feita · esr.a ob;;lP.rvação preliminar; eu .pasSllreLa 
ou~ras procurando se•· muito br~ve, \·lato a hora. 
adl&lltadll em que rauo. . .· . . . ·: -; 

Sr. presidente, era de ha n~uito reconhccida>a 
necessulade de .estabelecer u ma linha . de· ·11P,Ve· 
·gaçiio r eg11lai ~ntt~ '=s.ttL curte e o .P~r~ . .de .s·a.n
tos . na mtnha provmcta. Pela.~ cond1çues .. anne:xas 
·ao .. decreto ·de 18 .. de Novembro de _l8ii2, o ·sr. 
Gonçalves Martins, então ministro do . imperio. 
tratqu de remediar essa falLa, eelebrotado com u~ 
"negocia'nl.a desta praça um contmci:o, 8lll virtude 
do qu11l esse neg_ociante S3 compromett~.11. P~.ra a. 
condução <lu m?Jas entre os doU$ ,porto$, ,a 



C!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1610112015 09:54. Página 15 ae 16 

72 
fnze1· dnas ve:~.:es por mez umB oscnln pelo porto 
1lll Santos c,om os vapores que daqui partirem 
.,ara o sul dn provio\cin ~m direeçl\o n Santa 
Clltharinn na fónnn do mesmo cont•·aeto. 

O corpo legisla ti'l"o, reconhecendo a insulfici
encia do subsidio que era. dado n es~'l n~goci
nnte pa•·a fuer es::;e serviço, sub!idio que em 
de iiOOS mcn~aes, antorisou o governo a Pug-. . 
mentnr essa sub\'enç:1o, determinando que o go
verno no contraeto estipulasse que s escala 
e<>mprehenderia i gu:~lmt!nte os porto~ de Ubatuba, 
. 2:'. Scbru;thlo c Iguap<>- O decreto em que se deu 
tal autorisaçiio é de d:1ta de Q7 de Setembro do 
anno pa:wn:io, e dcsdo esse tempo até o pre . 
sente, ten<lo decorrido quasi um a~ no; ainda não 
te,·e c·xecuç;1o ; t<:rri apparecido uh·ez obstnculos 
Q\1~ tem· demorndo a realisaçilo desse contracto. 
VeJO qne o nobre ministro em sell relatorio diz 
que espera alguns esdar~cimentos solw~ esse 
<~hjecto. Desejaria que o nob\'e ministro se · pres· 
tnsse a declaro•· qu:~.es são esse~ eschu·«<cim<!ntos 
de que preci~a para que tah·ez c11 mesn1<1 1lr·os 
pndel;se fornecer. . 

Direi ao nobre ministro que a realisaçã.o desse 
eontt·ncto St'râ mui proYeitosa não só ã minha 
p_rovillcia como tamoem a un1n parte da pro
vmcta de Minas Gcraes (<~poíad~s), qua por in
termcdio do porto de Ul>atnba e de Santos en 
tretem reln~ões C<•mmo~cincs con1 esta praça. 

_Nem se diga ·quo esse contr!lcU). não trâs se
uno vilntagens pnrciaes, e nii.o ser:\ \lroveit.Qso no 
port() ue Santos, pelo .facto de J•\ existit·&m 
muit.o~ vapores que fazem yiagens .repetidas entre 
n eórte e aquclle pm·to. A i»l.o responderP.i que 
cS$0$ ,-np:>res ;adiantao· on atrazno n dtLta de 
sua» partidas conforme os interess es do~ nego
ciantes ou companbias n que pcrLe ncern: entrão 
nos J>Ottos e sahem quando lllcs ccmvero, tanto 
assim que ainda este anno 110 lllez Abril ele· 
c:orreu o lapso de lf> dia,; sem q ua sabisse do 
por lo . de Santos um só_ \•apor p:u-tt est!l. curte, 
auterrompendo-se a. raptdez das communicaçõcs , 
e f•tzend<> desapparece•· a rçgadaridade "'~ con
duc~i'io das malas do coneio. · 

Vejo, Sr. presidente, que o corpo legislntivo 
mostra um interesse t.iiLl pt-onuociado na adop~·lo 
d os meios para facilitar us eommunicações, que 
pór uma lei de 1::!51 autotisou o governo a des· 
p!nller a quanUn . de 2 1:0001! com suhTenç;\o a 
qualquer cnmpanh1a que se prcswse a. estabe
lecer uma uavegae:io n. vapor para communicar 
a cnpi tal dl) Maranbiio com a provincia do Ceará· 
C, s egundo creio, eclcbrOU·S~ um con trn~to nesse 
ecnlhlo: >:;_e pois n·uma. nn.vcgaçi\o de pro'lincia 
a pro,·1nc1n M despendc n somma do 21:000$, 
oomo será possh·el, sem <letrimento do s~n·io;.o 
pttblico, con\inuar-se a despendersõmanto a quan
\ia de 1.0:0008 com a navegaçilo entre a cõrte e 

. oi portos de ti. Paulo? 
PO('o portnnto ao nobre minish ·o que, a bem 

dCJs int~rea~<'S de duas proTincins; promoYa com 
a po~s,Yd brevidade a r~nlisn~1in desse con
trRCto. Além do Interesse das províncias de s 

· Paulo e de Minas, outro motivo 1ne obri"'a ~ 
. instar a cs te res~ito, e consiste ello na obri
gaçilo particula~ .Ql!C t enho de nd~ogar os into-
reaes do munoctpto em que rcsodo, visto que 
~le tem de eer um dos pontos por onde têm de 
pAssar o~ vapores da companhia logO que se rea-
lt.e o contracto. . 

Aind>Í. um outro pedido farei no nobre· ministro 
·A _cnm~rn. sabe qne, com o ~cei,) da invasão d~ 
~p1demu1. que gro.ssa no Paró, o· ~;overno tem·to
·JP.ado medidM , se-guram~nLe muito louvaveis para 
-.-.bstaT que estll ·capital seja invadida ~Y. esse 
1\ag.,llo, ou no menos, no raso de ·elle aqui âp
·parceet-, para . serem muito diminutos os seus 
·-estra~o<. !Apoiados). Eu peço ao nobre ministro 
·4ue estenda tambem as ,;t\as vistas para a mi-

nhn. provinein, e que a habillt.l com o~ meios 
pre.:tsos pa.ra tomar id<!ntíca$ prccm~ões . 

O Sn. Mt::oxs-rno oo -IxvERlO : - J'á se uer;Io 
ordens para todas as pro,.incias. 

O Sn. BA.RBOS A DA. Úti!<H.\ :- A lJI"Ovincia do 
S .. Paulo go~a ~em d11vida o!gu.ma uma. bem me· 
rce1da rt>putnçao de salubndade, m;).s sõmente 
e m . relação . a todo seu territorlo :teima da ~erra 
do Mar ; outro tanto não se póde dizer de scll 
.litoral, cujas condições sanitarias são iguaes âs 
destn cõrte. As epidemias que aqui têm gras· 
sado, e es~cialmen!.e a febre amarell~. no l itol'al 
de _S. _!'nulo fez 09 rnes_rn<>!! estragos que aqui, 
e SQ nao penetrou nos d 1stnctos da serra ncimn . 
E . quo go.ran~ia. offerece a reputação de salu· 
bndade do duna contra uma epidt!mia como n 
do clwlel"rt-mm·l>us, que em sua m:u·eba não res
peita _nem climas, nem estru;ões .- nem serranias? 
DemalS, em S. Paulo, como bem sab() o· n.:.bre 
ministro, uâo e~ist.~ jnnt~, ou commissão p er
manente de bygteno pubhe:o, o que ó segura
mente um" falta a que c~mprc attender. 

En vejo quo o regulamento d~ 29 de Setembro 
de J851, mn.rcan.lo ns attribuiçõcs da junta central 
de bygiene publica creada nesh\ côrte, declarn 
que. li excepçi\o dessa juntn, hA.Yerá sõmento 
commissões de Stl.llde publica composta de tres 
membros nns provincins do Potr:l,, ~hranhlio 
Bahra, Pernt~mbuco c ·Rio .Grande do Snl é 
que nas outo·a~ provincias hanr;\ !'ómente pro
vedores do saude publica. Até boje não sei com
prehend.er -por que razão :& província de s. Paulo 
toi uma das excepçõcs nas disposiçõ~s daquPJlo) 
regulamento, qtUlndo ella estava ignalment0 no 
ce.M de ter uma commissão do snude ·publion 
e não um mero provedor, visto que para aquelllls 
provincius onde não podem · ha\·er essM com
missões só se pcrmitte a nomt>açilo de um - pro . 
v cdor lle s nude. 

. Níio sei se o nobr<! minis tro s• julga nuto
ra.sado. P?l. aq_~elle . regnlame1_1to, ou po•· alguma 
d1spos1<;ao l~g•slatl\'a postenor a ...:lllc, n. n .. mcnr 
u!nn. commissii<1 de hygiene publica para a pro- · 
vtnc•n de S. Pnulo ; se o . nobre nlínistro julga 
que 1!-ii.o est.ú. autorl~ado, es~u. dlsposto a man
dar ~ mesa um lll'tlgo a.dd1~>vo U) sentido da 
antorisa!-o. Utn provedor de saudc, collocado 
no porto de ~antos, niio póde empreitar todo~ 
os meios- que !~a-em neeessarios parn pr~venir ou 
attenuar 09 e1fe1tos dll qualquer calamidade que 
apparet a na capital ou nos outros pontos da 
.província. Entendo que deve existir na capital 
uma co~missào permanente de saude .publica 
[como extst~ oall eapitaes de outros províncias 
de igunl calel!orin' , afim de· que possa toma•· 
1~1edi!llls pre\·er.tivas o outra _qunlquer provi· 
aenc1n a seu alcanco nes te sent1do. 

O Sa. N&aus : - A-poiado : e p•·ovcdort'S de 
saude em outros portos tambem. 

O Sn. B.~onuos.\ D.\ CoxlLI.:-Entendo que para 
se crear esu eommisst'io de snude puhliea n11o 
sert\ mister !Al.cr uma despe.za. mutto grande ; . 
com uooa pequonll despeza annual põde·se co•1· 
sen·ar essa commissão destinada · a fin<~ impor
tantes, e sem qne se }l<lssa acoimar de· onerosa 
11.0 tbesouro uma.talmedid~, pois que ·tado quanto 
se despende para preven1.r a Invasão, ou atte
nnar os estragllS de qualq11er epidemia e mult , 
bem despendido. (Apoiados.) '· 

· O Sn. RmElRO D& A~Dlllo.'D.\: .:._ Da. \fêTI•a dos 
200:0:x.JS póde-se Urar a :quanti:l. .precisa pnra 
essa despeu. ... - . . . 

O Sn. !JAiul.OS.l_ 'DA CtllnrA :·- Por iuformaçües 
que recebl .da· mmba -provi nela· po!.so "affirmar à 
camara que' o actun\ vice-presidente; · quando teve 
noti~ias d~ ~pi_<lemia: que rein11- -n., l'nró. e Jo$ 
rece1os que e:nstem de qne ell<\ eommunique :\ 
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ou~l'llS p~ovincias, t()mOil medidas adeq\ladas e 
oonvoeon· uma oommissão _de meruc<is, cilmposta. 
dos Srs. · Drs. ·. Ottoni, GOO.oy e· · ont~s; . para 
combinarem &Obre o emprego das medtdlls pre
ventivlls e de qualquer outra poovidencio. _eun
venieJlte. Mas· ·qaanao passar ,· a eminencia do 
perigo essa .comm!:ssão tem _ de se dissolver ; -QS 
seus membros . nenhuma. ~atilicação percebem 
d~ cofres publicos, e se nao se ereor alli uma 
~pmmissão ou junta de hygiene, agora. que se 
.. eeonhece .a sn~. utilidade, as 4!A)nsas relativas· s\ 
salubridnde. publica cont.inuarãõ _cpmo nlé ·aqui, 
o que seguramente :não é .eonTeniente. . . 
. Sr. presidente, proseguindo nas ·Ob$ervações 

- ~uo tenho a fazer," comq-uauto ·ainda tenha de 
dizer all{nma eouso. rellltivamento ao Ininisterio 
dQ impeno, para coordenar mais o que .me resta 

. <R expender, passarei agora a fazer algumas re· 
11:e'!I.ÕI!ll, . que sdo relativas ao ministerio da. jus
tiça: sinto que o nobre ministro da justiça não 
~stej$ presente ••• 
- U:HA voz : --EstíL a Ui. 

O Sa. Il.Lnllos.L DA CuNllA ~ - Pensei que não 
esta'V&. na casa. ; e mesmo quando niio ssti>esse, 
. s. Ex. leria as minhas. palavras, e torJa na de
vida consideração aquillo. que -paSS(l a expõr. 

Chamarei em primeiro 'lugar· n :attençao do 
nobre ministro .para .a falta de fo.rça de. linha 
-que oo seu te. na pl:-ovincin de S.· Paulo •. Existe 
uaq~ella pro>ineia uoieamente . 'um coryo ·fi:co <ie 
1• hnha com centO e tantas praças, 1sto e, um 
rorpo .fi:xo. com um numero mteriPr . de praças 
ao que têm algumas províncias ds 3a ordem. 
Resulta. disto_ que todo o . cuid11do dâ:,:seguranca 
~ndi'Vidual, que toda a prevencão .. ou:: r< pressão 
do crime, que todos os desta.cam~ntos pelas ci
dades . s villas_ do intericr, tudo se .i:o.;~: unicn
ment.e com ·a força policial paga a custa dos 
cof~es provinciaes. A'provincia. de S. Paulo gasta 
com a sua .força _ policial, para satisfazer os dif· 
ferent.es Tamos do serviço publico, mais de 100. 
contos por anno; ·creio mesmo qua essa -verba· 
monta a 116 contos de réis JlOr anno, porque o 
governo próvincial' é obri~ado não s6 a. remettcr 
destacamentos para as diD'erentes comarcas. como 
n conservar uma :~Tção dessa for~a na. capital, 
visto que a de linha niio chega- para o serviço 
. o•·dinario dn ~rnição- ' Or8, · nesta parte parece 
.que a·provinc1a de_ S. :Paulo se ac!iu. coltceaàa 
em um pé de desigualdade ·muito sensivel rela
,Línlni)Jlte tis outras pl'ov.incias. 

As provineias 'que tem uma foi:~a de linha mais 
numerosa pDdem empregar a sua força policial 
tMI st'rviço de destacamentos nas differentes co
marco.•, _e fa:~.er .a guaroioão da capital -nnica
meoto éom a força de linha.. Não tendo a pro
:vincia. de· S. Paillo bastante força de, linha pu11. 
:fau..- csto· serviçO na capital; ê obrigado a oceu
par bmbem- 8hi a fol'ta polieial. Parece-me pois, 

. .que este ramo do serviço publico lneraria ae o 
uobru.-.D!in~stro da. jll&ti~a entenàe~do.se. com o 
_:,;r. ·, m1ntsi3c) da guerra, . procurasae att.euder n 
.eMa çiroumetancla. . . 
· Teaí-aé feito serviços gue devião eata~ a cargo 

. 4o corre geml, como· o d.a rel?ressiio do trafego, 
de.. a espen~~M do cofre proVlJ!.clal, por isso que 
J)iela .. falta de força de liuba tem havido. necesBi
<ltloele· de oecupar_ a· !óiçà pol!çiai •. 
. · E não é .só po: et~te·lado que ·a. !alta de força 

. .e· fu sentir em S •. Paulo •. O nobre ministro da 
jttaüça, q:ne já· foi. presid.ento daqnepa ·pro~incia, 
e que realmenw aabe q'llllnto é_ paeülca. a mdole 
_dofi , seus. ·llap,itautes, -·. apreeento11 · eJJtretanto .uo 
-.--.relato_ rio, no mappa dos-crime.s.alli ~ommelí
tidos. -no· a~tno p~eaente, um· , numero. e:ctmor
·.dillllfio: de_ ht~micidioa ~perpetrados . naq_ue11a· · prô
-rillc'-. nuD1ero. eate :que .sem., dn'l'ida _e devi® á 

ân:mnsta:ilcia. de Jliio; terem as :•uWridades. a 
J~~ecenaria .força policial .á: soa disposição par11 

TOJCo f. 

obstar ou prevenir · que tses crimes S<l perpe
trem. .. . 

Passarei ág01·a, Sr. presidente, a nm ontro to
pie.:~ do meu dise-urso, no quat vou ontrar com 
!)a.stanta a.can bamento, ·por se..- uma. 1uu.tflría de 
alguma so1·t.e melindrosa. Refi!'<>'me. ao •·stado· do 
bis·pado de Se Paulo, - , 

Pelo mappa·que acompanha o.relÍltorio do nobre 
ministro da justiça se vê que o bispado de S. Panlo 
tem 117 parocbias, das quses estão providaS com 
vigarios ,:ollados. 42, rom -vigarios encommenda
dos 6.'>, achando-!~$ 1() "9agllS. - . · 

.O· motivo, Sr. presidente,. pelo qual nesse mapp~· 
de .S. ~"'· · appar~e • um t;r:o gr"'11de. numero â.;; 
pat-och•as com ngarws e11commenàados, e pelo 
qual se vê tambem que. jà · eibtem tanta.S par<i
cltio.s vagas, niil> é outro senão o facto de que 
de ·.1851 para cá não tem havido naquelle bis
padD .um só JlTO'Vimento de parochia · vàga · pDr 
meio de decreto de.apresentaçiio im~erial. 
, . Tem-se-me .infonnado de· que nao _têm havido 
taes provinjentos pór meio ae 'decreto de apre~ 
sentaçiio em rar.ão de bavjlr entendido ó prefado 
dessa diocese que .niio é conveniente' põr emquanto 
fa.Zer propostas a este t·espeito.' . 
. Quando fica v~ga .uma paroebia pélo" fulléci
m en to do respectivo paroclio collado, reinette-se 
para alli uin p~dre, ás vezes · ordenado de pO:uco 
tempo; o titulo q11e apresenta ~arn tomar posse da 
igreJa ê uma portaria de nomea~ao de S. E-.::. Revma., 
e .passados dous,. tres QU quatro mezes é em 
~egra esse pad1'e . l'eJ1lovida par~ outra freg11ezia 
mais. ou menos distante, algumas vezes por quei
xas,. on_tras vf.z~s sômente porque parece conve
niente, a S. ,Ex:.: Revma. fazer suostituições e 
:te moções de vig.arios.. . . 

· . V. Ex., Sr. presidomte, ~mprehende perfeita
mente que se eotisti5sem na grande maioria .das 
parochias vigarios eoll,ados, . nlto poderie. S •. E:<:. 
Revmn.- re!Dovêl,os -llara .outras fregu.~zias, e· 
lan car mão deste arb1tl;io de fazer continuas re
moçõ~s. que nem sempre se baseão em moti-vos 
plausíveis. Eu não quero aqui . profügar ·a con
ducta · de . S .. Ex. Revt!la. a este. resJ?eito, .nf'm 
irrognr-lbe a menor censura.; venho, pots, somente 
expOr " facto, porque a ninguem mais do . que 
ao governo imperial compete o julgar . de .sua 
proeedencia, e tratar de remov:el' os.motivos·que 
a.elle dão lugar. . . . - · . : 
. Parere-me, Sr •. presidenta, que em ;irlude clt.l 
nossa legisla~ao "VIgente· nii;) ·assiste. aos prela
dos- o· direito de deixar de .· fazer .propost.ls do 
candidaws para provimento das pa1:-0C.hu1s vagas: 

O que regula esta materia é o alvarà ·de .1-l 
de a'6ril lle. 17$1, chamado alvará das· faculd:l-

• des, que foi mandado· observar pelo aviso de 19 
de :::letembro ,te 1796, resolução ile 3 de Setem· 
bro de 1800, e .lel de_ 22 de Setembro de 18">..8. 
art .. 2o, · ~ 11. 

Este alvarê. diai)(Se que, logo que "Vagar uma 
parochia, o . prtiac!o TeSpeetlvo mandam aftltar 
edltaaa de 00 dias, pondo em eoncuno .aquella 

. igreJa, e ch11mando os candidato• que qu!:erem 
concorrer· para virem fezer o competente exame. 
Veritlcado o concurso, o .prclado remette ao :go~ 
veruo uma proposta· eonwndo ~ nomes de tres 
dOB coneurrenta- que lhe parecereJI!. ·.mais bene
meritos, .para d'entu estes :o imperante ê800lher 
e apresentar na igreja: wga o ·_ que ·lhe ·parece:r_ 
mais digno para tal 11m... . . . . . : 
, O alvar& citado. vai mais, longe.: declata que 

não tlca a arbitrio do prelado ·déínorar este upe~ 
diente do eonetu'So,. e· 11,_ue · todas '88= 'VIiz:ea que 
houver.· uma demora :cl&tor do que: aquella que 
maTea o· mesmo alvará,· o ;;prelãdo ~e:· o . ai
reito A proposta, oompetindo ã: .,corôa a faenldade 
ile :&u:er a nomeação para provimento. da. i~ 
·v~ga;· independentemente da.proposta, d<hprelado. 
·Creio · que a esta. ·legisl~o e11bsistente, que "tive 
o cuidado de eonl!Ultar, não se tem· feitQ altera-

to 
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ção alguma, ao meno;; que me conste, pois que 
deSMnliando de minha opiui:io a t;l.l respeito, 
procurei au>ir a oniuião de pessoas que tem 
motivos para serem ·consideradas coma autorida
des nessa materia, e todas deelariirll:o-me que 
esta doutrina é liquidn. 

Em Yista pois disto, desejaria ou>ir a maneira 
ile pensar do goTerno a este respeito. Como já 
diSse, não procuro censurar o p1·elado da minha 
provineia; mas julgo q'Ue este estado de causas 
niio pôde eontinuar por ser anormal. 

O numerti dos vigario;; encornmjlndados aug
menta, mas o numero das Yac:mc1as augmenta 
muito mais. Aquel\es •aeordotes que tem alguma 
fortuna ou posiçiio, não querem ir para uma fre
guezia como vigario encommcndado, para niio 
estarem sujeitos, depois de alguns mezes <le re· 
sidenda, a serem 1·emovidos para uma outra 
freguezia, ás vezes :.. grande âistancia; e EOr 
isso só se rrestiio em regra a essas uomeaçoes 
provisorias alguns sacel""dotes novos e pouco co
nhecidos. 

Para quem conhece n irnpo1·tancia de um ,..;gario 
na sua parochia, para quem conhece a influencia 
benigna ou desastrosa que pódc exercel' um cu1·a 
ue almas no lu""ar em que é v-ignrio, vê que . 
esta materia é ~e muita importancia, inteira- 1 

mente digna de merecer a considerttção do govero.o. 
(A.poiados.l · 

Dirigirei mais um pedido ao nobre niinistro da 
justiça, e é o seguinte: na província de S.- Paulo 
a organisação da guarda nncional aiadn não está 
completa, ])Ois que não se estendeu ainda á co
marca de Itapetininga, que aliás não é remota, 
e sobre a qual o nobre ministro tem muita:; 
informações, e conhece mesmo alguns dignos ci
dadãos alli residentes. l!abilitado com esses dados, 
o nobre ministro póde, satisfazendo 110 desejo dos 
habitantes dessa comarca, orga.nisar alli a guarda 
nacional com 1nais nlguma bre'Yidade, tanto mais 
conhecendo pessoalmente alli alguns cidadãos que 
são bastante habilitados para occupar,!m os cargos 
de officiaes d:S. guarda nacional. 

No relatorío âo ·nobre ·ministro do imperio, em 
Telação a obras publicas pro>inciaes, obssrvei que 
na verba sobre estradas coube á pro,·incia de 
S. Paulo unicamente a quantia ·de 20:000$, no
tando-se . que esta quantia nua foi sómente appli
cada â. provincia de S. Paulo, e isto porque 
forão applicados 10:000$ no eoncerto da estrada 
do norte da ditn província e lO:OOOS a dift'eren
tes ramaes que da dita esti'ltda...slY dirigem ú 
p1·ovincia de Minas. Ora; e sabido que a estrada 
que segue desta côrte para. a província de S. Paulo 
deYe ser considerada em t·Jd!L a sua ex.tensil.o 
como estrada geral, e entref.anto é o cofre pro
vincial de S, Paulo que -tem carregado com 
todas as despeza:. d9lla, fazendo não pequeno 
sncrificio. · 

Agora que li camara parece querer tir11r ns 
províncias dessa posiçiio uesvant.&Josa em que se 
nchaviio collocadas, votando certas medidas ten
dentes a fixar a regra de quo ns o bras do estra
<las de interesse geral devem ser feitas pelos co
fres geraes (diga 1sto porque vt>jo que a estrada 
qne de Petropolis segue ao Parahyba obte."'o uma 
consignação de juro addicional, o que mostra que 
a camara reconheceu esta medida. como geral), 
entendo que essa estrada da minha . proYincia, 
<le que ha pouco fallei, deve ser considerada como 
geral, e ·portanto o dispendio de seu custeio de,·e 
ser pelos cofres· geraes. . 

Antes de- terminar as minhas ligeiras obser
vações, .Sr. presidente, direi a V. Ex. que dese
jaria tomar parte na discussiio . sobre a q u.estiio 
-:J.~ colonisação. Sobre esta materia, que. tem sido 
il"' bastante debatida tanto na 2• como na S• dis
cussão. do orçamento, eu me limitarei a declarar 
que abundo na. opinião &mittida na sessão de 
(). ainta-Ceira pelo nobre deputado pela Bahis, del\a 

apenas direi qtle soigo o me.~mo pensamento di• 
nobre deputado actuill presidente de minba pre" 
vineia, porque entendo que n:~. aetu:alídade a C\)· 
lonisacão p3lo s,·stema de pueeria deve meTe· 
cer muito .euida1.o e proteeçáo da. parte do so-
~erno. · · 

Não me· estenderei' mais .gobre esta materia, 
p3rque a hora estã muit<> adiantada, e mesmo 
porque não quero apresentar- argumentos que já 
forão por outros oradores prodtu:idos ; m1u não 
posso deixar de aproveitar a oceasião para pon
derar ao nobre mintstro que, jó. que no paiz existe 
colonisa~âo pelo systema de parceria, cumpre que 
esse systenm seja definido e amparado por algum 
regulamento esp~eial, tanto no ·interesse .do fa
zendeiro como do colono. A unica lcgislaç1il) qu!" 
actualmente existe sobre essa materia e a 1ei 
de 11 de Outnbro de 1837, e nüo é possível que 
uma lei como essa, feita para regular os eon· 
tracto;;--de locação de ser\"iço, continue a regular 
sobre o systema de parceria, que se fll.nda. n'nm 
contracto de sociedade. Kà~> ó posaivel, sobretudo, 
que continue a vig_orar ce~tas penas estabeleci
das na. lei de ll a e O u.t11bro de .1'337 om relo.
ção aos · colonos. 

Nilo me parece regular que os juizes de J>az, 
a quem essa lei den o direito privaeivo de jul
"ilr t.:.das as causas pral""~nientes do . eontracto 
:le locação de serviços, continuem para o fntnro 
a exercer essa jurisdiçção ·privativa sobre qtinl
quer c;1uestão ·entre o colono e fazendeiro, porquc 
os ju<zcs de pu niio são autoridades da nome:i· 
ção do governo, e em certos casos :t>6dem .con
trariar ns '· instrueçõ es do governo,· expedidas no 
interesse de·promover a· colonisação no paiz ... Em 
vista dist.>; ~r. presidente; parece-me que ·um re
gulamento convenientemente elaborado para ~ta
rnntir tanto os direit~s do colono como do fa-
zendeiro, e muito necessal"io. · 

São estas. as observaçí;ies . que tinlm a taz~r; ·e 
não continu~ nel\as porque já a hora está muito 
adiantada, e porque tambem desejo ouvir a Ol'i
nião do nobt•e .ministro a. este respeito ; CI)UJorme 
o que S. E". disser tal vez eu tenha de voltrtr 
outra vez ii. tribuna.: 

VozEs:.- Muito bem, muito bem. 
A discussão fica aJiada pela hora, e le\'"anta·SC' 

~- sos.;.io~ · 

l'ltESID:;:SCL\ DO sn. YJSCOl\DE DE DA.E~F;~DY 

Su~:llA.I<Io.-E:r:pcdiente.--Ordcm do dia.-Tm-celrn 
discuss<io do Ol'l'Qmettto. Discursos dos S1•s. mi
nistro do inipe1-io, ~ AJ•auio Lima. l'Ota76o.
Requel-imento de ordem. l'otaçao.-.Dispenea de 
leis de amo,-ti;;açl!"o.-Dil:'isas entre as Jli"'Ol:'in
dus de Sunta Catlta1·ina e Rio Gl'al'lde.-Ft.n~o
!'C,, d compan1Lia <te paquet<ts a vapo1•. Pri~ilcgio 
a F••ami1c0 Antonio Per~1·a Roc/14.-Pritlílegiu 
a Augusto F1·ede1-ir:u d.e Olitlei1·a e Fredel'ieo 
,Coulon. . · · 

A' !~ora. do costumo faz-F>e a cha.madn e nchiio-ac 
presentes oe Srs; visconde do B.Aependy, PQulll 
Candido, Machado, co11ego · Lea!, Pacheco· Jordiio. 
l<'ernandes Vieira, Caldra e Filio, Araujo .;Torge. 
oonego Silva, Cunha,. Domingues Silva, Au.gnsto 
Chaves, Eduardo França., Paes· Barreto, lUbeiro. 
Dntra Rncha, Leitão da Cunha, . Padua ·Flenry. 
SQuSQ. Leão, Bemat"des de .Gou;vêa., -Pacheco; V. 
·Lisboa, 1\:Iendea de· Almeida, Secco, Lui:z .. Car.los. 
·André Bastos, . Rego Barros, · Pi.ula • Santos, .·Pe
-dreira, Breta.s, TeiXeira: de Souza;' P.aula lo~onsec11. 
·LuiZ Soare~;, Sá e·'Albuquerque José Aseenso • 
. Bandeira ·de ·Mello, -Augnst6 de · Ol~vein, ·. Angel& 
.Ram()S, ·'l:eix!Oira :.de Mã.cedo, Travassos,.. DiaB 4e 
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Carvalho, bnr-Jo ile Mnroim, B<:Uort, Gomes Ri· 
beiro, Vir.iaLo, Brusgue, Fausto, Azeredo Coutinho, 
Santos . e Almeida,. Raposo da. Camarn, Belisario, 
Paa:anaguã;· e Taques ; · comparecendo depois os 
Sn;, Almeida e Albuquerque ; .Castello llranco, . 
Góes.Siquelra, e MAgalhães .Castro. · 

O Sr. presidente declara aberta n sessã:o. 
Gompareeem depois os Srs. F. Octaviano, Vieira 

ele Mattos , Mello · Franco, Aprigio Guimarães, 
Araujo Lin1a , Ribeiro· do· · Anilrni:!:i., Zacba.das, 
Souza :Mendes, Hortn, Sobral, D; Francisco, Anto
nio Candido, Soyiio Lobato Junior, Ferraz, ~·;. 
gmeira. .. de. Ye1lo, .·Pinto de . Campos, Livramento, 
:iaraiva~ .Candida Borges, Pacca; H~nriques, Parn
nhos~ Barreto Pedroso, Antonio · Carlos, Nebias, 
Theol'hilo; SeâJ·a; Ribeiro da 'Luz, Barbosa da Cu
nha, Lima o Silva Sobrinho, Pereira da Sih•&, 
Yonteho de Bart·os..~. Nabuco, Titárn, Siqueira 
Qneiro:~:, Rodrigues ::;ilva, José Mathi.as, :::;ayiio 
Lobato, e Ja~intho de Mendonça. 

Lê-se e appt·ova-se a actll da sessão au te1·ior. 

Utn officio do St·. ministro do imperio, relnet
l.endo ·o auto~rnpho da resolu~ão da a8sembl~a 
geral legislattva ·que autorisa o govemo para 
manda1: admittir ao e=tnme das materias do 5o 
armo medico, matricul&ndo-se no 6•, no presente 
.õlnno lectivo, no caso de ser approvado no refe
~ido e::tame, o estlld!lnte João dn. Silva Pinheiro 
Freire.-,-Ao J\L-ehivo. 

Do. Sr .. deputado Iiyppolito Jose Soare5 de Souza, 
wmmunica;:do que por inct>mmodo de saude se 
1'etirára. para fót'll da córte.- A' eommissão de 
poderes •. 

E' np:provado ~ seguinte parecer : 
"' O alferos secretario do 74 batalhão de infan-

1aria Cyrillo Elol' Pessoa de Barros,. pede pas· 
S~~gem para o estado-maior .de. Ja classe. · 

" A · eornmis$ii.o ile marinha e {folerra, ó. vista 
<\A' infonnação do governo, e de parecer qua StOja 
indeferida a pretenção do supplicantc. . 

«' Paço da cnrnau dos deputados, em 3 de 
Atpsto de 1S;5.-.4. C. Seára, - Perei;·a da Sil?:la. n 

ORDEM DO DIA 

TEnCEt(l.~ D!!;CUSSiO DO ORÇ.UIE~TO 

Continít~ Q. ::J• di$CUSsãO do Or~llinento geral dO 
impcrio. 

o S~·. Po<lrol.,.u. (ministro do impeJ-io) :
Teitdo de respónder, como ine cumpre, aos no
llr<JS deputados que h1to tomado parte nesta dis
cllSSiio c<•m refere.ncia a diít,;rentes objecto;; que 
pertencem ao ministerio do hnperio, não devo 
perder o ensejo para 11.ntes de tudo àizer alguma 
<.-oW!a. em resposta a um ·nobre deputado pela 
flrovincla de Pernambuco, que quasl sempre que 
ratl• nes~ casa \)rocura censurar-me. I,;imitar
me-hei porem a·mm poucas palanas, porque ease 
nobre deput&do fozondo·so tantas e tilo repeti· 
.J.q censuras n!to jnl~u até agora conveniente 
dea«r a Cactos. lAPol6cfos.} Percorrendo ainda 
ultim•mento .OS· seus discursos, );Iorque a alguns 
àno . tive ·o prazer de assistir, niio encontret · em 
nenhum dellea, jl\ não dtgo a demonstração" pre
eiaa,. mas· ao menos. a. simples alli!gaçiio dos f4-
ttos"cm que baseou suas aeeusações (a~oiados), 
i 'c.s:cepçao. de um de que lo~. tratntel. . · 

O oobre .deputado· tem-se collocado na posição 
Ja.cil, mos pouco ~teJlerosa das reeriminaç~es vagas. 
Ora. niio ha quem mais facilmente despenda. oS 

.~inhe~ros publi~s do. quiJ· o ~et,ua.l· ministro do 
JlllJ!el"IO; ora nao .ha quem mats.promessas faça, 
_.. :11ueJD menos· as. execute: :elr\fim pnrecc que 

não !la. defeiro que no ntcno~ como l10mem poli
tiro não tenha no coneefto do nobre Jeput.ado o 
minist•·o do ímperio. Entretanto nmu um· f9.cto 
averiguado, nem uma·prova tem até bojo o nobro 
deputado 11prescnta'io em ab<>no de sc1as 1rwe-
ctivas! · . · ·· . 

Sinto, Sr. pt·esidente, esta falta de bcn .. voleneia 
da parte do nobre deputa·1o; mas declaro' com 
toda a si nceridado que estimaria muito 9.11e com 
essa falta de benevoleneia. tão pronunciada ti c 
ves;;e o honrado membro no mesmo tempo o 
proposito <!.e esmerilhar os actos da minha admi· 
nistraçào, de investigai-os com toda a severidade, 
eomtrmto qu.e tomasse o· compromisso de · apre
sental-os nesta casa com a luz <la ve>·dade, aftm 
de qtte eu pudesse explicai-os,. e dest'arte babi· 
litar n ean,arn dos Srs. deputados e o paiz para 
bem avnlial·os e decidir con• justiça entre a 
accusaçil:o · e n. defesa. 

Semelhante ]lroceder fõr11 pelo m~nos muito 
mais ft"nnco (apoiaaos), por certo muito mais 
nobre, e até ma i$ proprio dos talentos que eu 
sou o primeiro a. reeon hecer no nobre deputado. 
lle outra sorte não posso senão limitnr-m:e a dizer 
to.mbcm vagamente quo o nobre deputado não 
tem razão (apoicutos), e a contin)lar a pedir-lhe 
n exhibição de factos. 

Não obstnnte, Sr. presidente, certo de que a 
·nobreza de caracter do nobre de;;mtado não per
mitto duvidar quo o honrao:lo membro fnllando 
em promessas J:cferi1'l-se a promessas por mim 
feitas perante n camara do~ Srs. deputados, até 
porque outras não costumo fazer senão· nos ter-. 
mos em que podem ser feitas honestamente 
(apoiados); tive, o trabalho de reler os meus dis
cursos proferidos nesta cas:~. na sessão do· anno 
passado, e foi eom particular satisfação que obser· 
v<li que a maior parte das idéas quo então enun
ciei , c qac o nobre deputado classificou de pro
n1essas, forão O\l estüo sendo.por mim realisridas 
sempre com n melhor vontade, e com ·todo o 
zelo, porque referem-se a objectos de interess~ 
para as pro.-incias do imperio {apoiado~); e 
que uma ou outra eousa que não püde ninda 
ser executada, ou disse francamente no meu re
Iatorio os motivo3 que· têm obstado a sua rca
Usação, ou se o não disse; nem podsso é menos 
certo que não têm sido já levadas a efreifo po1· 
circumstnueias impre\•istas e que occorr~rão inde
pendentemente da vontade do ministro. (Apoia:dos.) 

No tocante mesmo á sua . provincin, ba de o 
nobre deputado, para seJ: justo, confessar qna 
todo o zelo que prometti empenbll.r a bem de 
saus intcrcRses foi por mim <!.evidamente·empre
gado [apoitl'dos da deputaçao de Pel"1tllmbuco), j:i 
prestando J?romptomento os auxilios de que pude 
di5pôr para obviar em parte os estragos prove
nientes da inundação de que infell~mente foi 
victima no &nno pPssado ; jfl autorisando despe7.a~ 
pnra manter-se sou estado sanitario ; já dando 
zm\)ulso á sua navegação costeira a vapor, por 
me1o da coneessiio de novos favores á companliia, 
quo pnrecia deeacoroçondn; j~ approvando des
pezas feitas por seu digno presidente para liCC
correr ó. população <!.eqvallda da algllns Iugare~ 
do interior em casos do onronnldades; jt\ final· 
mente promovendo a conclus!to das ob1·~ da. 
ponte provlsoria do Reelfol, tllo urgentemente :c
clamadas ( rtpoiaàos·), conslgnando·lbe por uma 
só vez toda a. quantia em . que tiohilo sido or
çadlls, e preparando de ac:cordo com os profts
sionaes, e com alguns dos nobres depu~aos da 
mesma provincia os elementos indispe::u;a.veis })&ra 
que possa começar em breve e ter o devido im
pulso a construcçil:o d& ponte nova. (Apoiàó:o.s;) 

Se estes e outros·· factos que poderia citar não 
são sufficientes para demonstrar . que · preenchi 
com todo o empenho o que· ·a: bein da província 
de ·Pernambuco prometti. em me11s discursos .. do 
annó pa~stulo; se todos esses. fac~os, xepito, nã() 
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sao sullicientes para isto llll opitliii:() do nobre 
deputado, que ;ê t<>dos os actos da minha admi
nistlilçilo pelo pásma de umn deso'Xlnfim~ll que 
até hoje niio sei explicar, e qu<l' foi ·t~o repen
tina, ao menos não serA o nobre deputado capaz 
de contestal·os; e resta-me a consofução não só 
de que n()· cudo espaço de menos de um anno 
:fiz tudo quanto era possivel (apc~arios), mas tam
bem de que todos os outro3 dignos repre5ontantes 
daquella provincia me fa:.:em e . continuaráõ a 
fazer-me a jw;tiça que o nobra deputado me 
nega. (Apoiados.tlosSr•·- deputaào.sde Per,lamuur.o.) 
O que digo de Pernambuco posoo applicar em 
mais on menos larga escala a outras provincias 
eonforme o.s reclamações que ti1·e, e a. opportu
nidade e 1·ecu.rsos· á minha disposi~ii;o. 

Restão ainda, é verdade, Olllras cousas que 1il1 
at·dsntemente desejava fazer, mas tudo não pó de 
s!'r f<lito a. nm tempo ; :;urgem ó.s vezes, qu~tndo 
menos se esperao; cmbo.ro.ços qu.c niio é possivel 
de prompto l"eluover, e com os quaes se não 
e(.)nta:,.a. (A.poi®ds.) Eu disse, por exemplo, em 
um de m.eus discursos, que· tinha á. nuio um 
habil engenheiro estrangeit·o, que contava mandar 
para a provinci~t do Ceará, p::.ra ser ali i empt·e
gado em certas exploraçõe3 e obra~ importantes. 
Disse uma verdade; mas quando assim fa1!ava 
podia ~tl prever que este engenheiro enconh·nria 
uma empresa particular que aproveitasse seus 
serviços mandando-o para o :Maranhão, e que 
el!e. a pref~riria 'por antever maiores vantagens 
no futuro, e pot· poder desde lQgo ser empregado, 
·yisto que ficando ás ordens do go\·erno teria de 
espern.r algum tempo por outro enl)"enheiro qne 
o devia acornpa~tbar? Poditt cu ain<la prever que 
o mesm() engenhGiro morreria naquella pro\"'incia, 
e que. assim se deiuria de e!fect11ar o compro· 
misso que elle aaYia tomado de contratar-se por 
<:()n ta do governo logo que pudesse da!li regressar? 
Posso ser responsavel porque o Exm. ministro da 
~uerra, apezar de seus n)elhores desejos e es
forços, não tem tido até agora engenheiros dis
poníveis ~o~. :habilitações que eu exij.o para os 
ímporta.nt•ssun.:>s tmbalhos q u.c clles têm de faze!" 
no .Ceara~ Bem vêm os nobrG~ depatados que são 
imprevistos t0dos esses fl\Ctos p:na os quaes não 
concorre a vontade do ministN. Prometti tallibem 
o anno passudo aos nobres deputados das Alagõ·as 
que concorreria com uma quantia razoavel para 
auxiliar o en~a~ta.mento de agua potavel para a 
capital daquclla pro.-ineia. T onlJ.o eonsciencia ·de 
ba..-er cumprílio essa promessa )apoiad•Js), por
que e!Iecti vamente mandei p·~r a d isposicão do 
digno presiden ~e uma quantia suj}jciento para. com 
a que lhWia em cofre naquella provincia, se
gundo ealculavão os nobres deputados, dar-se 
impulso a essa importante ob1·a. Ma~ posso ser 
eu re~ponsa.vel porque n10th"os .que sobrevíerão 
.embaraçArão que se dêsse começo á dita ob1·a? 
(Apoiados.) 

O Sa. SOBRU.:- Mas ser;l bom dizer quaes os 
obstaeulos que se oppuzerão li realisal)ào de tão 
i.mporlante melhoramento para 1\quella capital. 
· O Sn: .P.Eoauru.: -Para qu~ quer. o nobre 
deputado que "ell entre agora ncstn questão, que 
j uJgo alheia do objecto de minlla defesa? (Apoia
clos.) Como estes factos. Sr. presidente, são outros: 
e CODven~a-se o nobre deputado que se entrar 
·com animo despido de prevenções no exame dos 
meus actos, e na aualyse dos motivos por que 
dei:~.ei de reallilar uma ou outrA apenas das pro
messas que fiz nos. meus disc11rsos do anno pas-: 
sado, ha de . rewn}lecer . qu·e tal facto tem stdo 
sempre o resultado de eousa.s albeias de minha 
Tontade, e ftlblls de circumstaneias imperiosas. 
{AP<!i!ldQS.) Sirya. isto Sr. P~.esidente, tambcm de 
e~.r;>l!caçao a outro honra_do d~putado pela pro
'<'Jne,a de Pernambuco, enJa amuade prezo, e que 
embora de passagem, pela primeira vez fez-me 

c~nsllras a e;te respeito. E<tou Mnvencidl), Sr. pre
si.t~nte, q11a es3e n&br~ deputado ~e esti.,esse pre
sent.e havia de M~ o primeiro a confessar llue, 
nns melhores intenções, ·f.H. injusto para com1111go. 
e que ·tinha-se enganado. 

Agora direi ao nobre deput:.do ·por'Pernambuc:o· 
a q11em tne tenho rererido, que o facto unico por 
ellol aUegado- ácerea do serviço '\"accinico em Pel"· 
nambuco, e que o honrado membro trouxe A casa 
quando discuti() o or~ament> da marinha, nada 
prova conh·a o que tenhe> dito. Cumpri exacta
mente 8-:J.Uillo que prvmetti. Tendo oundo o'nobre 
deputado, entt·ei na investigação do facto, e entiio 
obsen·ei que·o mal d~ que o nobre depubl.do se 
queixav.1 a respeito da irregul:~ridade· d:) serviço 
da ';accina na sua provincia era o mal geral que 
solfre ainda to <lo o imperio, e que portanto o 
remedio que eu teria a dar de;ia s.er tambem geral. 
e no men l"elatotio ext~nsa-mente desenvolvi as 
ra~ões '!Ue obstav1lo n que se applicassc esse 
rcmedio, e que não reprúduziNi p~ra nill tor
aar-rne nimiamente extenso. 

Passando a tratar propriamente da matcria cr:n 
discu.ssão, principiarei respondendo 110 nobre de· 
putado pela província de ~Iin::~s Geraes que en-
cetou o debate, . 

Abradeço desde já ao n:>bre deput,tdo, n!i:o sú 
ns expressões de que se ser\·io a meu respeito, 
como tambem a maneira _por que procedea pro· 
curando tranquillisar o an1m0 da popula~ão desta 
cidade contm os receios que tem inspirado o. sus· 
peita da e:l:istencla do ch'Jlera-moJ'bU$ entre nõ;. 
(Apoiados) As palavrns eloquentes do honrailo 
membro , reconhecido com razão C)rn.>· um 
de nossos medicas mais distincto3; seguidas de 
ourras igualmente aaimadúras do nobre d~put:ldo 
Jlela Bahia, tambem medico di5tincto, não podem 
dei:.;ar de prodazir agradavel impr~ssão nos espi· 
ritos e de .destruir terrores inf11ndados (apoiados). 
tanto mais que os nobres deellt::ldos· exprimirã() 
a c::>nvicçio em que se ·achao outros media.>;> 
Ilotaveis de que felizmente n:io temos entro nós 
semelhante epidemia. (Apoiados.) · 

Bem avaliada f..:> i, Sr. presidente, pelo JLC>bre 
deputado a intençã:o com 9,u~ o governo tem 
tomado certas providencias. Estas com e!feito oãeo 
têm sido o resultado da convicção de que esta
mos a braços com uma ct·uel epidemia. Seu fim, 
é todo pre..-entivo. (Apoiados.) 

03 males que desgraçadamente artligem o Pará, 
a frequencia e proximidade de relações entre 
aq11ella provlncia e a cõrte, não podião deixar ds 
despertar o zelo do governo. 1'om em eonsequen· 
eia. o governo tomado ce1·las medidas tendentes
a evitar que 11 semente des~es males germine e 
qu3 elles se estendiio pela população. Moitas 
dessas medidas são meras cautelas hygienicas , 
bem cabidas em todo ó tempo :aroiadosl; aervem 
outras de fazer com que estejL\mos p"reparados 
pa.ra a. e,·entualida1e de não podermos evitar a 
iiisseminnçiio do rn11t. ~A,Vôiados.) Assim pre.,ara
dos mais facilmente resistiremos ~ epldomta , o 
seus malell.ci)S etre!tos t<>ro.l\r·se·lliio menores. E 
direi, aenboros, que a tal respeito a poJ:Illiaçllo 
dc,·e estnr trnnqnilla. Se a epidam: a nos u:!vadir 
ta do os ta disposto de mcido gue havendo, eomiJ 
espero, a. nece&$llria diligontul e aetivida.de na 
execução das providencia3 a.doptadas pelo g.:n·er
no, dP.dos os descont..>s pre>venientes de embara· 

_ Ç<IS ·multo naturaes !lOS prir .. eiros momentos. as 
classes indigentes e desvalidas, que são as ·que 
litais costumão soffrer , hão de ser· soccorrida:s 
com R maior dedicação e caridade. (Apoiados.~ 
Isto de· per si só attenuará. em grande parte· a. 
intensidade do ma.L · 

Não pro;;eguirei, Sr. presidente, .sem aproveitAr 
esta o~casiào para. desde já confessar .o quan1o 
tem s1do agradavel ao goverol)·, e o quanto honra 
ao paiz, o · au1ilio e a cooperação. que tenbo ea
contrado o a adopção destas medidas; j8. da p11rte 
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do Sr. pr.:sidente da juut~ d~ hygien<" ~ nosso 

· digno I o secret>lriu, . e dos dlstine"tos medicos que 
nomeei para .f1.1rmarem uma · commissilo central 
de saude public:J., jli. da parte do chef~ -de poli· 
cia, e de quasi todas as autoridades, -o por fim 
dessa briosa mocidade da nossa faculdade.deme
dicina, que -. apenas lhe constou. qu~ o governo 
poJia . precisar do aeu .serviço immediata.mente e 
«om a maior espontAneidade olf<lreq,u-se para tudo 
quanto delles ex.lgiase o gorerno em taes cirettm· 
stancias, sem escolha nem designação de lugar, 
promptos a partir , para o Pará, . pao·a o Amazo
nas, ou para ·qu.alquer outro lug.lr em que fos

_sem nee83Sarios (ApoiadO$.) Este facto, senhores. 
honra, e honra · muito ú. nosSa mocidade. (Muitos 
<Zpoiaãos, ) Este facto iudica que elta mao·cho . 
paL·a -um future glorioso, e demonstra que tem 
sabido _ aprovei'ar o exemplo de coragem, dedi· 
caçilo .e verdadeira. caridade que tem constante
mente di3!.in~uido a classe medica no ui)SSo paiz. 
(Muitos apoiádos.) • · _ . 

A ligação da materia conduz-me -agora Sr.·p1·e
sidente, n declarar a dous nobres deputados pela 
província da Bahill. que fallát:ão a respeito da saude 
publica , quo; presU:oi a maior nttençào a ~udo 
quanto di.sserão l'ela.tivamente a . certas medidas 
c providencias hygienieas que )ulgiio indispen
saveis na capital de sua provinc1a. Vão ser feitas 
ao respectivo pra«idente as conveniente~ reccm
m_endações no sentido indicado .pelos nobres de
putados, assegurando áquclle funccionario que 
parn a.._t·emoçüo das duas causas d,e insaluori· . 
(fade q~e O$ nobres deputados apontárão · deve 

. contar com o au:dlio que o goYerno puder pres· . 
ta r-lhe. 

Com. este intento j.l _ en haYia ex~edido as ne· 
cessarias ordens autorisando .. o refertdo presidente 

. para _a compra da um te1·reno e c:J.S&- que alli se 
tinha julgado ap1·opriado para o es tabelecimento 
de um novo laureto. . 

Prestei igualmente -particular attenção às ob
servaçõe3 que boot-em. fez , o nobre deputado . por 
::;, Paulo -sobre algumas medidas que convem 
3dop~ar-se em relação á sua pro\•ineia, e informarei 
no nobre deputado .quP- desde .Outubro. do anno , 
passado está a presidoncia daquella provincia-au- , 
to risada para tomar as proviâe~cias que fõt•em . 
urgentes afim de obstar a introducção da epide-

. mh que se receia (apoiado.~) , e -par"- acudir. li 
população no caso .de.i&vasão. O nobre po·csi· 
<lente daquella. provincia, -que ora se acha com , 
assento na. casa, fflz despezas por conta dessa 
autorisaçílo e tomou certas pl'O'-idencias. N ão 
ob3tante, já ha dias, repeti a circular a que . 
me l'efiro, e supponllo que_ por essll lado não ha· 
verá ditliculdade. . · -

Já. - que trato . de saude pu.blieo. julgo eonve· · 
niente não d eixar pas!'lar sem reparo de minha 
pnrte o que disse o nobre deputado pe1a provín
cia do Rio _ de Janeiro âcerca da medida. que 

. o governo tomou de-mandar remover do .centro 
da cidade os soldados que se aehavão nos quar· 

: teis do campo de Santa Anna. . . 
Senhores,- eomo muito bem observê.rão dous 

. honrados deputados pel~s provinci.a$ de S. Paulo c 
.d~ B~hia, foi ·muito injusto o nobre.deputado pelo 

· Rio de Janeiro na &preciação que fez desse. medida 
(apoiados} , e · ~r . conseguinte ·na -eensm:a que 

. por eaus:1: delta dirigio·- ao- governo •. (Apoia!los .) 
· Desejo fazer.· jnstiça ás intenções do .nobre de· 
putado. e estou -eonvencidõ ·que . . se elle. tivesse 

·. reftectido um ponco • mais, e · houvesse melhor 
. comprehendido o_ fun e o ,alcance de semelhante_ 
· providencia , não se pronunciaria . por certo da, 
. maneira p<?r que o fez• · · · · 

A medida a · que -aUudo, Sr. presidente, niio 
· teve . por. :fim . sõment~Hlvitar que os soldados de. 

linha, po"sto- -que isto •por -si ·só jà ÍOSlle bastante, 
. solfressem: da. e_pidemia,- m"as ·tambcon ,pr.esr;-r.var 
. della,.;i populáçv,o da- cidad:.-, da ··qual fúrmo parte-

muito import:mte a no.osa guarda nllcionnl. :Apoia
dos.) Nem foi uma providencio qu<) o governo to
mas.<e de chofre,. e· por urn modo leviano. sern se 
emba~ar com o acct"escimo de ser.-jÇO .gue ~ 
11na -adoxào pudesse trazer. à guar.ia nac1onal. 
}'oi_ propostA depois de di>SCntida em· minha pre· 
sença, e depOis de pensada e reftectida pela com
missão centl:al d.: l!aude publica ; assim como ~ 
foi a . remoção das _educanâas do recolhimento do. 
sànta ca;a da misericordia . (apoiad<ls): a do~ 
escravos aecumuladoil nas cnsas de eonsigna'='ao, 
11. d(,S eseravos e dos menores . do arsenal . de 
guerrn, e o_mlim a d<l outros fõcos de populaçã() 

• n:;glomeradD..II em edificios . ace.nbados,_ e em ch·- -.. 
. cumstancias que os podião tornar ·dentro em pouco 
tempo verdadeiros fóco!J de infec~ito. (Apoiados.) 

Ora, fóra poL· sem duvida um contras~nso que 
o ~:overno, ao. passo qne ndoptava todas ·e:>sas 
meJidas, consentisse que os nçossos soldados de 
linha continuassem reunidos e npinhaélos· em 

_ quarteis, que além . de collocados em pontos que 
p or sua posi'"ão local não tinhão na actualidade 
as ccmvenientes condições hygienlcas (apoiados), 
convinha mandar limpar, calar e desinf<l':'tar. 

Os males que dahi pro·riessem serião ·cóm ra~ 
:zão attribuidos, não ao nc.bre depntndo a quem 
não cabia a responsabilidade (apoiados), mas fl() 
governo quo · havia em tempo -sido ndYerthlo por 
pessoas. de sua. confiança e competentes · na· ·rua
teria. (Apoiad os.) 

O Sn. P~ut..- 0.\;sDlDO:- Se · Y. Ex. . pudesse 
contar umn historia _ que por abi in-vent.árão l·e
lativamenle a monsenhor _Silv_eira, e . ·u padiolas 
em q11e ·se anda _carregando á . Corça os doentes, 
seria bom para mostrar o dcsenxabid" desse in
vento. (Risadas.) -

O Sn. PEonr:rnA: - Creio 'J.UC nno me é pre ~ · 
ciso tocar neste .. ponto. iApoo.ados.) Ni!.o ha - hoje 
quem ignore que ist.:l n;Io passou de uma hls

. toria por alli in\·cntada sem o menor fundament·J. 
(Apoiados.) . 

Pa'-a dcsm~ntit-a basta ·a facto em~ contrario. 
Proseguindo no que ia dizendo,. observarei a:> 

. ncbr~ deputado . que .se me collocou na necessi
dade de dar-lhe uma resposta sobt·e este ponto, 
não póde com ist~ · conseguir que em mim se di
minuiss~. a . profunda convicção de que a -noss!l 
guarda nocional, que .t.antas provo~s tem eonstan -. 
temente dado de ~<eu patriotismo, ha de em.con· 
lirrnação ae seus precedeates fazer inte ira justiçll 
á purezn. de inLen~.ões com que o : go\'erao lanço a 
mão desta .provi-Jencia .(apoiados), ainda quando 
della lhe .resultasse mais. algum angmanto de 
serviço. (Mu-itos apoiados.) · 

Razão haveria de qu.cixa se o governo despt·e· 
zando os conselhOs - dos hontens da sciencia., per
S!stisse na co~ervaç\W do gente. accllmulada. em 
focos de infec::çao (apoiados), se 1sto, prév~am~nl& 
considerado como uma das causas determmabvas 
peb . menos na maior intensidade de UD!Il epi4e
mia, fizesse lavL·ar o mal · de preferenÇla eutre 
os soldados, e este ·facto attribüldo á culp~ 011 
negligencia do governo, flzesse com que ~1a1or e 
mais aturado trabalh~ houvesse de recah1r sobre 
a .gurda nacional, ~!I tão chamada pela força da 
necessidade para o ser.viço da guarniç:Io da ca
pital na quadra em.qne a epidemi!l se declarasse.. 
(Apoiados. ) - · · 
. o_ SR. FEiUtAZ_:...: o Ji.OÍ pL"incipal Ío)Í hUIDaai,-
tario~ · 
· O SR. PEl:>aElnA : - Voltando, Sr.f!residente, a~ 
discursa ·do. nobre deputado por -Minas, tratar('! 
de responder- ao -que o -l:oarado membro e outros 
nobres deputados di.ssllràç ·a tilspeito d~ es.~do 
do a.osso correio. Senhores, en. svu o -pnmetro a. 
reeouhec::er q11e o. nõsSo -.correio est.l tinda mui~ 

. longa da per!eição·-desejadll, e· que portanto "Dii<> 
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tem .a:nJa. a regulari.lade e proolsilo que se ob· 
.;er;a nos pnizes mnis ndiantados; já o deelorei 
11cSla \:;\~& na eessiio do an·no pas..ado, disse-o 
~~~mpre fr::ll!eamente nos meus relatorios. Dift"e· 
t·entes cau,.ns alloeias da Yontado do ~o~·ernv eon· 
correm, a despeil.<) de seus 1:>3forço~, para que·ninda 
se ;;int:~. est~ ~soltado. 

I ~iio central. Uma repartição que recebe e <!XpeJe 
a correspondencia já muito a'•ulttldn entrd a 

I 
cõrte e· todos · o a pontos d•> iniper io, entre a 

·córte e os paizes . e;t~angeiros, exi,::e p:tra a 

Em um ptliz tiio vasto c<Jmo o n<J~so, sem gran
·l~s meios de communicacão, tl com a sua. popu· 
lo ... ilo disseminâda e separada por tamànhas dis· 
taÕcias, encvntra este s.,rviço por um de seus 
principaes cmbaracos o n1Ao estiido de nossa~ es
tnodn;; e a irre:;ularidnde de no!lSa .. navegaciio. 

I •prompta expcdi~~io do servito, nlém dcl um ~s
soal muito nclivo e muito diligente, um:t bem 
r eguladn diYisão do . t.-abalbo, uma fisealisaçiio 
C('lnstantc e efficaz. Ora, tudo i sto de~nde d'o 
um cditieio vasto e. oipaçoso, um qnasi pcrf>Jito 
c.,ntraste da c><sa em que se Acha a n ossa re
partição eentl'al. 

A canmrn dos Srs._ deputados eomprehende bem 
que não mil •·efiro ás provineia.s maritimas, onde, 
ao passo qne a n•wega~ilo por vapor tem melho
•·ad.,, ,, sen·i(o do correio entre as capíta.es des
sas • pro,·ineias e a cúrte têm-se tambem tor· 
uado 1nais regul.ar; I'efir()·me ils nuLms provincins, 
v naqnell.ns n> esmo o.\s- communicao;.õe.. entre as 
capitaes c o interiot•, cntr~ umas c outras vi lias, 
CUJOS caminhos é fo1·çoso que os estnfl'las atra· 
"c.sscm encontrando muitos obst:lculo~ I! <1 .. mór 
(lal-tc d>tS vezes sem rec•lrsos. 

Estes úbstaculos proJuzem em m1ütos oecasíões 
t>eJ·d,JS de dias de marcha, demora na cheg•lda 
dos co>Teios, e até extravios de maias. Creio que 
ni>•gucm pôde desconhecer estes embnraços. Além 
disto, sendo o eor~Ceio um serviço g-~ral que exi~c 
um grnnde centro nesta curte, donde. parLem ai
' 'ersas linhas para todo,; os ponlos do imperio, 
.; uma· repartiç.;'o que demanda um pessoal not· 
me rosisslmo, e comp"sto de indivíduos que pelo 
menos·. de\'em tJr, além ue probidade, muito zelo, 
•JLUolido.Jo que nôo é muito vulgar. · 

Todo t:•s;, p essoal, porém, que •i exigido por 
umn granJc repnrüçiio na curte, pno-.\ n.s a.doui
uistu•;ões nas capitaes dns proviucias, para as 
ngencíns nns vllla:~, em muitas parocllias, e aw 
o) lll pequenas povon.;ões, uào fallando em cart-ei
•·os, estafetas, etc., a.cbn-se ainda mo\ retribuído. 
!Apoiados. ) PareC<!-mC que ningucm 1hwiJar.l que 
h OJC A clnsse menos l:n·urecidn d'enll·e os nos"o,; 
funccionarlos é a do:; empregados do corraio, 
sobretudo ·nas p1-oYincias. (Apoiados.) Nilo ha 
•tuem .ign<Jre q11e com 400$. 500$, ou mesmo(;()()$, 
•tue é o vencimento de muitos ndminititra<lores 
<lo correio, não se pócle hoje viver commodamcnta 
'luosi que em parte alguma. do Brazil, tendo-.;eoecu· 
toado quasi t<Jdo o t-empo, fiCilndo-sc prh·ado de -
•:nidar em outros meios . de vida íapoiados), e 
sendo-se ol>ri~ado a vh·er com d~cencia, e a ,;er
vlr com zelo c dedicaçiio. (Apoiados., Resulta 
W!.hi que o governo nem sempre póde encontrar 
pes.;oas com as qnalida.ies requeridilS p!l.m esto 
.~erviça, ~uin l'dgularidade c prompta expcdiçi!.o 
\'Clll a s:>ITrco· por .s~melhante ca•l~a. 

Se. <lcscermo.; das administrações :'ls agencias, o 
mal é nin•l:\ mniol"; são t.:1o precarios:, t tio min· 
,:::uados os . \'llllCimJnt-ls de mait 1s do! IIns, que 
~~n<lc part : lll l'!~nserviio • pot· muito tempo 
Vll"'llS. 

Na pt:opl'itL p1'0Vincioi do Rio ele Janeiro hn 
villns nouu~ po ... a. se encontrar uma pessoo. quo 
,.~ queh·a encarregar dRS ag~ncias é preciso pedir 
•:. instar. Om, nlnguem pódo desconhece•· quo 
este c,;t:LdD de cousas de.-c Cot-çosamente traz.:r 
com sigo i ncon\·enientes. 

1\luito limitada fiCA senJo e acç:io t.lo governo 
•J das autoridades :111periores para com os seus 

• subalter nos s~mpre •tne ns faltas , os d<Jsvioi>, · e 
mndn --os abusos destes, na nnsenci:> de provt'ls 
•ple os sujeitem a um process•,, só podem ser 
punid"s com a demiss,to, quando esta em· grande 
muncro de CO.S?s c um favor, ou a!Lh·io · de um 
onus, o:;u pelo· menos um futo -que n:\o traz co-n· 
sigo a ~essacã<> de ,-ant:lgens. · 

~:1tro itlCOn\'eniente ba. ainda que sente-se em 
mu1tn p:ttte, ~ com e~pecialidade Rtl. ·eórte. E' a 
!.dt:a 11<! um clil\cio aproprisdo . pc.r~ n . ,;eparli · 

Os inconvt!nientes . deste edificio nio siio ~en
tidos- de hoje.- Desde al:;uns annos qttc nrea~ 
nnt.cces.~ores os têm tra:z:ido ao conhecimento do 
poder l~islntivo ; entretanto ato hoje nio ha 
sid<l possi\·el satisf~U;er·,;e esta neccssadade, que 
é uma das princlpaes, umn dn> m:tis importan
tes, t.:u1to parll a regularidade e f!l.cilidade · do 
e:tQediente, como pa111 a fisenli!!'ação do serviço, 

E' de simples intuição que, amontoado~ os em
prcj!ados em uma casa, sem lugnl'es proprios par .\ 
se to."er ns con rereneiss do.s cartas, onde se a•·
rumem os maços se dístril.mão convenientemente, 
o sem que os C'ommodos Jn easa estejão d ivi
didos po~ fórma que todos os empregados possão 
a cada instn.nte sei" · inspecionn:los p~!os respecti
vos chele.'õ, não e possivel que R orJem e a rapi
de7. d•l sen·i ~o deixem do resentir-se muito. 

E ' tamben1 de simples· i11tuiçito qua ni'io es tá 
nas miTos tio goYerno remover de prompto n~
nhnma. da$. t1·es causas apontadas , qu~ ahás s•\o, 
como d1sse, cmbara~os reae;;, YerJadetros e sen· 
tidos por todos que reflectem sobre o _ ohjecto. 
Nem põde o governo só pelo esfurço d~ snn 
vontade, e p elo• meios ao seu alcance, ligar e 
concentrar a população, fazer a ppnrecer boas es
trnrhs, reglll!lL' a nav,,g~ão em todos os pontos 
du imperio, porque é isti) uma q•tcstiio de t~mpo, 
e ínfelizmen te <i e muito tempo> ; nem póde ·de..de 
lo:;-> ele,·ar convenientement~ os voaciment<ls dos 
cmpr~g.1dos do correio; bem o <lesejol•·a fazer, 
mas s1o em ti!.o grandd numero, que fõramister 
elevar de .um jacto 11 d~speza p 1r ' maneira qn~ 
nssustarin ll muitos dos n:obres deputado~, e Qll •~ 
s~rin inoportuna na a~tua\idaJe de nossas cir 
cumstnncillS fl.nanceirns; .n&m póde final mente ao 
simples neeno de sua vontade fazct· npparece1· 
um e.Iifieio com 1\S precisas accommodações para 
S~l" o.Lugad~, n dm dellc dependem . os fllndos n~
ccssarios para mand:~.r cnnstr nir uma casa ap•·~
prio.da pam a repartiçiio central, o as que tnm-
bem são precisas · em nossas grandes capilaes. 

Apeza.r porém t.le todos estes Inconvenientes, 
forçoso é confessar que não temos ficado esta· 
cionarios quanto ú repat'ti~ão .dos correios [apoia
dO$}, e qne o sen serviço t em melbora.do, prin
cipalmente de lSH em diante. 

A reforma dossc nnno tornou systomntico •) 
serviço e creon elementos para o s~u dese•W->1· 
vi mento. · 

Novos melhorumentos trou."terão nlgumns altc
J'açües feitas pelo Sr. marquez .Ie J\Ioni'Ale:n·.) 
em 181~. e tem rosultado de diversu medida:; 
qna constantemente tetn·sa itlo empr>!f:!nndo i1 
pl'Opor~-ão que a experiencia as .\·al ·aconselhando. 
Ag 11'a mtsmo tenho para e~pedlr uma11 instruc
ÇÕdS regula.nJo melhor o s~r\'iço drut divers:ls 
tut·mus de empregado~ do cl)rreio. 

Q:~.anto no fuct;~ do deSilpparecimento do uma 
carta segu~ .de que tratou. o honrand~- deputado 
pela provtnclQ de Mmas Gerae.s, d1rei CQm a 
maior franqueza que. não J;QStei da maneirn por 
que o 8r. director geral dos. correios responden 
pel~ ímpreaiSil ao nDbre. deputado. (Apoiados.). 

l!.ntemlo que se qualquer :Sr. depu t&•iO tem di· 
,_ rei to . de· ceti.>umr o governo . por q11alquer acto 
·que julgue meno;; conveniente, maior razão lh e-

1 
assbste aillda para aceusar a. quaesqner empre
gados, sem qutl : fique pcirJsso ex,POsto 11 ser a.u.
ead,o poi' e~; empregado. (Apo«tdos.) E po~to 
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que esblj~ eonven~do-· quc o Sr. direeto1· ge1·at 
dos eon-eios . não ieYe em vi.;t~ dar As. palavrt>S 
de qoe - se servio ·o nlc&n<'Al _que ellns poden1 
t~r. .Oão approvo seuu;lhant' 1nod<J de •·es
ponder. 

b ;;n. F ettn...z :-A palavra- ignornneia- de 
que 1\Sou na rftsposta ê muito grosseira. (Apeia--
dos.) · · 

() -sn; Pi:onem.•: - Mas- assim con1o sotL franco 
manifestando meu modo .. de pensar a respeito da 
correspondencia ·.do Sr. dircctor geral dos co•:reios, 
pedil a ju;tic;a que eu declare que o Sr. Dr. ·Ser
queira merece . gere.lmeute o conceito de empre
gado distineto por seu zelo, por . sua iutelligen
cia, e por sua h onestidade. (Apoitlàos.) Pede 
ai(lda .n j ustiça que eu declare que lnui.tns. das 
'nedidas . que ~111 sido tomadas -.a bem .do me· 
lhorsmeoto de n o660s correios são devidàs a in-
<licilt:.Oes de5se empregado, · · 
· ,Eutre . ellas. nj:lontarei a · creaçiio , do · aclut~l eor· 
reio urbano nesta córte, o IL da um ensaio desse 
genero na província' da B11ohin.; a de um cor
J'elo a cavallo_ pa\·a o Ouro Preto e S. João. d'El
~ei, com o que é incontestavel qne muito ga
nb<>u. a. r apidez dns eommnnicaçõe~ entre a cõrte 
" ·o. .provincia de Minas, -
. Obeervarei que ·sobre indicação .s ua t-em-se 
creado muitas linh:18 de_ (;()n'eio, .qtte só em Per
nambuco . se l>.S~belecerão . ultimamente 20 agen
çiãs nova~, além de muitas outras nns .d!II'e1·entes 
províncias. Além disto, o serviço de muitas -das· 
anti~;as linhas. tem sido reg.ularisado, de sorte que o 
correio da provinda_ do EspiritG·S!lnto, que_· chegava 
a gastar 18 dins, foi redru:ido a 11, e .o d~ Campos, 
que não f&Zia . a v-iagem. em mcno.s de 8 dias, 
gastl\ hoje sómente. á. E note-se que a .receita 
do correio, q11e em_- ·1$4.9 a 18 ~9 tinba sido de 
14-'3:016$914, em 1S.53 a .JS5i foi já. .de 218 :ã99#ô0 l, 
.e. se bem. qne .a despezn tivesse tamb~ $e aug
m entado, coruo é. da natu-rl!za deste-SeL;-iço, com
tudo -a di.trer ença entre · ella e_ a r eceitn que em · 
1850 a 18Sl havia. sido de 6S:60tS49J, foi de 
menos de me~_de em -1853 a ·18Sl ; -ao passo que 
quasi dobrou em_-igttal tempo 9 -movimento da~ 
cartas, comprchend).das 11 importa~lo e. a ,expor-
taçi~. _. . . . . . . - · .· . . 

A.I[<Jl'a . d irei ao nobre . deputado . . que as infor
Jl}IIÇO!JS 9ue tiv~ ácerca do e:drp.vio. de umacnrta 
segúra de Minas Geraes forão as seguintes. Com 
effeito um negociante de nome Cardoso .segurou 
em 26 de Dezembro do anno passado uma carta 
.na administração do . correio de Ouro Preto, che
gando , ,a m!lla .p.o , correio ~ d,a córte em SL -do 
mesmo m_ez, e reooub.ecendo-se que estava -in
tact& ~rorão -designados . .- dons _ empreg&dos para, 
n:i fóruia do . reguliunento, oonfer.irem . as cartas 
:com : a respcctfv.a .llst3; e . decla~ndo Ules empre
gados _ que estavão -confoJrmes, . nao . se deu. nem se 
J>odia .' dar pelo_, eictrav.io __ da' d:ita . carta, atol que 
em \du1s de . Jnneiro appa:receu u-mn .peasoa por 
parte do mesmo . Ca.rdoso .reelamando·n. Foi entlio 
'que se averigoiou ,.o .. faéto, e .t!a.bendo,se que a con
_ferencià . das eartàs da.· mala de -.26 de .. Dezom 
.br~ tinha · s~do_ feit~ pór. uni empregado .. ãcerca de 
.CUJ() procedLmento .Já o director geral. tLnha algll
ma_ .suspeità loi ,Jog~ .!Muisitad"-. ·. dB; autoridade 
competente" a sua :,pnsao, .e a .busca m conti..l)ente· 
.em sua · eaaa:· P or --occasião- dessa. busCA - íorão-. 
;cniontra'das ~, -'l!r9yas ~õ,o. cr~t-. ,e· o et,npregll· 
,do, )ogo .. dem~U1do, ._, i~1 proces3A:io -~ . condem-
.~8ào •. _- . . . . _:- _._ -,_ . -- __ .- . ' . '. -

Em tudo isto: não.-ha : nem póde. _.bave1· a me
--nor responsabilidade. do ,director geral;.nlo:o _ po
:den-~o .·, de ... antemjo , 1laber. que aem«~lha.ate - _crime 
.tinha_ si!lo .comm.ettldo; nenbwna.provideneia podia 
,tomar se~iiO , quan~o , o .. façto. cliegou .ao seu co
.nheeimento. , .:Bespoosabilida.de baveria.ee, .quando 
11. carta. foi reclamada, elle n llo empre~tU~~e os 
.meios · de sab~r .<onie teve . lugar. o . sell ~:ttra· 

'<i~ , e se reeonb<!l!eudo que cst~ se deu no cor
r~to da co}r~. ~'io ti<'~c im Oledí:-.lamanl.e _feito~ 
eokegtlr o ~mpreg~do sus~ib á · policin, e oceul
tnsse qu!Llqttet· clrcu.mstancaa q ue fosse nec<lssn
rin, ~ de que t ivesse noticia, -para Jt~bilitar a 
aut~)l:!dade compe~nta afim de descobrir as provas 
d1 cnme e ser castJgil.do <) delinqu.ent.e com as peo:'ls 
da -lei . (.4.po-«tdos.) 
. Quanto a nilo !Alr .ll dh·eet::.r geral. ll$sisÜdo ·ú 

e<>riferencla. da.s_ cnrt<ls, os nobres . deputndos, SiJ.
bem que ptlo re~ulament" não compet e·estn obri· 
gação áquelle. enefe. Co~prehe~de·se .bem qu~ 

_ cbegaodo. quas1 . to~os os daas mu1tos:. ·cotreio.o. -d !'! 
diiierentes pnr~es, e .. havendo -mesmo e<>rccios 
com_o os de Mmas, q11e trazem· muitas malas SI' 
o. d_tr<.ctor ou m~'!lo o adminlstrlldor g'!ral -fo'sse 
obngado a assastir !J. conferencia de to<lo.s :a ,. 
cartns, muito morosu. niminmente lento não oodia 
dei:<w- de ser o ser viço. As cnrtns seriiio (orço-

. samente entregues com mttito atraso em: detri
memento dopul>lico, e especialmente do co.iumerci(l. 
~Apoi~dos.) · .. 
· Nilo sei se est.s explicac1o. satisfará ao nobr~ 

deputado. Pólle porém o nobt'<.l deputado acredi
t~r que se:ilo. tom~das ~das M mediqa~ qn~ 
furem poSSli'Cls para_ e v•tnr ·que so TeprJdlUitó 
factos . desta ordem, que niío podem dei"ar-do ser 
considerados verdadeit·os escandalos, e que o nobr o;, 
deputado :faz -muito ·bem· em proftlg~r. · 
- _De'<o. a'}ui informar ao no)?re deputado qui' 
n:J.O se\ &e a. pessoa qnl\ se«urO\\ a: earta do · qu~ 
fallei · j.i foi indemnisada do . V S\Ot . do SC"IlrO. 
Pelo regulamento :pertence 'a obri:;aç1io de pagat· 
o segur o ·M empregado · q 11.e o fe1:, licl\rHfo.Jile o 
direito ·ae Yir depois havêt-·o da repartiç'\o en• 
que se deu o extrav-io, ou de ·qt1e fõr o ''e t·da
deiio culpado. Inform~u-me o direetor ~rer,11 que 
j:i. havia do.do (creio q_ue em 2l> 'de Abn!) exp\i
eaçõe;; /i ndministraçã•J do eou·eio· do ·Oqro-
Pret,-. · · ' · 

Da\'O tnmbem dizer, s enhores; e agora niio me 
refiro ao óobrc 'deputado por Minas, · aias _ao 
nobre _ deputado por P ernambuco ·que fallou nesta 
questão, que o servi~o do.s -con·eios niio t2m --es
tado no abandono q11e- o n obre deputadlfsuppôz 
<.la. -parte Jo governo. Pro :vão o . eontrru:.ió disto 
os proces50s de · r c$pOnsP.bilidade. que &e t~in 
mandndo 'iostaurar na tJrovincla de s :· Pedro e 
ntis do ·•;pa raná, S. Pmlo, Min as·, llarànbão " 
P'ar~-; e na cch-tc, onde ntto menos de tre3·pro-
cessos· desta n11tut·en tive1·ão l11gar: · 
. E11 m~silio t~nho .feito pli~k· e·mpre'"'a·d~s . do 
correio por· faltas por . clles . commetti<ias;, nos 
~asos _ em que a imp~io:ão ·aas .,I>enns eomi>etl• 
ao ~:overno, e demiltit.lo _ 0 11tros, eujos errós _ ou 
nbusos . têm chegado a~ meu con hecimento.. -

Concluindo e_ste lopico do meu. diScúr~o. repe
tirei q_ue reconheço que o serviço do correio noo 
tem &nda entre nõs n pE-rfeiçãO ·desej avel, qoc 
com etfeitó faltas e, abusos apparecem. aind.l do 
-vez em quando, · mas que ist.o dep ende de · cir· 
cltrnstancii\S alheias da vontade do govcrooc dozclo 
doa empregados_ superiores, o que pol'f.ant(), ;, 
menos . justo info~rir.w. como fez · o nobre. depa
.tado. por.' Pe rnàmbuco. do_ •:xtravio de u_ma Oll dé 
outrn carta e de certas faltas, que . em ·maior .ou 
menor esca\A.dão-se ainda nos cor.;elos uiais .bem 
.policiados do: mupdo,_ que este -.;run0 . do sN:cviço 
_publ\co t.~m . peiora<Jo, e que está. como 'que aban-. doüado . . (A.p i>Wàos,) . . . . • . . . ,-
.• -.Respondendo, · -~r. presidente, ao. nobre depu
-tado .· pela .-·Bahia, jll'lncipiarei 'dizeodo·llte'. qu~, 
bem lon:;e de:- me.- mcommodarem ·suas ·'rcfiexões 
âcerca de. dl1ferentl!s ramos d11o.publica a:imiri is· 
tração, COJlsid(Jro-as cont-> -o · .cumprimento . de,lun 
dever . da part.e do bonrll;do men;bro; 'e awcerto 
ponto .como .um verdll.deLro s~rv1ço. ·Samp-re fui, 
.aenborea, muito tolerant-<~ pa.~n eom t odas as opi
niões, o jámais m~ a;astlio as obser.vuçõ~s-· e 
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aindn mesmo as c~nsuras, quando feita.s com 
boa !e. · 

Re1lexões sobre a marel.a c!a administra~o 
tendentes a . melhorar o s~rviço publico, .. de
nuncio de abusos que o ministl'O põde ignorar e 
que cônheeidos aerião evitados, a reYela~no de 
oeircum&tanc!as que l>Odem servir de fio para a 
indaga<;llo da ve.-dade, e accrescentarei a accu
saçiio mesmo de meus acto& que dê lugar ás 
«»DYenientes explica~ões, e a uma defesa conseien
~iosa, e que me possão levar a corrigir llll'l& on 
..outra falta involuntBl"i&, n>lo me vexão, ~ antes 
. .cordialmente sgradeço. Foi j11stamente es,;a, 
Sr. presidente, s posiçiio em que a meu respeito 
se collocou o nobre deputado em seu ultimo dis
curso. Neste terreno u opposição é sempre util, 
~ faz um verdadeiro serviço ao puiz, c direi 
1oesmo ao minlsterio. 

O nobre deputado começou o seu di;.curso 
ti·atando d~ colonisação, e declarou que nesta 
parte. est.nva de inteiro accordo com outro nobre 
..J.eput.ndo de sua província que havia pedido in
formarões oo· gol"erno a este respeito, mlll1ifes
tando a sua tendencia para a colonisaçiio por 
parceria, cujo systema entende qtie nüo deve ser 
>tbandonado e antes protegi:io. Se os nobres de· 
putado.> entendem por protecção do governo o 
auxilio por meios Judireetos ú. t-)}onisa~ por
p :u·ceria, se nlio . como systema, ao .. menos 
como meio · de transição nas actuaes circumstan
cias, declaro aos n obres deputados que o go>verno 
ainda _111io se r ecusou n i:sto. De fdto, :Sr •. pre
sidente, nuncn foi da intenção do govern(l con
demnnr, n.:m proscr~ver a ct>lonisa~.ào por par
cel·ia . O contl'ario tenho eu protestado 
sempre que hei lnllado, quer n~sta, quer nn outra 
<!am.:trn.. 

N n defieieneia d e brn~:os par o. a nossa lavoura 
fõ~ um erro embaraçar qualquer systema, qua\
"1.1\er meio de·· 8nbstiLl.üçiio de bru\.OS escravos, do 
qual nNo resui.I3SSe descredíto para a emigração. 
~ porém os nobres deputad<>s, como me parece, 
Tão além disto, c querem que o governo snhren
cione n. poreeJ1a de preferencia a qualqo~! outro 
systema, _niio po$SO con:partilhar as optmoes dos 
11obreç deputados, . porque pnliro despendt!r os 
pouco!; recursos pecllniarios que por ora tem o 
z.,.-overno em outros meios que julgo. e que commigo 
j11lgi{o pess•>as c autoridades muito competentes, 
como os mais adaptados p ara promoverem a emi
graçi!!> espontanea (a.poia.dos), que e a meu ver 
a m:us _conveniente, porque é a uolca q•1e de\·e 
produzir resultados r-=aes e positivos. (Apoiados.) 

Tal é a forma.;:io de nucleos de colonos pro
pr~etarios em ta-ras devolutas e situad~ts em lu
:::ares que r eunito condições de prosperidade; tal 
~ a venda de terras a emp resarloa que se obri
~;uem a nella:. estabelecer colonos propri~tarios, 
~ndo tiS. r~gtus e condições que adGptàl'em de 

, .:\CCordo com o governo, tendent~ a ftnnar sua 
· f11tum relleldude. E~tes serão os grandes centro>~ 

de attracçlio que em al~Znns annos devem pro>
; anover a· correote da emigraçilo. 

Não cansa•·ci a paeiencia da ca~nara reprodu
zindo a~ razües · on1 que ·mo fundo para isto; 
ellas se encontrão, q11er nos meus rela~orios, qutl)r 
-em di venos discursos que tenho tido a honra 
~e .proferir na<t camaras. · · · 

vr .coro · muita satil~!sção,. Sr. presideDte, que 
..o nobre depulado ·.pela Bahia nllo é do numero 
.taquelle.; que repellem o ensaie> que o -eo~emo 
mata de fazer para a: jmporta~iio de eh!ns ·como 
m.eio,_· não de promover a. sua emigraçilo espon
tanea no qualidade de colonos que venMó esta
belecer · residencia permanente· no Brazil, mas de 
forneçer braços ·· á nossa laYour-a. · . · 
T~ata ndo d~ta ma teria, tez o nobre -deputado 

Jummosas cons1derações com o fim de mostra-r 
.que o governo niio obrcu coitl mnl~ pr11dencia 
•a.ndaudo buscu cste5 oolonos ·sem ter previa-

mente preparado os DlClios para a sua receii(ào 
c; destino, para a : sua alimentação, para a tis· 
calisação dvs contractos. e J?artL se regerem em 
suas rel~õe& com os propraetarioa que oa qui
zerem ajus tar. Permitta porém o hon1·aclo mem
ba·o que lhe observe que m~.ta.s -!lus cousas que 
indicou forilo previstas pelo governo, como se vé 
d11.s instrucções e:s:pedidas no nosso ministro em 
Londres, nas qtl4es regulei-me ein grande parto 
pelo que se tem · praticado nas eolonaas !nglezas, 
e que con s ta dos respectivos i nq ueritos e · rela-
ton~. . 

Outraa t~m ~ g0cverno em · vista, e niio ho: 
muitns dias ainda pedi infonnações sobre um 
ponto de noss. bahia · que me indieluiio co;'llo 
muito osado p:ira deposito dos eblns que aqui 
chegarem. Neste ponto poderàõ eUcs ser exami· 
no.dos pelos proprietal'ios que pretendeNm ~e.ts 
serviço .. , e nhi póde ~r lugar anteg que sigão 
para seus destin.,s o. applicação da vaecin•\, que 
com fundamento lembt·ou o nobre deputado, por 

· que tom elfeito é de crer que aqui cheguem s':!1n 
terem recebido t!o util preservati\'O. 

Quanto aos contractos, nilo so ha de o gover
no deseuidnr de fu:z:er com qu~ u bO>\ fé presida 
não sõ a suas estipnl~ões como t nmbem ii. su.\ 
cxecucão, ou seja por meio dos curadores a que 
se referia o nobre deputado, ou por quaesquer 
outros ~géntes. · Por : ora. :üio j\llg<L o governo 
nuessarins as m'edidas legi_slativ$5 de que a 
França lnnççu mão para a S u,) ilha de Bourbon. 
Tratamos apenas de um ensaio paro. o qual me 
parecem sufficientes . as . cauleltts ' tomadas p elo 
governo. 
· Se o enSAio provar bem, c tiver de descnvol

...-er-se a impoL·tação · de taes e<Jlonos . em mais 
larga escala, tomar-se-hão ·cntiio maiores p•·o,·i
deneins, no cnso d e o e;~;igiiem as circumstimcias. 

Fallou depois o nobre deputado n .respeito das 
obras · publiet~s , e notou que· nlio ba.· no que· eon-· 
eem e a este ramo do servit;o todos os meios 
de 1hcalisa~.ão, e como um · facto em abono de s"iia 
a sserção tronxe o nobre deputado a circnmstan
c:ia de se despender ·nas obr-.ts quasi sempre mais 
do que os o~mentos · indicavão. · · 

Si:w q uerer • Sr. presidente, def~nder a é:<~:acti
dão dos nossos orçumentos, porque .sei quc ·ainda 
est::io longe da· perfeição e da exactidào com que 
siio feitos n11 Ing!ctcrra e em outros pai:tes, devo 
comtudo obse1·var ao noba·e deputado que este 
facto de per s i só roão prova falt.a de li5ealisaçã<>. 
(Apoiados.) · 

.l:'<lGcm f~tlhnr os o1·çamentos multai! vezes por 
causas independentes da fisc.alisaçiio. o nobre de
putado sAbe que nem sempre ·aa · obro.s" se f.t zen1 
logo que são orçudns; da hi pbderesn ttar que, quando 
são levadas a effeito no filU de 1 ; :.1 ·ou ~ annos, 
tenhlio subido de preço· os .jornaes e mat.eriaes, 
no·-que é necessaria eonsequeneia des~nd!r-se ma!s 
do que . o oreado, npez;tr dn llst41isaçao· a 'mats 
activa. e vigilante. · . · · 

Pode tal•tbem acont4!eer, e acoDtece ais '"'e:zes, 
que ilo progresso de ·uma obra' so recolihe~~ a 
neeessidádt~ de certos tr11balh• ••• que não tinhilo 
eido prevllltos no orçamento,· jâ· para que · fique 
mai11 perfelta, já porque·apparece a necessidade 
de remover emba~aços com guenão se podia ·eiJn~ar; 
e desse acerese1mo ·de optas for:çosamente àev.e 
resultar nuginent:o· de despeza. s"obre ' a ··qúa.ntia 
·or(ada. ·Podem ·d 9t-S'e emlim mwtu ·outras causas 
'Justas que produüo · o mesmo resultado, sem que 
dahi se . in6.m que houve ~o facto a.Pontadô pelo 
nobre de_putado fi.tt.a· de li!ICalisaÇilo. ·-

E ass1m com•l· dli-se o ·cuso·de exceder· o valor 
das obrns os orçamentos feítos, ·aeonteee ás vezes 

· ~star~ae n1enos, por causas qne -tambem se ex
plieào ·natnalmebte,-· Se!Lt que . dahi se ··possa 

·concluir uocessari8JD41tnt6 que houve- rnelh\Or fis-
cali..açào,. . . . : 

('..ensurou-mc o nobre deputadv por eu ter· df!i-
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~ cuntinuar 11 · despendflr diubeiro com as obras obras publicas.· Deixando de perknei'r-lhe a p1·i~ 
da cam. ·d·agna do Barro Vermelho., visto como. meír:~y .ficou a de S. Diogo sómente f,Lzendo o f01·c 
foi mal. collocada . no po11to em que se. acha. ne<:imentp :de quasi toda a tantaria " alvenaria 
~11deie:ic a?:l!ohr~. depu~o que, .antes de en- para as obr:as ~o Barro V~t~clho, e Il:nra as outra~ 
trar paro o muuster10 tambem pareC'3u-mc quo de ~entro· da ctdade, 4e ~orte q~e ·hoJe <"ompT&-s~ 
al)~elle ponto ~ão fc:ii o ·m·elhor; ma$ hojo não multo. ~u.c.a pedra pel;unspee{'ao dn8 obraspubli-
~ se no caso do me!l ,antecessor, que. eo·nsentio eas. Nao póde dar-se o facto a ·que o noure depu.-
nessa: -olmi·, .e~. te~ia .CJbl'3do por di.,·ersa maneirà. tado alludlo. . . . · . . . 
~ que este. ·obJec:Lonão foi resolvido lcviamuncnte: . Das indagações ã quo procedi colhi uma causa 
proeedei'ão . . eum~ o ·estlidos; ·e· o .g,._ marq_uez de que talvf!z .concorresse para o engano_ ac quem 
MoDtc Ale.,.re, zeloso. e economico como é do~ di- mjnistrou tal informa~iio ao n~bre dcpntaoo, mas 
nhêiros. publicos,·. não. teria.. pot: certo-tomado esse que é de nmito: differente ,natureza. Vem :J. .. se•-. 
aeoordD sem muita reflexão. · . · · .. _ . que .. h a · _ U!ll individuo , · que :algumas ·vezes· tem 
·COnsta-me que ·o meu .digno antecessor o Sr. G<.>11- forneeoido ~arrotas de a.lvenaria e- do .lagedo: ·em 
~alves 'Martins tumb.ero examinou a 1i:>:lteTin o.cu- casos urgentes, o qual é -sogro do mestre :catl-
radauiente; '-pehr minha . ,parte- ·nada ·p<-dia fazer teiro ; mas quem fiscalisa o fornecimento .não· · ê 
em 'cóntrnrio,· . 11ão sú ... porc:~uc não tinha ra~iio esse mestre, p~rém sim um., f~itor responsave1, 
fllridada · -pam 'isto, como. porqne entrando para .:o de quem faz mu•to conceito o mspector geral. Ora,. 
rninisterio em l;;etembto ·de 185:;, já encontrei muito sendo isto assim, . não lla ·motivo ·para· censurtl, 
miíailtàdail as · obrns; e tanto que ~tê o fim de porque nii.o · ~e podul'ia excluir da. coneurrenci_,~ 
~ezembro. d_esse ~ an.no; segundo) -n infol'l-llação que na ·-apresentca~ão. -de . propostas um ]).ornem . que. 
ttve· 'dn -seeretana, de~p.!ndeu-se corn .ellas desde possue uma .ped1·eira ~m ,ell'eeti'<'o sen--i.;o só.ment.e 
o seu co_meço a .·somma ' de _mais .. d_e ~00: 000$ ; por ser sogro de um mestre. canteiro das obras· 
nestas, cm~umstancias cu consultar;~a por certo publicas. (.Apoiados.)· . . .. . ·.· 
muito mal ~s interesses .. · do thesouro se mandasse Disse tamb<:m o ne>br~- deputado que h a . nas 
remover do lugar de ,qu~ se trata .a caixa'd'agua, obras public!ls um apontador; um guarda."matas, 
gastando em il.esmanchar-se· tudo ·quanto já se um feitor, emlim um empregado que vencendo 
lía.via fdto;_ para:_.que fosse princi.piada· · de novo: l!2001! ou l:oOOS podia comprar no emtanto ·ter-
em óutro ponto, ·atnda quando est.ive>se converi- renos, predios, etc .. e alugar: éasas de 600S ou 70011. 
ci~ó .que. com isto $e uielli~raria, certeza· .que· 111iás :r:;! a realidade ~. se hou~esse um facto dest~s, C!L 
nao }>tldl!l _.ter, p~rqoe o a~tual · inspector das affirmo ao 110bre deputado. que por si só ~~erhl. 
obras :pubhca::~ me 1nforma que· o morro .indicado b~stante, ape(Hts ·.av<;trigl).ado,, para_ ser demittido 
I_KJr dive_rsas pessoas como pd:ferivel, ·.parece ter o empregado· que tal pratic:~sse.. _Não quero no 
m~nvementes filllos da natl!reza das terras, que serviço das obras pu:bljcas )lomens que se. su-
dalh corre,m . e se desmoronao : cc.m facilidade, e j.eitem. a vh·dr como apontado~es .. ou como gu:n-· 
~e suppoeiJI .tanto. mai~ go:aves ess~s iirci:m\·e- das com. o fenue vencimer.to.-~e t-aes cargos, e ao 
ml!Jl tes, ·_quanto 'Vê-se ·que .o:·morro :.preseilt:J. fend~ mesmo· tempo comprem· predios ou terrenos: de 
em sua sumlnid'llde-. · .· ·· · - · · · · . · ~.alo r. O facto quando menos daria lugar õ; sus-

Além disto: rião houye,· c'9.ho ·info1'marão ~o no- peita, e e$ta.em casos- desta .oJ:;d.em seria . su:fli-· 
l>re d~putado; p_arece1· illguni da co·mmissão ·ae ·en- ciente par.a n~nse1hnr a demissãO. (ApoiadQs.) 
!:enh·euos · conaemnando. ·a. collocação " da . caixa· Assim, pois; logo. que sahi da camara, no dia. 
<i'agua ~ride está,_ e.fui in'formàd!) que ,e·ssa 1:-om- em ,que ~.:nobre deputado fa!lo.u, comecei .a tirar 
miss_ão 'não · fo_i , eon~ultada a respeito, . pó r que . informa~ões a ·ml respeito, e continuo· em inda
quando se' orgamsou, ·cr~io··que ·em J8;)2,- .já as. gações. Por ora o que tenho podido. colher e· 
ob~as _estavuo ll}Uito. adiantll;d{!S- O r~. c'ompr.eli.en-· •. . 11-penas que. um feito.1· M. uma .das obras. das de 
de bem o· nobre· deputado' . qu·e·se então_ d~ixon~se menor impe>rlt1 ncjQ; , afor6.rn ·um pequi!Do terreno 
de· ·fazer·esta consulta pela -razão 'que acabo de . com,bemfeítorias, .no TaloL' .de 2001J ou 300$ .. ~ Dis
indi~or;· · ·multo· menos· podia· eu em, Setembro de · se~sa-me _:ambem que ba outro. feitor, que vence 
.I~ encontrar os trQ.bal-bos em estttdo de mandar 211500 por dia, morando em uma casa pela qual 
susta l-os,·-~ :de podel·os éo11tiimar ém -diverso paga o aluguel- creio que de 60011-por anno; mas . 

Ju:::nr. · · : - · -. . tnfõrmou-se-me. ao mesmo: tempo que esse feitor 
·E· -a<jui· ·d!n~i : no rióbr~ deputado: que ~€ as:aguÍls ·tem o auxilio de- ·dons ~:unhados, . e outras peque-

(}1-le da · ea1xn do Barro Vermelho se. diri<>em e so rias rendas.: que são o pro dueto do .trabalho de. 
dii>tnl>uern· 'pel!L ·cidade não olcançad_ ·ás o v~zes os sua fam~lia... . · 
s~undos: imd.ar'es- das caS&s.;- é este facto attri- o ·Sn. 'FJ::nnAz :-Eu·pedi apenas ·ao nobre mi-
buido. ;~lo' lnspector- das. ®r as ·publicas, não n nistro ·que e3:amlnasse os factos , ·e não ucsej~ 
fj11ta· de conveniente elevação -da dita cai:ro, por. · · · ..... ·c-iio · · 
que pn.rn ' iSso 'te•11 '_ellei·suffiêienu altura; mas sim· q~e e.."prlm& as .... conYI • •. . 
aO grande ·numero · de torneiras qn:e ba pelas es- ··O Sn. · :Pitml!.TRA :-Eu· não. estou· exprim_indo a. 
quinas, e â ··e:tist-ilnciil de algumas penas d'àgua minha convicção, esto11 apeJ!as.expon.do ~ cumara. 
com registros . mais· baixos ao .<rae de outJ·as,. 0 as infci,rmaçõcs que. P.Ude obter. até o-,p1·esente n. 
que' :faZ· CO)ll · que a certas noras do- dia, e em r~speito do que disse o nol)re ~e.Pu~do •. Enh·o·. 
certas. ~siões, rião · possão aá' ngt111s destas cbe- t;wto não páro nestas· indagaç_~s, e agradeto ao 
~r o..- á · aUtUa 'de dous andares. Ainda. ante-hon tem nobre . deputado · ter. tocado_ DI\Stes. !. Mtos, que po--. 
d.eu-tn~ ~~: explicà~o'nqu.elle_e!Jipre~do. · . · .. dem con'duzir-me· ao descobrimento da verdad~, QU 
- TraC;a.ndo' de3te·ObJecOO, deu o nobr~·depu,tad') a para: com:etioer-mc de.: que não fot:ão. ~xnct4s. as, 

eJttender · qua,.·existia um. verdad~iro , abuso· nns mrori:Iuições, que dcrão .ao honrado membro,. Qu,: 
obras . da cai:u: à'a-gua, para' o qual· chamava a· ri.o caso contrario, para q11e se possa puni~ . o. 
minha uteuc;ão;t:disse:o lionrado _tnembtóque- éu prévsricadór. . . . . . : · .' , . . 
i"dagasse:.ban~·po_is talvez qneA pedra que sie gasta. Fallou o no:t>re deputa~o __ SO~!e.· ~ ealçada_s da 
no ·morno do:Bari-o··'Vermelho fosse comprada em: cayita:t;· e· disse que o Dl!lll~!'O do ·1mp•mo· t~nba 
nome- de: t.erceiroj-fi.. q11e·: entret&!!to·o' verdadeiro' fe•to .mat :em tomar. a st a d~dcstas.obros, 
f6nleeedor. fcm~e, • algum· emp~dQ/ ·.Um facto tão: porque. : estando já. tão sob~rregado_ ~m ·o~- · 
gEave, ·Sr.< ;presidente, não ~podia···deix:ar ·;de im- t~ objectos. importantes,-·~ jl<>dl& · exa;rc_er- so-: 
lllOOiatamenta à.ttralíi~minha maiJ Pllrti~r 'aiteo- bre este ponto .toda· a fi.sealiSaçao. necessana:. Se-
qio. •Pt-ocurei -desde. logo indagar o que baviil,-. e nhores , ninguem toma trabalho por -seu• gosto · 
flli ;mrormado :de que· o-· fac~ nil'o 11Bl'eee exacto, quat1do jli está onerado.,. ·e po.r -eerto que, reco-
pt.-que •• pedreira• q'Oe'fomeeilo-~rag para taes nbeeendo en, quo _POr .mQis zel~, por .mais de- • 
<~bras eriioo~~té çprio tem_pooda'c:ua. de ~çio• ,e d.icado- e ppr ;1111115 intellig.ente. gqo seja o mi~ 
de· S. Df.>go, amba• pi-rtcuéc.ntca á ln,pecçito das. nistro da reporti~o'io que occupo , não- .·póde; 

ftD4 ll 
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ubalmente desempenhar t.odo3 os de~eNs que 
pes&o sobre elle, nüo iria. procurar maas este, se 
além do zelo pelo servic;o publico não tivease oo-
coniao uma eircuuistaooia. iínport.ulte. ' . . · 

As calçadas a ·que ~ nobre deputado referto;se 
tinhão ·de ser constnudas, não eom o dtnben·o 
da eamara municipal,. nem mesm_o em .sua pa.~ 
principal com o do tbesouro .na~aonal, mas sa!l1 
com o producto de uma subsenpçlto voll.ntarta. 
dos aeclonistas da companhia do ba.nco; e como 
essa idéa tinha sido lembrada pelo governo,. co~o 
tinha sido este quem promoveu a suoscr1pçao, 
pareceu .que devia tomar a si tambem o. imme
diata .6scalisaçio de seu. emprego, não allen.ando 
de si a responsabilidade que pudes.1e provtr ~a 
sua eiecução de um sys~ma novo que queraa 
introduzlr no paiz • e que devia. de perto fa_,:er 
estudar. · . 

Nunca me ptlllsou pela idéa u surpar com ISto 
attribõições da camara municipal, até porqne 
estando, por lei 'a estylo de lon~~ tempo, a·carg? 
do (;<-Terno certas obras e servtços do mun!ct
pio esta vão e ainda estão aqu!llla cot·poraçãa. e 
a ihspecçlto das obras publicas no eostume,que 
~liás me parece muito vantajoso, de mutuamente 
se auxiliarem ; 11ssim acontece com o encana
mento e distribuição das alíuas, que desde mui
toa annos é feito ·á custa oo governo e S)b s'!a 
direcçã:o, o serviço da irrigação • que a pro.ptLa 
03.mara solicitou fosse f~ito ~elas obras pubhcas, 
c outros muitos que ella nao pôde, J?Or maior 
que seja o seu zelo, . leYar 11 effeito por falte de 
1·enda sufllciente. 

E, senhores, _fôra. uma lou~ura ·querer um :nJ
n istro desmoralLsar de _propostto uma corporaçao 
importante, que lhe e subo1·dinada , e que lhe 
ser\·a de nuxiliar. (Apoiados.) Qual a .vantagem 
que dahi resultaria ao gov~rno ?· Póde-se por 
v entura presumir que a autoridade superior ti· 
vesse zelos da cama;a muuicipàl, CUJOS actos 
tem o direit.o de corrigir? 

Sin·a isto dll resposta ao mesmo tempo aos 
nobres deputados Que têm ouerido ver igual
m ente uma usurpação na providencia que o go
verno . foi levado a tomar· em uma eircumstaneia. 
extraordinaria relativamente aõ asseio da cidade, 
pond(). :parte desse serviço sob a direcção âo ehofe 
de , policia,, . e autorisando 11s despez:J.S neces
sarias. · 

Accresce que nunca me pouia passar pela 
mente que o facLo de reconheeea· o gol'erno que 
era. urgentíssimo fazer n limpeza da cidade, .. em 
uma conjunctura que se aligura\·a melin,iNsa., e 
que não ~ra possível á camara municipal encar· 
J:~"'a1··se deste serviço em toda a exteqsii:o da 
mesma cidade. por lhe não permitti~enl .seus 
m eios, e re;;olver-se .nor isso a irteumbir parto 
delle J>rovisoriamente à policia; que c3te facto, 
digo, fosse considerado não Só como usurpação 
flagrante, mM até, na. phrase de um nobrt de
putado por Minas Geraes , como um dos mais 
CTidentcs . sijlnaes do despotismo da época t · 

Se assim fosse, sr; presidente, a lei do orça
mento promulgada no anoo de 1S53, em vez de 
autorisar o governo pnra contractar directamente 
com Jollo Fred~rieo Russell, ou com ·quem maio
res vantag~ns oft'~recesse , o serviço· do esgoto e 
O.a limpeza da. cidade, teria dado essa autoris:~
çiio ã eamara municipal. 

O SR. Fuiu :-Mas isso em permanente~ 
. O Sn. P.wnEnu.:-Tiio permanente como Se póde 

considerar a empresa da rua do Cano, que en
tretanto foi autorisada a cama.ra municipal, e com 
muita r41:ão, para contractar com a ·c,)mpaahia 
·que se organisasse. · 

E o que admira, . senhoras, o que por corto deve 
o.ausar algumasorpresa, é saber-se que quem prQ
pOz t11l autorisaçiio foi o 1 roprio nobre dep11tado 
por Mina.~! · · 

I 

t 
l 

Foi elle, senhores. · qo.e n~r:quelle :onilo, n!lo co11· 
tente de v.>t~tr por esse ·obJeeto, e do assignar o 
artigo additivo, la.vrou por sna teb'a o parecer que 
t enho presente, e que ' pasi<> ·a ler. (.U.) · 

Ora, Sr. presidente, de certo·qu.e se o nobre · de
putado pensasse então c»ino pensa hoje, se então 
entendessa como entend.& hoJe qlle o serviço do. 
asseio da c idade er.a funcçio · puramente milni
cipa}, e que sujeital-o à _inl{erencia direetit e im
medtata do governo equ1V111e a uma usurpação 
nos direitos munieipae:;, á concentração de mais 
um desses direitos nas ll!iios do ·executivo, ao 
falseamento etnJim da in>tituiÇão .municipal, niio 
teria do certo nem votado por aquelle artigo, 
quanto mais apadrinba.do a sua mais prompta adO
pção, oO:eêooendo·o como additivo ao orça111ento, 
para que pudesse pas.~ar mais depressa. pelas ra
zões que deelaroa no preambnlo do ::seu parecer 
eomo relator da. eommissão . de camaras muníci-

•paes (apoiados). posição em que lhe corria o mais. 
rigoroso dever de defPnder os direitos municipaes,
de impedir mais esse· ftt.IS>eamento· das lns~itlllçi><ls 
(apoiados), e de não concorrer com sua. valiosa au
toridade para q1te e a me _p~rsu:W.i:ue de q lle as
sim como eu e;tR.va autorlSado pelo poder legis
látivo para tir&r da camara,se não tOda, a principal 
ingereocia neste objecto sem falsear o elemento 
municipal. assim tombem, e ainda com maioria de . 
razão; podin eu. na presen~a de circumstaoeias q!le 
as pC3S09.S competentes COMideravão extraordina
t'ia.s, porque de nada menos se trataYa. do que .de 
empregar um meio de ('reservar-nos ou ao menos 
de diminuir a _intensidade Jos males de u.ma epi- · 
demin que de um momeato . "'ara outro ~oderia 
assaltar-nos, ailoptar o e:o::pedtente de provtsoria
mente auxiliar a camara municipal, não lhe usur
pando, mas dividindo a ioapecçtlo do ·serviço .ID 
u~seio da cidade com a policia, a quem a lei de 3 
de Dezembro jâ. ha,·ia dado íu.ncçõos administra- · 
tivas. [Apoiados.)l\fais logico, l)erdõe·nie o nobre 
deput.ldo, fui o meu honrado .amigo deputado pelo 
Rio de Janeiro que, m~mbro da com missão de ca
maras municipaes, assignon esse p!U'eeer cotit 
restricções. · 
· U:J.S nlo, senhores, o nobre de;>ntado, depois 
de la;rar e de. assignar o parecer ·a . que .mo r~
firo, fGi quern na .impre'nsa rompe11 â.marcha, nc
Qusando-me por a.1uillo que eu j atlgava um serviço, 
e que -havia pra.ticado nas melhores iutençõe;;, o 
por ftm censurando-me nesta. camara t 
. Se qualquer destes actos do. mlnisterio dl) im

pcrio Importasse de mlnlla -parte a demonstração 
ile mã vontade, e o desejo de bostillsar a camar& 
municipal, eU: n!Eo teria por certo (pois nenhuma. 
consider~iio a iss:> ·me obJ;igava) feito em m~• 
relatorio a justiça qu~ fiz a essa corpoL-ação cujo 
zelo, cujos esforço·s a bem do muaielpio reco
nheci ; juilti9Q que nit:> p óde ser acoimada do .Sil$
peita. porq11e tratava de uma .corpot"açlio subor
dinada ao ministerio do imperio.. . . · 

Applíco isto, Sr. presidente, tambam a., que ~ 
nobre deputado p )r M:in.'lS e outro que f.U.Iou nesta 
discussão disserão a respeito de contlictoa escan
dalosos, de que aliás nllnca tive conhecimento? 
entre .a ca·mara municipal e o ministerio do imperio • 

Continuando a responder ao .nobre depo.t.d., 
pela província da B.lliía, dir-lh•-hel q11e ·1120 tev~ 
razão quando no -sea diacurao apreseatou.; eoiltn 
u111. dos inconvenientes de .ter o. g"verno tomado . 
á si parte do calçam8llto da cidáde, o -de ·. ful3.· · 
rem muito novos os centros das ru11s e . mãos o~
~elhos os lagedos.das ealça1as ·lateraes.·,E.te Íll· 
e.onvellÍents dar-se-bis. tanto ·neste-. e&SJ) eomo'!IO, 
de ser esse calçamento dirigido . pela· eamara nua-. 
nicipaL A razão é outra, e vem a ser q.te os la
gedos das ruas correm. por eonta doa proprietuioa 
das easas elll cujas Crento. IUI. atblo. . 

o sa: FltRJ\;\.1::- Entio· n!io ha' polltll!'&l .. e.tle 
respeito ? . · · · · , 
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Jll8.8 nem o govemo, , neJD a camara munxipal 
podem obrigar llll\ l!toprietario a mudar • ~-ua 
nstalagedos -tue muJLOil dentre elles nio ba m•ito. 
tempo colloc:ârilo de aeeordo com tssas postllras ; 
- convinha que o f!O'Jerno t.omnsse a seu eat-go 
a deSJ!~Sa da substituição, . que avultaria e it-ia 
im~r que se esteodeS$e a outns ruas o bene-
4cio do novo systema de calçamento. 

Tambem niio teye ra;r;ão, permitta-me que o diga, 
o nobre deputado quando apontou eomo õütro 
~uconveniente resultaDte· .aiuda. da me!ma causa, 
o de acaba):-se '!fe eu.lçar um.a rua,-· e ser logo de
pois desealçli.d• ; true~tdo · por exemJ<~IO o que ncon
te<:eu. com certo lance da. rua Direita, que apenas 
acabado foi descalçado ·para. fazer-se um eo=· 
11a.mento para o set viço da irrigação. Esto in
conveniente tambem é daquelles que diio-se p<~r 
causas multo diver.eas; é um· incoovenientereàl, 
111as que lanto se póde DOtar 11as .ruas que o 
gove!!"]lo ' tem mandado calçar, como naquellas que 
e tem sido por ordem da eamara mn!lieir,al; e 
.é até certo ponto iDevitavel; arruina-se ás vezes 
unla rua, · torna-se urgente o seu calçamento, a 
camllra. municipal maJ:Jda·a calçar: terminado o 
calçamento apparece a empre!!a do gaz, e .pede 
paro. continuar o seu encanamento na fôrma do 
respectivo contracto; ha de se lhe negnr a li· 
cença' Não; porque ba nm direito firmado por 
cóntracto, e abi ,.ai ser parte da .rua outra vez 
descalt&da. (Apoiados.) Acaba o. governo de mandar 
calçar uma run pelo novo systema ; ficou ella 
muito bem ca~ça<la; tem apenas sido aberto ao 
transito publico, quando se desconcerta o . enca
namenta do gaz, ou O ' da agua tJOtavel, é neces
Jiario reparal-o, . e não. ha remedio senão permiUir 
.qu.; se descalce a parte da rua que fOr preciso 
pnrn. este fim. O mesmo acontece quando um par-
ticular pede uma perina d'agua, etc. . . · 

São enMnamentoa que· não é possivel inteira
mente evitar. !AJ>oiados.) O que teve lugar em 
purte d~ rua Dueita, e a CUJO exemplo soccor· 
reu-se o nob*e deputado, não foi proveniente de 
-lpa do gove.mo. A obra do encanamento para 
a irrigação não ~ia tu sido prevista qoando 
se contraetou o calçamento, era. aqu!!Ue serviço 
Ceito por meio de carroças. Ac:hllva-se adiantado 
ja o cal(amento . quando o ·Sr. visconde. de Con· 
deixa· e, nlgun s. m~r11dores .otl'erecêrão·se para man
.dar · varrer e niL"1gar aquella r:ua á sua cast!l exi
s•ndo apenas · que pudessem aproveitar para este 
uUímo serviço a agun do encanamento. O governo 
annuio a este otl'eredmento, que dava em resul
tado uma P.conomia,- maa para realisal·a era pre
ci:SO . mandar ene&D!'-f. as aguas no quarteirão em 
~ue ainda não bav1a encanamento, e fazer os re-. 
gis tros . necet~~~ari08. Para isto era . mister espe111r 
atgum - ttm~ por falta de tubos, 11 que se fandia- · 
um e prepàra~~sem ·oa novos registros para a . 
irrigação; que IS!f!lldO espec!aes n4o erllo encontrados 
no mercado. Asaim explicado este facto, parece-. 
me quo cet~Sa todo o objecto da CEnsura. 

· Pela minha parte dou. tanto peso ao inconve
niente apo11tad() _llelo nobre deputadot.. que sem· 
pre que_ po1110 av1tal-<1 o tenho feito . .ve sxemplo 

sirva a- ~· do Rosario, em que nio havendo ainda 
.encanamento para agua, ordenei que o i11spector 
.. das obras publicas eombin.asse essn obra com a 
do novo calçamento, por, f6nn.a que nu~. houvesse 
·necessidade de desmanchar-se ~ aquelle ·:fim 
.qualquer l'orção dil.-dita-111a. Alem disto nos eon
traetós fA!ttO!I c:om oa an:eB!atantes do no>o cal· 
..;amento ha a cla.usula de serem feitos .. por elles 
4)S .. reparos .. de Ãtualquer porção dos respectivas 
nuns que depois de 'promptas-(qr mister. deScalçar 
para qualquer · . obnL ·_publica Oll ·.particular, -pa• 
~do·ae-llio &.·despesa. . .. . . . : , -'· . ·. 

. E' o. meio.de conS4!guir-se que ·taes reparos sejão 
faitoa ;.CQQl .a .m~ma .. per.feição do. calçamento.d~.
toct~ ·-e. .rua, : visw · colJI.o. ~ . nl~tQ . interesse ·os: 

ditos·arrema~ntes pela obrigação que lhe<~ c.lrr~ 
da· conservaçao das ruae. 

Antes de terminar este topico lrat:lrci da ma
neira porque forio feitos ,os . eon1racto'i pano · o 
eal~ament.o das .ruas sob a diree<;ão do governo, 
e muito .eordialm~nte agradeço ao ·nobre o[eputada 
e ter-me dado opportunidade com a discussão 
desta matnia para justi:ilcar-me de uma aecu
~ão feita .em uma das folhas desta capital, li 

.
qual até _ o : presente eu. não tinha :tido occa.sião 
de responder. . 

Sr. presidente, é sabido por V. Ex. e - pelos 
nobres deputados, que desde que ·.:~ntrei na Tida 
política · tenh~ .tido sempre por s:rstema explicar 
e jnstificar os m!ll~S actos quallClo são àtaeados 
pela imprensa. Entendi sempre !\ue nisto ®mpna 
um dever de funccionario publico. A esta regra 
porém f4ço · u ma excepção, e é quando com a 
censura vem logo de envolta o insulto (apoiados); 
quando evidentemente se conhece pollca lealdade 
na accnsaçiio, on quando ella apparece em uma 
folha que mais .se occnpa com a minha pessou 
(apoiados) _ do que com os meus actos . ·· 
. Ora, foi justamente em uma folha nest!UI cir
eumstnneias que li e vi repetidas expressões de 
que · se podia deduzir que eu havia· eontraetado 
os calç_nmentos tias ruas preparadas pelo novo 
syttema sem .- que -precedessem annuncios, e se 
chamasse concurrencia. Não querendo violar a 
e:xcepção a· que me referi, nada ·disse pela im· 
prensa em minha .defesa, esperand<> que a accu
sação fosse produzida em ~lguma outTa folha, 
ou nesta casa por . algum de meus adversarioe. 
Infelizmente assim não aconteceu, e ee não fosse 
o nobre deputade talvez se encerrasse a: -presente 
sessão sem que eu tivesse ensejo de defender-m~, 
porque .não queria tomar a iniciativa. Aprovei" 
tando pois a occasião informarei á camara dos 
Srs. deputados que nenhuma das ruas calçadas 
pelo novo systema foi eontractada sem que hou
-vesse precédído a mais franca coneurreucia. 
Primeiramente presere>êrão-se as condições es
eenciaes que devlão formar parte de todos os 
contraetos, fez-se a especificação de todas as 
obras; e depois annnneiou-se um prazo razoavel 
dentro do qual devia ter ' lugar a apresentação 
de propostas em carta fechada de todos ·aquelles 
que quizusom concorrer. . · · 

A especificação das obras "foi publicado, e de
clarou-se pelos jomaes que em uma das saln.'! 
da secretaria · do imperio seria eneontrado o en
genheiro que devia dar aos ·proJloneutes todas ns 
explicações de que carecessem. Tudo isto consta 
dos jorDaea dos mezes de Novembro t de De· 
zembro. No dia em que ftndou o prazo para o 
recebimento das propostas apresentáriio·B6 di· 
nrsas, "farlando o preço estabelcqdo desde 80ll 
por braça quadrada: ate 1808. · 

Examl11adas eatu propostu, ·e parecendo ao 
governo alnda ele>ado o minimo 'olfeNc:ido, mas 
nilo teDdo dados pratleos e -positivos para exacta
mente Clllcalar qual o preço ·que podia · custar 
cada br8(a do r;ovo . calç&mellto, por.que era a 
primeira vez que tal aystema ia eer ensaiado 
eom as eon:Jições annuneiãdas, .reaolveu contracta:.
c:om o . proponente daquelle . ~o minimo . uniea
meute .a ma Direita ; e fu stbe::- esta resoluçil> 
aos outros coaeurrentes, a cada :um 'doa quaes 
mandou offerec:er na melllll& ·oeeaaiio uma rua 
~r aquelle preço, para ·:BIIIIiDi habilitar-se a eo
nbeeer qual delles melhor-,-execnta"fa. ~ eon
tractoa; e ter ·em. vista ·· :nos .. quê : tivesse de =e e· 
lebrar, -no futuro. Dos . outros. concurrentes : só 
dous aeeitário a propoaição .. reeelando do ··preço 
e com: :estes doua . eontractou- o gover:~~o· a 'TUa de 

. S. Pedro. Entretanto :fiz estudar pelo engenheiJ:o 
do go..-erno a . naturez• de .. nossà ;pedreiras, exa
minar. q'I&Dtaa pedras se podiio ' -preparar-por dia 
no Rio .de .Janeiro, e para comparar: o · seu custo 

. com o da pedra ingle::a, que passava · por .. me-. 
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lhor. mandei :vh· uma pequena. por-.:tlo dessa pe
dl·a paro ensaiar UIUa parte do cak.Umeuto p:>r 
&<hitinistl·ação em outra l'ua;. e pe>r tod<>s· est.es 
meios :poder o . go'l'eruo c~nheccr mais segum
ment., o preço p orque dena p:!."ar cada b1"ll~.a 
n os futl1.ros ~ontractos •. O resurtaâo da e:.:pericnciu 
foi ficar-se .sabendo que al:;nmo.s das condições 
,tos primeiros contract.os. como, por exemplo, a 
tto prep~tro do . leito da~ ruas . com o cimento 
hYdrtlu!ico; .podião ser.· dispensadas, e que a 
nossa poldra, posto que menos resistente .na opi
nião de al~uns do que a de AberJ~n.e de ou,tros 
l ugares, .prcstava-so sem incon\·cniente no novo 
systeraa de calçamento. :sobr~tudo nas rnas ro.Us 
largns, que o se11 custo era menor, c- que de· 
via-se preferir o · san;ço por an·ematnção. 

1 .l<'un.:lado n~tas ruões; que são·· prOc&d~nt.es-. 
1 indefcH'; uma r~presen~ao qtic w.e foi ·dirigidA' 

pelo p:··"CUrn1or de 'Mr. :Lange;>e como se· trittav-a 
_aqlli- (b orgllnisação de 11rna · comp:.nhi~t, fdz ello 
um pl'Olesto, qu~ apres.ol\to.do no fóro commuon, 
intenta o proeurador- dos feitos da fazenda cha
mar para o jui~o privativo,. · vlst') referir-se a 
questáo a interesses ·<ta· fazenda -publica. ; · 

Ap•:nas conbecido isto, a~sentei de cswnder o 
cnlçumento ii.s r11as de S. Jos~. da Asscmblea, 
•lo ROSill'ÍO e do Sabão, e continuar o dn , rua 
Direita. Em consequencia m:llldt!i rru:e~: no,·os 
mmuneios abrindo outra vez cone~t~:reneia c guar-
<hndo nesta o svstema. anterior. · 

0 3 novos annú.ncios dai.a.dos de 5 do J l\neiro 
tlltLmo. publicados e repetidos em dh·erso.s jor
n::~es, produzirão, creio, quo -não menos de. õ pro- l 
postas, \ 'ariando o pret'o porque se · e>llri~a.\'ão ·o• 
ooneurrentes a calçar cada brao;a quuaraJa de 
l0S a . 678 sendo a -pedl"ll inglCZ!l, e de 50/i a 60S 
sendo 11 pedra do Rio 'de j 'aneiro. · 

Com as modificr.ções porém díl certns e:.:igen
ciM dos J?rimeiros contractos, e em l'esltltado 
das c:o:penencias c . obsen·ações feitas, pareceu 
<'$te preço . aillda excessi..-o; e r.ejeitei t003S as 
propostas, mandando declarar a sc:ts autores que 
<' Stava dis~to a não contractat· rua al~nma pór 
1nais de 4f>S a l>raç:> quadrada sendo a · p~dra do 
·1: i o de .J aueiro, e a. 55$ sendo 'ingleza. •rres 
dcnh·e clles accitár-J:o os ccntractos .com tal rc
<lu.cçno, c veio assim a ha.Ycr uma diminuição 
de ~5H no custo primith-o de ead:l brn.ça· qua· 
o;l rada, di!Iereuça esta que em uma grande qnau
tidade do braças sóbe a dezenas de contos de reis. 

Esta exposição parécc-me bastante para mostrar 
que se enganou.qttem nf!Jrmou qtte nos.contror:tos 
celebrados niio houve concurrencia (apoiados), 
porqlle esta foi a mais ampla o · a m~Us ft·anca· 
•iUO se .poJia deseja1·; - e que em todo o meu 
}Wocedimento relal.ivo a este objecto consultei -dc
>idamente os interesses publlcos. (A.poiaãos.) 

Po~rgnnl.ou-me o nobre deputado cn\ que parava 
um protasto feito -por James Lange a nspeito 
• .lo contracto da e11trada de ferro de D. Pedro 11. 
Lnfonnnrci ao nobre dcp•ltado q11.e tendo a 
maiol'in do. mesa de directorcs Q.M ha.""ia con
trn.ctado ·n cons~t·u~o dessa esu"lldn. deela.rlldo> 
i iO nosso ministro em Londres que 1·~nunciaTa. 
n con\>e•tçiio de No;embro de :i.$53, aceitoll 11quelle 
mia i~tro o. l'vuuncia, e foi em conseq uencia le·. 
,·antada. a couçuo .. que a n1csma n1esa deposltâra 
JlU4 garn.nt.ia. das · estipulações ajustadas: e o 
winistro br!Uilelro tomou o aecordo de contractaY 
tlitcct4menté com um empresario as obras de 
llm:l. secção da dita estrado.. Depois disto apre· 
sentoU•S8 , ao ministro brazileiro ~r- Lange, um 
.tos Jnembros' da mesa dos direetores, que nit(). 
tinha assignado a- desistencia, julgando-se cotn. 
direito á citada convenção de No'l'embro de 18,)3, 
c o . ll)inistro lhe fez ' Yêr -que. nenhum direito 
lhe .assistia para ter semelhante pret.enção, porque 
eUc Dão. bavia celebrado a referida .conven~ão · 
c-om . qualquer dos eon.tmctantes individualmente, 
mas .\lim com todos elles reunidos, .formando 
uma .mesa, que assim constituída oil'~recia pela 
reunião .das diversas forças e reeurios de tódos · 
oq setts membros a garantia necessaria para 1Uila. 
l'lllpresa. de tamanha ·bnpo:t.ancia, o que portao. ter: 
desde que a maioria ou ant~s a quasi totalidade. 

. delles desistio ·da convenção ~ foi aeeita a desis-: 
tencia 'e levantada a cnução, ·tujo -estava ter-· 
minado. : · 

Qu:lnto t\ inienmisaljào ·<lo Dr. 'Thomaz Ço
cllraue, tendo ella sido reconhecida pela .. mesa 
dos directores em Londres, e.- reclamando o mestno 
doutor n~sta córte, . o· g.y•;erno dopoiç de exominnr 
e de estudar a materia, assentou de autorisar o~ 
membros da c:.mmlssi<> encarregada da ·distri
buição das acçoes de entrar em. ajust~s com o 
reclamante .• 'l..chon o governo qne isto era metb.or 
e mais conveniente d[) que trotar eU e directamente 
sob1·e este objccto. Homens db commer~io, acre·· 

· ditado;. pot s'Un. -posi~iLo e · por uma ptubldade 
nunca desmentida (apoiados), - inspirando todos 
ellea a maior confiança, de,·endo formnr porte·da 
no'l'a companhia, ·e tendo ·· portanto o dever de 
zelar seus interesses, julgou o gove1·no que !L me-
lhot·cs míi:os não era possível confiar este' objecto' 
Chegllri'io cout effeit.o a n.twaccord·o, dando-se .no 
Dr • . Cochrane uma indemnisação menor do !l'C.e 
aquella por que se t inha coropromettido a nnttga 
me~íl. dos di,·ectore'll em Lond•·es, e fe:r.·se uma 
eseriptura com as resal ... as e cautelas neeessa\i.as. 

E is o que hon\'C; e pelo qne acabo de ex pôr 
fi.ca1'á o ·uob1·e deputado informado de qu~ R com.
illís;;ao· não obrou irre~tdnrmcnte, mas em consc ~ 
qacncin de lll'<lvia. autorisaçiio que tel"o do ::-o
verno. · · ·- · 
T~ou o nobre aeputftdo nn distribuieiiD dM 

aeções, e cenanrou· n. medida qtte exigia lOJ ncçi;es 
pBra s~r director, eon;idei:ando~a como uma de-· 
signação do3 eleglvei~; Qaant~ á distribuição· da'S 
acçues, dír~i ao homado · membrD que, v~ndo ·o 
j:toverno qtte não era pl)ssivel incumbir-se de 
ía:ti:l"a -po1· si, encarregou essa taréfá a cinco 
h omens dignos do Jncllior conceito, delhlhc.; 
insh·ucções e os pódetcs nccessarios. 

A eoncurrcncia ·foi extraor.iintlria, a c~mmissiio· 
de\"3 de lutar com ·as maiores difficuldades. · e 
hz ·tudo quauto poi:le para evitai-as. _Mas·u nobre 
deputado mesmo o confes;;ou, e é pura verdade, 
fosse 'lUal r.osse ·a maneira por que ella cortasse 
os ·emoaraços, ha.vla de pet força desagradar a 
muita. gente (apo'iados'

1
;· fosse qnal fosse o me· 

thodo seguido pol· el n, as quebta3 havião .de 
apparecer. (Apoiados.] Pela minha pa1:~ porém 
creio que ella empregou to.iaa as sna~ _forças . 
para bem desempenllar a t are!<L de qu@ ·fel m cum:
bidA (apoiado1), ~- do 9,11e ·deu COilt& do melhor 
modo que lhe fo1 p~sst\"el. · -· 
Fa~o estas consideraçõe8 em favor ·da ·com

m!ssao, porque ent9ndo sm· ist'J do meu dever e 
um aeto do justio;n., vi$tO como os membros que· 
a eompnzcriiu nenhuma ncces3idade tinhito de se 
expórem aos compromettimentos c mal<tuerent.a"' 
que lhes resultâr::.o de terem-:;e . presto.do A r.uer 
um aervi.;:o ao paiz e· ·ao governo, e serviço muito 
peso.do, porqlle em·verdl\de pelo (\ue·tenho obser
vado · conheço quanto fvi · atfficil .e espinhosa s. 
posição em q11e ella se acho11 c:ollocsda. 

Q11anto 11. designação· de· elegiveis, não· me J)a-. 
t·ecem hem cabidas as expressõe> do' nobre· de
patada. A·· eommissão, · n:>s apuroS'' em que se 
achou, · fonnon uma ··classe· 'de pessoas, ás quaes 
de:~ 100 accu&s: todos os qne 9$ obtivc;r.io achâo:se~ 
segundo . os estatu.to~, · no · caso· de suem eleatos 
directores. ·· : · · ·· ·· · ··.- • · · · ·. ·o: · 

Ha pois 1.tm circnlo ·não pequeno ~entro do •q114l 
podem votar ·=os ·aeeiontstu, :e· portanto não' se 
póde ·diur ·que -a ·oeommiss8o· aesignou nOJriée~ 
certos. Os eserupulos da commissão ·a . este res-
peito" ssi' ~o.e ·fotio•otaes; qü .. ilabendo·que·alg11ns 
aa.divldllos· tilncionavio ·apresentar--se ··c.mctidam, 
tratoa. de d·ar·ltce; ·o·1mmeco ·daJI:-acções ·n-
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l'ÍII.s p,wQ este lim, ,·isto .-<xuno nclles coaCQl'd:io 
t.ambem onkas qualidàdcs. . . 
. Tem-se ecns11ra:do á.·. eommis8ão~ St'.. p1·esi dente, 
por ter distribnido . lOJ acçõe"' por cac.La. um d., 
seus membros. Peda a·Jrnnqueza que e u· declare 
que os. membros, da conunissíio-hesitárão muito 
untes de tom,lrem. esta msoluc!ia. Fui Cll quem 
por ..... ezes combateu seus eser11pulos, fazendo-lhes 
v~r que em .uma cousequcni:ia do faeto_ d~ t~l-9s 
o .governo nomerulo para tão impOl-tantc com
missão o desejo de que se a.Presentassem. candi
uato~ A rlirectoria,.sé o j\llgassem acertado; o que 
llOr . isso era preciso. que se _a~llassem ~abilitados 
com. o. numero ·de ac.;ões Cl(tg!dR.S. pelos estatutos. 
. $o pois ..a.lg.ri.ma censut·n. púde deste. J?tacedi- · 
mento ·.~·ir 1\. com missão, dew' antes recalnr. sobre 
mim. ·Accrcsce· que hoje nem se pôde mnis.diz.er 
que .. a commissii<> não quiz estender o cit·cu.lo das 
pessoas com lO~ acções, pal'a que mais restr.in· 
gido . o uuutero ,mais facH se tornasse a . eleiÇão 
de· seu~ .;_ucmbros,_ tJorque a. ma\oria · destes _re· 
solveu. nao concorrer para os lugare..~ de da·cl~ 
ctores. . · · 

O nobre deputndo pela Bahia enteriil .. u qu.e o 
governo teria feito melhor, .se .etn .vez de· estatuir 
que cad~ socio para ser. vatndo director tivesse 
100 . acções, e:..iliisse wna cau~i'io .cor1·espondente · 
ao seu valor. Nao fat:ei dista q·•1estão, Si· •. presi · 
dente, talvez fosse com effo;~ito melhor; mas attenda 
o. nobre deputado que, postei se ncrcditassc que 
devia ser granJe .a concurreocia .de pedidos para 
n~~õcs .da estrada de ferro, niio se calculavtJ. que 
ella .chegasse a um ponto tal que. t1. eommissão 
se .visse forçàdti. a. niio distribuir esta .porção de 
acções em escala muito mais .largtJ.. . . . 

Accresce que, se não me falha a lnemoda lieste 
momento, tinha jã sido· aquella condição cstabe· 
lecid>l nos estatutos da companhi~ que 5e d<lYc 
o•·ganisar ·em Londres .para n estrada de ferro 
de Pernambuco.. . .. 

.Notou o nobre deputado que .cu . ti\•csse jubi
lado um lente da faculdaJc ·de dit~ito com o ven~ 
cim.ento de 1:200/i" por IUtnO, quando. pela lei 
de.l851, tendo elle quasi. 2'J annos de serviço~ 
cabia-lhe o de 2:0008000. ·. · . . ·, .. 

Eu, Sr presidente, hom·o-me de:aind.9. pert~n~ei.
ndass~ dos lentes, e sc . .nüomon·er nestes :m~os 
mais proximos, deve ~ecaltir sobl'e mi.m a iiltelli· 
{lencia q11e dou á lei.. citada p<!lo nobre deputa•! o. 

N<io sou pais-suspeito; ent.endendo por m!lncira 
d iversa a mesma lei. D1z ello. o scg11inte: 

« A gratificação que netualmcrite percebem os 
lentes e substitutos dos ct1rsos· jurídicos e escolas 
de · medicina :fica con~iderada como ordenado : 
mas nellhum lente (note bem n ·C(I.Ui.nra) poden\ 
ser jubilb.do com menos de 25 annos de sen·iço., 
E como se· isto; que paro mim _.já. ó muitp pos_i· 
ttvo, não fosse bastante,· contlnlm n. mesnut le1 : 
t( Os actuaes que requererem aull jubiln~ão, ou 
que o ·go'Ç'erno entender nüo ·conviL' quo conti
nnllm no .. msgisterio;serão jubilados; ~om o · orde
nado 'quo Ol'l\ pcrceb'em, ·tendo 20 . annos de ser-
viço.» · 

Logo, ·aqnelles ·que foreni j1tbllados antes· dos 
2á annos não podem go:z;ar do favor dessa -lei, 
porque não está preenchida a ·seu'· respeito a con· 
aiçiio de tempo . qiie <clara .. e 'terminantemente 
exigem ,1Ls .-.palo~.vraso.que . cite i,. e ,pottn(lto. ·.fli«>· tem 
o governo, jubilando-os, o direito • de ·-dar·)h.es 
mais. de .1:200R •. Ora .esJ;a.udo eltllCtameQte nest11s 
circumstan_ciiu'l o: lcrité'_a. qúeni o_ nobre deputado 
l'oferio~se, . não mereçõ .~c~nsúr:( 1\0! ·~er feito sóc 
mente a.quillo ql!e. a l~·'·m~ p·o;rnHttta. .. 

Disse: m&i,s . ;·o, nobr~t ,: depntad-),. qu~ .. ."o· .. mêsmo 
lente . .:estA a~ém •. distO. :depell!lendo ,a1nda · !la., e;
ped,içail ele uma. ordem· .par~ receber .!jeus. venc1~ 
men;.os_. -P~eea;~e· .. qu~ n~;. toL~x,~cta .·a jo[àr~ 
mação qne derao &O."Dflbte _4epl!.tado, ;porqu!3 o 
que. sei. de:exactQ ·é· ·que ' .o. :dito·. Iénte· icF~ou 

85 
contra. a mane.ir:a pot· quo sç contão -<lS -çenei
ment.os~ c :o··:;eu 1·equcrim<mto f<>i a informar acõ 
p1·ocur(\d>1r .. d<l c.oróa por . causa 'de. uma ·. bypo~ 
these, e vem ·a s~r a <.I c· se lhe mandar ooot.al," 
o veilclmimto proporcionalmenl.e na razaú · do ):li'· 
denaJo· de··'2.) a.nnos, e não na do dê 20; por· 
q•1anto wndo elle mais J e :10 S.11 nos parece 
darc.se· a seu ·resp~ito a mesm:~: ritziio peJa· qnal 
na. jubilação dnquelles que têiu• menos 'de ·:.o.·.an'· 
nos sa- ia~ o 'calculo proporcional 'tomando·pói· 
base, o o.rdenp.do marcado para os que se· jubiilló 
aos· 20 annos: . · ·· ··· .. ,_. ··: • ·· 

· E~tn· _ qnestiio pôde 'tal~ u~ · !ndo ~;~elo· menos 
de cqnzdade,; e por ISS?. des<.'jo resolvei-a co!ll a 
neeessarin madure~a . . . 

Quanto ao que o uollt·e .deputado disse ,:ela' 
t~vnmente aos ·p:<lresso,·.,s J.c instr ne.;ao p•·imn, 
no, lumtat·-mc-liel a obsen-n.r-lho que o governo 
exigindo que O!S antigos S3 ·rcgulnrisem, em~áda 
oiTcndcu á sua· .vitalicicdau.i uem a seus dil·eitos 
adquiddos.· t:Gntinuao professores ·nas. suns·res
pectivas escolas, ma.> para , gozarem de novas 
:vantagens justo é que se sujeítelll nos onllS que 
impõe ·o · regulamento · que lhes. dli. taes vatr~. 
ta~ens. · . · '. 

))is·se o nobre üeputnJo qt1c ·eu· hnvi:t· f<ito 
mru · em· dar a denominaçii:'• ·~ctual· de· coloni~s 
militares· a· certos .e.>tabelechuenlas · c•·eados <: 
mantidos pelo· ministerio do imperi:J; Observarei 
ao ·nobre deput:~do qu.o jít na· sessão ·do anno 
passado; l!O:' occasião .:lc discutir o orÇamento 
no senado, Cll · fiz ·. 'I'Cr ao nobt•e senador pela 
provincin do Rio Grande··. do Norte· qual a' :mi
llha opinião a este respeito. ·Declarei ·qua· cêu ton:
cordaYa em que 'llêto sii.o·propriamentc militrii·es 
essas colan.ias, que ellas não· têm ·a· mesma· n·a· 
·tllreza nem ' 'o mesmo fim · dnscque 03'·r:omanós 
fundár.~o cna ..Itliria e 11a Pann·orua·''eomc· o •.In<· 
tento ·do ' defender suas· fronteiras·. dC·'in-rasões.a 
que :frequentemente esta vão sujeitas;· que não 
s!i.o tambel'n como n.s c•Jlonias rnilitare~ quo ti· 
verão os reis da· Hungrin G os archiduques· :'tia 
Austria com o fim de estabelecerem: cordões sa
nitarios ; e q u.e nii•l · são finalmen.te d$ natu\-eza 
das .eolonias da R11ssia. crcaC:as, em 1Sl8· pelo 
con<ie de· Araktchief, com o fim .de manter: .. o 
exercito .em um. pe sempre respeitavel,· sem .a.., 
mesmo tem pa roubar · :Q>aços à lavoura. Slio co• 
},,nias que ti<tn nmil ri'nturezll especinl, .ou·.nntes 
mixta, particlpando·.um grupo da .. o.rga.nb!l()iio c 
sel'Yit;O Jll.ilitar, fuze.ndo a policia das ')ilatq.s e 
eoneOl't'endo para a .defesa da colonia. c havendo 

,out1·o grupo puramente a~_;ricol~. . . · 
. Este. nomD . p.orém foi dAdo nos decretos , q uc 
.e~~ab~lecerão taes colon ias, e t~[\1 sido ;Canse>:.· 
vado coustantemente c1n nossas leis annuj,\S. 
Nuo julguei .:tua valesse a peno. de. uma. inno
vaçiio n mudança silnplesmenta do.nome {apoia.
dos), até p.:~rqne, comquanto os colunas solJados 
tambem .. se .. entre(lü.em ú. agricultura, niio é .inc.
nos. _vordnde .q u.e est.aio adsLrictos 1\ disciplina 
militar.. · .. . 
· .l)ec}at"!lu ·o nobre deputado quo não .sabe 
a.ini:Ia .. qu.e .regulamentos sa U!m dado para . c~l&s 
colonias_, visto que os meus· regulamentos .~indã 
não .virão . ·a luz elo dia. Informarei .ao . nobre 
.dep!lt!tdo ,que , os.· .regulamentos · qu,e ·: .reJ:!em . as 
nossas -~lo Dias. militllTes coostão . .-das. collecçõei; 
de nossas leis, onde se a<ibilo impresso.s . desde 
o tempo do ministerio do ,Sr. marqué2; de Monf.<) 
Alegre;· Silo este~ os regul!imentos ~uo· ainda hoj~ 
vigorílo mesmo nas colon1as ·que eu· tenho crnado 
com as alterações · filhas · de circumstanl'liBs · e:s-. 
peci!les· das provincias ou lugares onde. se .deyiã~ 
reabsar.· .. ,. , : .. . ~ : .. .. 
~~w al~~s constito de instrucçõcs provi~· 
sorias,,~ne, -t~do ·,uma appli~o e ..aleatu:<j.
ramente )ocal, não me pareceu. necessaTlo. man~ 

.. daM:l!~<>· · o honrado · d~putadÔ: pe~·. :B~ 
... ,,._.,\õ··._ 
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8S SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 18~ 
"tra!-On tambe!D . da· reforma que fiz do con.sen-a
<ono de mnstea, e disse quo não fui feliz nesta 
:,-eforma, porque em .,·ez de um serl"iço havia 
feito um desserviço a es;;e estabelecimento. 

Fundou-se para isto o nobre deputado em 4lU8 
.o consenatorio fllra creado · sobre um plauó de 
loterias, se11do applicado ao 11eu cutelO e ven
~im~nto dos .Professores o producto das q ue ex
trahlssem, producto que eu .na minha reforma 

.-critiquei a() pessoal. 
Explicarei, ·Sr. presidente, no nobre deputado 

que quando JDe· resolvi a f&:ier a refonna dÓ 
4l1>n5e~·atorio foi· d~pois de estar c<inve:nci4o. que 
no estado em que elle s~ acbava 13 annos de· 
pois de llutorisllda· a sua creação e 7 depois da 
sua fundaçã~. não podia continua1· sem decahlr 
completamente e nullifiear-se. 

J,hnitad., eomo· estava a duas aulas, os meni
nos alli aprendiiio apena::; a theoria do canto e 
O$ rudimentos de mu>ica, e cbegavão a uma 
época em que a alteração da. voz lmpe<lia. os 
profe!!sores de continuar a exercitai-os nG. eanto. 
Era }~stamente a. quadra a nlais propria para 
apro,•eJtarem o tempo nas aulas áe applicação 
~ nas de m usica instrnmentsl, que allf não ha
via. Ou,·i · a este respeito p essoas. competentes 
na matel'ia, auxiliei-me de seus conselhOs e as
aentei em reorganisar a instituição, erellndo as 
au!a~ que se julgátiio :mais necel!sarias, e que 
~em da de orgã'?, de canto pa.-a o sexo femi
mn!J. de hnrmoma e composição, consistem nas 
de msl~m~ntos de cor\la. .e de sopro, ollS quaes 
se matr1clllao os alumnos segundo sua.<J vocações. 

Paro este ~m · empreguei apenas o producto 
de duas loter1as1 que com a renda jâ Axistente 
chega para as aespezas do estabelecimento du
rante alguns annos, dentro de cujo prazo devem 
correr outras loteri'as, cuja importanela conver
tida em apolices·. será sufficient.e para mant.cr·s&
~ conservatorio sem onus do thesouro. 

Disse porém o n ob•·e deputado: "Quem ha d& 
frequent:Jr ~s aulas do conservtdorio' Os filhos 
do~ ricos·? Não, ·porque os pais têm outros 
metos de l)S mandar aprender a musicn. Os dos 
pohres ? Tambem n!o, porque faltão cr.rt<Js ele
mentos para que lá possão ir ; .. e dabi inferio 
~ nobre . deputado que .. ha lacuna no systema 
adoptado. . .. 
. Contra esta proposição do nobre deputado 
protesta o numero de alumnos que ~uent.'l as 
aulas do con.servatorio. N:iio menos de 100 achã:o-se 
matrict~la_dos, sendo ti(1 do sexo maSI\ulino e 46 
do fP.mlDmo ; _e quando este resnltâdo apparece 
tendo-se ha tao pouco tempo começado a exeeu· 
tar a reforma, J)~rece-me que n!o deTemos jli con
deml'lal-11. R;efórco. o que acabo de dizer o facto 
de ~starem JIÍ clr;:uns alumnos filhos do conser
Tatorio, e hr6dos da chtsRe pobre, ganhando os 
melos. d& mnnter a sua ''ida. Assim cre io que 
~eil J.6 percebem 400S annualmont.e na· eapella 
~~penal, onde estilo empregados como çantores, 
!llem do qtte pode111 ganhar em difl'eren~s igre
JaS. Outros-meninos menos adiantados encontrão 
Jã um el~mento animador do seu futuro porque 
-vencem de f!S a lOS (ior mez sendo admittidGs a can
tar nos ebeios do cõro da mesma eapella im
r•al. E~pero pois que esta instilu.ição produ.'!tl ~ 
gum re~ultaào. · 

. O Sa. TJ.QUES :-V. Ex. esquece-se de ranar do 
r1o .Jequitinhonha da l:!a.bia t · · · 

O S~t- PEollEIJU. :- Tracquillisarei ao aobre de
putado qu.e me hollta .com este aparte, a1Jirman· 
-G~·lhe que recommeodar<!i ao Sr. presidente de 
·l1iDAI! que Jla parte da província que administra 
>eml>_r~e 1odo o cuidado em favorecer ess. nave
s-~· 

O·.sn • ."I:.\Q.VES:-Elle só tem . queriào euidar- do 
]lu.drry. . ,• . . . . 

O Sa. P.EDIU:IlU : - O nobre deputado a quem 
respondo censurou tambem o coutrac:to q11e eu 
fiz com a co:o:;panhla brazilelra de paquetes a 
V!lpor1 e ~ue pende da approva.ção do poder !& 
g1s1a1tvo. ' 

Reparoo. '! nobre depntaJo, em· pri111eiro lugar, 
que ~u bav1a "deapre%Sdo a cooeurreneia. Creio 
que o llobre depUtaclo fa2endo esta observao:ão 
esqueceu-se do que e11 diss-e e tal respeito na 
sessão do anno passado. O c0ntraeto dessa cóm
panblll é datado de :n de Dezembro de 1851, e 
tem de terminar em 81 de Dezembro de 18:i6 ·: 
a companhia tinha pois ainda dons -anno5 a 8eu · 
favor, e eu querendo intt-odnzir alguns melhora:
mentos nessa navega~o tinha necessldade· de 
entrar com ella em ajustes para a novação dó 
·~eu cont~to. Declarei que reconheda. parte dos 
moo.nven1entes que se davão nessa navegação, 
tz!3S niio podendo esses inconvenientes ser remo
nd!'S senão por meio de novos vapore~< de muito 
mator força e de maior capacidade, iria esta cir
cumstallcia. essencial sujeitar· a companhia a gran• 
des des~zas, a que não estava obrigada pelo 
seu eOiltracto. 

Outras eousas ·me ptlrecêriio necessarias, mas 
demandando todas ellas ·novos sacrificios da com
panhia, era forçoso que em compensação se ·lhe 
dessem no-vas vantag~ns, innovando-se o seu. con· 
tracto. Ora, o nobre deputlldo·sab!\ perfeitamente 
que nestes casos a necessidade de novação dP. 
um contracto exclue necessariamente a livre con
currencia. 

Observarei tambem ao nobre deputadv que n ão 
foi ·exactà a informação que teve de que a com· 
panhla achava-se reduzida sómente a dous mãos 
vapores, porque actu&lmente · possue elln seis 
dos quoes os dous peiores são o.; que ainda há 
dons annos eriio oa melhores. · 

Notou o nobre deputado como outro de!díto 
do novo eontrácto n·ão ter-se marcado a veloci
dade da mareha dos vapores. Nisto, Sr. presl· 
dente, ba engano da pute do nobre deputado 
porq_ue desde que no contracto se determina ô 
ma:umo Elo prazo dentro do qual deve ser feita 
a. -viagem redonda, tem-se eJti~ido o- que é essen
cial, porque para a realisaçao desta coridiçl[o é 
indis~nÃvel que os vapores tenhão a suflielente 
veloe1dade. D'outra sorte a ·condiç4o nito eeriL 
cumprida, e o governo terá o direito de mnl· 
ar a companhia· e de obrigai-a a substituir- taes 
tapores. Não ba pois no contracto a lacuna que 
vo nobre deputado notou. 

Disse tambem o nobre deputàdo que no con
tracto nilo se conslgoavilo os meios dscaes. Nilo 
!lei o que o nobre deputado quer dizer com 
lsto. . 

Eu procurei estabelecer l'lO . eontracto d,.: qu• 
se trata, tanto qunn&o permUtem as cirenm~tan
cias do .Paiz, as t!)Ddições principaes dos· .·con
tractos soglezes, e parece-me que · o gonrno llça 
por estAI contraeto artnado ('.Om todos os meios 
necessarios. para exercer a flscalisaçilo que ent.en· 
der convemente. 

Se <l nobre deputado se refere à segu!:&nça dos 
vllpores, observo qtte nennum delles p6de sahlr 
deste ~rto sem primeiramente sofl'rer um examo 
por pentos do arsenal ele II!~ha. · : ·. 

UliA voz:- Quanto ao asseio; O S . Sallladtw 
est.l. immun&>. · . · 

o SR. PEDREIR• : - o . asseio é-sem duvida um 
dos objectos sujeitos á 1iscalisação; Se o nobre 
députado se refere ·á · execução do contracto. ob~ 
seno que o · govérno, · não devendo mandar pa~ 
gar quantia .. alguma á companhia quando esta 
aeixar de cumprir as condições do ·seu contracto, 

. tem inqu ~;stioJ;tavel direito· de e~>tabeleeer os meios 
fiscaes que julgar 'mais acertado"s, independente
mente de clausul&a expTessas. · · . . . · 

Suppo'tllio ter ·respondida sobre · oi póntoiqlrill'-
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cip~es d<> discurso do no~~.a deputa 1<>. pela pro-
vlncia da Dabia. . . 

. O nobre deputado pela provioc:í.a d~ S. Paulo 
qu~ fallou I!Dl ultimo lugar tratou Je alguns . ob- · 
jectos concernentes à repart.içào a men cargo, 
que .hão .de ser por _mim tomado~ orn especial 
c.onndera~.ão : e. o mesmo lhe po~so assegurar 
da p3rte do meu. nobre amigo o Sr. ministt'o da 
ju~üça. , no que respeit.a a alguma;; cour.as que 
p~rtencem no seu mlnisrerio, 
. QWlnto {1. linhll. da naveag~o de S:~ontos e á 

s.ua e~tensão pelos portos de Ubatuba, S . . : Se· 
bastiito e I~fuape, i!lfÓr:rnarei ao nobré deputado 
qu,a tenho ja. em meu poder.:os esclarecimeutos 
de ·<_Juo carecia, e formuladas · as bases do res
pectivo contracto, cuja conclusão terminarei ape· 
enas m~ sej• possível. . . 

Tomarei igualmente em consideração .as refle
,.;õ>eS que fez . o nobre deputado pelo .Rio Grande 
do Sul na sessão de hontem, e as que prodnzlo 
o nobre deputado por Minas que "fti.llOil · no dia 
antecedente, devendo ·des.1e já observar-lhe que 
no tocante ti necessidade de meios pelos quaes 
se po~>•a mais facilmente ver ificar o p eso do• 
gencros cond~idos daquella provinci~ para o.~er· 
cada desta cidade, creio que a camara mumc.pal 
d&uú ãcea-ca deste objecto, sobre o qual t.ambem 
tenho ouvido outras q11eixas, as providencias que 
J)l.e . c;9mp~tem e que são de seu proprio interesse. 

Devo amda· responder. ao ·discurso de um l)O· 
llre deputado pela província do Rio d e Janeiro 
nn parte em que elle se referiu ao11 regu.lamentps 
dos ccmiterios, de, Disse o nobre deputado quo 
s~ndo .o go,·erno autorisado a elevar a:; ta:ta.s 
da · antiga tabella tão sómente quanto bastasse 
}}!Ira. equiparar a receUa com a despeza, vidto 
que -havia reconhecido um deficit, triplicoa e · se 
qundruplicou o .preço dos enterramentos; de sorte 
qu~ f~:~: deste objecto uma fonte de renda. Direi 
(!O .nobre deputado que não são exo.ctos os cal· 
eulos q_ue servirão de base á..s -suas r eflexões. 
. A prova; · senhores, de · que uão houve · essa 

graride diíl'<lrença de .prcços,é que pesando ·sobre 
ll ~mpresa funeraria,· quando· se fizerio as novas 
tabellas. e estando ainda ., por p~gar, uma divido. 
do 4:j():OOO~, o au.smento produzido pela elevaçilo 
das Ul:tas, tomando-se . pOr base do calculo a 
arrect~dação -:verificada na ·trimestre de Abril a 
Junho p. I?· niio chega a 24:000S por anno, quan
tia muito mf$rlor aos juros da · referida divida, 
que importào em 86:000S. . . . . 

Ora, sendo isto ex~,, segundo as mforma· 
ções que me forll:o oftlcialmente dadas, como se 
póde . nftlrmar que em vez de .e_quílibrar . sôn1e.r1te 
a receita. com a despem,· o governo e1evo11 tanto 
os preços que converteu o serviço funerario em 
uma tont ? de renda? . . . 
, . QuantO· aos preços dos diversos objectos ne
c:ess&"ios para os enterros, parece-me tambeàm 
t~r: l1avido exageração no q11e disse o nobre . e
J)uta.do. O governo o q_ue fez. foi crear uma classe 
dlaUucta que niio hav1a no .regtllrunento aDtigo; 
mas ellt$ cl8Si!a é sómente para as pe;;soas riÇas. 
que ({UÍZerem ter a vaidade de fazer o . enterra· 
menta de .membros da · sua ·ramUia:. com maior 
luio. . . . . . . . .. . . · . 

Quanto: §. segunda ordem; se o nobre· deputado 
a combi11811Se eom<&·:primeira do ugul_ameuto an
tigo, quP. l he corresponde,. então .ver1a que.,não 
houve. o augmento-·de pre~ que presnme.'. O go· · 
Vetn,o ." CStabeJeeeu .. :preçOS' ._parfa OS . OnterramenlOS 
desde: 2~ at~. , 3001, e assiu;J ftcou livre ás ·pes~ 
89~ ·Plais ,!)U menos abastadas a : escolha.d() ,que 
mai~ · lhes eouTier; além .:16-. .ba-ver uma condição 
~~{ll;'!li&ll ~la qual a · empre~ e. obrlgad~ . a ·à ar 
~st.uitamente ú . pessoas _pobres e a seus esa:avos 
aepulbtra;caUiio. e ·condu~·' . · · ' · . : ., . , 
_ Quanto. ao pl'eÇO- dos,. caixões -:mais -ricos •. actúal· 
me!lta. ti"xado,em.480ii.'oque.dizem.a.s inro~s 
~ que me : tenho referido é que em.· :vez.ue nJ:~por-

tarem ~Rl 1208 ou 13/)$ qu..n.lo não ex:slia o pri
vilegio da empreza., chegaviio a cu.stnr~800J e 
1:00011000. . . . 

s·r. presidente, devo concluir por aehar·me fàti
gado ; mas creio que pelo menos teoh~ procurado 
q.uanto ·é possível, mesmo por dererencia ao~ no
bres depUlados, tocar nas ditJe rentas pnte.l dos. 
sea.s dlscursos relliti vas ao ministerio do imperio; 
t\ sentindo muito quo niio v iesse á· casa U lll .· nobre 
deplltado por Pernambuco, que tambem se. occu· 
pou deste orçamento, nem por isso posso deixAr 
de protestar contra algumas das suas palavras. · 
. E oao .nobl-e deputado, tratando de uma -p en!JiiO 

cooeedlda ã -viuva do conselheiro Manoeoe, troUJte 
o ministro do imperio para a disellSsão deste 
negocio, e então disse que era me.lho•· que .o ml· 
nistro do imperio (que então poderia ter se!s ou 
se to anno~ de idade) dé3Se pensõeS a familias :de. 
bons servidores do estado, do·que algnmas que ~DI. 
sido concedidas por patrçnato. Nem o nobre·depu
taJo devia .fazer est..- aecusa.ção sem r,..ovas, nem 
poderá moõtrar .zue eu tenha si~o movido por pa
tronatos a praticar semelhan~es actos. (Apoiados.) 
. Se o nobre deputado entrasse no e;o;;ame deste 

assumpto, ficaria conhecendo que . de um anno· a 
esta parte . tres uni~s p ensões forão coneedida.s a 
tres p~Ss'?as inteiramente desvalidas, e e!!_~S factos 
fallão ma1s alto do que ~odas as declamaçoes. 

Tambem faUoa o nobre deputado -de dcspezas 
que s6. p<~dem, ser justificadas com o silencio do 
ministro. Esta allusão parece-me ainda mai:i grave, 
e ea não provoco, mas peço ao nobre.depul&do que. 
ao menos por consideração para. eom a.sua. proptia . 

. pessoa, ·haja .de . deelar9.r eom toda a franqueza 
quaes sejiio .essas despe:~:as, quaes os aetos d.o. mí· 
nistro do imperlo, cuja defesa só possa encontcru-·s<l 
no silencio. . . . .. . . . 

l'onho a conscieneia. muito tranquilla a 1·espeito 
dos meus actos (muitos apoiados), e estou pron'ipto· 
a defender.-me de qualquer delles sampre que fôr 
o.ccusa.do. · (Apoiados.) Não temo que o nobre. depu· 
tado apresente um só que me faça appellar pu à . o 
sileucio, ( Apoiad?s.) 

Voz)!.S: -Muito bem, muito bem. · 
·ALmrx:s Sns. D]iPUTAJ>ós : - Voto.:;, ·vqtos! 

· O SR. PRESIDB~n;: -Tem a p:1lavra o Sr. Araujo 
Lima. · · 
· O. Sa. AMwo L.IliA- : ·-Se. se quil l" vótar ced<> da 

palávra. · · · . . . 
. O SR. !'REstD Rt•l"T& : .- Tetn a palavra o Sr. Ri-

beiro de · Andrada. · 
· O SR. RiBtino· DE A.'l'oAAtH,:- E u niio cedo. 
. o Sr. Aro.u.Jo Llm.a.:- Ent!io nilo codo. 
,·sr. -presidente, reconhecendo que a cnmara. est~ 

algum· tanto saciada da. discussilo, desejaria cu 
nlro tomar patte no debate sobre o or~r.mento, e 
tanto :mais q,uanto nii:o me acho dlapo!SW· a occu· 
par-me · preetsamente . d!L!J mater!_aa ·que fazem o 

. assUlllpto delle : ·todavra. J 11. que nao é po111:iv~l •qae 
· seja satísfeita : a vciutade da caroara, apre'l'eltar· 

me·h ei . dê. pala:vra que .m~ fo i dnda, miiJ.s com. o 
fim de ta.zer al~~as. lige1ras obset'fii<;ÕetJ'relab· 
vns : ~ - JWnlta·provJncta, do qu&·de occupar-me das 
muitas -e -\-afiadas ma.terias qne se achão compre· 
hendido.s no orçamentn, . . . · 

Antes que faça semelhantes observações, é · meu . 
dever dar uma brove rc.>posta no nobre deputado 
pela Bahia~ · 

O · S1\.· Fsan.u:: :- E ' cou;a vellia. 
.· O S.a. Alu.uJo Lnu: --0 nobre deputado· pela 
Bahia. em 1lm dieeW'S9jã. bastante velb:o, e-ao ~tual 
nio . pude. responder porque se niio oll'ereceu; ~
Sião , refáio.se .a negocios do Geará; censurcu o 
presiden1e daquella provincia por,.-nameaç&.:; ·que 
havla:te~tõ de otllciaes d8 guarda nacional. · ·. 
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. Ora, dcput:ldo pelo C.eaní, con·e·m·e :l obriga~o 
de remover as suspt>itas qne desse discurso jiod~-
1-i:io deri\·a·· sobre essa deputação; Algucm póder1a 
~r(r qile os deputado~ do Ccarâ não undo·talwz: 
:\ ·precisa coragem para deçla1-ar-se etn ·opposição 
n esse presidente, ou ao gabinete que •o apoiava. 
ju.lgn,·ão a proposito insinuarem censuras .desta 
ordem·: foi· simp!eSIDente· pa:ta ·repel!ir essa. pre
silmp~ltO ql\C dei um apart;; a quo o nobre deputado 
r~pbcou algum tanto magoado. Disse eu. que n~o 
baviamos l!neommendado ·semelhantes eensnras, e 
que D>lo :ts ngrndeciamos. O nobre deputado; po
rêm, entende-11 q11e nós lhe disputavamoso direito,,_ 
oomo -representunte da na~i'io, de occupar•se das 
mais pro,·indas do imperio alem daqu.:lln que o 
~\egeu. 

·. A este 1'espeito o nobre deputado uão teth a me
nor ·Yáz-Jo; nao era: possi.,.el que no esvirito de 
nenhum membro desta cnsn-esti-vesse umn opiniilo 
semelhante·: a -camarn é ·bastante illustrada para 
n:lo du-vidar da compctenéb de qualquer dos seus 
membros pi\ra se occupli.r dos negoctos geraes do 
itnpel'io. 

O nob-re deputn.do foi a inda mais adiante ; d~plo
rou a c.rtente co1·diale que na sua opioiilo se dan1 
e'ntre n d épntacão dn pro..-incia do Ue_ará e o rcs
pecti..-o presidente. A semelhante respeito, St·. pre
.sidcnte, devo notar qun desconbeci· ·o · honrado
meu• bro, que ·ê tão lido nliS thcorias e ·tão visto 
nos pratica:; ·do . systema · repa:esentat.i\'0. Entendo 
que não se póde levar a mal, que lWtt:s é ant grande 
bem, ·esse accortlo cordial, se é que elle existisse. 
Não é -por ventura uma das bases do svstema re
present.nt-ivo- o- goven-o das n~aiorias? ·Que outro 
meio -temos nós de verificar as maiorias- senc'io as 
elei~õ~s, -as rematas, .a assembléa geral c · ns ns
sembléas ·provinciaes? Se islo é a ssim, COillO se. 
pôde levat· a mal .que um presidente de provincia 
esteja de aceordo com uma deputa~ão, assim corno 
qne un1 1ni.nisterio esteja. de accordo com. a maioria 
de nma camara? Julgo, portanto, que esse accol'do, 
no cnso de que. se désse, .n1io _ern para deplorar , era 
antes uma eonsequcneia necessnl'Í'I do s\·stcma 
representatiTo. . · . • . 

' M ns, Sr. pri!sidente, eu quero t•·anquillisar. o 
nobre ·deputado a elite respeito,· Quando apoio 
(iallo. :com relação a mim, nã,o sei qual é .il opi· 
niilo dos meus illustres collegas deputados .Pdlo 
Çeará) um presidente, quando apoio um.gr.tiinete 
qan.lqner, p.lr este facto ·não me faço solidllrio 
de todos os actos dP.-;se presidente , ou desse ga
'hinete: niio approvo s enil o a totalidade dos aclo:; 
sem que dahi' se infirn que muitos delles ~~~ 
possão merecer a mlnhn t·epro,·açilo. Assin1 sac· 
eooe com o prcsi.lentc do Ceará. · 

RclconbP.~o com -praze1· q_ue a administração dcase 
presidente tem si(lo sábta, tem sido moderada 
wm sido pro.,.eitOSI\ tl. provineia. Reconheço quÓ 
e&~;as nomea<;ões da. S?llrd~ nacion&l a qu11 o no· 
b~ deputado so refor1o n·oo n1erecem o. ccna~u·a 
que se fez. EssA officinl de que o ilob1·e depu· 
tado tratou e digno do posto que occupa, ~9Sim 
como ba ouü:os muito dignos cearenses, tão dignos· 
como elle de occupar esse posto. Entretanto de,·o 
confess~r que . não merece a. ~inha npproV11,.ão 
a. manem1 por_ q'll!' esse prM•denle . s;c_. h a · por,
tado na. organ,saÇ>tO da guarda nacional. -Ente11do 
que esse delegado 'do goyemo imperial devia. ter 
~ado · uma solução a esta ma teria, qualquer qlle 
ellaf~. . -

Bem Y•\. portanto, o iwbre ·deputado ·qne · es~ 
.accordo co1-di.al nào existo!,- pe_lo meno" de minhá 
_1141-te. . . . . . . . 

Niio quero, r.eJiito, dizer. com is~o -qae me col
loco em oppos1\iio a esse-presidente·: ,tanto ·mais 
~?a!!d<> co_n!lUl' que elle . está· para··de1xar ·a pro'
_ .... Jncm do Ce~, e· a csmara comprehende ·bem 
;que não_ b.aTerta bastante _cln'Rllieirismo; ·· bns
&ante dtg1lldadc -ns -deputação-·do Ceará 11e-- tr-1-

t-11sse ~e oombàt~r uni- pl'~id~•ite que -Mnsla (}t\tt 
vat deu;a r a .mesma provmcu1.. · · · 

Digo isto..:_ simplesmente para que o nol)re de· 
putaào se n~ persuada de que ei.ist.J esse aecorde 
t.ilo cordial q\ie · elle deplorou como ·um mlll; 
di~. isto simplesmente para exprimir as minhas
npln1iles · c~m franqueza,· franqueza que não pôde 
ser _por fonna alguma estranhada qnando po1· 
semelhante maneira me tenho expressado em car· 
tas e face a face para com esse administrador. 

Já que -estQu com a. palavra, Sr_ pl'esidente. 
a-pro~eito 1' oceasiâo para ·chamar a att~nçiio do 
nohre min1st.ro do. fazenda sobN um negoeío ·que 
interessa a -província do Cciarã; e em que mé pa
rece quo assiste -a essa provinc\a inteira i ustiça~ 
A cnmnra ~abe que ns thesourarias do imperio· 
se achAo dividido.s em div.Jrsas ordens, e estas 
orde11s em· cinco classes. ·Ora, acredito que para 
s emelhante divisão a base que ·se procurou · fa
rão os rendiJ!l_ento~ das _respeetiya.;o. províncias : 
mas entreto.nto .,.CJO - que a pr:-o,·•r~cm do Ceará 
tem, menos devidamente, a ·sna thesouraria col
loenda_ em quart-a classe. Obs~rvo que, s~u-~do 
n reee•ta· ql\tl pcrt~ncc ãs ·thvcrsas prov1Dc1as. 
qtie ·ronnilo a quarta c1!1SS(>, se vé o seguinte:· 
n o cxcrcicio. de 1856 a l~õ7 ó ortada :\ Teceita . 
do . Cenrá em '215:0008 · (devo declnrai· que des
preso ft·acr(ies de menüs dti conto de réis), ' a de· 
Alllgõas ·em 168:00011, a · da Parahiba em 127:000/t. 
a d•• ~ergipe em 92:000$, a · de !\{ato-Grosso 
em H:(I()OS, e a de Goynz em 7:000SOOO. · ·. 
· Ora; l\ -vistn ·disto não comprehemlo bem ·a ra
zlio por que a minba pmviJ]eia s~ lichá colloeada 
na mesma classe em que ·estilo outras que lhe 
Jicão tão in feriol'eS em rendas (apoiados): sem.P-
lhante injusti~o. sobe de ponto r.çnnpnrada com·a. 
classdicaçiío ·que fez o governo de certas pl-ovin
eins: n próvinda de Minlls-Geraes,- por exemplo. 
se acha ccllocada em ter:cira classe, ao p nsso que 
a receita no. exerci cio de lS~ a 1857 é 'de 3~~:ooos. 
pouco mais-- de lOO:OOOS acima· do Dearà. · 
' O•·n, se o goYerno ·entendeu 'que· á pt:;'lviricia -'o~ 

Goy.a7., cujn rec~it:. é de 7:000$;·pooia s er colloe'nd4 
na classe do Ceará, não se·daria milito maior razno 
p:ll'l\ que' se fizesse elevar a thcsottrtlrin dó c~m~-.. 
de 4.• para 3• classe, a :Par de Minas"~ · · : ·· · 

O Sr.... IlEs ntQUES:.:_ Go,·az tem suá ,rozdo espe-
cial,. que é a sua distancia;· . · . · 

O Sn. An.wso Lnr.\ : - Ainda mais palpitante s& 
torll& o. injU&tiça feita à -provineia do Ceaíú, reco•·· 
t·endo-se aos dado~ estatísticos ullimos da receita 
e despeza do impel'io. Dos dados estntisticoa ultí·· 
mos da receita e despeu das provinciae do lmperic> 
so Yê que no oxereic!o de 1851. ~ra llSM em oito me
?.es a receita da província do uearll rui de·l80:000/l: 
vU.se mais que a receita da província elo Mllillll rol· 
!lesse mesmo espaço de tempo de 1:-l:l,OQ()$. Ora. 
julgo que nilo me ornato da verdade, clizendo qt1e 
a rcceit'\ provavel do tempo que tal~ ~ara com
pletar o exorcieio terá a mesma PfOPQr.;io, liendo 
port9nto natural que n 1-ecelta.do Cearlk seja aupA· 
r ior {\da Minu-Gerae&. Sondo Isto exACto, e sendo 
a ' baso da elaasitlcac-tio das thesourarias em regra 
geral 1> . nnd•mento dBS · ptovinciu, sustento qne 
nenhuma razão existe para que a provincln do
Minas tenha a sua thesouraria --classificada mn · 
grão saperior, á : do -Cearã, ·,e ·que esl.ac deYe sel" 
elevada à .- 3• classe. . · ' · · · ; .: . . ·. : . . . 
· E ,' ·sr. ·presiaente, · devo ·acerescentnr' que,. 'em 

.;.-irtl1de ' <le · cartas · reeebi~s cde". ilmpt'egados."do 
tbesouraria 'da Jni'nba ">provineio.; soo. inCc)rmado 
que a receita do Cearâ I'IO·pre3énte exerticio '\'ai· 
muito at1!m de .'&10:0008; o; qoe· '1lilid.-·mais . f<irta· 
1~ •os direitos d·a. ree~o da•m.inhn prodilcia 
quando ])ede a ·etev~ •de·eategoria :'da --t~ou:. 
rnría rt'speetiva. Não ·psssOI~· · demaitr· o ·govemo 
ha ·ponco tempó-·o ·Par.!/ 'para·a ·'.lJo'· cla'sse·'na· or
dem ·das· th~sourarias, ·sem: dli:'Vida'•pelo :angmepto 
de ··sua recetta t No nlesmo -caso se·acba·~a ·Cevã·· 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1610112015 09:55 - Página 16 de 16 

SESSÃO EM::-:7 ,DE AGOSTQ DE 1855 89 
llogo • . pois , .aos. ·Sra. miui,slros e ao. nobre pre- ., cidade, ·e como, acredito que em t..•mpo· _oppor
si~ule "elo w~elho que wme_·· na wnsidl!ração . t~no ~Jle l!ade v!r ao. e:·nhe"cim.ento .to cpçpo 1~ 

'4e'Offita· ..as .obser-vações -'qUe ' lhes acabo ~ fa~er, _gu;lativo, sei"á então oeeliSlão asa da de .. xammarm011 
-.. -'dellrão"'fa'fon'l'elmeote a preLençilo dos empre-- isso. · · · · · · · . . · , ." .. · 
·ftdos. -da · tb~IU1lmf ~ -ceam, -qlie· jutRO .. · ser , ·L~Ite.i;m;& •. Sr •. presidep~~; em q~~l,:•~- b!e~es 
·ftaseada ~m ,.,11orosa Jll&üta, "Ao·-menos · refatíYB... . r e:ftesões, . a.o. circulo · estre1~ de minhá V•'PVl.qcl,Q,, 
· ·o · Sli. APmoiii . Guúú.n~ ' .;..;. Apoiiiao · · . _no .. . q__ue.: · ac'r~~ito . qu_e .~·ou · . ~Ji( .. a. ,rõ9<oa~, .q_u. ~- -ll 

·•· • • ~ J • • • .~l~!Ç40 _ . P.Qr fllfC~OS, 8!10 081nter4!$~d~s ;lo~-
• ·.O; ,$~. A~VJ"o. Lnu.; """7. Sr,_prea•de~~. ~Ilha· lldades. Alé m ·de que, $r. presid~nte, .'~., ee49 
<ile ~uer .um qu~1xa .co~. xelaçao. ao .. s"!"~ · min;stro conta-se· q~,te. teren1os nesta casa uma, li) i .tão im
'~o ~mpeno, ·ma,s , :u:r~•.to q~ ·1i>· Ei .. J!i <Jea ,,ar- · ·portonte •em que · se fixãn ' todas as 'attenções .. _ 
~~as. .. exj>Ueacões a 1$pl.'1to do . gue, 1111 te o.- 0 s F · . ,.. · · · d" · .. · ·· · 
··cionàtâ"dizer•: e · moitrou· ·que · não ··hnvia·.,eum- · . . • ~· _J;:JUI,\Z_ • ~ ..... _pr~~so ~m.r~me ~o c~ntra 
,ptilto -as ,djsp~~itQCS d.as,.lCJS, mJl.!ldando péRspas ~-· ~0~11~·.,. · · ·: • • • ...:. . . .. :. • • .- ·: .:., ·; ·.-.'--
"bàbilita4as para ~ "fim )I~--~~anunar .aa .ea"!lS.'!-8 'O Sn. -~u.ro z::~vA:- ··.' que ~: :_t~nh_03<1:
'das aeccas ·e,m .. var1~ pro~rnc1as .do no.rte, -~•ID · ragcm d e dtatrah1r ne111 ~u~b:o attençao, !letllda 
4»1110 4e p~])6r os remed•os, de rempvél-p s, .. em • camara; para outw--u:nní:ipto~ ·a& óctas1ilo - se 
:na:tu~e 'c!eJor!;B ·maior. ,Nlio ~b:o dli\·~aa . e~ : m~ o!!'er~er m~s . . ovpo~UI).'! :~upat·me-hei de 
~i.tar .. ns· explteaçõea ,de. S ,- :E:t. 'mas-. ~ii.o:. po~o tanW' questões que têm &qtll SldO 1evantádas. 

• ·cte.~arde. pedfr a ·s~ ·Ex. qu~ co~ o ~e~_anc;>. des~ ·:o · SR. FE!Uú:z: :....:·E · então tleari: "pár& 0 :a.nn'o? 
~elo procure executaras dtspos•çõel! 1-egtslattvasa . . . : . .. . .. " , .. ·.. .. . , .... , . . 
"semellutnte · respeito', sendo· ·que .isso ·e ao .maior _o Sa. -A.Rf!u~o Lnu: -Se v1er ll!D.II, .. d. issoln~ 
i ntere;;se para taes províncias: · . . · · · · · · cao · · · . . . . .. , . . . . . . _ . .. . . . ,,_ . ,, 

- · O Sn. FÉntu.~ :--'- Isrio pnra 'cU e ·é sêca e niio 0 Sn; JfEllltM~ :·-Isso ·é ·Jnevi~v~ . S~ naó. pas· 
~- <Saro ch~&era, · . . , " · .: : . ·. · . .. . ... , . 
. o ' Sn. ia.l-uJ~ Lllo!A : "-:-Ti~bá ~in bem ' Sr: jire· ; . (} .SB, • A:RAUJ~ ~!)LA.~:.....; $e. f~r ~qssi\-el, ,m!)US 
aidenle de fa zer algttlnàs r~1lllxõés·~m ·rebçiiCJ'âs·tã·- ~enho':es~ ~~~~·~es~r!!1 . -~ dt~nttmf!n~o ,~tn qu6 
nfas; ~á!; .esia "materia ·está f:ãO• retirada. âs V.is- :::C"fu~. ~UI tas': ~ri.a.!l .. !lQ,Ul .. fX,POS~· ,T~n~. 
·-tas :daquelles -que ;podem ter Jnteresse n elln,- que . ·.. . · , . , : · , .. - .. .. ., · · .. .. . 
611 :verdade não sei a -que ater-me . .A.cr.edito:qcu <~ ~R. ;HO~A .pe.de -0: :6Jlc;ertaQ1ento da diseuli-
JIIIIl .pro~eeto .que. havia: .sido. apreseutado .. primi- sao·;., é. approv,ado ... , . ·. , , . ·. : · :· . , .: .. _-: · · 
.ti.'fa.li..ente . e :~m Q.~e ,figura um honrado iJ:le!f~bro Posto ·a · votos ·_;;. adopttfdO<· o. orçamento : gênil 
.deSta ~sa nao, foupprov~do ~lo .;.o,:er no ; Julgo do :impel:io.:·ll ~tovocfa:·a- emenda· dó Si'.'Feri'az 
.q~ ~sse negotlo l>el!~~ d? ex&.me de O!ltras ·com- e outros a poiada na sessão ·anterio·r.···· :· .. : · ~ ' · :, 
--~~e~. te~·i2:aeJ"bu~fda~· .· dado . ao seu . tra~ . 'o ·sl!: :pnisiiíE<"n.i~:Est~:bpiicitiid:a .:.;vqia~ 
llà1 · : · · · . P . "d · · .·· · . . · do .orçamento, e vat-se· submetter rã eons1deraçao 

S!! ;_me .fOll&ll f ermtf.tl o .. ~JSCI.ltiT: ~gumns. dts- d a -easa'<l · ·reqúerimento:ae ordem"que 'exls~e' sobre 
JI!'S.lço~~ _.dQ ~ P!-'OJecw ,de ta:nr~ .9.e: _que ... _!al!e1 .• .. eu a mesa e qne·· deve ser ."9:ot iido' aoies'do'projeeto 
d,rla . q~e ~a . s~rte do Ge.a1-á fo\_ mpr~r~adn~. Sen,do de" OTçapJéri t<i ser: submettido i\ com"mi'ssão d e 're-, 
a -t.mta . ~un1ma dos madapoloe$. ordmanos q ue .!ac~iio. '(Apdiàdos.)· , · · · . 
allt ""lie · "Jmportiio ·de 60 = .; por "jarda; ·o no'fo . · • :· · · , •. : :: :: · ·, · ·_., . . · .. . ... 
JK'Ojecto elevou-a a 75 rs., sendo .i~.al para to:- _ J.~SC) .e .ent_r{l .. CID discussao · Q seg"-lnt~ .reqae, 
:doa os -t~rod}letos ·àe. aem!lhante :·qualidade; .o .. que n mento : ... : : : · , . : .. . , · · : ., 
..-edu~da umcamente em . . bene.limo_ daa provJnm~s . ,. :R.equer enl.'S · que sejão d~tacadaa . dQ" · oroa-
que tmpor~o os produetos re!cndos de quah- men·w, · depo1s 'de · a ppi:ovildàs ·em ·a~::di.seuSsão; 
clade super•or • - · · - .. · parg, se~~DI con:v~r.ti~as elll. _!'esoluções .separl!odi!-S, 

O Sa. FERR-A~ ,dá um . np_at·te. . . . mv. p~•hdeneias· dos arlf!. lo; 16;11'; . JS;"l~;·. l!0,-
0 sn. Ani~~õ -L{ii~ ~·~ ~n~ :-m- rs: é 0 mi~· ~p !;;c':J~~· dos· arts.· 21. e 22 apptovad~s :m: 

mor:~. :P'Ir~ ,.aquellas:pl'9.v.mcJaS.· q~ . import.iio . • .. . . .... · _ . .. .... , . . . . ·. . ~ · , 
o .aada~llio de qualidade superior é um ben e- · «· Sala. das .· ses~KJes, ellt 31 d~, Julho. de. 1855.-
6cio. G' disposlçilo_.da ..tarifa• porque -!oi mais. fa· C<N-neiro · de Campos. -F. .· de J>auza · Santos. """': 
.. .o.-.nl, porém -para ,o t;earâ foi isao. ,um .mal B. A. de· 'Mogulhl!es T~ues. '- C; Mm~s de Al· 
im111en10.... . · . · · meida • .,.,... :A• J. · Hennques. - J:. J:. · dD. Cunha. 
: ô· sa. :F&rin.u:": _ Estli en'aauado. .,-.f . .4· •. Sal~ita •. - J . J. d.e Lima e Silca SIJ• , . . . . . -:o . . _ . bn flM . >l . 
. 0 . S~ . ÁR.i.UJO. ~ ! :..;;, Eu creio qné ~· Cll• :&: .jUlgado:.diacutidO o requerilneDtQ • ... 
ea~to, llao, está 113· nnnba .parte, o eu :pOdena·tor- · . 
DC~Ur aó :lioni-aiio membro =~ -re_prtaen~ -do .P•>sto ;!l : vo.tos . ~ : approvado, . meJ\OB ·:Da· _.pa.rtc> 
~m~íc~· :de .~nlllh'~: pro~~i~ 'que se :q~e1xa de que_ manilo, l!e~rar . o art~ 19. . . . , 
-el"ante· medllla...a acred't.o nue-naaecnuernue ·.. · ' · ·· ' · · · · · · 
MiJO. ;a. l~.' dó, .h·(!nr&dg ~prç" .n4Ó" podem .IWIPB.111W. :DI!: LE.lll DB Alif0BTI7..lÇXO · 
~~ de .. s~,.alg~a aer ~s1_1pepçr:es ~o .conhe. · · · .. · · 
~e~to, .pratiÇ!) clo : co!Dme~·~.,. . . .. : .· . . , : Ent"' , em 2• .di"usello <Lirojeeto . u . -140 çle 
. · .n.:·g_a·,. "'-BR'·· •.··-'.·Por· . -~6· ·d~·i""'o ·' da ta- 181!8, gue ·_disJ:Ien8a .. aa léls"' e' ·aiJior,ti~Ç,ão· em 
~ A "'... A~ ~.c.. o "" ra.~r "da . .rmandade. de Nossa· ·Stahom . do .Rotm-

..Ull; de .. queo, falla··o 'I!Obte · deputa o .Be facilitá ta rio ·c1a· . Ereguezia ·de· Santo· Antão, 'cdá provinoia· 
.dasses-·pobl'es" lfor:neeerem:.~~e -d~&!'I!S·. fanndM de de: •l'erúamlíu.có; pam -e:o_utiàua~.-a po,&&uir~o te~~ 
melJ!or . qualid~ ~uando• etta<'il'ó:-· reduzidas . a reuo· g_ue . em 1700 :lhe foJ : -doa@ pelo ·captt.ã<Htlor 
J;:ilStarelli' ·é!as-de· .. ;nfimaa·'qli&lidades::· .. · · ,. ' ._ , , An'taino' · Jaeob 'V-içoso e :sua mulber:·D. ·Manoel~r . 
~ o :sã.- AUGUSTO. r1.ciilvmlc.A.1:'..,...:·,o: cOJPnltrciQ da Coileeiçjo. T.orrea Galindo,· • . -, •; :: . 
~. Peri&otnbuco é da .Pü;allyba. nc.'·iár,iW :u cal- . E' appr~va.do . e passa ã . 8• . discus,sãp: ... ·· · " _-· 
tenle"esaa;~siçãci.~, .. : . .. . · :· , . . - · . , . .. . . . . . ...... , . .. , 
• i~ fls.· AJlAUI~ .LJJu-:- ·Poiu oommércio-'-do ~~~~~ ~~~E ~s ~a~vJNc~- DE'"-~ANT~ c:~:rm~ 
~:~:~~~-~~~~~~,:-~- -~~~ ·:~~e_.· .r~~~ :: :-. ··~· ·· ·: ~-~? ~o .. ~~~~~.~ -s~. . . __ _ 
. . -l'r.e~ia. Sr. preaide:llt«,. r.zer. 'JIIois •aJguiiWJ Eolra em 1• 'di!Íeiluiio o segi:rlnte projecto n. 9S 
AIIH•~ IIObre tste~ obi«to.lP88 .COfll0 · (,1pro- ao . '-liDO · ·~-~:- . •. :: • : ' . . . 
jeeto de tariC& ainda não teve ll devida pubü- cc A usembléa legislntiva resolve: · · · 

~~L ~ 
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· " Art. l.Q As divisas entre ns provindas de 
Santa C11tharina e do Rio Gmnde ·ao Snl são o 

· ·rio Mambituba, o · u.noio das Cont.as, a os r.ios 
Pelotas e Uruguay. . . . . . . . • . . • . 
:· · «Art. 2.• O governo determmaru, ·depo1s dos 
exame& · necessarios, os limites entre a;; Jl.rovineias 
dD Paraná e de Sa.nta Catbarin~. SUJ~iando a 

·d~marca~ilo que fizer. á a.pprovação . do · C()rpo !e· 
·gislatiTo. 

·" .Art. 3.~· Ficito · rel·ogadas as leis ~m .con~ 
trado. 

« Sala éÜI$ commissões, 21 de Julho de ls;)!,. 
- Ba1'1'Cto Pedroso.-Riõei1·o da Lu:.- Ap•-igio 
Guima1·<Tes. >~ · 
~ : .. Posto a votos ê approvado. 

F.l >OtÚ;:;; .t · co::w.>.~.xtuA DII PA.QUETJ>:S .. : v i.:ron 

Entra. em 1• discussão e . ·sem. dellale â a ppro
vado para passa.t á ~?•, o sagniute proj e c to n. 59 
deste anno': · · · 
. . « A :J.SScml>léa geral legislati >& resolve ; 

« Art. 1.~ Fica approvado o contract.o que em 
data de 2 de Janeiro. do corrente anno !oi e<:le· 
brado pelo go>erno. imperial com o gerente da 
~ompanhia . de paquetes a v:ipor par~ in.novação 
do q ne ·regula o servi{\O dos mesmos .Jlll-Que.tes 
entre a cõrt.e e divel':ilos portos do imperao, assim 
do sul como do· norte. Ficando igualmente appro
vadas -as condições annexas que ··baixàrão com o 
decreto do governo n. 1,515 de 3 de Janeiro 
~.este . a~no, com. as modificações que se cont~m 
no3 artigos seguwtes. · 
, « Art. 2.• Fica supprimida a parte da . condi
cão· 1•, relnti>a á isenção de poderem os paquetes 
~ei~ar de entrar nos JlOrtos das .. provincias . da 
Parahyba e Rio Grande do Norte. . . . . 

<c Ât't. 3.• A companhia, de aecordo com o go
,·erno, procederá á lotação do numero dos ·Pas· 
sngeiros que póde conter cada um do3 pa~etes, 
não se podendo admittir maior· numero sanao em 
circumstancias extraordinarias. : 

« Art. 4.• Fieão revogadas todas as disposições 
em ~nttario. . · . 
· " Sala das commissõe3, 25 <le Julho de 1&5.
Almeida ~ .AU.uq~.<erq...c. -J"i6.<~1o.;_Silt:a Fel·
r-a;. » 

O Sn. At:GUSTO :o& OLinaiU. r equer dispensa do 
interstEcio afim de que este projeet.o \)aSSa ser 
<lado para 11 ordem do dia de amanhã. . 
. O Sn. Llvn.un::::..'TO requer urgeneia para que o 
mesn10 projecto entre já em segunda discussão . 

E ' nppro,·ado o requerimento do Sr Aug11sto 
do OUnira,· e rejeitado o do Sr . . Livramento,. 

l"niYlLEOJO A. FM~~CO A.~O~IO rE.l\EillA ROCI~A. 

Entra em 1~ discussiio, e tambem sem debate 
t! approvlldO pora. pllasar á. 2•, o seguinte pro· 
j ccto n. 5& A deste auno_: 
·. " A nssembléa geral lagislati'l"a rosoll'e: 
· « Art: 1.0 F'ica approvado o privilegio exclusivo. 

concedido por decreto n .. l,l.:l7.de a.ae Fevereiro 
de 1855- a Franci!!,CO Antonio Pereira Rocha, para 
4ebaixo das condições que acompanhao o. mesmo 
~ecreto,. estabe1ecer no port.?- da ·capital da. Bahià 
uma calt: à llàle1·, e· sem. v1gor as disposições ~m. 
contrario. . , . . . . . . . · ,. . '. 

« Sala 'das commi:;s<Íes, em 20 de Julho de 1800. 
-;-Sil!Xl Fe1,·a.z. - Vil-iato. ». 

PatVlLEGI O A P'REJ)EIUCO AUGUSTO I>E OL t'\'EUIA. E 

F BEI>ERICO .C.Ot.TLON • •:t . : , . :' : 

Entra em l• discussüo o segliiiÍt.! 'projectO u. 5S 
deste anno: · . 

. « A ~sembl~a··gerál!:;legis1ati "ll: resolve.: 
«. Art. 1. • Fie~ approvado o pri \'ilegio exclasi1'~ 

conctldido pelo. decreto n. 1,511 de 30 de Dezem
bro de 185-l . a Augusto Frederico de Oliveira e 
F.rederico Conlon, debaixo das condições que acoa
panhão ao m~>smo decreto com as seguintes alta· 
rações: ' · · 

« 1.• O privilegio rião comprehimde o 'serii'ço 
dé·carga e descarga .dO'S navios. ·· 

« 2.• O serviço prestado ás embarcações . de 
guerra . nacionaes e t~<\nsportes do estai!() seriL 
gratuito. 

« 8.• As regalias concedidas á oompanbi.a não 
p'rej udicão a.s dispõsições dos rego.tamen.Os ftsca~. 
sanitarios e de policia do porto respectivo •.. · · 

« 4.a O prazo de que trata a condição U., a~
rifa do preço do ser:viço. de que tr~ta a condl
ção 5a, a estipulação de multas d·e . que tra~ a. 
eQ'ndição 7•, ficar!\ .~ c<~.rgo . d\l ~overno sob in
formação do presidente. da ·pronncia respectiva. 
se fôr neeessario. . . . . 
. <c Art. 2.o Fieão re\'ogado\s as leis. em con-
trario. · 

" Sala das commissõcs, em 21 de Julho de 18.3:). 
'- Silr:a ·Fe~-,·a:.~Viria.to.» . 
·. Não havendo .q_nem peça a palavra, fi~ a. dis
cussão deste proJCcto ' encerrada, visto não haver 
casa para votar-se. 
· O Sa. F. O.::·uvuxo· (pela. ordem) requer'á ·com
missiio que tem de .(lar um parecer . sÕ'bré o re
'querimento em. que a ·companhia de 11.aqa~tes de 
So~t~ampto.r;~ pf:de alguns favores e 1se nço~s; se 
rnvn ·-npresentar esse paracer, quer e lle. seJn. fa
vora\"el, quet· desfavorovel á'compa,nbia; Con~ta·n 
que o S'r. m iuhko d<~. faz~ndll · era opph~to 3. 
esses f a v ores; Itins. il!so mesmo eouvinha saber-se• 

·o Sn. PnEsrDF::I!TE: ,;_A commi~slo tomará . . n:t 
iievida. consi<bração· as observações do Sr. depu-
~adç. L • 

Procede-se á. chamada, designa-se a ordem d() 
c!..ia, e lc>:tnta-se a se$Sii.o. 

Seasãâ · ~in ' 8 4e .t.gosto 
·::-- :;.. 

: ' : pnmr•lt.'\"<:lA. ·DO sa. VY3CQNDE l>IÍ· DA.El'lt!IIOY. 

S~ltlf.\IUO.- bc~dieTÍle.- P1"ioilégio a Augu.rto 
: -:FI'Iderico de Oliuira e ·· Fre/Urico Coulml.-
Pret~1çào do Dr. Ale.zandre José de llello Jtlo
t•aes. - Fa_v01:es. á compa111tia d1 patJ~fi' . a 

_ .~aP.v1·~- D.S•!~1·sos ~O$ fr.:. F~r1·a3 e Vtr&<rto. 

· A' · h<Jra do costume faz-se a ·chamada; f! aebilo-ae 
~resent.és oi Srs. visconde de Baependy.- Paula 
Candido, :Machado, eonego• Leal, Paeh•:co Jordlo, 
Vieira de Mattos, Lui1. Sonres, Ribeiro da Lu%, 
Monteiro de Barro~. Bemardes de Gonvêa, ·Luiz 
Carlos, Horta, Paula 'Santos, Leitão d:1 Cnnb•• 
Bnaque, Trava.ssos, Seeeo, Caldre e .Fiil:o; .Ta· 
quos, . Ferraz, ·Rego Barros, Paes Barreto,,Viriato, 
Bandeira . de Mello, .Aranjo Jorge, .P&dlla Flelltl'Yo 
Y. 'Lisboa, Mello oFr~iOCO, José Ascenso, Eduardo 
Fran~.a. André Bastos, . Almeida . P. Albnqllerq•ut, 
DiaS' de Carvalho, .1\llgu.sto Ghaves, .Azerédo C0n
ti0ho, Sá e Albugnerque, Titàra, Souza Mondes. 
Seára, ·bllrão de· :Mm-oim,' Góe:~ Siqueira. Tei~eim 
de Macedo, Ango.sto' de· Oliveira, Paula· Fonseca. 
Mende3 de Almeida, Raposo ··da C;>.mara; San&o. 
o · .Almeid.a. : Teixeira:da.SOu%&, .Hcnriq nes, Âtol'ajt> 
~i.~. ~utnl. Ro;cha. e .Luiz-Araujo.. , ·: • · 

C)Ol~arecendo de~is os Srs. Aprigio -Gtliilta• 
nies, ~uza . LeãG, castello · -Branto, B~ ~ 
Angelo ·Ramo!!, o -& . ·presideau declara -a~ 
a sessão. . . · 
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SESSÃ9 E~! 8 ,DE AGOSTO DE 1855 91 
Comparecem depoi;; 08_ ~- Pcdre!ra, Fe~·a!l

dea Vie1ra, Paula Baptista, Za&:hanas, Al1ton1o 
à.:arlos, ·Antonjo Candido,. Nebias, Fausto, Pinto 
d6 Campos, 'Livnunent<?, Ríbei~ do And!'llda,_ 
Pereira da Silva, Donunguea Sllva, Rodngues 
Silva, J osé Yatbias, Belisnri~, Sobral, ,P!•rs
.DsguA; Pacca,. Rocha, Cansansso, _D. _.Franmsco. 
CtLDdido 'Borges, Pacheco e J acintbo de M•ndouÇa. 

Lê·S4l e appro,·n-se a aeta da sessão anleee· 
aent.e. . 

l{XPED!E!>TE 

Um officio , do . Sr. ministro da fa:ccndG, 1·c
:1Uettend<.> um ruappa das opera~ões oceonidas 
aa secção do. assignatura e substituição do papel 
atoeda ·ate o ftm de Jnnbo pro:simo lindo.- A' 
1.• commissiio de orçsmeJit.o-

. De. presidén te da · pro'Yineia de Santa Catba
rina , enviando os actos legislativos _promulgados 
~ anno pela assembléa legislativa: da Bl&Sm t' 
província. -A' arebivar-sc. . · · 

Um requerimento da Ordem·l'erceira de S. Do
uin!jOB d e Gusmão desta. côrte pedindo loterias. 
-A eommissão de fazenda. · 

De Joaquim de Castro e Silva, subdito por
tngt~ez, pedindo naturalisar-se cidadão brazileiro, 
-A' commissão de constitllição e poderes. 

E' appro>ado o seguinte . parecer:: · 
-·· .. Manoel J.:>sé Rodriguss; poJ·teirc:. do gabinete 
im11erial, e do conselho de estado, pede serre
int.egrado naquelle emprego, ou t~er aposentado 
com os respectivos -vencimentos desde a d~ta em 
~ue fórn suspenso. 

" A commJssão de pensões e Ol'denados, p11ra 
Jl()der. resolver âcerca ils justita desta pretençiio 
~ de parecer que no soverno se peçiio informa-
(Ões a respeito . . 
· « Camara dos deputados, 7 de 'Agosto de1E55 
J. E , de N. S. Lobato. - D- F1·a~cisco. " 

ORDEM DO DIA 

t'k!'\'II.EOJO ~ At:GCSTO FREDERICO DE OLlYElil~ E 
FREDElliCO COIJLON 

P rocede-se A. votação do projeeto n. r,5 deste 
Mino, cuja discussão ha>ia ficado encerra.da na 
sessão antecedente, q11e appron o privilegio ex

eluivo concedido a Augusto Frederico de Oll
,-eira e Frederico Coulon F• estabelecerem no
porto da capital -da provmcia de Pemambueo 
nm 011 deus vaport.'tl allm de acrem empregados 
ao serviço do me~mo porto. 
E' ,app:ova-lo. 

l'lllt'I"KX~IÓ DO Dll • .I.LIUtA.li:DRI.: 10S~ DÉ liELLO l&OIUEB 

·o Sn. P.a.or.~ B.~>'PTISTA. roquor urgenciQ para que 
.o pl'Ojeeto apredentado pela c:ommissiio. ae saude 
publica, quo autorisa o go\"erno a faz<~r . um 
t."ll'lpreatimo ao Dr. Mello Moraes para oe
rorer As deepezas do impreSiliio cio seu Diccio
~~ario de medicifla. tenha· prioridade na dlscug
.allo · a · ou~ras .. rollterips que, como esta, fl)rào 
tombem dadas pars. o~dern do dia de hoje. 

Esta urgencia é sppT~\"ada :· entra por .. tonse
~~te em 1~ .. d!5cus~iio, o re!el'ido projecto. 

.O Sa. PA.tLA B.t.PTisTA requer ainda que o pro-
jeeto teDba u01o. oo. dU!cussào. . 
_ Bate requerimento é r~itado, e posto a 'YO~ 
~ · o proje<:to, pa!IS& ·a. 2.• -diseussi!o.· _ · · 

. :~:A.Ton~ ~ COJ&l>AN~A. -· D~ 1'A.QO.ETU· A V~R · 
Entra em ·· !!• discusSão o projeeto ri. · 59 déste 

auno, que · ·approva o -eontract,o · eelel.>rado· }>elo 
governo com o gerente -da -companltia de Pa-
q~~ a Va~~r. · 

São lidas, 11poi~as e entriio t.amb.!m em dls
eusaão as seguintes emendas otrereeiJa~ pdo Sr .. 
Ferroz em seu . voto separado : . 

« t .a O numero de barcos de ' 'apor, q11e a com
panhia. deve ter disponíveis, em. 15em')<i eft'eetivo; 
serâ fixado pelo governo de aecordo t·oui a com
panhia.._ 2.• O governo igualmente D1urcarà a 
torça, que cada barca. tde'Ye ter. o mluimo da 
velocidade de sua ma.rcha.. as eompetéQ.tes ac
eommodações para passageiros, assim e.:.moaprestos 
sobresalcntes, ·e outros · objeetoli indiepen:i&.veis 
ao seu custeio, 4l segnra.u~a. e o pessoal suffici
ente, e o ·numero das pe<~soas. do. tripolaçio-3." 
Have_rà eominiSiiÕell ·nos portos, que · o governo 
julgar conveniente, para a ftsealiaação do· estado 
das barcas na fôrma do respectivo contraeto, da 
possibilidade do seu serviço, do estado de . ·suas 
roachinas, de sua seguran~. e as aceommodações 
em relação aos passageiros, em cumprimento das 
condições impostas - 4-• Não poderao os barcos . 
reeebeNm, como passageiros, escravos, excepto 
os que acompanharem seus senhores em corto 
numero, que o governo marcará- - 5.• O prazo 
da duração do contmcto ílc.n. limitado a G annos.·
S.. l<'e.-ra:r. » 

Sr. 'Forr~z.- Sr. presidente,. por engano 
de cópill dão-se algumas. incorrecções rias emen
das que oft'ereci; as correcções V. Ex .. já me 
fez favor de ndmittil-as; agora me cumpre mo
tivar a doutrina das emendas . . Adopto as . emen
das da nobre comúliss~o em toda a sua exten&ão; 
mas desejo que a . camara se . compenetro da nc-. 
cessidade daquello.s que produz. · 
· A mnteria, senhores, é vital par~ as Pl'OVifl.· 
elas do n01·te e sul ; (apoiados;: é digna 'de toda 
a attençiio c devemos separllr inteiramente qual
quer idéa desfavoravel ou odiosa que por ven~ 
tu1·a poss11 allegar contra o passo de restrin- -
girmos o con tracto da ma ~.~eira proposta. O mo
tivo quo me levou a este ·passo nao é de oppo
siçiio; o d e&ejo unicamenté qué nos prende, que 
nos anima, é term.os urna linha de vapores suf
fidentemente dotada de segurança e commodo' 
e npre~tos necessarios para E'Titar qualque:~· trans· 
torno ou qualquer deaastre. 

Desejãra ouvir o nobre ministro do lmperio 
sobre .a matoria das emendas. Infelizmente não. 
se aeho. S. E:s. na casa: a camara attenderi 
pOrtaliiO às .observ~ões que passo a. fazer . 

Sr. p~aidente, uma. das eme;~das· propostas 
pela. nobre comroWião . vem .a ser aquella q,ue 
obri!Ja aos . vapores a tocar em duns provinCial! • 
do 1mpcrio que aetualrnente gozíio deste beoe- ' 
ftcio. . • 

O S:B. HENatQUils;-Apoiado. 
· O Sn. Fmruz :-Nifo sei mesmo, Sr. !Jtesidente, 

porque nesta. parte a. regra estabeleeiaa no eon
tracto ·anterior não foi .~doptada. ; os interll$SCS 'do. 
o.dm.inístração o exigião; os interesses do eom~ 
roercio lhe erii:o favoraveis, os interesses da união 
o mais possível a denumdavílo~ 

Qual o interesse portanto que se attendeu eli~ 
minando,se desse eontracto uma tal elauGula? 
Oa inter~sses da eompauhia; mas esses erãl) 

· abundantemente recompensados .pelo privilegio e · 
pela dotação ou subsidio que se fornece à com~ 
~anbia.- O que pois motivou essa iliminação? ••• 

~~ra~nlia opinião . o subsidio é ·tal, ofi'e~e~ 
tão grandes garantias de : lucro, que estou certl> 
qu.:- se o governo te!XUIS$e a. si a empre:u · er
fectuaria não sô uma economia Desse subsidio, 
mas realisaria a vantagem de unJa. renda para:. 
os cofres publieos. · . · · : 
_ Passarei agora, depóis de exprimir o meu voto. 
sobre essa parte, a fazer uma. outra refiuio. 
Tivemos .. a: experiencia dos anoos que decorrêriG
até o presente, e essa experiencia deve nos habi-
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litar pal'A lomaranos u tu novo sy~tcms d<l eom-
muUiea~ . 

Hayia um outro conelllT~nte a es~ serviço; · 
que era. a companh-ia pemamll~. que ·-se 
otrerecia a fAzer o serviço . de P ernambuco até 
o P9-l'á ; o , governo devia &J;!roveitar as Tanta
gcns. resnltantea desse oft'eree1mento e contraci.ar 
com outra -linha, de.modo que .com muito . pro
veito se poderia obter um 11erviço . regollar e
muito mats rapido. Entendo, quando digJ . um 
serviço muito . mais rapido, que além dessa 
linha intermedla que tocasse {'elos portos ua>i: 
pro'lrincias · deveria haver--uma. lmht\ de vapores de superior mareha, q_ue pudesse lazer as- via
seus, nii.o . sei se direetamente, -mas quasi di
r~ctamente da curte a •> Pará, fazendo talvez 
Cscala por um ou dons portos. Disto, senhores, 
resultada neçessariament~ que as pro\·incias ga.
llharião com ns linhas intermedias de portos 
costeiros, e 110 . mesmo tempo o est.ado e a admi 
nistra~-âo ganbarião com essa linha que fosse 
quasi dircctament.e do Rio de Janeiro &;3 Pani, 
ainJ·a mesmo. r.v.endo · esc~tla por um ou dous 
portos (apoiados) ; .desta sort& o transito seria 
.uuito mais •·apldo, o governo poderia obter .va
tX>res de maior lot.aç;to e força; e por outro lada, 
noviços como· nós somos, devemos admittir aquel
lcs s:rstemas e praticas de outras . nações mais 
adiantadl\s q-ue nós; assim ficaríamos habilitados 
a ter Yapores de taes condições_ e lotações, que 
quando se désse um ea;;o extremo de gu.e~:ra taes 
vapores poderião ser conver tidos e•n vapores de 
guerra. Seg11ndo as leis da França os yapores 
das linhas. sub~idiadas pelo governo têm neces
sidade de ··s2r.lm construidos por certos systcmas 
e condições que de un: momento para o<.ttro se 
possão oon'l"ert~r em vapores de guerra ... 
· O Sn. A-c:o-usTo DE OLtvEis.~ :-Por isso é que 
há 'pou~os vapore• em França. 
- O .SP.. F.s:tm4Z :7'A.inda que o Sllbsidio fosse 
maior, com· esses 1·equisitos o paiz luc~aria molÍto, 
c o estado tllmbem. · 
' Ora, Sr. presideolt~ • . essa idêa devia ser admit

tida . eom n1uita -facilidade 'no eontracto que se 
fez: ngot>l\ alongando pelo esps.ço de 9 annos o 
sel"\·iço da- actual companhia, espaç_o este que vem 
cortar toda a esperança de um melhor eontracto 
quando a11 eircumsta ncias determine.s3em · u tnn 
medioia. ou um systema aperreiçoado. 
· O projecto nlio marcou tempo para a apresen

taçiio de no,·os vapores, admittio os vapores 
velhos, dando arbitrio sem t•estrieçào alguma 
neste ponto ,., compa.nhia; de sorto que o _resul
tado ha de ser qu.e a companhia ha dol servlr·so 
desses vapores velhos,. ronceiros c tmi.os, em que 
os l?articlll~rcs lut·lo , jli. com ns m:l! accommo
da~.oes, e Jt\ com o receio de nlgum dasastre, e 
além de tudo, o se-rvit.o nada ganhará. 
' Vejamos ainda · p:>r outro la1o o que nos indica 
a- ex(IOrloneia. O subsidio !ol augmenta<to em 
oerta época, e pergunto, ganhamos alguma cousa 
com esse augu13nto de subsidio? Nad11.. A. coin
:rnnhi&' .. tlnha comprado dous vapores jâ estrn· 
s:ados de uma companhia de vapores da pro,·incia 
da Bahia, qne crao o S. Salvodol· e Torjos os 
Santos, 'rapores · que jti.: tinhio : tido ·grande . uso 
no. estrangeiro. C',onservou a companhia a esses. 
'\!apores. nssim . como .os antigos que não ·.tiilhão
as condi~ões necessario.s para esse servi,.o; depGi$. 
de -largo espaço obt~vé o vapor Gwznabara, que 
por ser no,·o é um dos melhores da companhia, 
mas que· não t em as condiç<:ies precisas para· o· 
$ervk.o, e o· Tapor Tocantins, o . melhor da. com~ 
pan~ia. . . . . . .· . 

Se pois a experiencia nos demonstra que ·a
eom~a.nhia · não ·toma a si o deumpenho· de· en
cargos como ê· de desejar, se a -companhia -em· 
aonscqucneia de · ~us ealculos perde a vantagem 
das p n!.'sagens ate- Pernambuco, que_ são .absor-

-vidas_· pelo a· vaplr..ls d;U~ llnbas ingleza e portu
gue~a : sJ seas ·ulcutos são feitos assim, · pode:. 
remos espnr.u- qu.e· __ ella: por si se mova a m~lh.or 
f:;zer e.;se serviçO? !Apoia<W.) . · . 

Note a c~1:x1an\ que ainJS: 11ara . se obter 11. re
duc:ção nos preç.os ·aas _passagern a~ Pernambuw 

, oonrorme a tabella dos· vapores. in~le:tes foi pre~ 
ciso· um!\ ·determinação rio· col\traeto. . . · 

0 S!t. AUGUSTO PJ;; ÜLIVEm.~: -Nilà, já estavii~ 
relnzidos antes do contt·acto. .. · .. ·- · 

O Srt. FEn.B-.,7.: - ·O contr.o.ctc> Co i quem obrigo~ 
a es5a , r~ducl)ão. Mas, senhores, . a re:lucçiio 'om 
a igllaldade dos preços d :J.S passagens aos :va
pores dS companhia brazileira com-os dos vapores 
inglezes t•·nria vantagens á ·complnhia 'l NM> 
porque o ser\'iç.> e o .-tratamento n os seus:vapores 
é infdrior a os doll vap:>res estr11.ngeiros- des;a,o 
duns linhas a que ha po11c.> m 3 reTori, de sorte 
qu~ não ha n ing11em nest.a cnmara quo nii<> pro
fira ombarcar nestes vapores dci'>;ando os d~ 
companhia brazileira" (ApoiadM.) 

Vê pois . a eamar-a qllJ n ão ha esperança de 
que esse serviço seh posto n o pé em que de-
Vllmos de3~?j ar.. : · 

Quaes os condiçõe3 de segur.\nt;a que tém as 
vid~s dos passageiros nos vnp~res da companhia 
b.-a.:ilci>•a ?_ O govem-:l ,ten\ e11treg11e tu lo. isto á. 
companhia; nos outros· 'Jlaizes rna.t·ca·se o numero. 
quantidade e qualidade dos aprestos, dos úten
silios,. de salva-vidas que d eve ter cada· um 
vapo1·; Jnanda-se examinar o estado de suas:ma
china~ ha u ma .rigorosa . fiscalisa~o. ·ha com
misoões em certo;; p:>ntos, que. examinno· n ão só 
o estado- dos bal'cvs·em relação á . segurança, mas 
:, commodidade dos pnssageiros e seu. trat.amentl); 
entrll nós deixa-se tudo i;;so .a o talante da com
pa.nh.ia, e o qU:e dabi resulta, senhores, .ê que as 
passa.gans estão ao nrbitrio dll.S a.g_~nelas (apoia
dos\ ; o nobra deput9.dc. pel11 Balia'l~- o Sr. Gões 
Siqueira r~velon á casa o qm 'ha poucos dias 
sueecdeu. com dle (apoiados) , e &Siim eomo ~ 
nobre deputado xn:1lt.a3 p3ssoas se qucis.iio (muitos
apoiados) , e não ~ pessoa alguma !}Uc _nãc> 
sinta qu.elxns pelo mao tratamento e servtço dessa 
companhia. (.-tpoiados.) O n osso collega pr!sident(t 
do Par~ póde muito bam revelar o que lhe sue
cedeu na sna Yiagam do porto· de Pet•nambuoo_ 
para o Parã; toct:I. · a stta rottpa 1leou · ayariaJa. 
(Apoiados.) · _ . · · 

Qllasl todos os vapore.~ da companhia estãl) em 
muito mio est~do, e todos sabem qae por e.sta 
raziio de ordinario assa~ emharoaç~es. vêm-se 1111. 
nccessidnde de arribar a ~õrtos p equenos, fazendo 
assiln dcsappnrecer a \•aptdez d'ns communieaçõa;;; 
c porque acontece isto? E' porqa-e e!sa.~ : embar
cações niio têm a fiscalisac;llo necessar!&; e a luda 
nada. se providenciou n? nov-o contracto. · 

Nos outros paizes _ marca.se :I.t~ o minim:> da 
velocidade dà. mareba, porq11e uma em.bar.:ilçii~ 
pódo nndar b~m o dcpoi3 mudar, põi e depoill de 
botar 12 ou U milhas por llora, oleilar. v · ou. 7 . 
em eo_nse9_uenclc, ou de uma impP.rMçno, oa·df\. 
necosstdade de concerto; ·Ha grande vantagem n~&
ff-"tipulo.çiio do minimo ·da velocidade • da IIJ&rchlf 

· nlém 'da· forca da m:1china: assim. to.\oi oseon-. 
tractos de França _ com ·as eGmpanhi"s ~ qlte. ella 
subsidiá siio · Coitos con1 estai eondiçõ~s;.. · . 

Y11mos agora ás Yantagens d os ' jlassa:;eii~<>s: ·En,; 
~nhores. não· ·preciso aqui .apresenta.t· ·test'emu

. nhos. porque a camara-toda .póde--&Uest'!lt- :0 -quEi. 
:.p~o- a lllCpõr.sobr-e o mio -trato dos pas:~:~geiros.. 
: ( Apoiados.j Ü$ pa~geiros .. v êm: lnco~mqd..das,. 
' 1nuitos senadores e depu.t.ados v em dor,mit~d9 sobre 
: as mes'3& .-(apaiados), inc()IJ!m-cxlad.os e - ineommo-

dando aos seuscompanheiro3dc viagem. (Apoiada1.)" 
' o . s.a:. AaA.u~o Lín:..,... As: 8ceoín~od&Çõ8s::a 

bor.d.o 'siiit~ , horri v eis- · · · 
0 Sa. FEI\ll.IZ;- Eis um te3[eJmJ.n'!lo 'q11-a pri>tt 
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a. u!inha · !ferd,1de: dll que a~ ll.CCOmm"Od.açi)e$ .. 11-
.bqrl;, s.'i•> bor1·l.v~i:l- (Apoiados.] 

o Sa. Gó.t:~ Su:~li-a.U.:-Não Jta· polieia nen~umu 
o bordo, ·w moleques• vão f-umar nas mesmas·~- _ 
maras. · 
: :U~ ... sn. DE~ur;..OO: -E'. uina nc~f,:i_ci.l.. .:- . 
··O Srt. F~nRAz:.:....E' insn~portavel o- eseandalo 
que apresenta a reunião dos. e;;eravos de ambos 
<>s sexos com os recr~ta.s- (ap<>iadQs) em occa,;ião 
de m:\o temp::> elles se vêm na .necessidade· de se 
a.colhct·em por t<Jda a patto. (Apoiatto~.) 
' O Sn. Gó~C:!> SrQuEinA. :;.,_Faz lastima \~~I-os. 

O ·SR. FEnn"'z :-Uma· oecasião oa. vi que. 11m 
~ecratll, não tendo ~onde se deit"ar, deitou-3c sobre 
umn chapa d-o ferro qull ficava sobranceira ao 

• ~eposito ôc fll~O, e quando.amanheceu estava inu
tilisado. O maior cscandalo, a maiot·. -devassidão 
se observa 11.. bordo·_ desses . paquetos. (Muitos 
apoiados.) No lupanar não se commettein actos 
ho indec~ntes é dignos da maior "reprova~iio 
como. no convez e no torobaJilbo desses barcos 
·~apoiados ,·epctidos), em consequencia da mistura 
dos escmvos do sexo masculino cotn .o feminino, 
.o dos l'ccrutns, e U.o ·modo. porque vêm agglome
i.·ndos. (Muitos apW1dos-) 
· Por out1'o lado,. SI:'. presidente, .à companhin 
mal conduzia ese•·avos uc passageit·os em outro 
tempo,. e. hoj~ é ell~_ a qu~si e~elusiva eonduetorn 
delles. (Apoiados.) 

O Srt. GúF.s SrQUEinA.·:-_E' .o seu principal ne-
gocie.. · 

O Sa. ·F1-:nn ~z:--E que immunlicia!. .. Que 
tfisle cspectaculo!. •. Que tormenfus pEÜ'a OS pas· 
sa,::eiros . e p!u'll. os pro prios eseravos I ... 
. E ·quem -poderá leva~ sua familia nestes bar
~os? Ou· e !la ba de ficar inteiramente reclusa 
nos camarotes ou então ha de se1· testemunl1a 
~e factos que uanca em su.a vida tnlvez prc-
sen~iasse. · · 

Por outro lado, sen~ores; deppi,s _ da enh·nda 
do novo g01·ente e de tima· reforma que houve 
sobre comedorias, a mesa 6 a m[ü,j mesquinha 
flUO pó de dar-se (1>tuitos apoiadosj; rescnte-se de 
falto. de as,;eio,- falta de utensilios, falta de tudo, 
é um" verdadeira tasca; e o~ commandantes di-zem 
que a culpa uã.o é delles, p()rque não tem· meio3 
para. bem tratar os PI!-Ssagciros. f3!uitos apoW.. 
dos), 
' Eu hei de lembrar-me_ sempre das primeiras 
viagens dos vap•ores ImperadOl' e Imperatri:, do 
vapor Imperador principalmente, que era cOm· 
n1nnda1o p~lo digno official Faleiio ; compare-se 
essa. época cotn a época actual. Ora, en não 
repetirei tu..to quanto ha · a este r~speito; os 
no1lres ·deputados o conhecem, porque iêm solfrido 
mais e por mais vezes do que eu; mas .pergun· 
tarei npeuas,. se nó;r._ havemos da. estar .a.tiJ:ar 
din!!eiro da bolsn dos contribuintes par11, um ser
viço tiio 1náo, tno deaitrranjado, · e sem condições 
a\gl\mns do melhoramentos. (Muitos . apoiados.) 
E o governo niio conhece este estsdo de cousas ? 
E quer continuai-o? .••. · ... . . 
·Além disso; senb.o~:es, todos sabem que a com

·panhia .. colloca as suas. a~encias de . mo ,lo. tal _qu·e 
~M- verdadeiros . pot;enf,aaos'. qt;te niio ·se ~mpor.tão 
~om cot~:sa lllgum~. e _quando se .. reclama. cqn~a 
!Otlas, al.llda . o recll\mante solfre. Ora, as agen~~ali 
nas F,rovincias _.taixlbéiii. fazem.. cousas , que . não 
são digna~· de uma companhia subsidiadO.:. da 
minha .província· se· _~;eclamiL todo"s os dias contra 
rununs actos ; o nobre deputado o · Sr;. Góes re
,-e1lou um del!es, mas a co!IIpanhia não .. próvi
_dencia p<.>r f9rmn. _,nenhuma ; e .qual é ·~-resultado 1 
.E'. que isto •lUe·:nós fazemos para l>em .. do publico 
13.· á11a commo.J.i.4ade, não_ é mais do_qa.e u•n pre· 

sel)te para. e~rtt~ dez~na de l1om.ens qa.e enoae
ciio e aproveitão grand_es di_vidend•>s, e que uiio 
se. import•'io com as ~nt.ix!!.$, po!-que_niio ha uma 
aujoridllde que ·li!Jeahse o. eu in !)ri'ménto. d<J con-;
tracto, nem·· o· eontraeto. estipula ·eondiçj';es ~lll 
virtUde dlls qUJJ.es. nós àevnmos obte>: um· melho-
ramento no serviço., · ·' · . 

E. agora, senhores, convirá quJ· emoare$ções 
que· navegão quasi -··a · expensrul do p11blico. · con~ 
tínuem ·a servir de ·intermediaria do tranco de 
escravos ·qull se. est!i.· -e$tendendo de' um m~do 
·ta.t que. brevemente· ira além do trafico- de 3C~ 
canos q_ne se filzla· ·por.: algutllas provineio.s? 
_(A.poit%dos.) . . _ · · · . . 

E. senhores, na.s lcta ~'! todos os pa.i:.:es· que 
admittlão o trnlico dos esc•·a.yos se · est·abelec•llo 
1·egras para que se niio 1·ecebessem ·a. bordo dll3 
embarcações maipr numero de passageiros do q11o 
aquelle que co.nportav.~o as. suas comnlodida<l.es~ 
e isto por bem da hu:ma.nidade; e nós que suboi· 
diamos. esta companhia, havemos _de querer qne 
as_ cousaa ·continuem . deste· modo?· Na o _teremDs 
os : mesmos sentimentos <ie . humanida.d'e c de 
interesse para reg11lat· esta parte do con ~r:icto.? 
Entretanto, Sr. presidente, que é. preci~o uma. 
medida a este xespeito: não é possiv~l ·qae.as,;iin 
continue. Por outro lado a policia dos. vapores é 
pe~sirna; quasi não ba viagem em que .SBJiãocle 
um dcsaguisndo ·em consequencia do delliijc.·~·e0m 
que se anda em alto ÚH\r; o. companhili n'io se 
importa . com. causa alguma, ()S C(!mmandalües 
dos vapores n ·i o. lê m o cuidado neces,;ario, · niil) 
t~m.- os signaes, não tém as vigias _gue ·são __ dê 
mister para a segurança da nav_egaçao~·" . ·-· 

Nas minhas emendas, Sr. presid~n.te, :não tenho 
em vist:l seniia con>eguir que · niio nos captlve
moa pot· muito tempo, de modo ·que_ niio·p.ossa~· 
mos _obter alg~m rnelhot·a~e~f:.co .. neste· set•viço. 
estabel-ecer meios de fisC<lllsaçao, de modo que 
os pa.;sageiros. t~nhlio a certeza de· gue. o mS•o 
serviço será .v1gtado e as faltas. ·puntdas (appkC
dOs'; e;tabe1ecer todas as cond.i~õe,; de se)!ll· 
ran~a para os mesmos passageiros, _além d:íquelles 
que stio indispensavei~ para à sua accommoda-· 
ção,. o.· acaba1· com os !ranspo .. tes ·de e.~cr11vos 
nos mesmos vapores, sao· estt<s os fu11damcntos 
da minha emenda, e se a c~mara a adoptar far:.i. 
um serviço · ao paiz. . · · _- • · 

Sr. presidenta, · ea th·e uma confereli~la com ó 
11erento da companhia, e pergltntando-lhe se ellé 
fazia questi'io da prohibiçito do passageiros es
cravos, .disse-me que não. Ntlo me lembrei do 
p"ergunlar·lhe sobt·e a fisc.'\lisaçiio ; mas estou 
p~rsuadido qne "tarnbem me diria. que nito, "E' 
verdade que o gerente actut1l. é uma pesgoa muito 

·nctiva, e qué nos dá penhore~ de que algatri. 
mclhommcnto. safará (apoiados), .. mas ·() ge,reJ~te 
não fali tu. do de per si, tem um cDnse lho . ou 
direcção, c o conselho semp>e pu"!\.11arri." tr~> 
porque o seu·desejo_é e:t~accar_ Gl"ande~·somm!ll! 
ae lucros pat•a obter ophmos: d1V1dendos. [Ap~1ac 
d9s.) · · · · · · · 

o Sn. AuGus'ro nE OLn·.Em.\.:->fai ·a c'.llnpa~ 
n llia 1ião deu di vi lendo p:>r 12 anuos." : . 
. ·n Stl. FEatuz: -Sa a ' companbia 1'3 IIIID.GS não· 
deu. dj.videndo, . ea não que1·v _examinar. a razão 
disso, -e se o nob~:e . deputado: !õr.· ·examinai-a; 
a_chará ama:~·aziio plausi vel; ellll .apresenta;agGra 
bons .;:dividelidos,. mesmo porque, o subsidiO, .é 
rriaioi. d.epois de -cer.ta épocl).. · .,, . ;!.,"_.._ .. ,·, 
·Repetir~ Sr. presidente, -C), q11e disse e1u\ ·vrm• 

çipio, que o serviço póde ser mnito bem·:dolscm.· 
penbado · ·aproveitando-se· a.s·linhas intermediarias •. 
e;, estabelecendo 11ma linha geraL Chamà.rei -outr4· 
vez a:'ll.ttenção das· pessoas com~tentes· "pjl.l'!l ·. n: 
vantagem de que os v.apores das linhas iRterme
d.iarias · toqno :.u>< -_?rovincu:J. da ,.Parahyba.,-ns..pro
vincia. doi Rio Grande. do ·Norte, na província. de 
Sergipe ..... 
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o Si:.. L~::rrio DA c~o\.: -E na tlo ~pirito 
Sant.o ]>ela mesmo. rll%110. . · . 

O Sa. FE!Úu:r.: - •.• ·espeeio.lmento p 111-o o .Rio 
Gruude Norté, po_n~ue ~- ~ t(G>"erno nã'? t i_.,.er f"$~ 
meió, nunca sabe1"á notJ.GUlS.dcssa p[.,ymc&!l senao 
oom "gt•a n"de au-aso e demora. 

.Admitte ~ eontracto uma linbn addicionnl entre 
o Rio Grande t~ P orto Alegre, e _(:u· louvo .o pen: 
!<llmelito .do governo nest.o. parte: mas se tS!.o fo1 
motivado· por uma raziio plausiyol, o toque _desses 
wapores n~ts outras provin~ias de mcno: &mpo~·
ta ncia ·o1f.:rccc tamliem· uma l >nse mu1tc nl.tts 
i&iluorlante; Estabelece-se a ·obrigação de nma 
Uuha daqui . para· a band!i-oriental, e eu t•cbo 
q'1e essa linha ê tnuito util p .n·n o nosso coro
mercio; mas ,não poderà. o servíçiJ dnqu! para 
!olontevidéo ser llem desempenb;~.do pela lmha de 
Sout!Jampl.on ? E se eontinuar a linha de L i-

. verpoól, teremos aiuda communicaçõ.:s ulais e;;
trcitus: . mns cmfim é um tnelhoramcnt•'• e. · .eu 
"não me opponho a elle. O que pore&~ ~eSCJO é 
que o m ell.oramenlo das ouLtas pronuctns IIIC· 

1o<~tes n ão fique préjudic.1do; e que se nttendo. 
só!l\enté " essa:. outras p1·ovincia:> c á linhtl. da 
llarida oriental. · · · 

Senbot"t:S um dos objectos mnis importantes 
p~ra a n~s•o paiz, .no. · <l.~aolra nctunl, v"m. n ~et· 
<• est.reitamcn~o das 1·elaçoes entre as pro\·mctas 
{apviadQ.s): es~reitn.n1ento esse que se c"nse;;_uc .P<Ii· 
uieio ' <in fncilhlade de cornmuni<:ações, que1· por 
ngua, qu~r :por te1·ra. (Muit~s !tpOüzd~s.) O que 
eu quero .é que o serv1ço seJa liem !~!to ,- e para 
!ss<~ são precisas eert.as condições qne obri~nem 
a cua1panbia a bem desempenhai-o, oondições que 
n.~ .. se encontrão no contraeto elobo:.r:do. pelo gD
, ·erno, contracto que t•ealmente é lllt\it,o fulhv. 
Eu _ pe~o á ·camar~ que lance n1lo. do3 coutmctos 
feito,; p.::la.o: empresas de ouh·os ptuze'!, c Yerã que 
ns condi~s que n esses cout1·actos uppar(\ce.m 
!oa·ii.o · absolutamente abaudooadas pelo n<:sso go
v.-na ... O governo fnmcez nesta parte é ~nstnnt·l 
ullaoueioso e previdente, o q_ue se obser\"11 nl\o só 
no~ euntraetos dessa celebn,. compt~n!Jia· duuno.dn 
uns ,li6$SO!JeTies, oomo tnmbem no contl"l~cLo da 
Jiuhnllc .. -~pores para a .Corsega_; _nesse contrncw 
..e t»L~belecem todas as cond1çoes neccss,arias 
pnra n segu1·aalça dos passagelr•lS, pnm ''" s uas 
MccouanlOdllções e P•\ra a c:tactidf\o do so1-viço: 
4 ~·u c•·e•o que nó$ n:to ~odemos desprez~u· o 
e:.:e mplo c a praUca daquelles que esc..io mais 
oi<!IAntnJos do que nós .o este respeito. 

E. 81·. presidente, ll adopt.arem-se essa; con· 
oli~'Õ.:s que tenho Ppolltat!o, eu até me compl·o
rnuto n nito vútar pela ultima parto dn miuho. 
emenda, q ue reduz o tempo do contracto nU ennos; 
nlo JM importare i que S('jilo 9 annos, comtanto 
~nc lu•ja ll:JCo!iS3Çio e tud? quanto ó !!C~S$11rio 
parn &$Se~ar aos passag"tros a sua nd:t, o aeu 
bono ttntanieuto e aeeommoJn.;õc!l, de modo a d•lt' 
no p:li7. eommunictl~õe$ rnplc\aa. f11cci" e eom· 
rnodKs: é neste ~o tido que eu \'oto. 

o sr·. Virlutn :-Sr. presidente. como mem
l•ro dn C(lrnlnl.!llào de eommercl,, induslria e arte11, 
&ive C•>JI\ os metu nobres ' collegas dessa oommis· 

. .11in de <IR r men pat-e.:er ácerca iio eon tracto entre 
., ~ve,-no e a companhia <.Je v11pores para a na
v~açi\t"· "" lit.>ral do imperio. H1.1uve divergeneia 
#.lllré-ltÓ.i : eu. e meu honrado colleg~& pela Pllru· 
hvba 3~ntú.mos os s.a·tigos que e e aebiio em 
.dlscn!'Sã<•- Cumpria-me de fende r as noSSIIS prupo• 
eiçõ:s exal'adas nesses a1-tigos que. acabão de ser 
.:ouabatidus. · 
~n w ntnldo f.,ito pelo governo notámos que se 

tir:w.& o fllvor qn.'l era concedido o. duas províncias 
l!o imperio, Parabyb~ e Rio 9rande do Norte; de 
We.'\r~m ocllas os barco" de val_l<lr. 

Era ce.-tamente uma.lneonvemencia privar essas 
pr .. víncias ~o norte desse l>oltn, que já tinbão go~ 
:ai.b t:c 111uitos ann~s. ~em que se verift.:assc •1uc 

a obriga(llo 4e tocarem · 03 VApon s r.ethu r etar7 
dnssem de muito as viagens daqui para o norte, o 
que importaria um mat •. .c Ros_ tiraria. 11. principa.l 
da.s.vant.ngens q,ne_OR!>Çe da Jiavegação a '"~tpor- $ 
preste:zn c celertdade 1tas communico.c:ôes. . ; 

Não quizcmos estender este .ÍilYor a outras pro
''incias por julg:nmol ·o deenecessario á vista das 
r elações que ellas consen:in ·. com nquellns · onde 
~o o~ vnpores tia r.omparll>la; fallo, enb·e ou· 
ti"$~, principRimcntl das provlneias de Set-gipe e 
do Espir1to-Santo. · · · · 

Querer que os. vapores tocassem n estas dull$ 
provincl>lS era retard.1r ns viagens daqui para. o 
norte. · · · . · . 

Fotmuló.mos o ltrtigo.qnc se discute com o con
tracto, consernmdo" a olnigaç.:'io antigo\ dn com· 
pnnhüt <lc toem· cilm seus v nporcs O$ portos d~ 
Pnrnby~a e Rio Gran.le do. Norte... . . 
· O Sn. BAnl o l>R MAROI~ot:·- E nban:lonem-se 'D.$ 
out!'2ls pmvinc:in$ I : · 

O Sn. VmiA'l'O:- Porq1'n di:>: o · hont·ndo depu: 
tAdo por Se•·gipe qu~ " fndo.de não l.txlll"cm lá os 
'VII.J)Ol'CS que•· d izeJ" abandono de próvincias! · 
· Pois n provincia de SergiPe oiio tem relações con
tinuadas cont a dn Bahia? Por simples luxo toca~ 
l "iâo os :vapori!s em Sergipe, o o r~sullltdo desse 
laxo serln o t"<!tardamerito <las v:agens. A s relações 
<:\ U)l ns prov-i.nci~s uão seri~o · t.'io se11uidns, "as n o: 
tieins n:ió 11\o rapidas como o sio actualmente. . 

E o portr) dn provincia de Sergipe esto.rt\ em cir
Cllmstanelos d~ admittir os ,;apor cs sem risco pnra 
n ev•opnnhil\? 

O Sn. B.~n:i:o D E l\l,motu : - N:Í sua m~ntc. 
O Sn. Vsm.no : -E no entender de todos. 

. A p•;ovincia do E:~pir:to-Sa.nto est.\ muito perto 
drt d" n 9 de Janai1·o, di~pensR muito uma disposi~ 
(..io para qu~ os vapo1·~<s al!i to~scm. E dem.ais, 
sd que a entrada d;l pa-o\·iue ia Cio Espírito-Santo 
seria bnsLnntc perigosa pam <l:> bareos de vapor
·d,, companhia. 

Sa~riflc,;r muitos \)ens M lu~O de l e,•nr.um bnrco 
de vap(ll' ã provincin do Esplrito-Sant,> Oll á pe· 
quenn cillõldt!. capital de ~rgipe, ou a outra, ccr
tament.P. ~ um absurdo. · . 

O nobre deputado pela provi rtein dn Bahia cen· 
surando o contrBilt.o do govel'Do quonclo não 
estabelecia que os vnpot·~s t-ocassem em certas 
provinciOoll, disse que lhe purccitl. que isto redun· 
dnvà só eu1 inwres<e ó. companlliu." Assento qlie 
ni\.>, Olltr.> foi o penso!ncnto d~ quem foranulou 
esst1 contracto; tc ,·e em vista, cer ta me nte, 11 maior 
veloeidadu U(IS comanuuitaçuc;; c cO il~ervnç·\o das 
ba1·ca.s do vapor d<1 comPJ1ubin. . 

A p Nvlucio. da Pa~hyba, SPgunu•l minbn opi~ 
niii;<), de,·e ~"r . vialt~d& (Mlo Yt\pOI' n.~a viagens 
para o norte. Rec.>nhot.o que a entraula dos va· 
pot·es n~su provineia; retuda. u1n pouoo as suas 
'.'iagens, o õ algum~ eous~ perigoaa. 

O S11. Hx:cntquu: - Nitn. Rpoin·lo. . 
O Su. VtnrATO :-Tanto qu~ 0$ vaporu.s d1.1 grande 

lotaçlto nito pollem 0\ltr;&t. am. . . 
O Sn. HrtNntQIJIIH.:- E ;t·\ . engnnn lo . 
0 SR. VtAIA1'0: -E' o h<>mitdo deputQdo o C:lg:\· 

!lndo. Eu jii fui am 'ém ·u~ vnpor, e nã<> puiie· 
inos CDttnl' . ~[IIS Cl)tnl) 8SS.'t pro..-incit\ prJC!sava 
deste faTor, eom:J não tem rnmtos rnei·JS de (lnt~· 
ter 1·elações cou1 11 eórte eoHIO outrns, assentA· 
mos ' que · cumpria ao · ~overi&o, n todos, tlizer ~a~ 
crifi._eios a be1u dessa importante localidnde. .. 

O SR. HE:sRIQÓi.:~! c O vapor- que se pel:de•a 
f••i. uas J?COltimida.lea dD Mar:anh:lo, e não d~ 
Parnbyba. . . : 

O Ss. Vnuuo :~ Senhôr, aqui estamos disC"Ô.· 
tindo o contr11eto feito {'elo gt>ve~o : eu aqui não 
-estou íallao.lo como ftlhD do · "Mo.ra,.bil(t, ou como 
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filho da Pambybn,,so. 11. deP.utado.do Brazil; estou ., 
:emiltindo a minha opimlo c.'tit toda. . a fran.
queza ·e lealdade, ecunp é meu cqst11me. · . 

,O nobre deputndo pela., Parahyba-deve. cnnf<!Ssar ,· 
quo a cn!.rp.da do· porto dÇI .Maranhio- é muito 
niil~ tacil e. segur&.. do que . a da Parahyba ; . e 
·mais ainda, q u.e a prov.neia. ;do. )l:l:airanbiio t~m 
um po~to mni~ im~rtan.te, mais d11o do que o 
,da. Parahyba. .. .• _, . ·. · 

"O Sa. ··HE..'<mQoEs :'-Não tenho inrorma~ões a 
respeito do porto do Maranbiio; <> que· sei é que. 
lã s~ perdeu um vapor; e na Parabyba ainda. 
nenhum se pet'lleu. " :- · . •· , . . .· . · 

o Sn. Vmu'l"o; -F p~eciso 'proctirarmos'.o fim 
que levamos subsidiándo tão vantajosamente a 
essa companhia: R ·'faeilidàdes 'na;; communica
~ões do eentl'O do "impet'io· eom as províncias; e 
arredar. do. ca.minho tndos· os . obstaetilos.· =s~. fos
"Si!inos· c~ntractar eom a ··companhia de navega
ção. a vapor pllr!l·:'#e se~s ··ba!-'cos. ·t:mtr~m 
"t'm. to~as as provane1a~· _d_o'.ltnperw, '!'esmo· .s~ 
·necesstdade, que· lucro · taranamos d' aht ? A~ C()Dl-
-:municai;ões · serião retar·dadas. · ' · '' · 

O nobre"deputadci pela; ·Bahi:1 'lembt-on u1n" meio 
de fa0ilitar. a ·navegação a vapor entre ms' pro

. vincias do imperio, sobrd o qnal niio. emitto 
juizo.algum:•e quando· apresentava 11. suaidéa 
disso q u.e o ·governo, devia .ter aceitado· o offere

.cimento d~ uma. -eompanbia p11a•a a nnvegaçiio de 
P<>rnambuco até o cPará. o eonsidetur essa co•n
panbin ·como sub3idiari.a. · da ()Utt'a. 

O. Sn. ·F&nnu: """"'P;;rdúe -me : eu. não d"rssc 
,-co~ subsi~iaria. .. . . . . . 
. O Sn. VmuTo : -Gomo· part~ de· outra q·ue se 
_e.;;tabelec.esse, Creio, . senhore~>, . q 11~ posso dar a 
Yazito de· n1io ter sido admiltida esta proposta pelo 
. _gin·~'llo. . · · . . ·... . . . . . 
· Na ·província de Per'nambuco teve-se o projecto · 
de formar uma. companhia para navegação a· ·,·apor 
até ao Pará; mas aotem_po em que se ordenava . 
essa companhia, ·na pi·ovmcla do I\la.rauhito se 
forma1·n outra pata navegação do Oearã até o 
Para. . ...•. ·, _,, ··: .· .... .. ,, ~ . 

A acoitaçõo da. proposta Í<lita pela companhia 
do Pern.ambuco importava n morto da ~ompnnbia 
forma-in 1111 provineia. do Maranhão ; componhin 
que não t:nha sõ, por lil)l.,l\ navega~ão das qua· 
·tro ·províncias, Ceara; Pinuhy, · Maranhiit) e Pará, 
1n~s tambcm· a n!1ve_s'~ão : ·de. nl<>uns ·rio~ ·im· 
·portantes da .. provtnclllo do .Maran,i'io.· Por. Jsso o 
{;()V~rno nllo·attend~u ~ p_roposta aprese_nt~da pela 
companhia de Pernambuco, · q11e quena. ·que · s~ 
estendesse o favor até" li prOViiiCia cio Par6, c eom 
o subsidio relativo. · · . · . . .. .· . 
·. Se clle ·aeeitasse 'uma. seanelhantc propostn, ra· 
pito; 'la. matar· uma' eómpBtihin; que rac~litava a 
•commumcn~o, que é: hOJG· pobre, entre o Ceará 
c o Pará, ·a a navegliçilo :lluvial do :Maranhão ~ . 
a dei Parn. · · ·' · .. · ' · · ·. 
·. Diseorolo outrosim ·d~·~idéa. do nobre deputado 
pcb.' Bahia .qn&lldo nvanc.ou. q11a ct•a malho~ que 
o governo toma..<•se. a'~Ji" a empresa da navega.cão 
a ~opor 1 .. porque .. a .a~pez;lenc•a. elo . pa~ilado , nos 
~~m· most~ãdo·que· os : real,llt&d<!a·n.no sert.ilo.lguaes 
aos ··<::jue .nos da· a empresa partu:ulnr para es3a 
.navegação, ·o :as, éle~í)esas. · superiorc3-. . · 
- Quando o ·governo !i!ltretinha um certo n~mero 
de paq11etes .. á -;vela;, pan,a . a su.a. ~ co.~mu.n•el\9it.o 
com as pt·onneias, .~astava mu1to ma•s dmhe1ro, 
e a vantagem que t1iavo entiio .. era eertament.! 
muito longe da aetualldade. De maneira alguma 
votaria para que o governo ~masse ~-si essa 
empresa, quero antes que se dê mat3 a uma 
companhia particular, fl)rmada como eatá esta, 
do que deixar nas.mãos...do governo um scme
lhan te serviÇ(I, por<:J.ue o resulta.io seria mais pre
judicial. As admimstrações particulares são (e ·o 
fJrào sempre) mais avisadas e eeonom;cns. 

.. E', ver.Lade. s~. presid!~W, qull a a.coitD.ção de 
p:LSsageiros esernvos a. ~rdo dos vapores da com
panhia, é caus~ d,e ~randes males: facilita o ver
gonhoso commereio d~ eAcravos .. ~ província .n. 
provincia ; faz ·dua':u·. a immoralidaae . .filha de se· 
mélhaute commercio ; . mo.s ccrtainente o ni-tigo 

.da·. ·eincoda .ao contracto que tomo ·eomo. meió
directo; para.. a cessação do commercio; ~embrado 
pelo., liQnrado deputado, pela B~~ollie., não. é o pro-
prio para· acabai cot;n .elle. . . · · 
· A prohibi~àl). aos paqlleles. a. .vapor· de. rece

berem passageii'O.S ese~Yo vO-s, não sõ nh· aeab arla 
"inteiramente ·eom· sémelha.nte eom~reio; ··como 
jr.ia,><liffimlto.r .. o.~ lha·e U.SI) do direito. ds proprie
dadn~ 

O Sn. SJo.NTos E At.)[EIDA.:.;.. lbvia de; limit~c 
m11ito o trafego. 
.·'o Sá. Yuiu .. 'l"o : ....... Lim.\tava por po"u.co. tempo-; 
logo · one a facilidade d~ transporte ap2:\recessc 
de noyo, _ou Josie ct·eada dn .propo!.\to pelos ,iri
tere!lsados e na mesma esCllla·, continuaria o mesmo ·~otQn'ICJ:'Ú,?- Esse meio. ilj.direct·ó· não. p\)de ser 
dura:lotn•o ; .e pouco. profieuo, 'porquanto o com:
mer~io . pa_raria até gue os · negociadores. de t•s
cravo'S não achassem· outro meio .de, tt-~usporte. 
A imm.oraljdade parmü. por nin _pouco; ·mas "to
maria tslvez mn.ior· calor, maior . vida logo que 
·o~tro meio ·de transportar qs escrav_os lippnt·e-
eesse. . .. .· · · .· . . ·. ·.--. · ·, · . . . 

E . ~ois além de ser uma mediua que.-d~ alguma 
maneua ataca o livr3 uso do· direito. da pmprie
dade, nãc:i . produzia todo. o beut que. t:lo nabl-e
mente deseja. o. llonl'ado deputatio. p~la. Bahia. 
. .Ha outr::ls .meios indircctos que são' prolic)los-, 

como,. por exemplo, .aquelle. de. que ,as prvvin
eias têm)•mçádo.mão . ..,- as. fÚtes,finposiçõe~ JlOb_re 
a exportação da. escravos.,.- .•• 

O Sn. SA:NTOS E ALXEio.i.:"-Demoil·mais':este. 
O. Su. Ymx~i..w.:-Creio que todas âS. pmvincias 

têm l,ançadQ.imposições fortes sobre .a exportaçiio 
de escravos para acab~t'..ltu corti". esse. conunereio 
iuurioral.· .. , . . . . . .. . · . . 

Louvan.io pois :a 'idéa do nobre deputado: pela 
Bahia,. sendo da .. sua opinião polo. ,que, respeita 
á vontade que apa:esen~ de acabar. com .a Jmm~
ro.Iidada resultante· de semelbante comrnercto; nno
concordo ·com o ínéio que· o!Iercce," que; além de 
diminuir a somma dos inter~Jseil da companhia 
pela CP-ssação do tt·ausport·e de escravos, attentB, 
conto. <li~se,~ n., dir~ito de. propriedad.c, e niio 
ilcoba eom um tal c~mmereio. . . . ·. : 

Com·o .membro da cominissi!.o. quando· li o con; 
tracto feito entra o gov6rno e a companhia do 
paquete.! a vapor pnreéeu-me · qile ani Gsta\'lio 
dadaa to.las as. providencias não só. parJ. n se
gurança· dos passageir<~s. como para .melhora
mento do3 com modos nas be.reas que fo~sem apre' 
sentadas (l'óra ·avante pela ··cOmpanhia. · Ablcla 
agora mesmo, q•t•md•> o· honrad'> deputado 'deS- · 
l:obrh tantos defeitos nes;;e. eontraeto,. 'relendo-o 
êOnhod que haviilo pmvideneitUI 'para que a c.:>~._ 
panhla · nllo deixasse de apresentar .. bons· bareos 
com comm·~didadea para passageiros· o sega-
rança.· · ' · 

No·controcto so dispõe qne ~os bartos nvnpor 
.sejiiO feito3 com todas as · commodidlides · ne·ces· 
sarl~,._que sejão seguros, que't&.U}-~Cm tenhii9 
arraiiJOIJ para o~ recrut11~ ·e que S8J!J.O de· eer~. 
e determinada· lotação e forÇa,. o· que il:nporta:o 
ab'andono de alguns barcos que hole' navegiió 
da capital do i_!Dperio para as· "proV1il:~ias, :q~e 
uão têm a lot<t<;ao o a 1orça' marcàda.· · Ha.· pou~ 
esperan_Q_a •. e . b~n , funda():a, de que o !Rrviço· dessa. 
nnvegaçao a vapor fique em melhOl' pê, ..•. · , 1 
.·.O SR. Gó-ES-.SlQUlilJ.BA.:-Ve~emos.'~ 'i 

O Sst. · Vmli.'l"o~ Além ai>!SO; estabeleecu-sê oomo 
regra que:.os. vapol-e&. aejãa con-;truidos -de .'ma-
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·ueira que ·possão ~ervir para serem ai'tnados ·em 
pé de guerra. . .. . · · 

·O art. 7" do· eontracto o•·dcna iuo expressa
mente. Não .diz em verdade que as barcas tenhão 
todas ·as propõrções para .serem verÇadei~s n~_t
-vios ·de {;'!etr,, porque·semelhante ··e~c•a·serta' 
imjlossiv~l' com. Õ ."S~~SidiO que. O governo. 'dal :à 
companb1a, e dJrniDUll'IB. de· mu1to" ·os oommodos · 
dos -pass'a:gciros. Ficiio sendo construídos de fôrma 
que possão ser . armados ·em guerra. em. ~sos 
·urgéntes e. 'imprevistos."... · . 
. o Sil. ~ SIQUEIRAt-'•;Isto e um roinauc~- . 

O SR. VmiATo:-0. DQbre deputa·d;. peta &hia 
disse que não havia no contmct.o disposição al
.guma preventiva pa1•a_. segurança dos passageiro~<, . 
para que os vapores· fossem e:~;aminados poreo!ll· 
mis.sões que declarassem se estavão 011 não em 
circmnstàucias ·de completarem sem risco ·a· na-
vegação. : 

Eu e· o meu honrado eo1le~ da i:ommis!õão, 
·que discordamos do parecer do honrado depu- . 
lado :pelá Bahia, julgamos , desnec.essaria a ex
pressa ~eclaraÇão dessa providencia· para !illgR
rança dos passageiros, _visto que h a uma· dispo· 
•içào em · v1gor na capital do imperio pam que 
()!J. vapores das .. difl"~rentes companhias sejiio exa
minados ·nntes · d:as snas · viagens,· c:.u sabidas 
destb portoi A 'eommissão de inspecçãa que existe 
ueada, ·c que e%am1na os vapores dé t.OO.às' a:!· 
companllias, é n mesma que examina. os vapo
res da· companhia .de que tratamos ; c tem dado 
'" S{'n ,parecer condemnando ·por vezes .nlgumas 
barcas· <JUe navegã<;> daqui>para E!antojl, c outros 
log:trel!. Respondendo de :mproVISO. RS obsen·n
·~õeS de me•t honrado amigo. deputado p~ln Bri
t.i:l sobre ·esta· materia, peuso l1aver dado ·o. ra.·
:zlio de minha discordancia com o· seu. parecer · 
em separado. Con!ess() que m~ Escapáriio a!gu·. 
lllAA · lfe ·sUB!; '}Uffi'lUOSilS propOSIÇOeS D!l.C·' tribuna;. 

!\o trabalho de dar esta breve res_posta ao 
'ltonr;1do· deputado a quem me reftro, JUlgo 'ter 
obri~rn~ão àe defender a oompanhia dos paque
tes a vapor. na parto em que sotrreu umn accu" 
'S8.çilo ·mais directa feita pelo honrado deputado. 

Dizend)_ elle que os pad!!ageiros. não achayito 
co:nmodo.> nos vapores da: companhia, .oftlrmou 
que· nl:;:.uns Srs. deputados e senadores vinhã() 
.das prvvincia5 do norte a~glomerados nes>Je~ va· 
pores. (Apoiados.) l'll.as nao attendeu· eUe, nem 
'c.lS n0hres deputa.ios que me dão. no mornent() 
apa•·tes, · que ist.o aconrece por vontade dessu 
me . .;mns pessoas qne võm incommodadns nos \'IÍ· 
!>Ores. 

U:~~A .v()z : - E:Jtá. enganado. 
O Sft. LJ!:1TA:o D-~ CU:(KA :·-Nlnguem quer via· 

jar incotnmodado; • 
. o sii:: VI~I.f.TO:- Tom:l:o pusagéna t\ ultima 
bot·a,. 'ltterem vir todos em uma 8ó occasiilo, 

S~•l 1orç_ados os commano:lautes dos vaporDs a 
adm.ittlrem semelhantes passageiros, e ellfls 
.o suhmetw.m V\lluntariamen1.e aoa ineommodoa 
~no v;io ~ll:rer. . . 

O tjue cumpria fazer era ,P.odir, ex.eitar. o go· 
~erno para que .nas. proximtdad~a da abtlrtu1·a 
da ass.,mbléa geral maDdl!.sse .mais de . 11m ~·apor 
,110. llll:rÚ', os . melhores da co:mpanbia, para o 

. . Q"anspnt·te com mais ·co:mmodldade dós .Si-s. do· 
.JIIIt!ldulll e senadores 1!116 di~ereutes . pro\'incias. 
(Julpnr ;\ oomJ;!anbia, aos oomlii.a,ldantcs po~ vi
r~m esses .IIIÊmhores incommodados ness9. occa-
.sino, e nma injuf>tiça. . 
· O 5n. ·GÓES ·SxQuEXtu.: -:Kõs é ·qlle devemos 
pagar o pato J • 

.o Sn. D. Fn .... :'ICLSCO:-Aigutts vapores que an
.d,io para o norte .já .são carroças. {Bimdas.) 
- .o 'Sn. Vuw.-ro:-Apre~ntiiocse passageiros em 

gra~de qoal)tidJI:de nn mesma occnsião, os com 
matidantes '-' 'uro· os· J!?dem recebei' por falta de 

. .w~modidades, ~eclar!ia _a vef'<lade: c~ses passa
geiros, apezar dtsso, ·Josastem; Qmpenhiio-se para 
aleat~Çl)rem passagens, pol'que• têm de vit: ·tomar 
assento 11as .. catna~s. E porque· silo ·recebidos 
·~llsura-se a ' companbia·!· Nos msos ·ordinarias 
mereceria censura a oompanJiia se nos seus va
pores admit~isse !JI8i()r numero de passageiros 
do que o con,·emen~.e· e. que fosse a par dos 
commodos. Ma~ nes.'!lls oe~siões extraordinarillS, 
.senh!JJ'es, quem solfre falta.·.de. oommodidadi!s. ê 
porque quer soffr<1r {0"14o .apoia4os),demorando suas 
''iate.:ls para o Rio de J~~iro até. á ultima hot·a. 

Com isto não quero.diúr-·que os aetliaes va • 
. pores tenhiio todos os oommodol! que devem te1·. 
Tenho fé porém quo· o JLovo CQJ)trneto melhorarA, 
.acaba.d. com este ~feito de. fD.lta de comanodos. 
Çons!-a:rne que .as agtmeias. UàS..PI'QYincin$ estão 

· bem montadas. No .. 1t!ar'$nbão está. a agencia a 
cargo do. honrado e: intellige1ite. nc~ociante ·co~ 

·.mendador Joiio Guàlbert<l ·da Costa, que é· in
cansa vel n<l cumprimento de. se tis deveres. Ellt 
nã'!J se _ronba ~ inéommodó. algnm para. bem dos 
.pllSSagen·os e. mteresse aa comp~nhia, 

Noto no CSl!_irito da camara Inclinação para 
f1ave~ e:~:plicaçoes do governo.· c·•por isso deci.

·dO·int>, ·.Sr. presidente; ·a Jl!lresc!!tar · ~m.·•·equeri
.men1o de·ad\1lm!!litõ dâ-d1iéus8ãõ' deste ·projecto 
-por.2-4, horas,. para dar occ:rsiiio a.·.qo., ·o.Sr. mi
n i,;tro do im per i o esclareça a cns:t sobre a. materia. 

Lê-se e apoia•se o segwnte ~ requerimento : 
" Requeiro quo a discussão do projccto ~<'jil 

adiada .até amanhii.-Vil'iat&_.,., · . · 
Indo-'se proceder·á vot.aÇiio, .,.c.rilicn-.se não h:tver 

ca<n, -fica poi;; encerro.ctn ·à discussão do requeri· 
mento, procede-se .a.. cham.ada .. c le:vnnta~se 3. 
sessão. · .. · 

Sessão e~ 9 ele Agos!o 

l'rtESI DEl'õCIA TXl SB. "VI5CON'nli: D'l'; 1\,\EPF.:-IDY •. 

A' hora. do costume f>•z·s~-a:·cl;amada e aclliio-se 
pre&entes os Sra: viscflnde' de .~aependy, Paula 
Candido, . Machado, ·Corrêa . -das ·.Neves.,. i:onegi> 
Leal, LuU: Soares,_ Ribeüo iia 'Luz, Mello Fralico. 
'l'eixcira de Souza, Mendes'de.A.liruiíd·a, Henriqiles, 
Sonza Mendes, Leitão 'da· Cunh:i, :Bretaís, .Caldre 
e Fiõ<l, Almeidu. e Albúquerqúo, A.J:tdró lla&tos, 
Rego Barros, T,tba., Du~ Ro~ba. barão de MS
roim, Raposo da Csinara; $eám,. Paula Sant.os, 
Paula . Fonseca, Rodueun' sn,•n~. ~z-_ArRl!Jo~ 
Figueira d11 Mello, ·Barreto Pedro!IO, Gões SlqnDira. 
Paes Barret.o, Araujo J'orjtl!, Domingues · 'SHva, 
Dirua de Carvalho, PAdua. lo'leury, .Brusque, Trà
vMsos, Aprigio Guimarães, .Augusto de Oliveira. 
Fausto, ~lisario., O unha, Tei:Lr;.eira de Maeedo ~Assis 
Rocha, Souza Leão, Say1Lo.Lo\:!$to.e A'raujo J..imà; 
comparecendo depol,s GS Srs. "Nebh1.8, Sccco,'J3ár
bo~a da. Cunha.. Cask'llo-Bran~o .• J!'cneira de A:giÚar 
e Jaeintbo· de M~ndoilça, ·o-sr::ptesidente declatá 
niill •. haver_sessJio .por J"tta..·de .numer1>, .n.,que ~ 
ord\!nl' do·dio ·para- a snil&'·~·n•ero. ': leitura· de 
projectoil-e indicações na ho'rn eómpttente·e a~ n1â-
_terills anteriormente desig-J:~adllS. . . . .. · 
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Sessão em tO de .\.;:OH to 

J'RESl DES<: IA. ))0 SR. P.•OL.l. CANDIIl00 1° SE<::IlETJ.niO 

Su:.m.-ruo. - E:cpcdicnte. - Indicaç7ícs.-Redacção 
. da lei ào o•·çam.:nto. - En.tracla de supplentes. 
- Fav;r·es ci cvmpanl•ia de Juzquetes a VttpOl'. 
Díçcursos dos Srs. Leitão da cunha, U;mriques,. 
D. Fl·ancisro, ministro do imperio e Conect das 
Ne~es. · 

A' hora do costume faz-sP. a chamR.da, e achan
do-se prc.;cnte.~ os Srs. Paula Candido, Machado, 
conego J.e.a.l , Leitllo tla Cunha, P"duu F~e.ury, 
Pacheco J nr.J;io, conegu S•h·a, Bt·ctas, Te1xeu·a 
de s .. uzn, Nabuco, Monteiro de Banos, Belisnrio, 
Zacbarias, André llastos, Banllcír. , de Mello, Bar
bosa da Cuuhn; Ribeiro de Andrada, Candido 
Borg. , ~ , Paes Ban·~to, Aprigio Guimarães, Cunha, 
Vieira ele Mattos, Ribeir . <la I.uz, F~rnundcs 
Vieirn, Arauj•.• Linlt\, .Ass!s Rocha, Pttula Baptista, 
Dias de Carva lho, D.>mingucs Sil va , Azet·'ldo Cou
tínhn, P:tran•tgua, Rego BarNs, B"lf:Jrt, Viriato, 
Taques, Paula Fonseca, Ferreirn de Aguiar, Ra
'poso da. 0au,,ra, Souzl\ Leão, D uLm Rocha, .losé 
Asct•n so, barão de M;lroim, Luiz Soares, Luiz 
Carlu ;, ::;á e Albuquerque, P achce(), Brusque, 
Almeida " Albuquerque, Gomes Ribeiro, A•·•lUj •> 
Jorg<·, Góes Siqu&im, Eduardo França, ·Bran,Lão, 
Teixeira •le Macerlo, · Costa ~!achado, Augusto de 
·Oiiv~il'a. ~ Ja.-intho de ·Mendon•;a, o Sr. vrasi.t·en te 
d~clm:a abúl·ta a ses~ão. 

Comp~<l'•lCem depois os S1·s. F. · Oct.aviano, Pe · 
rei~a da Silva, Cansansão, Tra,•as . .<;os, Scãrn, An
gelo R<~m•ls, Antonio Candido , J os é l'lfathias, Ro
drigues ::;ilv(l,' C:tStelló-Brarico, Souza · Mendes, 
Solll'al, Paula Santus, Henriques, Conêa das Neves, 
Secc<•, 'rheophilo-, Sa)•ão Lobato Junie>r, Ncbias, 
Sayii •> L olmto, Pinto de Campos, Titãra. Siqueira 
Qu<!il·oz, Horta, f>~:dreira, visc01lde de BaepenJy, _ 
:r•en· .. z, 1-'o.usw, 11!o.;;nthnes CG.stro, Fig uciru de 
Mello, C:.1ldre e Fião, D . Fr ancisco, Santos e Al· 
meiúa , Lima e Silva Sobrinho, Rocha, V. Lisboa, 
Saraiva c Pacea. 

Le-se o approviio-se as actns do3 dias· ·s e .9 
do corrente. 

EXPEDIENT E 

Um officio do Sr. ministro da fazenda, informan
·do acerca do . requerime uto em que Joaquim Diogo 
·Hartlev, proprietario . da fabrica de tecidos d8 al
godão' ·denominada S. Peclro de ·Alcantara, pede o 
levllntamento da hy potheca a que ·se c.cha sujeita 
aquella fabrica.- A quem fez a req>Jisição. 

( O Sr: vtsconde de Btupendy occupa a cacleil·a 
·da preridestcia.) 

Um o!fieio do 1• secretario do senado, communi
·.cando que consta ao senado qlle S. l\1. I . eo11sente 
em varias resoluçõez~.-Fíca a eamnrn intehada. · 

F ica a camara inteirada da pnrlícipação de in com;· 
morlo q ue !nz o Sr. deputado F. S. Berna1·des de · 
Gouvea. 

E' npproyado o seguinte parece1· : 
" A eommissio de iodnstrin e artes, para po-

. der dar SêU parce.er sobt·e o incl uso requerimento 
de Francisco de Pau\n Brito, requer que so pc~iio 
ao çoverno, pelos minist~ios do imp el'io e · fa
zenCia , ·infonnaçi5Js sobre a vatagfJm da empresa, 
possibilidade do concurso, e .o su'osidio que se 
pede , e sua opinião sobre tacs pont.os. 

" Sala das commis!!Ões, 6 de Agosto de 185;; . 
. -Silva Ferra:;.-Almmda e Albuquerque. » . 

o SL· . x .. ,.,..._.,.. ... guu. :- Sr. pre;;idente, ~ 
commissão de rcdacção a que pcrtcnç.o, . tendo 
redigido fielmente as emendas feitas U l) orça
mento e que rorão app1·o vada$ p r.la casa, en tende 

TOliO 4-

que ti do seu dev<Jr ponderar :\. ciUl>at·a a in
eongrnooci :~ e absurdo manifesto • q ue r esulL.l de 
achar- se iucluid<' em uma lei <lUO tem de vi
gnrar para o anno. financeiro de. 1~511 a 18.)7 o 
.c t·edit•> de 200:00Jit coucedido . uo. g o.,.emo, a fim 
di! despender com as medida:< Jll!c-;ssarias p a ra 
obstar a 11ropaga~iio da -<Jpidemia r einan te na 
província do Piírá. e com soccon·os a.,_, enftlr
lnos necessitadüs dBquella pro"i'incio, cujos ~of
fl'imentos tQdO< nós deploramos. ,_ · 

Somdbaute Jispo:aiçã .. , pelo simpb; enunciado 
se vé <ruo é uma ntediua de occ.asiiic> (ap11i uclc.s), 
uma providencin u.rgelltissima, de <1ue ali~s não 
póde ,;u rLil• o uPSej.•do eii't:íto S" po~ Vt•ntura ft
car ineluida n:t lei úo orçament·l de 185ti a ~:::,;. 
A commiss:to julgou que nfi.o cabia em •u o. al
ç:td"- altc.lrar "'e•nenda ponrlo-lhe u clnusuln-a·:~c!e 
.fá-p,orque assim ficarhL alterado o venci..io; t am
b "m entendeu <jUe n<io p odia sep m·ar do pro 
jecto de orçame nto pol'•lne a canla:·a <lwidio o· 
contnuio. · 

O absunlo, a incongtuencia . é pois evid• ntc, 
no caso do que trato, e o recurso o•t o n•·hitrio 
qne rosta ô. camar :t ~ sep;nar esltJ crcciito do 
projccto de lei do o1·çament o, visto como ainda 
oito f..,i upprovadn a redaco;:lo que está ·sobre a 
mesa. 

J ulgo da i:ompctcncia da camara, n a con for
_midadc do art. 187 do rcgime nt.), tmnar nma pro
vid~ncia qnalq<te•·. afim de snhit·-se .leslc emba· 
raço, ,; sem duvida. a m11is conven í:,nte é a que· 
j:\ apontei, isto &, ·d"t "r minat• quo se s~p:U'•) da 
lei do orçamento o a rt. 16, e convertel-o em uma 
r esolu{".llo espt!CJal: n cs!P.s termos r .1go •t V. Ex:~ 
·Sr. · p residcn tt:, llaj >~ de_ ~ou ;ult llr á camara se na 
r cdacç;lo, como está felta , dá-se abs•u-clo e in
congruencia manifesta, afim de se pro(eder da 
rnnn(lirt'L a mA.!S C11nvcniente. ·· 

~~Dit.;AÇÔI::S 

O Sá. 'PilliSmEN'l'II:-Acha-se sobre a mesa uma 
indictu;:io, que ~llclO por :ma naturez~• ma:.eria 
urgente, '·at ser-lida autes üe se tratar da questão· 
•1ue o nohre· deput:Ldo propõe. . 

E ' licla a seg•t!ntE indicaçã o1 e. ~emettida com 
urgencia á commlssao de con stltuJçao e podet·~s : 

" Indicamos que seja adnl it tiJo a pre:;tar j ura
. mento e a tomar assento na e.a.sa o de puLado 
pelo Pará o Sr. M arcos P~reit·a de Salles, que 
se acha presente. -.s. a R. - ,L · L eitlfo.da Ct~-

. nha . . - P f,l.v;kl Oancl~do.-Ft:t~,<Sto de A guLal',- J. 
J. da Cunha. " · 

O S:a.. ·R1nnrno DE A.xDIUOA: - Tenho n egoc:o. 
urgen'te. · . • 

O SR.. P REsll>EMl'.E:-Tem. a palavra • . 
O Sn. R1nElRO DE A:<na,~:o.o\. diz que um Sr. de

putado pela Bo.bla r evelou que havia -v·aga na 
dcput.aÇ:\o de S. P aulo em vil'tude da· retirada. 
de tres de seus membros; e 'lDe a chando-se n~sta 
eõrte vindo a negocio, o Sr. Dr. Joiio da SILva. 
Carrão, 4o supplcnte J!.Cia provincia de S •. Pa1_1lo, 
Sl\bmett~ á conslderaçfl.:) da cama r a uma mdtca
ç:io pedindo que se uê nssento- a esse supplen te. 

Vai á mesa llr so ~ é rewetLida á. commissii•> 
de poderes a. ' segu int.e indicação : . 

« Indiw qu.c ·a~hando-se ausente_s desta .curte 
al"u11s deputados por S. Paulo, se dô asse nto áo Dr. João ua Silva Carrão, 4° supplcnte_ pela mesm~. 
província., que se ncha presente. - :s. a R.-Rt
bei,·o de .471d1·ada- " 

nEDACçiO· DA L li:I DO ORÇ"-lliD.'TO 

Lê-se R r cdacção das e mendas feita s .i pro
pllsta. U.o orçament-o, c em seg(uda o segumte re
querimento: 

1 .• •J 
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,, Jul"adn '' incvllel·encia "absurJ,> <lo :1ell<n·-se 

incluiJ; no 01'~ .. -:t\\l~nto <111~ t(·m d~ vigorur pnl'a 
o anno llnancdr •> d,, 1 $-)tô-18~>7 a Jispo:>i~'" d o 
artigo que diz respeito a<> credit<;> do: ~.M):wns 
pa.-:t dtlSpPZ!IS qnc' (•ll'Cnl n~CeSS!\I"HlS . C COUYC· 
nit>nt.•s pam obstar ··m t"do o uup~no a l•r<>pa
ga~ào da a phlemio. l'o•i11nntu 11n pn>Yin~ia ,Jo P•trá, 
i·~queii'O qn(Jt s•~ja o ··~·f· ~l·hl•) nrti:.:·) n!~parado para 
c..~onstituit• 1tnaa l'I.'SOlu~;io ~gp,·~d,ti.-Pa~·anu{Jttá.)) 

Suhmetten•lo '' ~r, pn•!'hh·nt~ A t:on~hlcraçi'io 
da c::.mara a. <)lh'~t:l•l J•-' itu~ohcJ'encia ~ nUsunlu, 
afcOllllln\ di'Cidl' p t•ln nflii'IIIIIIIYU. 

Sujeito :i Uii'c:ussi'io o l'•~<ptl'l'inu:!nto~ V appro
Yado, ~ tnn. s,~~uiJn u r.-"!d:l~~~;up das l!n~cndns fc1tas 
ú. prQpt~st.a •lo urJ;amcut ~J. 

São \llmb,•m apprO\':t<l:ts ,·ari:t,; ontrns redac
.. -;.õfls. 

l::::\T ft ;\0.\. ])l:: SU l-...l J.., I-:XTE~ 

Li·m-se e npp!'O'I'"iio-~e os segnin t~s pareceres : 
<(A. cntunl~ssão ' dc cou:-:.titniçtin '-,. poclCl"C:-( , n. qnen1 

r.-.i prus~ :.te a indicação feita para qu ~ ~eja a:lmit 
üdu a pl'l'~l:ll· jnramet1tú e t•Jm:n· ass(·nto cn mo 
.d;,pntndo pdo Pan·o, •> Sr. ~l:trcos p,, l·t•ira .te Sal
le,o;, t<•ndo examinado as nctns da r.·spccth·a eld
çiio, ê de pan:cCl' qn~. app!·.w:llla :tquella indicaç:io, 
I<f-ja conndnJC) o ~1·. Man>.H l'd·e:nl de ::;.lltcs, qne 
"e acha pn•scnl c, p:m\ tvmar n~<;;cuto como depu
f a~.lo pela rn:;!.i\ que 0x.iste 1·1n c~nnlõlCl) uencin de ter 
sido nunv:mlo scn:dor o =--•·. D(•rn:u·,lo de ~ouza 
Frauco. 

n :).:~la das ~cs::;êJcs, em ld c.lc AJ.N~tn do l~:):j. 
-D. T. IM lllacedo.- G-. ,; l "a.•r:om·.:l los - Fi
gueiwt de "\fcllo. " 

«• A comn"'i ~s\ío de c··n1~titni-;1i•' ,, P•'~hwt.·!-l, 11 f111,. .. ln 
foi >.<ubmettid>'t n " in•-ti<'n~·io •l•> ~r • .lt•plltllll··• Hi
beim ;lc Andrac!n, p~ra •Jil• ' r .. ~~·· dtumn.Ju a t-.mnr 
asseuto n(~SLa. canwrn t,) ~r. l•r .• ).,:·.,, ..In :o:;il\ya 
Carrão, cou1o •• supph·m.-, pelil po·c"·itl\·in <lo 
S. Paulo>, cuj a rt>pn'~ •·n!a~•lu " '' ach:. i1u:umpleta 
pel!t am<r ncia qu.:: desta cÜI'tP. llz<'rth) •:•>< :-;r~. depu
tados C u·n cir•J de Crtmp·•~. Limu tl Soares de 
~c,u?.a, · consiJ.~r~ndc qne JH)Ht..~ll~ S1'. $tlj' plcntc Si:! 
:t.:h" prcsenta, c q ue .! de COih'•miP.ou: a publica 
compl~tar a r epresenÜII),io lln J·efel'id n pravinci>t, 
tào desfalcada tH.-la auscnci11 dos tr~s :>r~. depa
ta.Jos, é de pnr'!cer •1ue seja appro\·nda a indicnçiio 

. e com·ida.lo o So·. Do·. Q,uTiiO pnrn tomar p~rte nos_ 
trabalhos d•;sL•l casa na qunhdnde de supplc nLe. 

" Sala das sess.3cs, em lO de Agosto de IS:i:J.
D. T. de Jiaced~.- G. e l-"ascolicellos. " 

S:io considerados deputados •>s senhi>re,; a que 
-es~es pareCflres se rcf~n:m, 03 quaes, achandO-se na. 
sala iomnediata, sâo'iutrodur.id•>:> no recinto, pro:S
tüo juramento e totuiio aS.<l'nlO. 

O Sn. RmEtno llE A~mn.m.\ !pel:t ordem) requer 
urf;(encia para apresentar um requerimento i>e
dindo i nfurmat.õ ~:s ao g:werno a rr ,;pe ito de actos 
arbitr•trios do juiz municipal c orpl.:ios d:1 cidade 
de Ignope. Anima-se a. fa~~r este re<lUerimento, 
porqu~ suppõe qna niio ha mC~tcrin importante 
tl:td:t para a dl~çussiio. 

o sP.. LEtT:i:O D .\ C ex nA: - lia :l Ju contraéto 
-com a. C:>mpanhia. d•: Paqotd~:> a Vnpul'. 

ORDEM DO DU 

Cont inúo. a 2>. discu ssão do ari. I• do pr·>jecto 
n 5\.l <h>st~ a uno, que appro,-,. o contr;<tct<l cckbr:>do 
pelo ~-wc•;•:o c'>111 o gerente da contt•anll ia de Pa
quetes a 'i apor . 

E' con~iJcrado prejudicado o .l'equerimcnt o à e 
adiuu>enlu llp•·esentado n<t ult<ma ses~(io pd o 
Sr. \ 'irii!lO. 

o S •·· r • .-lt:io da Cunl•~ : - S r. prc~i
donte, 1'•1prcs•mt:~.nte pela pr•w íncia do Pará,• á 
qual taut.<> interessa. "omo a t;•das as ~o nOI·.:-e, 
n. naYr ga(i<' ole q tiC tl'llt<~ o pro1eeto <'m d iSC\ISS.:_oo, 
n i'io posgu deixar de faze r alpomas obscrnl~oes 
ácerca tio eontrocto cel•·braJo pelo l!overno e••tl_l lt 
com panhia Je Paquet<"S a Yap••r : scr~l, porem, 
1>1 nito breYe. 

:\le pa>'•lce, Sr. presiden ll', que es s e contracto 
não t.em tantlls <!efeitos como . figttrou o no)>rc 
dcpulat1o pela p•o,·i ncia da. Ba.lna: ju\1!1) , porem, 
<jUe t.t-m elle na realidad e nlg cuna~ · fnltns que 
podem s~t· snpprhlas por esta can>ara.:::l\I.; porcce 
taml>cm qne ai~umas .ias cmcn ,las d o nobre depu
t!l.d,, apn•sentad ns no m"n vot0 eu1 se parado de,·enl 
ser appro\·a([,-.s. 

O conlrncto uo art. l o diz: (Lê.) 
Ante• dtl. celebraçiio des t e contl'i\ •~to om·i dizer, 

Sr. pr··siolcu te. qnc o governo imperi:ü taueionnYa. 
celt•1,ra r utn ,;utr•> cnn\ a cOml'anhin d e Paqu<;tes 
a Vapor obri,...ando-a a estabelecer uma :;randc 
linha, tdcando

0
apenns nos portos da Bahia, Pet·

n:omhucn, !lfllranh:io e Par:l, crcnndo·se uma l inha 
intermcdinria para· os outros po.-i.os. <.lo norte. . 

Esta i<1éa, Sr. pr.e.<idente, one pn recio. . muoto 
apro,·eitave l, . não sõ porqu~ ~c c.onse):!nlna com 
isso tl celerida·1e das communic~çi:ies das prov m 
cia> do no1·tc o:om a cõrt~, como p orque haxçria a 
Yn:tla::;em ele n 'lo fazer ent1·ar nflS po•·to~ de pro
Yineias pequenas paquetes da. l;.,ta~ão dnqllülles 
que n go,·crno ionpel'inl ~>xige pelo no>o contmcto. 
Neste. sentiJo vot:tria cotitr:l o p:u·ecer da com
mi:>são 'JUC revogava essa disposi~iio do cont racto 
para obrign1· os vapores a entrarem nos portos 
do Rio Grãnde -do Norte e Pa•ahy ba. 

Não d~sconhe~o, Sr. -prf sídente, a justiça. e di
reito yue tem cs•as províncias d e manter em as 
suas conHnunicaçõcs com a córte ela mesma ma
neir:t que as demais pro víncias ; tod avia é ne
ce~~al'i" cou f~ssarmos que essn.s pro~·\ncias. j:\ 
pela p roximidade e relações com os portos de 
Pernambuco, j á pela difficuldade que ha para a 
entratla dos vapor~s em seus po1·tos- . . . 

O :?.n. H EXIUQUEs :- Nüo apoiad-:>, ha muita fa
cilidade . .. . 

O Sn. Ll::nXo 1>.\ CUlm~ :-. •.. podião dispensar 
disso os grandes \'apores da companhia. 

Eu niio quero, Sr. pre5idente, exigir favores 
-para a pr•)vinci n do Pará. e .out ras provinda~ 
graud~s, o negal- ns ãs proyoncoas pequ enas ; e se 
os nobr~s oleputndas se despissem desse excesso 
de proviltcialismo (olt: oh!) de que cstiio pos-

. suidc-., concordarião commigo em que os p\•1·tos olo 

O SR. Rrct:u~•> nF. A:-:nnA»Á : - Dc<cjarei ser 
informado se o projecto · de IJllc follrc o nobre . 
.-teputndo estA. na ordem d'>_ •lia em primcii'O luga r .. 

1 
O St:. P.tu:sl:l&XTI:: : - Sim, senhor. 
O Sn. Romomo O~< Asi>n.-n.-:- Xeste caso gnnr

<iarei o meu pedido de uq;cnch• para apresentai-o 
dep'.•ís yue s~ di~cutir ess~ projecto. 

Rio Grande e da Para.hyba são de diffici1 accesso 
(J•eclanu.tção j; CJ_Uem tem entrad<l em taes portos 
niio tgnot·.t as diffieuldades qu e exis tem nelles 
para grandes vapore$. (Apoiados J f?6.o apoi ados. ) 

O Sn. lll'IAXDÃO : -.Já entrei en1 ambos os por
tos e não ach ei isso. 

O Sn. L~;ITÃo DA. Cux1u : - Un1 vapor que en
tra Jepois-do meio-dia, por exempl o, no porto da 
Parahyba do Norte, não pôde snhir senão no outro 
dia, porque os praticos dizcnt q1te nõ.o p odem 
dirigir a mnrcla\ <lo vapor sem verem as mar
cai á sallida da ba•·ra ... 

Lê-se e e lll,>P.'-o..-:Fla a :-edaeção do a r tigo que 
-a camaN decl\ho fosse olestacatlo da proposta do 

orçamento. 
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SESSAO EM 10 HE AGOSTO DE 1~;")5 
O SR. CO)ST.\ MA<:H!I.DO: - I sso sa dá tamllem 

110 porto <lo P.U"á . 

OvTl<O l'>R. D~;t>ur.\t>O: -E "" porto d,; Per
Jlamhuco a sahiua dos vapvres dep~nde da 
ma•·<·-

0 :'>n. I.,;1TÃv ru. CuxHA : - Niio s.: entenda que 
r.sl•)':' dis post.ó a Y<>la•· em s ,;n tido con tnu·io aus 
deseJOS dos · nobrell deputados. 

O 8n. Í:•>m":,, DA~ N~:vEs; -Se quer v ... tur cou
trn c.<t:l. fallnuJo a fu\' Or. 

o ::;n, l.J::IT:\11 D .\ cu~llA : -Senhores, !;C não 
bou,·••sse nos p;.>rtos du R io Graudu do No~rte e 
tla P arah yba <lifliculdo<1e;; a vencer no. entTa•ln 
de gJ·t:t.ud (·~ \"upore s, nfa() fntia. uu (~St:l.$ oh.;erv·a. 
~Ut!.s p .; ll'IJUC 11ão Vt.·jo r.nzãt> p :u·a. q~o êS~as rluas 
prúviucias não> tenb1io com a córtc a s mesmas 
relru;tk".!!i. tJU~ fl'i <le•uais: n1a~, scn)Iori!S, a~nda ha 
llHlO. d rcumstancia •lUC a p(oia o que estuu di
z~nd~ . e é, qu., hoje , cnmo os nuhrcs dt:pUlltLlos 
s<lbclll .• s e pmjcctn ~lnH\ c.•m.p11.11hía ele vapr••·,.-s 
(!ll i! tem ~.le fnzerent ~nas v 1ng •. ms d ü Peruatn· 
.liuco a t.ó " C ··~ré. com esen.las regu lar<Js pelos 
p .ort•J>< int.:rm.·oli<Js·; Se ~S<;a COn\panltia I!Stá quasi 
runcc ~onn u.lo , con•O creio~ se o ~ovcrno impci'iul 
lhe ]'!'CSLtll' tu<]O O apoiO; •tUe inconve n 'cnCt.: ha 
pnnt. 'il;lC esse~ p equeuos vapul~~s· tocan<lo llllS 
pronncms da Parahyba e R1o ür.mde d ·• ~orte 
dahi tl·ag>i o os passng.;b ·o.; e corres poutlew:ias 
l'!'ra Pcr~taollmco donde s •. u·iãol t~aziuas para a 
c•Jrt~ pdus pH 1u~tes da cNnpanllla de que tru
I· <Htlú~ '! N•1o :•cho razão po is para qlter.:r-se por 
f11r~-a quo; eswS passagdl'O$ e COI'l'o!:!ptltltlellcia 
:;ejão trazidos só n os pa~ •tete.; da sruude li
nha .. . 

O :SR. BnA~nio : - Raziifl n fio tem o nobro de
putnd•• pn1·a •t>~el'er alterar o que cxist~ de h:• 
)UUitoJ , 

O ::>n. LÉ.1TXo 1).\ C:.;:-:H_..: - Depois, m eus se
nhür .. ·.;, se cxi.;t c :tlguma ruz~o paro\ ,ju~ os pa,. 
quetc: d e que trat' o projectu toquem nos portos 
da Pma hy ba o Ri o (hande do No1t e, não vejo 
razão a lguma para qttc 11i'lo toquem ta mbem nos 
pol'los de ::>ergipe e Espir iw Smto ... 

O S r<. UA "-' " DE :M:.ut01:1!: - A poiaJv . . 
O Su. Bn.<Nn:io : -Eu sou de opinião que to -
qu~ r 

O SR. LcL-rl o D.~ CmmA : - . . . en tret.lntc o 
n obre dP.pulado p or M:WK>rosso exp:mdeu ante
b onLt:m nesta casa razõ.!s pa ra mostra1· que não 
era preciso que tMs vapores tocassem nessas pro· 
...-incias, pOl'<tlle. dizia clle « e~,;as prov!nclas es
tão em immc:tliata ; relações como Rio d e J aneiro.» 
A l?roeeder essa razdo do nobre deput.ado para 
o .l!:spirito Santo e ~<":rgip_e, procerleria ell:l tam . 
bem para a Parabyba e :Rio Grande do Norte, 
que têm iguaes relações com Pcrno..nbuco; da 
Parabyba se vai a Pernnmbuco por terra em lli 
horas, e nos pequ~nos barcos que navegão na· 
quello. costa a communicação se faz quasi coro 
R mesma velocidat.le que no vapor, tl portantl) 
se prevalece a ra.zã.o do nobre tleputado p or Mato
Gcosso para. um caso, prevalece par,, outro, 
porque umas p roYincia-> . não são filhas o outros 
e ntendas. . . · · 

O Su. Viei.tro d á u1n aparte. · 

O SR. LEITÃO l>A. Cu:-.tu:- O nob1·e de putaJo 
disse que a p•·ovincia de St!rgiP\), p or ser pe
quena, uão pt·ccisava de que alli toc!ISsem os 
.,-apores . .. · · 

O Sn. Vtni:\TO: -Não disse tal. 
O Sn. LErrÃo DA C a :<HA: - Tanto diss~, quo 

accrescentou que parecia luxo .. . 

pol·que estas proYincias d~ que fa llei est;lo em 
re lações imwc<li~tas cúm ll córte. 

O S11. l.EITÃv DA CcxnA :- Tamh~m " Para
hyba: ten .lo uma c .>rre~poudeucia d it·<.:cta e Nn
tit•uada c0111 p,,.·n&JJJbucu, t em-a do m esmo moJu 
COlll Q Ct} l·t~. 

lJll 8tt. D.:~>u 1' .\o o : - Então tami.Jew o P:u·:i, 
t~ndo con·csp owlenc ia tlirecta ~0111 o l.\faranlni. .• , 

I 
nâ•> {ll'~clsa que lá o·hegnem . o.; vaptl rt!~ da cOifJ
panhla, por ·tue sua cor .·esp<Jn<I<; ncia sera t.·azida 
ao ~{tll'anioi'io . . (At>oi~<do•.l 

I. O Su. LmT:i.> D., Cu xu .. :- ·x.w lln p;~ridaJc 
n ..:••huwa ~ul.re t'•S Uons ~StnS. 

! u .. c~ ·nln1cto J~ g ovcruo diz ~ais, que fte.~ a 
1 arlntno d .. :; prestdenles d:ts prvvn•c•as fazer t.le -
1 murar os ,-a~orcs uos di1T~rentes portQS, ']lHuttlo 

I 
eutend~.r~Dl nec.,:;sario uu q uando as marês v t:xi
giretn. Di:t: o co l t t~lc;to , e~ r .:p .tirão v.s b o1trados 

I 
nocmbros pclo1 P :l:·ahy.oa, qna " arg:nncnto ..t., mút·o!s 
é tanJh•:lll t1ppli cavul ao l'arú. Estilo e.lls~ nad•JS, o 

I 
gon)l'lló, a com panlo .a e os honrados dopu~ados, 
quando pcnsáo <JU!l as manis dilflcultiio a sahi·la 
dos \'fill'lr cs do por to do P ará . ::-iaqotellc pon o,. 
S:·. preshlen tc, uâo prcci;;ã.v •le 1narés p ar •t salür 
se •tt<> o; navios de vcl\a, p::,rq ne l'~Inautlo n o 
esp~~O e•.>tnpreh•m•liol• enLre o ancOl'U.rlouro lb.· 
q uo:lla cnvi tal o os baix·•• á ~ntt·ada do rio i (;I). 
milhasj Ulntt ví o';\çiio co.>n stante do mar , uiio t.i ,. 
dcm os nn vios d e vclla bordejar a !.C •< ,;.,hidn' ,to 
l'i\, s::n:lo cutn nlat·e d·.: \'asante ; ms.s vapo•·t.."s, 
pl·incip•tlml'ntc com as con <liçi:ks qtt '3 ex: 1"~ o 
co ,tra<:to, mío pt·cci•ão d;ssv, po .que su .;p••nd'cn(IO· 
do porto do Pa r;'L :í. m:!i fl n oite, corn•J costu uuto, 
mC:snlo corn enc~entn, vê.u amanhecer n os baixos. 
Ai nda cst :: an 110, O>t tniuha ,-inda pant esl:t córte 
se tlen iSS(>: sus pondtJmos no ancorndour·o d ' Pan{ 
a horUu do Toc"tntins á md a noite, v lk; ~ l1CJ ~· tlS 
d.t m:lllhà fun•leámo~ alnd11 a p a nca dist oncia 

' dos baixo s, esperan .lo q tte raiasse o d in. para os 

I 
uw ntarmos. 

· Por Isso, Sr. pl'esid!lrlt~. me parect! que :tqud ln 

I 
dh~osi~:io do "" ntr:\cto ~n1 rdn<;iiO !lu Pnrú , é 
mmto inconveu ieat •·, e m GSIIlO iujus ca. Qu .. n <lo 
principiá!"üo as viae5~ns do; u ossos \ '::l.p (u·e;-; p~u·;t 
o nort.' o go, ·cnto es!abeleceu parn a tle mora. 
c:k s vapores nú porto do Pa l·t\ o prazo do tl'.!S 
dJas, e cerre áe plano que sendo o porto elo· 
·Parti. o u)t,imo em que tocão os vapores, uma. 
demora mcmor seria muitu e muito prtjudicial. 
ao s erviço publico e particula r da~uella praça. 

a· S >:. Conn&~ D .\s N~;,·lls :-A razão é especiosa 
mas ·eu niio a: posso entender . 

O Sn. L~tT'i:o DA Cuxm: -E' poque o nobre· 
deputUdo é d aq•telles cégos que o siio poc n ão 
qudcrem ve r • . . 

O Sn. CoP.Rf:A D.~s N ~::v~s :-Isso applico ao · n o· 
brc deputado. 

O Sn. L~::rrxo DA CuNH~ :-Os va pr:>res p[l,ssãl). 
pelos portos de Pernambuco, Ceará ou Marauhtio, 
p:tru. o Pará : emquanto elles alli chea iio e voltão 
p••dem essas provindas intermcdias àprvmptal'·l\. 
sua cotrespondencia e o mais que tiver em pa t·a 
a cõrw, pon1uc sa\)em a demora. que· os vapoNs 
têtn na viagem de ida c ,volta ao ultimo porto,. 
ento·et:Jnto que no Par-.1 Jào-se a dias para se 
apronfpLar tud.) pu.ra a c6 rte, o <ruo.: U.epcnde a 
maior P•lrtc da_s· . vezes lle rt:cebe~·-sc a çorres
pondencia traztda por eso>c mesmo vapo•·. ·Ora, 
se o hourmlo d eputa<io '"ú> comp•·~hc ni.lc i:>to, é· 
porquo na., quer , ou ent.ii.o es tA 1wincaodo .. .. 

O Sn. ConRtA DAS N &\'>:s:-Nüo, pelo contrario, 
esLou fnllauJ.o muito serio. 

O S n. VlRJ,,~·o : - Eu nno disse o q_uc o nobre 
deputado e~:ta d;z ~ndo; disse que pare c1a·m<> luxo, ; 

O S n. L~<tTÃO DA CvxlH: - De fórmo. que por 
este J~tcioc :nio, muito exne~o. t em P ernambuco
pelo men os 16 dias, C~;ln\ 12, c.: o !1-la l':mhã<• 7 
pnra fazer uquillo que o Parti d~v~ fazer em ;}d ia s. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 16101/2015 09:57- Página4 de 14 

100 SESSIO EM 10 DE AGOSTO DE 1855 
O Sn. A.nn-c-$TO nE 0Ln"EIR-' :-0 Pará só t~nn 

corresp~ndencin para o "ul, e as out1~\S pro,·in
cias têm tambem para o nort..!, e n:io obstant-e 
a demora em s ew; portos .O •·•gulacmeute de 2' 
horas. 

O Sn. l.EtTio I>J. Ct::<JIA :-l\las, Sr. pn$id<mte. 
o pdot· é que a dcmura dos vapores q11o tl'l Pan'• 
era a principio dcss<·s 3 dias, p>\Ssou :1 set· depois 
d<: -18 horas, e hoje se retluz a :U, mui Las Tez.~s! 

Ora, S<l en1 1:;31), quando o Par:\ n:\o tinha 
crescido como ltoj~ tem, pt·acisny:. quo os •apores 
se d :mora~sem em seu p orto a dias, hoje n.·c~s
sariamcnte es<e prazo dtwia ser au::mentado a t
tent:• a circl\mstancia do grnnde prvgr esso que 
aquella provincia tem tido, p•·ogrei!<O lJ uo a ca
mara·conheee e q11e portant.o escuso mostrar. 

St>nhores, o Pará "ec~ssita realul.,nte que os 
yapore~ alli se demorem temp'l maior do que 
hoJe sú tlemo•-ão, aqn«!lla p í·•wincia merece-nos 
bastantes cono>idet·açües, j:\. pela sua lhlSÍ~ito geo
(('l'anhica, j>i pelas suas l'iquezas natttraes, e jú. 
fina1mente pelo prog•·esso -que tem ti~o a pont<> 
de que, sendo a t·enrla de s ua alfnndega ha :3 
ou <;) annos de 400:000$, · foi ele\'ada U" ultimo 
anno ftnnnc;;iro a 1,300 e t antos: conto~, c es•e 
en:scido rendimento é sem duvida o l>n•·ometm 
do prvgr.es8!Yo aagmento daquei!a província; e 
p ois níio vejo razão para que ,,gora tenbào alli 
menor de mora os paquetes de vapor do que t i
nbão uo principio tle sua carr eira. 

o Sn. AvGUSTO J)~ o·tlY.t:IRA :-Em Pernall:1bUCO 
demoriio-se apenas 2-1 horas. 

O Sn. LmTXo DA Cc:o:nA:-Eil (.rato tlo Pará: 
se u nobre deputado j ulga qne os va;pores deYem 
se demorar mais tempo <.lo que se aen1orão em 
Pernambuco, faça a sua J:eclamal)ilo ... . 

O Sn. A uGcsTo DF. 0LIY~;mA :- Niio posso re 
elnm::tr p orque desejo a rap1àez das viagens. 

0 SR. 1, ":tT:\.O D.\ Cc'>ll'-: - Julgo pois COlWC
Jlientc eliminnrmos do ccmt•·a.cto o lll'biirio d e 'tU€ 
fal!ei, ou então peço no nollre 111inistru do im· 
pe•·í c. que f,t~;a com que os ·vapores se demore m 
no Par~ o mnximo tempo ue que tratu,,a o con
tracto a.nt~rior, porq1tc o co!ltrario causará ma
nifesto atropello -aos passa~eit·os e pt·ejuizo á s 
communica.;õ:js. N"iio ha mu1to que eu vim p:LI'a 
esta ~õrte precipitadamcnt~ como um soldado de 
linha ~om a muxila :í.s costas, porque tflndo che
gado o vapnr Tocantins no dia 2-! de Abril, sendo 
al.iá.s espera:lo a 23 ou 30, só demorou-se 2! ho
ras ; e se eu l{uiz vir touuu- a~sent" _ne:>ta cnsa 
foi-ma neces~ano embarcnr atropclladamente. Esse 
arbitríü que e st•i no contracto é muito inc•mve
nient.e, porque T!li dar lug :.Lr a muito~ abusos ; 
(ls commandantes dos vapores sempt·e que chegue. 
a. um porto e se encootrão com o presid~nte da 
'Pl'Ovincia, as primeiras pal::wras que dizem siio: 
(, D o;spache-me V. Ex. logo com !t utrllol' brevi
dade possível." 

O Sn. Connê.' DAS ~1."\'ES: - E felizes slo os 
passagl!iros se elles só levão préssa e n ão mai~ 
alguma cuusa. 

O Sn. L"EITio DA Cc~ru. : - Sr. pt·esidente, n~o 
([uero prolongar a discussão deste proje cto, mas 
não posso deixar de dizer ainda algumn couso. 
sobre o que o nohre deputado J>Qr .\!ato-Grosso 
aqui expendeu ncet'M do conunoâidades dos va
pores. Nií•> tevo raziio o no)>re deputado alfir· 
mando que os passa::eiros se accommodavilo mal 
n bordo porque quedilo. Não sei ·o que p•·etende 
fazer a companhia de paquetes com o actua.l con
tracto, mas o que é certo é que não ' 'ejo actual
mente senão um vapor que pree nche certas. con
di~õ.:s do contract·' , que ~ o Toi!antins, c este 
mesmo é de más aceommoda~ões para pnssao-ciros. 
(AP?i<4dOs.) E' verdade q t•e teru duas cat':Jaras, 
porem os calllarotes são taes, que um homtm 

não póde nem se9,uer vestir em termos. ("tpoia
dos. ) Al<irn dbto !to\ u111a ordem, ou cousa que 
a valha, a bordo, c que niio sei donde parte, 
se da eontpanhia, se U•) cnmmalldautc 

O vapot· tem, po•· exemplo, 50 ean•arote8, exis
tem a bonlo :.!tJ pas,;. .. g~iros: nada mais na tu t·al 
do quedar-se a cada um passa:;eiro um camarote, 
e espera.r-s~ que todos os camarote< sejão oceu· 
pados par& então ~eNm nccommodados os passa· 
geiros a dnus c (}ous em caJa um, a tropad.os nas 
duas c~mi1thas uma sobre outra que existem em 
cada call1L\rote. :Mas, ser•bore:>, o •1ue acontece ~ E' 
qtle á pt·oporç:io que vão ~ntt'Bndo os pas<ageiros 
se dõ. or d"m a borJo pa1·a que Y!io occupaudo dous 
cada crunn•·ote, ficando a~suu ao meno> ao princi
pio m11itos <'amlU'vt•~S V<<zios, ao passo que outros 
contem cad" um do11~ pa~sagciros inteira mente mal 
a ccummodados. 

O S 11. ('ORRl~-"- D.\~ N~:v"s : - E o commandante 
e ntuitl) s;ever,,, tem a bordo o regimento pl'ul'isio· 
na! d o D. :.\Ia ria I. (Apoilr.dos; hsada.•.) 

O S 11. L:i!:r-r:to DA CcKuA:- Vamos agot·a n ou
tra condi?iú do contraeto que exige que os pasRo.· 
r::eirus de próa venhiio d ·:baixo de coli11rt a en:mtl. 
Isto, Sr. l'rosicl~ntc, é impos~ivel •·eali~.:u·se COI!t os 
\'apor.!S que a ctua.mente po<Sile a comp:tnhin e 
com outros ignaes, e se co•1tinuarcm eUcs n:t ca r · 
1·eira uu.nr.a e,;t.a clausula do con tracto SJrà cllm· 
p rida (apoi ados; : taes passageiros continuar:iõ a 
viajar nesses vapores no estado em qne tão ,-er
dadeil'aJnente descreve11 o nobre deputado pela Bn
llia, pt·incipnlmentc se niio passar a em~nila ·dcs>O 
honrado deput:tdo) para quu nos vapot:cs se não 
embarqttcm outros ~scravo:S alórn dos que aoom· 
pa•>hartrn a seus senhores. (Apoiados- ~ 

Q11anto fi. comedorias a que se referirão algttn~ 
Srs. depuLados, diz~ndo que a m e»a dos ·'l'llpo"TeS 
era mCiquinha: assim como me d ispttz a manifes- . 
·tar os ab Ltsos que t~nbo encontt·ado a bordo· desses 
,.,,pol."e ;, dispuz-llle tambem pAt'B defender os com
manJllnt'ls de qunesqucr censuras inju~tas que se 
lhe3 ftz~sse. 

O ':ltt. êoRnf:,~ n .~s ~h:YJ.~s : -E' p or que V. El'. 
é fac il de cou tent:n·. 
U~U 'I'Oz : - Ott mais feliz do qu" 03. outros. 
O Sn. L>!rT~o D.l. Cmnu. : - Declaro mui fl·anca.

meutc qua a mesa do Tocantins .; b ivez melhor 
do q11e aqnella que com as quanLio.s dadas pela 
companhia se poderia offerccer aos passageiros .•.. 

O Sn. F1xTo DE C.urPos ; - Apoiado. 
U1r Sa. Dr::t>crrAilO : - E ' a melltor, e assim 

mesmo .•• • 
O Sn. · LEtTÃO D., CcxHA:- .. . . porque ã pro· 

porção que a companhia diminuía os preços das 
passagens, diminuio tambem ns quantias que daya 
para com~dorias dos passageil·os ; antes daTa uma 
quar ta parte da importanc•a .d.1 passagem _para o 
commanllante sustentar a o passageiro, hoJe, de· 
pois do :tbatimento das passagens, dé. apenas uma 
quinta parte ... . 

O 811. FERRAZ:- Mas nega o facto de máo tra
tamento? 

O Sn. CoRRt:., l>As NEv.es: -So: negar eu o cer-
M~ . 

O Sn. Fenn..z : - P•·atos quebrados, o linho. de 
serviço roto._. (Apoiados.) 

O -Sa. 'Pn&;;ro:;);n:!- Atteoção. 
o Sa. LEIT:\:ll DA ··cu:SHA:- Q118nto ao ;apor 

Tocatltins, que foi o em que embarquei ultima
mente nego, e a.ppello pa1-a o testemunho dos 
nobres deputados que v ieriio commigo do norte. 
(Apoiados e •·eclamações. ) 

· O Sn. Con&~A D.\S NE,•Es.-8& se foi na seguada 
v iagem, e u f1.1i na primeira. 
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. O ~n. LElTÃO DA. Cux1u. :-No Tocantins o ser
~iço é o melhor t~ossivel. ... 

O Sn. FinllA>: :-Fallou-se em todos os ~ap<-rc:; 
e não só do Tocatltins. (Apoiados.) 

O Sn. Conn&'- I>~s Nr::v&<J {p<wa o S•·· Leitão da 
Cunha):- Já que o nobre deputad" toc<Ju 11esse 
p,onto eu lhe pr<lmetto dizer algumn cuusa sobN 
ISSO, 

O Sn. J.mTÃo ru CuNHA: - l\las, set\hores, SQ 

jol. 11lgun1a <:ousa em contrario dn 'Jlle se diz se vil 
no trntament·> do Tocantins, podemos vir aqui 
dizer que em todos os vapores o tt·utnmento a múo? 
(Reclamaç<i~~-l 

O Sn. FERRAZ: -Bastava have.•· esse máo t l'll · 
tamento em um só vapor (apoi•,do< ), para. flor 
censurado. . 

O Sn. LEITÃO DA. Cmm ... :- Nc.><.u hyp~thesc 
concordo eolll V. Ex. 

O Sn. Fl!.nRA7.: -E mesmo a rosp-~ito do To~an
tins o nobre deputado confessa <JUa o conunnn
dante n:'io tem os meios necessnnus para t.·atar 
bem aos passagairos, Yisto que a .,.,mpanhi~ redu
zia dn quat-t:l. para. quint~ parte n' quantias para 
comedoríll$. 

O Sn. LEITÃO 'DA. Cr;xuA. :-Os commerciante>! 
não fnzcn\ papel al:>u.rn neste n •'Jl:"<:'o; a co,npa
nhia reduzindo os pre~os das pnss11g_.,, quiz talve~ 
fazc1· uma compensação mal cni ·mlicla, pela; no· 
"·as obríga~õcs que contrabio par.t cotn o gov"nw, 
e o resultado é que os passageiros são os q uc 
soffrem. (~:Cuito bem.\. 

O Sn. Oonnf:A DAS N.E\'Es:- E !lavemos de nos 
calar? 

O Sn. LElrÃo DA Cu:.uu:- N,1o ~ possível que 
um commandant~ de Yapor pos3a sust~nttw a 
um pass~~eil·o do Pará até aqui com 41)11. 

Sr. pres1dentc, sin·ão estas o!Jsnrva,:ües ~m res
p osta ás dos honrados deputados, .para . que o 
governo quando tivm· de tratar deste nego.:io 
t ome as necessnrias providencias. E pon h c termo 
ao qu e tinha n dizer sobre o objeeto em disctts
são, porque sei que ha vontade de votar-se este 
negocio. 

Agora, Sr. presidente, peço licença ·ú casa p ara 
dirigir ao nobre Sr. ministro da justiça algumas 
palavra.i teudcntes a um fact? .que merece toda 
a consi<}eraçiio ; para nlio tomar tem-p<> á camara 
com um requerimento especial aprovetto estr. occa
Sião em que . estou com a plllavra. 

E:dste na. estrada que vai . desta córte para 
Nova Friburgo na raiz da s~rra uma menina de 
14 a lõ unnos, creio que-oriunda -ie uma índia, 
mas que pela apparencia é uma meaina brauca, 
diz ser filha Ratural do Dr. Sell.bt-a da provín
cia do Pará, d~ onde foi elln trazida para aqul 
e se conserva como escrava. Esta menina existe 
aondo acabo de dizer na casa de um Pedro Claire, 
aonde faltou com uma. senhora muito respeita
vel dest!l corte de quem. ohtive estas informa~C'es. 

Pl)(;o ao Sr-. ministro da ji1stlça que d~ todas 
as providencias, e proceda quanto antes a inves
tlgaçi:los sobre esse facto, ql1e jtdgQ verdadeiro 
pe1a ingenuidade com que foi cQntado por essa 
mP.ninn {I F<enhora q11e par alli pl!Ssou com seu 
esposo, vindo de Nova Fribnrgo, e qu~ m'o ro
ferio, como disse. -

VozEs : -E de sorte que essa infeliz niio sotrra. 
O S11.. LEIT;\:o CCNii.t.:- Peço pois toda a atten

ção do governo, e suas promptas providencias a 
respeito. 

\ht Sn. DEPU'l'Al)O : -Mesmo antes do discurso 
~ahir impre~o, porque o põde prevenir, 

(O S1·. mütistro da ;=tiÇa f= signal atfirma
tiro.) · 

O Sn. 'Lt:rr;\:o ll' Cu:s1111.: -Tenho eoncluid<> • 
o s~. :n:cnrlq ues:- Sr. vresident•.-, o con

t racto cel~hrado pelo governo com a cotupanhia 
de paquetes a ,-npor no corrente anno traz no 
art. )o a clausa la de não to~:11·r,rn os ''apares 
llOS prwtos r.l<>s províncias da Parah\'ba e do Rio 
Grand .. do ~Ol't l sempre quo não sej;\ Í8SO pos
sivel por íalta de ag11a, oa pela cvnstrucç:io e 
loto.vão dos vapores, P<>r maior <1ue sejn o r P.S· 
peito que eu tribu~o aos act.os J., gil\"erno, Yefo
llle nn rigm·osa necessidade, como deJlUtallo }'ela 
primeira daquellas províncias, de reclamar con
tra s~melhante <.li~posiçào, pelo prejuizo qne delln 
resulta. a o,; intoresses da província da Parahyba. 

O primúiro conlrücto cel•:bra•lo p<i.lo go\'~rno 
à cerca dos paquetes á vapor teve lu~u cut h <le Ou-
tu h_ r•>. ~e 183\) ; tnns sendo alte :·n~a_:; pelo c_orp' 
lt~lslalt vo a 2a e 13~ de su~s cou.llçoes, um uovo ' 
fot cel,:brndo, e approYauo por decreto de :31 de 
M:art;o ele l&ri. Se~undo esse cuntracto, os pa
quetes a \'apor da linha do norte deviiio tocar 
só•uentu nos p.>•·tos da Bahia, Al&~"as, P erttàtn· 
bur.o, Ce1uá, 'M:1u·anh"-o e Pa.ri. Reclamações nppa
,.,;córâo e nt•io por parte de minha pro,· incin pela 
dP.sigualdade com que havia sido trata'da ; clla 
mo~trou que as outt·,,s províncias ião melho<ando 
e progredindo, entretant~ que a Parilhyha fi~;n·a 
est:leionatía. Attenc.lendo a Ho justas consiõera
ções, o potler legislativo, pela resoi•tç,io da -12 
de Ülltltbro de 1~)9, alltOt'ÍSOLI O gov erno varo. 
llltet·~r as condições do c,mtracto c"istente, im
-pondo, entre otltrâS, como nova crmdiçilo a e~cala 
pelo~ portvs da Parahyb<~ e Rio Grand~: d•> N<'l'te, 
e podendo para ess~ fim elevar o consign>tção 
de S:OOO~, q.:.e em, a lO:OllO~. 

IrrGgulal'idades ~e notáriio dcpoi~ no .set·,-iço 
do~ '':ll'Ol'es ; e Cll;tnprí11do •·emedial-as, o p<>der 
legtslatlvo pela let de 30 de Novembro de l tlU 
autol'isou o govern1> para t·~f,>rlnar o contrtiCto 
~xlstente <la maneira mais conducent~ a•> im
portante fim do seu est>lbelecimcnt<:>. Da novo 
foi excluída a Parahvlla no contracto cclc!J•·ado 
e· app1·ovado por dect·éto de 20 de Junho de W-l2. 
~0\'1\S reeln.mações se derão então por parte de mi
nha provincin. : de novo f~z clla .-~ .- o direito 
que lhe assistia a um beneficio d~ q11e já gozava, 
e os prejuizos . que lhe t·csultavão da eotclusilo 
a. que fi.cavn oon-iemnadn. O poder legislatiYo 
d i;::nou-se f.:lizmcote nttendcr ós suns vozes, e 
pelo di:;posto no $ t~ do at·t. 2- dil lei de 21 
aQ Outu.b,.o de 181:3 mandou que os paquetes a 
vapol' entrassem nos pot-tos dns duas provin
cias, Parahyba e Rio Grande do Norte. 

D'nqui se Yê, pl'imo, que a proYiucia da- Pa' 
rahyba estã de posse da navegação a vapo1· em 
seu p orto ha 16 annos ; secundo, que o poder 
l~gisfalh'o t em por duns vezc~ ri!Cormado actos 
do governo que eliminavão as duas provincias 
de quo faUd, da eseala em S•)US J?Orlos dos 
paquet~s a vapor. Rcoonheço, Sr. prestdente, que 
o contracto ultimmncnte celebrado pelo governo 
corn a compn.nbie.,.e cuja approvaç@ faz objecto 
do pr<!jecto em discussão, não excluo absoluta
mente a escala dos paquct~s pelo3 portos dessas 
duas províncias ; mas, senlto1·es, eltprime-~W de 
modo que essa e~elusão s~r:i o itnmediato . re
sultado da exccuçí\o do contraclo ; pnis que a 
clausula nelle imposta ele ent,-a,.em us Y&f.?.res 
nos portos da · ParAhrbn o Rio Grandll do Norte, 
quani:lo niio sojiio embaraçados por f~lta de agua . 
ou pela eonstrucç<Lo e capacidade d olles, a arbi
trio, como tem de ficnr em . :ma execução dos 
commandalltús de!IScs mesmo,; Yapores, nunca serA 
rea!itadn senão em d<>Sfavor, .o contra a Para, 
l1yba : essas diffieulda.d.es . se <lu·ão <'m todas 
&:! via~ns, e a minha proviucia. .será prejudi
cada. .uesde muito, senhores, quo alguns eom
IDtlndantes de paquetes a va11or, creio que por 
não poderem especu.lar á med1da de seus desejos 
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na proYincia dn P<l.rahyba.1 in1aginão ctn.bsra~os, 
~: p~l·jgo::; e11' seu p(,l' l.~J ; e s0 á. suas !"~'ft!l·tna
çõ~s dt:: certo itHXàda:.; ctt posso at~nbun~ ~-~ 
e~,~tusões que uos coutn~Ctl)S' d~ que fiz nh~nç.ao 
St; ~stab~~lt.:'!C(.;'U A:cc-rca du porto de ~1iulu1. )H~
yincia. l..:sst~s illfUJ'IJl:l.Ô:i.?Sr Sr. vre:~ad~lLtC, dao 
em n~::.ult.:tdn o que .acaharnos de ottvil~ do nobrcl 
.:leput.ado pelo }>al·,i. Diz-se (]U~ a cntraJu na barra 
tl" Paral1yba õ ,li!licultosa. c perip:ns" mesmo ; 
n1as, S('flh\)l'l:S, se c::;sas t.Efficultladt.>.$, se \,;sse.; 
~t::ri•.,.._:s existcm1 comt) ó que os Vtl.porc:s da C?-~·~ 
rdrã tétn tollos ~Htl'adu aiH até l1•·}~ couJ a n1;Uô~ 
fadlídad~ e des•·mbamço '? (Apoiados.) Com<> c 
que tÚnl ~nh·~ldll l\ tl t g-atei~S e emh~u·ca(Ões dc:
nlaiot· lHt.e ~ ~lu~· o p1·opdt.f Y;\por Tocn?lti,;,~ r d·: 
fi:JU fó•uelaclas, nad:t so!T,·eu aind.n no por!.• d.>t Pa
l·ai~Yb;t? 

S~'H hore.s eu \'OS poss:) nss~~gnn:n· t} ne o Yap···r 
:l'fíl!tlnt-ins., o d•1 n.~ior caps_(~id~\dc •1ne• a· eutt1· 
J.mnlüa t.\.:m act.ntllnH~nt•·? entra mni snavc c 
dc•cem~nle no pvrto da p •>,·inci•\ \la l'a•·ahyba, 
e Yai até liga~·-s~ <10 tri1p1clll! do. n.lfatulega. o 
quo. Ue per si s8 é ~utlkkntc pa.ra d~~m•.Jn~tra1· 
a impr•)Ct:."Jenda dess;lS illfúl~m.w~lie,., tl rtenhum 
vnldl' do <.ll"_gnmcntq qnl;} ~e npn.•:::; .-ntn da pm.l~~' 
capocí,laJe Un port-o rla. tniuha pr~.~vin-~,.~jfl p:u·a l'e

c ... ~b~r va.por1:S de grande tonelngem. 
O nolwe deputado pelo p,,.ú tl'vUXC·IlOS h•l pouco 

o al'gttnlent-"1 d~'l .r.rea.<;.•i:J deliJlhas iutc1:1ucdhuias; 
quen·udo dednz1t da], que, ~stal)elec•da~ el\:t<, 
t•_,rnaYn .. sc i1úd1·nrnente e::.c.asada a escala dl.)s 
pntJUe~es a Y3.por nos portos rlessa' ún::.s pr.J
vinc.i:~s; nulS ~enh•)l·esJ essa :1-rgunH~ht:lt;i\o }li'•,V':l. 
cont.rn o pt-.•priü nubre deputa.lo; po1·,1ue a pr -
ceder. escusil"ln ser:\ tmnbent a cscnlr. no porto 
do P<trá. 

O S!l.. L~<nXo n.~ Ousu' :-I'orqne ·? 

O Sa. R:·c>:ttlQt::·:s :-~'orqlle se pi'OCUl':\ tambem 
lela.l· ao P<~rú umit linha dt: Ynpo1·~;o:; int.t:t'lU~· 
dillrins eutr, o Cear.'t e Pa1·á, ou cnlro o ~in-
1'11 nlüio e P.w{l.. 

O Slt. L&J:'rX<' n.t Cçxlu :-)Ias n~o está llr> 
tnesnJO pé essa linha em q uc ~st;'t n Unha. p«•·a 
a P<lrahrba. 

O Sa. -HB:<RIQvES :-E' ,·erdaJc; mas é certo 
que estã projecta<la, e snomcttidii j:í. >i illnstra~ilo 
c· sauedoria do con~elho de estaJo. Alem dist.:o; 
essa. argant~nwção provaria de mnis. pc.,·,]uc u 
rcsullado ~cria a inutilhlatle da c~caln. d.us pa.
guet<s a \'1\pOl' nos portos do ce~l'Ú e Alagõas. 
I>ro\'aria ti.:: mais ainda~ porquL-, a proc.talet·, 
~~c usado é qne os ntpor~s da carreira toql\etn nn. 
Bul~i.:;t e Pe::t·uatnbnco,. ":i::;tt.'l que tentos ft•cqneutc:; 
n<ltlClõlS dess"s l'~'••YtncJas pelos vnpores da car· 
rcita d~ ::iO\lthanrpt .. n, ,1,. Liv~rpvol, e da cvm· 
p>tnhi~t lttzo-b!·azildnt. Pot•tanto o ar~u111~nto do 
nol•re dep~ttnd", prCJWm<lo de mais, tmo vem ao 
enso pam a no)SSil questão, ua•la prova para 
clla. 

O Sn. L..:lTÃO IH Ct;~HA.:-E se. os vapores in· 
glc1.a~ snspend'lrcm? O que o noltrc <lcpuiado c~tá 
di7.cno.lo é que niio prO\'a c•.m&a nelllJuma. 

O Sn. RE:>lUQUt·;~ :-E~sa sn.,p<msão ó que tllio 
e uaiural, c nem ~~·oyavel, attento o int~rcs~e 
qu.> ossas COHlpauhias tem th·RJo; c gnanào pa•· 
·\'entura s~ p11•1e,sc realisar, f::cil scna eslabe
le~t·r cutii.r• a escala de~ nn~so.s vn1l~1res- por ~sscs 
port:"os <l<> 'fliC ,-.,n!w de rallar. A .. mt~nos o tbc· 
SúUI'O Dlllito ~conumlsaria com ürso. 

Dirf'i· aiuda a respeito dE'SS' iwngin:u ia di f· 
ficulJatl~ e pcriJl:O que corrrm os vnJ>ore< na 
entrada da P ... mhyba, que desde o. estabeleci
m~nto dos p~qn~te• a v11p0r e,otrc nos, nenhum 
so1Tren ainua na PtH::thyba o mais pequeno si· 
nistl"o : u~s tres ba•·cas pet·Jidas ncnlntnla o foi 
na Parahyll:1.; n unrca Ma>'!lllhense perdcu-~c na 
il-lla de iS •• João, ,·iúuha ao :.\Tarauh:1o: a barca 

Pei-.l<W!buca•w PPJ·à,u-sc l1a P''uco temp1 no sul, 
H o S. &l11rstiiio soffrou uu• grandt} sinistro e 
est..uve pre::>tes a pe1·u.er-se oas ,·iziuha.uça:s. de 
Se1·gipe :se me não ~aganu. 

C" Sn. DEN; T.\DO :-A qu•,stãv não é Ae os 
Y•llv'res :-;l! tC1n perdhio n<l Pa1·ahyba. on n3o; l~ 
s.: ba uiliculdnAc para elles l:i Cllh'at'cm . 

O ::>n. If>:>ltnQU!<:<; :-Não exisk difficuldade al
gtulH\? COillO t•.·nho de1non::>tradq; porque os vapores 
ú~ Hlt>ior l<•Le J,, compnnl1ia Mm alli entrado at& 
h<lÍ<' com toda a facilidade, e sem qu;, algum so!
fr~~ • .;;.s(.".t a mt~UOl' avann.~ 

::>t·. pn·~hlcutc, toJos ess<'!s suppostos emhlfrn
~·~s ~ ditlicul<lndesl todos esses vcrig•>S im~gina.
dús ,qu-e eorr~~m os p.n.qnetL'S n. '\'apor en1 sua. 
e!Hl'ada llO pot·tc> de minha pruvh•çia, pa1·tem sú· 
ntcut.t.~ tbt indi~p .. si.; ... to Uc certo~ commanUantcs 
qu~.; alli !1ào des~jfto ir, porq.u.; alli, cOnHl c1·.e_io, 
tal\·~z n<~o esp~cul€ut :\ med1da de seus clcs ejdS :· 
oUtl'uS h', pf:1ú cu utrariol quo nenhum obi"ce vêrn 
na entrada dos paqu~tes confiados ~ Sétl com· 
1mm .lo; e com ;'I melhor voutaclc se pr~st;io a 
ir .i.:ltj! o pôrto da eàp[taJ ; deixetndr),_ como fazem 
üS primeiros, <J,, ji<;:Ll' UO porto do 0<10edelJu 3 
pre k=<lo do.> falt ' de agua. K ns provincin.s de 
pr.mdm onlcm é qn> todas as difficuluaJes dles 
,·enc~m. e não ha perigo que os cston·e. Ate o 
pr.-~L'L"dinu::nLo paxa com os prcsiJe.ntcs d~stas é 
d.itTercnt.c Uos que tt~m alguns a l~csptito dos 
d:Lt}U~Jll:u;. Quando che~ão ás gr~lnlles prvYincias, 
llinadi\(l o ilnmtdiato avis...1.r a•J presíd1Eute d~ qtt+-~ 
o ntpor :.hl está ,\. orde1H de S. Ex. ; mns quando 
dito fnn lo no porto de alg«ma p•·uvincia pequenA, 
o inu1lediatú vai prevenir ao p•·esidí'nte de IJ.UC 
o v:1p01' ahi está, c q1te · .sallit·á a ta. .. tas horas I 

c~( SR. Dl;P(;'r.CDO :-Não n.pohuo .. 

O SR. Hc:xmQut's:- Pólo ser ·que assim n1o 
acont.ec~sse 110 1nuitt) pouco tempo em que o lll.rbr~ 
deputado pelo Cc•n.rá dignamente p•·csidio a ntinlla 
pl'•>Yincia: mas pos,;o asseverar á camara que 
tenho) pt·esonciado recados semelhantes; e ~111 
JIL't.l\"a do qrte venh0 de referit contarei o que 
Ci.)U)tuigo 1ne~roo acvntecen. 

N,l qu •liJnde de vice·pl·esUente tive de tomar 
conta da administn\çüo da mi11ba província nu 
pt'incipio do nnno de l::HO. Dias det>ois to:ou alli 
um vapor dR C:llTCira vinuo da côrte e levando 
a seu bordo o Sr. L•>monosof, entn.o ministr·> da 
Pr us~ia, e pela seer~tat•ia. de estado do~~ negúdos 
esit.uJgeiros fui prevonido, afim de· que na Pa
rnhyb:t encontrasse o Sr. Lomonosof todas aqucl
Ias att enções e considerações d~vi d~s á sua en
terraria. O Sr. Lomenosof mostrou desejos de ve1· 
a °CiJade ; e prom ptam ente ~rocurei satisfa>:el-os. 
Quando iaulOS monlar, fui llnsado de que o vapor 
fmnega1>a, e o com mandante se dispunha a partit·. 
Officialmente d\ri~i-me então a esse official, fa
zendo-lhe ,;entir não só a convenieucia d<l não 
de:xar em terra o 1ninist.o de uma na~ão tão 
im pot·tan te e potlero>a, e el·edor por i,;so mesmo 
de toJa a deferencia e obsequio, como m.:smo a 
obt•ign<;ãu de satisfazer ao coutracto; visto ter 
de ,·ençer-se no outrü dia pela m·mh:"L o period<> 
nclle estipulado para n demotl< do vap<>r no P•>l'to 
de minl1a proYillcia. Com a maior ~orpreza, Sr. 
p•·es idcnte, th•e em resposta desse official, que 
tido lhe e. a possível demorar-se, p,>r levm·· a seu 
bordo um cruxcão com !l.I'ntanlento para a prO\'in
cü-. do C·•ará; e immediatamente acendeu as fol'na· 
lluis e p<)z-3e a caminho! Fclizme11te no trajecto do 
r:o Parahyba creio que e:;$e official reconsidet·ou 
bém o seu procedimento, e reconheceu s~m duvida 
que haYia sal~~ do iiOr toú$.8 as con~idcro.ções, e 
coml)l~ttido mesmo ama i11Subo1·.iiuação; pois que 
foi dar ruudo no porto Jo Ca.bedello, viúntio á bar. 
l·;~, n tres leguas distante da capital; suj.,itando o 
Sr. Lolllunosof aos ineommodos de uma vi:Jg~m 
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eu1 um cscalcr, e contra a maré dt>sde as onze 
horas da noite até ás ! ou 5 da manhã I 

Ulu Yoz: - E não deu conta desse proccui· 
lllcnto ·! 

O Sn. H•::<•uQur:s: -Ora se Jeu. 
U:n Sn. DEPu uno: -E qual o resulta.Jo "! 
O Sn. lh:.'<mQUES; -Não sei, naJa me constou 

a tal respclito; Jlz o meu de\·er. 
No t<:mp•) da administ•·açiio do finaJo pr~si· 

dente d.t minha ·provinda, o Sr. :::\<J\'<:S, um c<>m
mandnnt" de1xou o p.wlr. da· P<trahyba_ sem re
celler a 1nala co11tra as ree:ommHndru;oes de:-;st~ 
di~no p1·esi•lt>nt~- O m~•mo officinl d" que ha pouoc 
f"llci <JUiZ bmbem brincar fl<l Ce~r!l. COIIl f• 
Sr. Souza :\Iartins, q'.le então vr~;i-lia essa J_H'O· 
vinda, mas o :3r. Souza Mat'LHL< póde puml-o, 
prendendo-o. . 

Punil-o quiz cu tambem ua l'amhyba: c para 
isso csperlli pelo :;eu rt>gresso: l<~euei toda;; as 
medidas 2 cautcl<l.s, pnru que •• ~"ntracto fosse 
observad•) fielmente, e respeito<l•• " auto.-idad•', 
de que ~nLiio me nchnvn reve~\ it[ t, : mns. ~oi ellc 
tão fcli:r. qu~ quando voltou. trazi: a 'eu b orlo 
o mesnio ::>r. Lomonosof, o Sr . .:(•nselhciro 13et·· 
nardo de Souzr. Franco, que n'' •lunliolade de 
depntauo pelo Pará vinha wmm· assc11to n.:st:l 
camara. Est"s senhores mostrád" o maior dcS(Ü ,, 
de que o v~por sahisse quanto au.cs; e ett l:n
tendi que ia\tal'ia á consideraçil·• 'Jile nmbos me 
merP-cião se lhes causasse o nu•is pequeno dis
sabor, procedendo em oppv~i~i.i<J á sua vonta<l~; 
tanto mais !laudo-se a recommt'nuaçilo official de 
toda a d0licadeza e prcstal>ilidaJ.v para com o 
Sr. Lomouosof. • 

Voltarei ainda :\ ar~meuta~iio das Unhas in
termediarias .d~ que fallou o nobre d~putaJo p ~lo 
Pará. 

o SR- LEITÃO 0.~ CUXHA:- ELt uiss~ que seria 
conv0tliente adoptar essa iu~a 

O SR. JigNntQCEB: -1\Lts ella não f.:•i a1mitl!<lo, 
e ainda qt1a ndo o fosse, o nobre deputado n:lo 
desconheccrlÍ. •1ne os vapore~ de uma li11ha inU!r
mediaria, s~nd<l menores, nào podéráO ter ntmca 
as commodidade., e offerecer as vantogcns J.os 
vapores da linha principal O nobre depnta•lo 
não conhecera que franqueando·sJ a entrada do 
vapot· da lin~a principal no porto dn minha e lle 
outras províncias, o.p<Jz:u· da escal:'> Jcsscs outros 

·de.lnenor ~apacidadet muttu s~ favor~ce ~orn isso 
ao commercio, .cuja prospcri•lalle esLti na mzão 
dil·eeta da acti l'iJa•le· das relações, e ua fran
queza, facilidade das conlmunic.ações. 

A Parahyba. ST, pt·i:sidcnt>.!, rêcelle pequem\ 
importação uirectll Jo cstrangoiro; P. ()Ol' isso Clll 
grand" parte se abastece no mercado J.P. Pemam
buco que lhe fiC<L vizinho; e quanto Ll\llis frauco 
e accessi\·et lhe fô•· cs'e mcret\do, quanto mais 
aetiYas e l'api•lus as suas relnç;')~s cumu1ercíue~ 
com aquella pr.oYlllcia, tanto mai~ ganhtll'i• o 

· eorumerdo da Po.rahyba, mais ab1Jnda·•te se to,·
nará o s~u me1·cadu, o mais commodos c b!lrato~ 

. os prer.os da3 mer·~ttdorias e gencms para clle 
irnportádos daqu.:lla. província. A ch·ilisllção mos
ma da Parahyba multo interessara ua frtJrtuencil• 
e faeilida le des~as l'ela~ões e commtul icuç<:>es, 
pvrque, como ninguem ign.Jm. clla muilo depende 
do coti.tact~ e communita~ão dos homens entre 

~ si. (Apoiados.) 
Daqui a necessidade <la escala dos _Paque~es a 

vapor, quer de uma, quer de <)ULra lmha, a111da 
quando es;a linha jntermediaria fosse estipulada, 
no porto de mínba \lrovincia: sô assiltl ;>.e fir
maráõ as rclaçoes ate aq11i adquiridas, e n<.Jvas 

· se ad9.u i ri táõ com pessoa§> de outras· pro v in cias: 
só ass1m poclaró.-11- Parn.hyba adquirir nov"'s affni
ções, novas sym1;1athias que tanto contribuem para 
a ci vilisaç•io : so as5im se estreit..·uáil P. c ouso-

\Harãõ c2.da Y<?z mais esses laç-·s de pr<>Yineia a 
provinda e mais firme, e segnt·a a união dt:sse 
grande todo que C•'nstitue u imperí••- [Apoúrdos.) 

Ora, cu disse, Sr. pt·~siduntc, •JUC ll minLa pro
víncia era pwddll c1u gra1ld o pa ... te pol0 mcl·cad~ 
ela praça o! o Hcci!·'; uissP. qu•: as rcla•;ues da 
LUinba proyinc.a com a pra·:a dü R ·dfe s~1o, ~rão 
e deven:: SL'r fo·c•l'lénks, e que a proccelc:r o ar. 
gamento do nui,re deputlllo pd., l'arii, dias se 
a.ífron~arji),} em 1nau;festo p1·~jaizo Uo C(H'rlm•n·cio 
dCl rniuha prü\·in.ciít.. Tenho uüt doeun1;.:nto que 
\'Ou ler ;, camara para quo <lll" so cofn·euçn do 
q•h~ :.cabo de üizcr, Cl rcc .. l\he•;a a nccossiJ.,de 
de ma11tet· a e~r.ala elos pa'Jaetc;; a vapot· u.:> jlOrto 
da Parahyb:\. Es.;c docum~nt.o r.!spouJ.e tanthem 
i alle"aça.o de !1.l<><ms tounnnwlantcs do; ditos 
pa•1u"~s, llc qud o na P<trahyha quasi nenhuns 
p!lssagei•·os se cneontriio. 

« lllm. Sr. gerente da c co mp~nhia tios pa<]udcs 
a. vapo•·-- Diz Ant•mio J C>sê H••nri•!U8~ que se 
lh<l !''" n bem que V. S lh3 man,.le J.::u· por cer
t iü(i:v qual o numero dos pasS•l~ci•·os que da 
p•·oyil,.,ia ela Pat·,,J:yba do Norte ""'\.Jarcárão no 
armo pro:.:imo fin•lo nos paqur,t ,s da C•.•rnpallhia 
po.ra a .Provinci:\ Llc P e!·n:uulluco, e qual o dus 
q11e désta se::;Ltirüo pan\ "'lnclla, no rnesm•) pc· 
1·iodo, 110~ t'eferidos pa•luel.,s. P.:Je a V. S. assim 
lhe Jdim.- E . H. )L- Rio. 16 de .bnl'" de 
18:15. -.,1nt 0>1i•J Jo~t: H~m·i1ue.<.-Cortifi']Ucl como 
s" rC<Jner. - Cr.wncú·o Lu!lo.- Em cumpdm-·nto 
du despath;) retr(• certifico que, Ja ·~.:scrijJtunu.~no 
Lia compnnhia brnzilcir•• .d:: pa•1uetes a vap<>l', 
cousta que os vaporBs da m•:Sint\ compa··•hia 
to·:tnsport,\~ã,l dtU'<.tn!e ,, anno de 1S3l, da pro
víncia tle Pernambuco pa•·-• a da Parahyb:J. do-

. N-.• rte uo pnso>""€ti'0 S de l'é, prúa e con,·ez ; e 
b em ;,ssim da p~o\'Í:lcia da P<>ra hybs. do :::\'.n·te 
para a de Pernal~lbaco tvansp~)rtú.,·,õ. ,J os refori, 
tllJS vapiJres, no dno an11Q ~ :31-J pa-ssageu·o :s das 
tt-es class es :odma cita<hls. E por ser ,-erdade c 
ser pe<liJo, passei ~ _prcs•m~c. que assigur,_ E>-. 
cl'iptot·io da eompaulna bmz1len·,, (1~ pa•IUCt•$ a 
vapo•· Rio de .Janeiro, aus Hl tle J11nhu d~ ll:iii:'i . 

. - Jodqu-i>» .\laJ'qtt~" Bahia. d-! Leao, guarda
Un-os co.ixu da tnesma companhia. " 

Esse numero ele passageiros foi ,,·nda pe1ueno 
em l·clu~'âo ao que ccJstuma haver·; poxque a 
safra de l~ii I nilo foi favomvd : a um vel'i'l.o ex
tenso e rigom~o ~cguio-so um in\·ei'!_lo f,n·te q~te 
J~struio e matl.lU lavouras c plant,,çoe; 11ue nuo 
esta vão st·guras; mas, mesmo assim Yê a camara 
q11c can 185 ~ só dli _ Pal'<thyba. p~ra ~emumbnco 
se trantport(l.r:\o 31-J pc~suns. CUJO ma\Or numero 
ó de nego c i o.ntes. 

De m11 outro argumento s~i qtul se tem tambem 
set·vido alguns c~mm~mdo.nt<ls 1.los paquetes a vn
por, par.t que este; de•~~m de t.)car n o porto 
Ja Para h yba, e v~m a s~r, !1 ue P•l m essa ~ rv
vinci& n:lo lla correspondc1~C18, urto ha relaço~s, 
'l uo :~ mtüa pan1 n lli ,. ni 'l uns i vnsh1. 

Tenho um outro Llocuutento •1ne pmva o con· 
trnrio. Este elocnmêl\to cst:í IISs:gn:&d;) pelo es
cri\•,\o da li1mini<lrnç:1o do cotTeio Jc minha 
pr4)Vincia, a õ rclati\·o_ uo CUll!ü !I~ .tS..j·l, c en o 
trouxe quando em l8;:;;J pat•tt d ulll para est .. 
cOrto. ct D:tnonstraç\o dQ numeL·o de uffi~i<)s, C~\t'· 
tas c j ornaes importad~s c eltporta-lvs por c~ta 
ndministraç:io do cvrre10, no~ "'er.es de .T:tnelr<t 
a Dezembr,l do anuo de li:>J~. - Im[JorUição: 
officios, l,S:~ 1 ; seguros, 3:} ; cn.-tas, ·1,79 k jor-
naes, 5,3)1 ; total 12,011. " _ • . _ 

Vamos 3"01''' t\ expr..rto.o<a t>: " Ofticws, 4,195; 
seguros_, lG& ; c.'lrtas, -l,OS\J ; jornlles, a,'Hl ; to-
Uii 11 ,:)8i. » . -

ES$a foi a correspondencio do anno de 1Sa2, 
e v. Ex. bem s,1be que e Ja ordc:m das CLU· 
sas o progt·es~~. e que P!l! cons~_ctue:•cia._ ella ti e
veria ter cresc1do ~m l~J;> e 18>1. (ApotadO$.! 

0 1-a ::;r. presidente, niio tocn.ndo os vap01 es ·no po'rto da Parahyba, terão os pass~gdrus - l:e· 
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~egsa.·iamcnle a~ procurar a pô\'Oaciio do Cabc
dello. Esta povo:u.:~t~l fiei, no Yertl~c ~: um au· 
gulo forJlla<lo pelas mar~.ms Jo R.io l arahyba e 
peb utonll, e survosto c1Ya ,.tret-~(a aos .. lhos Jus 
ua.,·egautcs um ptmoranl:l m.ua l.ello, .e a.grad&\'(.•l •.• 

O Sa. P.a.n.,XAG~i.\ ' - Apoisdo. 
O Sn. H>:smQn:s:- .... c Mponlta por is~o 

mui fl"\voro.~ovdn.a.,..llt~ Jas vantagens e gozos dos 
habitantes Jaqnelle lugar; ao contJ"ario sii<> taes 
O!i in~onv('nicnks e pt•i\·~~ões, qvc ~Ui ~e soffren1 
que pronlptanletrtl! (Onv~·-ncem do. lllll:s~to de SU:l 
yer:ip~ctiYa. O tJabcdello e~tú. deba1,_0 Uc Unt 
~ol uL·denti'">Simo. fahào ;\lli todos os l'ecurs0~ 
n!!ee5~3rios á vida : a agna pota\·e\ C pes:sil~la ~ 
os gen:::r~1s ulimt~nticí(IS st" relltt!P.nl n Ct.Jcos~ l1e1x;9 
hliurlo, c cnma.rü _·s ; niio lu. l'asas 1]1H~ o~Tcrc~:LO 
as nccon;oda~ües cc,n,·cnicntcs: s:lo quas1 tolas 
pequenas, c con~t.nütlu~ d~ t'lipa ; e por et>m;é· 
qucucia Si!m a nen~~sana solidez. c ses:;nranç<L: 
uegocinnte::i que \ftlo .ajustnr as sua=" cuutu:::, pn
gar lctl·as, e con1prnr gt-neros,_ tc~·i\.1.1 Uü- le\·ar 
c:omsinv ,·nlores e n.n·iscal.o,.~;~ nao u. nvaruza dv::; 
habit~~lles Jo C.1beUcllo, 11<1 m;.lior p~r~e <Jffi~i:ü~S 
~ SoldallúS ''elht)S C reforma.J.os, 1H3.:oii iL. lliO.ln\
deza de a.l,guns. ~h~~l)l"~ort'!s ê es:craY.o~ fu~!dO;:i f']Ue 
coslnm:io ucoutar·~e uas uaatcb \"lZtuh"s ~ t·ssa 
pOYO~lÇ;-lO. sua Yh!a nksmu taL\·ez corra IJerigva 

A cmnara ~nbe ... ta it·a·eg-nhl.rhlad~ que Ju na. sa· 
h ida dos \·.tyôri.'!S Ja t.:ürt.c- para o n.n·te, t' ct~''Jltl 
ft ncC'essiJaJtl d~ ei-pCl":ll~os no c~\b~J~..;ll•), P•H' 
nâti ser po~:;iycl, p<:t.a . c:d·te:za. do tt.•lupo <le tle,
DlOl'i-\ e dup~nJcuda J.,J lllnl.'J:S c n:uto::s, fazd-o 
~na c:dndc. E:s.t·•L"iio os tJassageit·os ~ n~gúda.p~es 
expostos po,·tnnto a toda~ essas prmtçoes e ns
oos de que fall<i, por ~. lll c mnis dia,_ 

A e::;sc inconYeni<:nte uccr~sc~: outro, e vem a 
ser qnc t:"s-ot:s n'C'gDcía.ni.es incluirát3 nat~u·~lmentc 
no pL·e~o t,lo:s wo,;rc;.\J.orh\S e genero~ •!UI! "\"ltO bnsa 
c~w a Pt!ru~mlmco as Ut:!svezas re:tli%.Sd.::tS .em se_u 
trajecto, e quanto maiores foretrl c~t·ts ~ nH\.~s 
oue~·ndos fican\i3 os n1c:;mos õeneros: c 1ll3.1S 
caros po1~ cunscque nán llõlrn. os consumiUorcs. 
O l'CS"Ultado seri o <tu;::mento dos saladas, dn· 
qui a difficuldaolo e UllJJinnicilO na pl'O<lucçao, 
des~e Uiminuição a dà p1·oducçt."ill, c de~ta a d11. 
exportação, t'm gr.~n~c prejuis~ dt~SSO rna_is .irnpor
tanta ramo das rendas de mmha pro\'lncl!t. 

E' portaot0 dr. maior conv.eni.,ncia, dr< mais 
palpit.an t~ ~ ur,;ent.e nece$sidD.de, a escala dos 
paqn•'tes :" . .-apor pelo porto. ela ""l'i.t_nl da P~
•·ahyoa. ~aa e p os.w·el ~uu ~lks $eJno snb~tt· 
tuidos do Ca\Jaucllu até a cidaue pm· escaler~s : 
as circuu·,stancias esp~ciaes do rio P:<rahJbll re
pellem s~mellmnte substituicilo, pois gue os pro; 
prios escale1·es ntto pudGlll naT'eg.;.tr a.!h SClll nHn·u 
e \'fnW. [AJlOi«do~. ; Sen1 estns uuns condi~õt·s 
um ~'Scalcr cons0me na Yin~·!m, du ciõaUc no 
Cnbcdello, í a ~ hom,, cntl'Otantv que com mnr<: 
gasl.t\ np\!:t:l!'i :.3 h•H·a:::.. •:..:11'oia(lo,)·.). 

Port.antô, ~tu y,•z .Jc 1u\\·~1· ccunomin de tctHpo 
n~sso. ida dos pa,sagcit·os 0::111 escnlcrcs pnm o 
vapor, scgnnliO o ~~O~'rl contrncto, htt Jcspcl·dicio_; 
pms que, com mnn.•, o \"otpor tem de con!iUnlll' 
ao Cabcdello i capitn.l c desta no mesmo Cabe· 
<lello 1 qanrt~ <.k l1ul·a, 'lunudo os escal~rcs gas
tlio nn idn c \'ult:\ li a lG hnras. 

ü Sn. c~mnl~~.\ !)AS. ~1-:Yt.:S: :- E o..:casiUes hn CIU 
quo lJt'io 1 ;o,kul clH·g::tr no ,·ap02·. 

O Sn. Jil::xm~,;t>s : - E. \'Cr•ladc ; oconsiues !ta 
ent que é tal n cti r~cçno c for<;n dos \'c ntos, · 
que se tomn <lifficil atracnr os mpo1'cs. 

Por conseguiu te, Sr. 11resic1c-nte, vt: V. E~. e a 
co.mara quo< o projecto é injnsto, sujêita ns IW· 
biw.ntes ua nnuha prQvlnCL;t a inr.t•mmodos., a 
pl"lva.çõ~s, :t S:tcrifidos l.crrh·cis, e mtlito preju
J.icn ao sct~ couun<!reio. 

O contn~ct0 é o.indn injustrJ par outro tnotivo. 
e ,·em a ser o da desi;;ualdade, porqua::>.to es-

tahelcce a ascala dos paquetes a Yapor por to
das as pr.-,·duci.as, ainUa as mais pequenas, e 
ate n pennit.te- pôr po~tos, 'Jnde ~•tê agvra ella 
•~ n~o tem feito ; entre~.ant.o que tira à Para
llylm. 11111 beneficio d~~ tJne está de posse ha 
mn~ti"\S .aunos, c do qual nenhum preju.izo antes 
Jut~l"tosse~ r~s1l1La. ás outrn.:; pro,•itlci!ls t'J ao in1pt3r~ó 

Di~s:·~ Jm. pou<:o, em vez de econQmln, hn.na. 
uispcrdí<,iu de tempo ctn relaç;T<> aos escaleres , 
uanl outra 1·azão m<! occorrt! qul! torna nlais sa
Ht~nte 1.!.-;sl\ circumstane;a. e \'Cm a ser tttte o 
contnlCtH (':xig-P. que us noYQS \"tlporcs façno a 
...-ia~em l'cdonda ·-em 3-i Oias :entretanto que o To· 
C~"rn~ins ~:ntrU.ndo no porto da Parahyba. a tem 
f,•ito) em 3\1 Oll 2'.} l/2 dias. 

O Stt. L8tT~o n_, Cc,.;u.- ; - Demorando-se no 
P:u·~'t. .:.·(un~nte 2.t hOJ·as mn vez de 3 dias. 

~"'0'~·~. liExnrQVES: ;.- O nobre deputado :j_ner 
quo os \'npores sê demo t·em no 1-'ará dío.s e dins 
e uaJa n:< Pamhvba ! E"tretanto, é o mesmo 
nobre u•<putad·, que nqui nos '"eio acoima1· ha 
pon"v de l.>nirri•tas! [Apoiado•.!· 

o Sn. Lr::rr1u l'o\. cv~nA :-N;Lo sou "bairrista; 
o qut; •JllCl'Cn\ mnis? Voto com os senhores 

O Sn. Conm"!.\.. D.\S NBvEs:- Votn. comnasco; 
mn.s os .seus nrgmnentos podh1o prejuJicar-1~0S c 
convlhn que rcspundamos. 

O SH. H,~:<RIQU•:s :-Tocando .-,~ \-a pores nn pro· 
Yincia da l'arabyl>a estabelece-se a igualdade para. 
com todtlS as provindas tio imperio, e pr,ltegc.se 
u cummercio que m;sa provi1!cia tt:m ~em. que 
Je •tnal,tttet• modo se preju:liquo á co1npa•>hin. 
E c.uu1 tffdto O-~ vopor~s da eompan h ia go1.ão 
de tlldas ns vantag.::ns c pri \·ilcgios inhercntcs 
nos paquetes de guetTa. [Apoiado$.) 

O carv:io de pedra para o con~umó dos yapo
res dn. companlnu <·sLeYé po>· nnlito tentpo isento 
de direitos .:!c ímportaçilo : a favor Ja comvanhia 
se rlispensou o direito d~ l:i% sob\'o a coll!prn e 
Yenda de embarcaçõe-s estrangci1·as: o tllcsouro 
pngn o.os officiaC$ de u1nr1nba que süo connnan
Utlllt"s dos w.porcs da COLIIP<lnltlil os soldos <la• 
re~pec t(v .:1~ patent~s, conttlnJo ell~·s na:s SQaS an .. 
tigui~aJ...:s o tempo qu~ ser\·em nesses vapores: 
G carrega alem u1sto com u accrescim<J da despezn. 
na qunmia de 1S!:OOOS 110r aJmo, pot·que o. eon
sigll:tÇilu que se dn"n pn1·a nHnhn dv norte n~ 
impo•·tal1Clo. do 20:000,~ por Ylagõm redonda, fo1 
au;ptH;ntndo. pelo cotttracto em 7:UOUS lllenaal· 
mente. (Apoiados.] J:í \'~ V. E~. <JUC n compa
nhia nU.o p&Je ser prejud~cnda em scns iuter.::sses 
con1 a coJJtínt~acilo da escala dos pnquetes nos 
portos da Parahyb;~. 

O :>n. Conn>h D.\s N>:YES ,...:.}; ,; companhia qu~ 
mio tmn tido prejuizu; ao contrario tem tido 
1ucros. 

o Sn. u~~RIQt:ES :-Diz bem o nobre deputado; 
tem tido luero~, pnrquo ntJ\ 11s sun~ ncções e;tl.:> 
" conto por cauto; o QhtNntanto o seu s~rviço 
pa•·ecc que nitn tem ~ido dos mdhQres 6. vis~ 
do que se tem dito tul castl. 

O Sn. LmT:\:o n.~ Cu:< nA: -A compauhia pres~ 
tot\ l'Cle\'~utc scl'\'i{o no paiz inidll!Hlu esse me
llwmmeut.o em 1839. 

O Sn. HEXRIQt:ES;-Não ilul'ido; mas o que é 
ccl'to ~ que queixas appaa·eccm, e o nobra"depu• 
tndo ns tem ou;-ido de differenteg coilegas nos. 
so•. Fallou·se aqui dó tL·atamento que alguns 
eommanJantes dno nos passageiros, e a ll'>rtos 
respeitus, eu e1ttendo que s;to Inteiramente exa
ctas essas inf<>rmaçõcs: eu tenh(] wstemunha:lo e 
soffrido uunhem o meu quinhão. Por exemplo, 
um ~e!ebre caC<l ·e palJas que alguns' paquetes se 
costuma. offcreeer pela manhã ni<o siio lá das 
melhores cousas: o café é um pouco de agua 
negl'a. 
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O Srt. Cotm~a D.\s NEvES :-E' cnfé àe carvão 

de pellra. 
O Sn. JI~NntQocs :--:- As papas são ta.c;; que a 

farinha ou gomm<> está. aqui, c o~ ovo:s na Cl"i
méa. (.hpoiai:los e1"isadas.) 

O Sn. LmTlo DA Cu~m.\ :- Eu declnro que fui 
1nui bem tratado a bordo do Tocantins. 

O Sn. PzNTO D~ C.I.YPos :-E eu t:t.mbem. 
O Su. Conut-.1. DAS NE' ES : - Pois cu declaro 

que algumas vezes tenho sido maltratado. 
O SR. IfENniQUES:-J.onge de mim refc•·ir·me a 

todos os commandantes eu• j:(e1·al; de alguns te· 
nho felizmente recebido o mais delicado tmta
mento. Melhor aconteceu-mo j à a algum tempo; 
vim (,)ara estA córte em vapor cujo cotnruandante 
effccttvo ou inter ino mnnifcstllu n m::lis crassa 
ignornncin. de sua p1·ofissão. Dous ou tres dias 
depoi~ que vencemos <>s Abrolhos, o commandantc 
nos ass~~tnrou que ' 'criamos terra llil manhã se
guint e. lÇ fncil n v aliar qual seria o nosso cott · 
tentamcnto. Chegada a manhã n11da de terra; 
camiuh(unos todo o dia, o não foi possiYcl des
cobrir-se terra. Conhecemos todos que o com
m:mdnnto começ:wa a incommodar-se ; e tanto 
bastou. paro. qu~ o susto se apoderasse dos pas
sageiros. Durante toda essa noitn o cormnandante 
esteve tlc qunrt'<l. No segundo dia não se ads
I.Ou a indn terra; c o receio de que e5tavnmos 
penlidos prcoccupou o espirito de todos os pas
:>ageil·os. FínalnJeute um dellts, que pareceu 
e:~ tende.- de nnntica, se nproximou no conunan
d"n ~o o disse-lhe que em seu lugm• ~ne r,u-ia 
pt'o<\ para terrn nté descobriJ.n; pois que não 
era vossivel, que n~o cst iYcssemos ji nas pro,_[. 
midade do lUu de Janeiro. 
U~t Sn. D~t>t.JTAD~: -E e.-n. oflici::\1 de 'mal'inhn 

.esse c01nmandantc? 
OuT~o S:: . DEPunnô :-E' bom .d!zer o nome. 

O Sr:. HEl-:I'JQUG:S :-Não IJOsso; o 110l.ma depu
tado no meu caso nüo o diria ... 

T.ht Sn. DEMYr-<DO: -Mas crn offic!nl de ma.
linbn? 

O Sn. BE-'miQCE.'5: -Não me r~eordo. De que me 
recordo é que cilc respondeu que aceitava o conse
llto e passaria j:\. a pól-o em prati•:a. Algum t empo 
depois descobrio-so tcna, c reconhecemos qn.e 
-'!stnvamos vizinhos sim ao Rio do . Janeil·o, m1\S 
j.l no e:ul. A' vista disto obscr,·ou o t,nt pnss1l
geiro ao commandan te que con..,·il·ia. caminha•· 
para o nort.l, pnis que ao contml'Ío qunndo nos 
llproximassemos, o telegrapho rnria s ignnl , mio 
11e vapor do norte donde vínhamos. mns de va· 
por do sul. O commnndantd uc~itou igu!llmente 
·• conselho c sc,:;uio fielmente. Aindu isto u 
nada; o melhor f\li que qua.ndo dcmnn\layamos 
:\ ban·11, o cummnndantc procurou npro"imnr o 
vapo.- " umn barroçn ou cousa. quo o vnlho., que 
se dis~e vir do E:>pirito SnntJ, c sem a meno1· 
ccremonill. pars;untou em pt·esen~.~ de nl~uns pas
'>!l;;eiros ao mcsh·~ dn mesmn bnrcnçn. onuc ficava 
a IHll"l':l do Rio de Jnneiro!! 

'VOZES :- Oh i oll! 
O 'Sn. H~;xniQtJES :-Alguns dQS Jlnssageiros tcs

temuhârão esse fn.cto. Respondeu-lho o mestre dn 
b:u·caca : e< Siga n es!:a embo.rcação que nhi vai 
que i rã. b em. ,. . FelizD!ente che-go. mos. o demos 
todos graço.s :1 DI!Os. . · 

u:)f Sn. D EPUT.\DO.:-Em qüe llRUO foi isso? . 
o Sa. HE)(~TQ1JES :~Não me reeorclo. . . 
Vou -conclu!l· , Sr. pr~idente; sinto não poder 

c:onrormar-me com essa clausulll do· contracto, 
porque offendo os interesses de minha pr'?vincia, 
pcloa quncs me cumpre pugnnr : n · mnnen·n po1· 

TO~O -l. . 

quo está re\llgido o contructo, tem de ficar a ar
bitl'io c mcrc•) dos ·commandantes a entrada dos 
paqnel'$ a v11por no porto da Pam!J,·ba•; e at 
tenm a indi~posiçi'io que tem mostt~do certos 
comm:mdantes contrn n escala nesse porto , in
disposi~ilo quo os ~m lev.l.dO ao Gx~csso de 
maltrntn.-em com palan·ns a alguns p l'osidentcs 
que não consentem qt1o saili:o ' IQgo que chegão, 
o 5~m qttc mesmo se ultrapasse o penodo do con· 
tracto ... ; 

Ui! Sn. D~PUTADo.:-Mui nu·as vezes. 
O Sn. HEsnlQt:ES . - •..• o que bn acontcci<lo 

mui ro.rns vezes: elles sabot·iõ prevalece1·-se dcs3e 
arl.litrio parn. illudh·cm ns vislas du go-.·emo, 
zombarem das províncias, e escarnecerem da lei, 
como b ~m feito. (A p_oi aàos.) 

Tenho n mais profunda convicclio de que a 
bo!l f•\ do nobrtl ministro do impet·io fui i!lu
didn a es >e respeito ; na casa tem assento o · 
actunl s.·. pre~idcnte d e minha. pt·ovincin. c llc 
não pôde sc1· suspeito no nobre m inistro, e con
fio que ·assc:::ur:uâ a 'd. E x. a Cl\actidi'io ele quan to 
tenho expen\lido. · 

O. Sn. T.lnTÃO DA Cuxn 1. :-E p orc1ue 11:\o reprê-
scntou ? . 

O Sr:. I·IE:xmQu~::s:-Não sei se jú. rept·esentou; 
mas é op;:tortun:~ a occasJão para fazcl-o. 

O Sn. LEil"Ã > D.'L Cuxu.\ :- Ha,·ia d~ nttendcr 
muito a isto. 

O Sn. IIE:<RIQ~"ES: - A minha província soffre 
c soífl·e nnüto com essa clansuln; c o interesse 
qne por el la tomo lT.c leva n p~ct il· ao nobre 
ministro q_uc nttendn qu~ a mei:liua· de que se 
tmtn é toma.da em prejuízo de umn província, 
Jlequenll siu1, mas pacifica, eminentem ente or-
<.lcira.. . . . 

O Sn. LI::Il'Ão D,\ Cuxrr.~: - T o:lns o são. 
O Sn. HexlUQVES:- •• . u ma provinei<\ que em 

todos os tempos ha m11nirestndo a ma.ior ndhesão 
c lealdade ao throno, e todo ·o affdrro e dedi
caçao lis instit.uicõ~s do puiz. (Apoiados.) 

U:'ll Sn. DEl'UT.\Do : - Todas cllnl! que1·em muito 
bem ao. t brono e ás instituições do 'pnlz. 

O Sn. Ht?.>:RIQUEs: ~Não du'rido; mas.tnmbcm 
é cc1·to q M por nmo~ do t lll'on o o institui~ões 
do pniz a Paral1yba tem por "czcs dtvlo contin· 
gent?~ ~nrn chamar algttm:J.s t'1 ot·tlcm. :Riso e 
apm·tes. , 

Confio pois que ns mit1hns t·c cl nmne,v~s serão 
attcndldns pelo nobre ministro: conf,o que S. E~. 
não contriiJuin\ parn que seja assim dcsconsidc
mcla n m!nha província, abatida a snn cntbcJ::oria, 
tir.u1do-se-lbc um bcmeficio do qne gor.a ltn 16 
o.nno~. e QU+• muito wm contribuido t>RI'R o seu 
progresso. 

Confio l::nnlmcnto que os nobr~s depntad•>s que 
iclll a Cortimo. de reprcscntn.r as pro1·i ncins do 
primcirn ordem nilo scrã<; indiJl'erentcs lis r azões 
ilecl.n?.i•lns em filYOl' de rninba pt·o,·incio., c dignar
sc-hiío honrar com o seu ~·oto o nrligo do pro
jecto ont dlseussilo! quo snb stitno por umn. di:>
posiçiio choin do Jnsti~.o. a do contrneto; conto 
com o co.oçnlheirismo c genct·osidadc .que todos 
lhes reconhecemos. . 

Confio, fino.lmente. que aquelles dos nobres 
deputados que · são díg;nos r epreseoto.ntes de pro- · 
viucias. de segun da oraem, como a da Pan1byba, 
apoiartiõ a minha c=sa com o seu mui valioso 
voto. 

A.Lcu.ss SRs. DEPtrr.mos: - Tem o noss.o ·VOto. 
O Sn• H.&xmQuE:s : ~ Elles que .se lembrem do 

hottic mihi, cra.s tibi. Se o raio e hoje despo'dido 
sobre a Parnbyba, .amanhã poder i.i ~el-o sobro 

·outra provincin. Unamo-nos p ois todos em um 
a 
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só sentimento: defendamo.o a t~n·a d~ nos;:> ·nas
cimento : proanovamos .o seu pn>gresSO- Conte, 
portanto, com o apoio dos nobres dcputados ; 
conto com o llpoio do nobre ministro d:: impc
rio; c c lles d c,·cm tambem contnr c~m o reco
nhecimento e gratiJiio da pro,·incia que t~nho a 
honra de 1'epresenta1·' 

,. ou:s : - Maito bem ' 
o Sr. D. Francisco: -Inscrc\'i-me contra 

o projecto que esta em discns53o, mas ningue.m 
creia que sou inimig'> da naveg:1ção a yapor: 
entre os laços que nos unem sem dnvlda a nn
,.e,.açiio a ,·n.por é um dos n1ais fortes; insere
Yi-':ne conlro. o projecto, porque tenho de fazet· 
algumas ponderações - em r elação ao conLracto quo 
o governo celebrou com n companhia . Jnlgo porém 
necessario, a11tes de tratar desse coutt·ncto, dizer 
alguma c"usa rela.tiYnmente à nossn :tctunl na-

. ''el(a~io n ' 'apor. '· 
Todos nós Rnbemos que, axccptunnuo o ToM>t · 

tins. e depcis, e j.i. em escala inferior, o Gu!r
?la~<Íi'a, os outros ;-apares dil. companhia tem n. 
propriedade de carroças do lama Os commodos 
que em geral otr~recmn não podem ser peio~c;;: 
no ,·apot· S. Salt;ado;·, em Qlle \"iln <lo nort~ 
nesta ultim:t ,-;a~o!m, o;; passageiros tinhito í1 sua 
disposiçiio 3 bacias para lnnu·em o rosto, entre
tanto orn.mos n?io sú se lG ; as>im er1io muitas 
outras cousn5. Felizmente. o comrilandaof;(>, pela 
su:l urbanidade, _pela sua delicadeza, tomou a 
seu c~>idado suppn r muito e muUo as faltas de tal 
Tapor, yclho em si, com machinns v elhM, nndando 
muito mal, com todo o desarranjo pos:>ivet· 

Chamo p,ols a attenção do nobre ministro pa•·n 
que nos 1 \'l"e de semelhantes cnrroças; o dinl1eiro 
que o Brnúl clã de'l"e ~er aproveitado, fóra com 
a afilhodar;em; se fi"uJ:ues interessão com este 
estado dos ,-npores da companhi:l , o ·Brazil não 
quer saber disto. l::'vs os deputados do norte temos 
mais que reclamar, os senhores de Pernambuco 
c Bnhin tem á sua disposição os paquetes in
glezes e portuguezes, e p or isso talvez não se 
import~m muíto com C? que soffrcm os seus col
legas do norte. 

O Sn. Gô&s S!QUEI!U:- Importa-m~ mt~lo. 

U~r Sn. DEPUT.\DO: - Niio s~ importiio IO.<ltO. 

O Sll. A co't:STO DE OLIVEIRA: -E' uma injus
t'ra que o nobre deput-ado fal:. 

O S R. D. Fn~:\CISCO:- Como cstamo3 em uu1 
seculo muito egoista, levei-me rol." esta id~a; peço 
Msculpa: folgo eom ver os nobres deputa:ios 
neomp:lnhnr-me ·nestas reelamnçõe3. 

O SR. Gó&s SIQliE111A.: - Acompa:~ho o nobre 
deputado ; o interesse c gemi, tl do imper io. 

O Sn. D. Fn.~c1S~o :-O go,·erno que dá o di
nheiro d'< nação n. cstn companhin dcYe por in
!allivel obrigaçiio lmmdtu· examinar esses vapores; 
m!ls, pcrgttntarei, qual é o ministro que já mo.ndou 
saber do tratamento dos passageiro> a bordo? 
Os Srs. ministros tOm bcllos commodos no R\o 
de Janeiro, não se imporliio com os mãos com
modos dos passageh·os. Fui daqui o nnno pas
sado em umA. eousa chamado. vapor que o not>t·c 
ministro .üo fmptrio póz ll dispos1ÇÜO dos passa
,:reiros; em lugar de C&l"viio lcvaya tcrro., em lugar 
de ,-a por era um clu·ro de lama, niio .,odia se~: 
peior ! Por fortuna arribámos ao Espir:to Santo, 
ha,·ia alli m uito bom canão, supprirão-nos delle , 
e, ~traç:u; a Deos, gastámos 20 d ias at.í o Ma
ranhão. 

Ora, dc\'e o nobre ministro do imperio deixar 
irem caminlJando os cousas deste modo? Entl·e
tanto dão-se 20:000~ pGr cada ;iagem redon(la; 
seja; ':l bem · empre~ados serião ~e se empregassem 
bons ,·apores, c não os 1·oueeiros que actulll
mtmtc n:wegiio. 

(O S;·. )We.~iden!« C'>m:itl:l o S•·. 1• st<:cJ•.;ta;·io
a orcupa•· a cadei,·a.) 

Por ditr<)Nt1te.> vez~ ji'> t<llnns a1ui, eu e meus 
collegns, clamn.do contr:• a harlura maneira co_m 
que ~1\o \r:~.tados '>3 recrub~ c eaer.w o; : n :\0 
pócle ho.ve1· nada m:tis inJ iguo; en~rdanto 20:000,1 
se d:lo por cad;~. viagem r edon 1:1 ••• 
u~ Sn. Dm•v4AOO: -~lns isb é l"Ctllediado pelo 

contrae~o-

0 Sn. Au:.:csT.:> oE OLinmu : - O fim u<.l con
t:·neto ó nttcude•· cambcm u isto. 

O Sn. D. Fn.\:<Ctsco:- !.\'on ignm·u~ mali, lá 
\"<lll te1·. !\:'io ignoro quo o eontra•:to esteja feit.o ; 
mns o noss;, governo c d~ pap~l : o papel p:lreco 
fa llat· muito, po1·ém os factos fall:lo m nito mais. 
A este respeito dil."ei que o nobt'C min is tro do im
perio fez o contracto com n compauhi:~., dando
lhe 2i:OOOS; porque? pois em u ma cp nca em 9-utl 
a compnnbl:l tem tantos r ecnt·sos, que sua.s a cçoes 
esti\o com cen to por cento do valo1·, em que os 
dividendos são cnorme3, ó quando se <hio vinte 
e sete cOlltos de r<iis à companhia ? Eis porque 
disso nestn c:lsn, e l'Cpit.1, o p utJ•mtatismo é o 
aprmai7io elo gova;•no. N:io "" o gover no n:ls co
tações das dilr.:rcntes acçõu;; o premio qu_, t êm 
as da companhia de pa.qttetes? e é !\estas cir
cnm.;t>mcins que se .a,., dar 2í::>OOS p :'lr viagem 
redonda.? E mfim, a vo;r, pllblica diz que snje itos 
altnmente protegidos são os d»nos d :t compa
nhia. ent:io toca a ench2l' :1 banign desses nfi
lhados . •. 

O Sn. :Mr:-:rsTno DO Ilrr~::mo :-:-\ão me fnça esta 
injusti~n , n :1o podia t~r sem~lh:mte intenção. 

O Sn. D. Fn.\:-<crsco:- K tlo sei ·se houve in
tcn.,iio," argumento com f<\Ctos; o :lo podia o g J· 
Yeri1o igl\Orar que as acçõe.s da companhia têm 

• um pr~mio e nol'lne. 
Outrn desigualdado not~ no tal contrnctt), q1te 

niio é pouco leonino, mns l eonino em favot· da 
compan1tia: o nob\'e ministro fignl'Oil a hypo
tllese de ficar o car\'iio por mais de 2.JS, e n este 
c.aso de'l"c dar-se uma nova indemnlsação, isto é. 
um b om lambcdine pnra a compa:~ll!n. Agom 
viro-lhe as gua1·da>, se se det· o caso de est:~r 
o carviio n 12, a 10, o<\ n !l$ '! Niio ser:i co\\ve
nicnte deduzir nl~umo. causa. da enorme _pres ta
ção men snl de vtagem rcuonda ? 

U;~~ ,\ Voz : -Julgou-se a hyp<>thtse impossh·et. 
O Sn. D. F.R.\:scxsco:- Eis sobt•.:l que chamo 11 

attençiio da cnsa. 
Creio que ninguP.m me farit a injn~Li~B <le acre

<lit.ar <lllC não quet·o a na"egaçtio a \'apor. (.ipoia
cZ0$.1 E ll quizera que cada dia S!lhiàsc dest-e. cõrlo 
um ·.,.apor com escaln pa ra as pro\'incios do norte 
e outro paro as provincias do sul : do~jo que. 
se fosse possh·e\, as relaçõo~ do.s províncias se 
J-enliso.sscln de bom a bora: mnl' t ambom desejo 
llUO o d inheiro do pr.iz, o !1·uct > dns cuntribni
çues de toJos nõs seja de\•idamontc uprovcit.a:lo. 

0.1 mesmn sot·tc nil<l me impoa·ti) que o com
pallhin mo pc~a 20:1 011 30)8 : o ,q ue q~ero é ser 
bem trnto.do t' bot·do. Pot· fortnna, rep1to, tenho 
só -encontrado commandantes que tudo merecem ; 
porém quanto ao mai~, o que ·1 quo teo1ho cu
contrlldo? Co>l:!.ões que outro nome não merecem 
senão o de encherga.s velhas d<J albnrdas ruius. 
lençõcs IJ.UC ma.l podctião servir para mortalha 
de algum pobre escra'<"o des,•alido, trA\'esseil·vs. 
que são pessiwas rodilhas; et sic de cmteJ•is. 

O ::=n. Connth n.-.s ~l':vE~ : - E' tudo iss() Üi() 
orJinat•io que cala um le\'a a sual'ottpa de cama. 

O Sn. D. Fn.\:-<Clsco: -E" o que faço, porqu~ 
ni'io qnero andar {aisant la qu11ue, como d izem 
os rraneczes, p:ua ter b 1cin ond~ h \"nr o rosto. 
c as.;im com outl':li cousas; ma•· n obrigação dD· 
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,·apor ó d:or tuJo isso, assim ~mo ó obrig:tç-Jo 
do 111iniskrill indagar a maneira por que esse 
.;ervir,o é feit.o, porque o dinheiro não sabe da 
bolsa do ministerio. é o ft"Ucto das eontriblli
ç..>es, o seu dispcndio deve ser d~vidamentc fis
..:alisado. 

O SR. Co;::tt~ .... l".\S NEvF.s: - Alguns com man
dantes nté ordcnào que viio para o por~o ns 
mnla.s Clll :que a gente traz a roupa o mn•s ob
jectos de quo pôde prccisn1· a bordo. 

O Sn. D. Fn.u~CI!>CO .-Eu pretendia fallar sobre 
esta mnterin na discussão da resposta :\ fallu 
do tbrono a nos or~amentos; mns esto anno a 
•·ollta tem an<l:ulo tiio upre;;snda q•!o niio dei tempo· 
a diza1·-sc nada. 

O nobre deputado pela Pamhyba, q'ue acaba 
d~ falia r, pode-se dizer que esgotou a materia ; 
discorreu muito bem (apoiados), para pro\'ar n 
ncecss!dadc de entrarem ·os vapores nos portos 
pequenos; mas julgo dever 1·cctificar um engano 
do · nobre <lepui:.tdo. . 

O \'npoi· M<wa11'he~1se nüo ponlou-sc na bann. 
tio Mn•·anbüo, mas sim na. ilha d.e S. Jo1ro, que 
dista ;JO " :lõ l~guas <laquclla barra; perdeu-se 
nn et>stn. Têm·sc pe1·dido alguns navios IH\ balTa 
tio M<u·anhilo, po1·quc 6 m:\; porém nunca alli 
perdeu-se vapor olgum. 

O· Sn. Conn.:..~ DAS N <-:YES: - E lles têm a loa
bilid:ulc de pcrdêl·os em qualquer parte . 

O Sn. D. Fn.1~crsco :-Resulta grande interesse 
de to~nrem esses Yapores nas pro\'lncins peque
uns, Parahybo, Rio Grande do Norte, etc., en 
até ~uizcn\ que tocasse na Parnal•vbn, Dl'Ovincia 
do 1'1nuhy. l\Ias qunnto ás' Alngõas, n1én1 <la na
ve~ação gernl, ha umn nova companhia rgw da 
B~llia vni a Sergipe o Maceió; ?lfllCciõ ncsto ponto 
cst:i. bem ser\'ido, c é muito bom nssiu1 : pro
nun<;io·ple por P.ssc syslemn de lignr todas ns 
pt•ovmcHIS. 

,\ compnnho o nob1·c deputauo pelo Par:l no 
pl)<)i<lo que !o;z, nfim de que os vnpons 3C de~ 
morem ulli mais tempo. E' isto de grande neces
sidad~. porque é aquellc '!J{)rto o \oltimo da es
e:~la, cs nfgociantcs precisão de algum t.;mpo 
paro : lerem suas cnrtas, tomnrcm as suas provi
dencias, c fazerem a sua. eorrespondcncin. 

De\'C o g<>Ycrno marcar tres dias pura. o Pará; 
rccommendnudo porém aos presidentes que não 
demorem os 'I':! pores nos diftercntcs portos, ·sah·o 
motiYos justiâcados e urgentes; porque muitas 
VCZ<:S OS Yll,POl'C:i se detn<)l'ÜO llOS poliOS pelo 
simp[es mottvo do uma pcsso::l <ln nnliza~e <lo 
presidente quct'Ct' ir no theatt·o ou a nlgum !Jailc, 
etc- ; isto dcYc-sc c,·itar (apoiados' , pois a •·npi
<lcz das 'l'iagons é <le ueccs:;id~de: 

O Sn. .R,\l'oso r A C.u.rAR.-1.: - Tnmbcm muitas 
vezes 1dio se chega n completar o tempo que o 
contrncto mnrc.q, para a sntisf"ç.io de nlgumn in
triga, parn se f:.zcr mnl n nlgnnm pcsssa des
ilfl'ect..'\ ao presidente. 

O Sn. D. ·Fr.A~CJ~co:- O apal'te do honra.uo 
membro reclama n nttenção do nobre ministro. 
De maneira que e1n 11ns casos, parn se obsequiar 
um amigo 011 afilhado, demora-se mais: c em 
outros, para se fazer mal a nlg\lm dcsa1Tci~oado, 
t.le!ll<Jra·se menos ! · ·. 

Peço a S. Ex. que tenha os olhos muito aber~os, 
p<:~rquc cnda. um trata só de ganhnr dinlteiro·; 
não se importa cr.m os commodos de quem vai 
nos vapores, ou do interesse dos habilo.ntes <las 
di1Tercntl!S provinci:1s; é óbrigaçi'io elo nobre mi
nis tro olhar para isso: Sou l!·anco : não quero 
olfeDder o individuo; mas meu dever como de
putado e deputado da opposi~iio é dizer a \"Cr 
állll.e aos Srs. ·ministros. 

Se em tivesse á mão o noyo contrncto ceie
b•·:tdJ pelo governo, tah-e'z dissesse"m nis algum:\ 

cousa. Em to<J.) o caso tcnbo dito nquillo que 
me é dici:.td•) l>Clo tueu coração e pela minha in
tdligencia. Voto contra o contraeto t..~l qunl está, 
pnrn qnll o nobre ministro reconsidere nas des
vantagens quo d esse contracto resultn para os 
cofres publicos c fat·a os commodos dos particu
lares. (Apoiculos . 

o Sr- P<>tlroi\:a. (minisll·o do impe1·io) :-
Toêndo pe.dido a !)alanu para ter a bonr:~. de enun
ciar minha opin1Eio àcerca das emendas que se 
acbão sobre a mega, e para dizer alguma cousa 
em resposta !OS nobres deputados que me pr~
cedcrão sustontando partll àus mesmas emendas 
não p<>s•o deixnr de co.rneçnr protestando, comÓ 
faço, · contra certas I)Xpre~õ~ empregnda.s pelo 
n obre <lepu1ado pela proYmCJa do Maranhão que 
ncaba d e seutnr-se. 

Sorprcndcdlo -me, S1·. rwesident.•, as pala \'l' as do 
honrado membro, o se ns não th·era ouvido ar
firmo a V. E:c que por ~em dtn'lda não acrc
ditúm que fossem por cllc proferidas. Ycl o nobre 
deputado . no cont.rncto que celebrei com o gerente 
da companhin. b•·azileirn de paquetes a vapor 
uma prúva de patronato, c considerou-o como o 
•·esultndo da inllucncia de pessoas poderos!ls que 
figurno ncssn . companhia, ou qne, no entcnúo1· 
do bonrndo membro, a pt·otegem com cfficacia. 

Pnra .que as pnlanas do .nobre deputado ti
>cssem alguma for~a fóra de mister que ao pru;so 
que as proferia as fosse logo_ acompauhnndo da 
neccssarin demonslracuo, e que so llom·c~se dado 
no trnbalho de pro•m· que no contrncto em dis
cuss:lo o gov~rno havia atlcndido unicamente aos 
inU:lresses do. comp::mhia (al>oiaclos) ; que sómP.ntc 
tratúra de conccde1·-lhc fayores e de proput' o 
augmento de su\wenção, sem quo no mesmo tempo 
lhe nggrnvasso os onus do conlmct•) vigente. 
(.dpoiaclos.) 

tie o nobre deputado assim ti\·essc pt•ocedido 
podião suas palavras cau~ar nlgum:l impt·essfio, 
c quando o niio autorisnssem para tirn1· ns illa
çves que tirou, SGl'\·i•·iilo ao menos para d emonstrar 
que o minis\crio dérn de mão c se olvidt\ra do s 
interesse:; publicos. D'outra sorte sua:> expres
sões não servem senão de ferir a quem o nobre 
deputado ct1nhcce de perto ... 

O Sn. D. Fn.u<CISCO: - E a tó o estimo muito 
n1as nã? como rniois~rv. 

O Sn. I>.ennf.ltU : - ..• e tl.cujo Cl\racter pre
sumo quo faz jnsti~.a .•• 

O Stc . D. I•'RA:-:ctsco: - Sim, .senhor. 
O Sn. PEDREiuA : - • •.• mas isso não cstl de 

accor<lo ~om o q ttA o nobre doputado :tca!Joo\ d~ 
dizer. Conh~ço s uas intehções, c prefiro mesmo 
crer que suas pala>ras não forão prcfcriuas eom 
o inluil.o de oiTcndcr, mas nem por isso podem 
deixar de ser interpretados em sentido desfti.YO
l':IY~l, e por isso devo protestar ct1ntra cllas ... 

O Sn. D. FtU:<crsco : -Está n o seu uircito. · 
O Sn. l'Ennr::tnA:- Senho1·cs, na sessão do nnno 

passado cu disse nesta casa que o SCl'\'iço dos 
vnpores não podin continu•u· como in, e, (lccres
centnrel, COJllO exlgill. o e.:>ntmcto ainda ~m vigor. 
Repetidas queixas chcgárcro no m eu ccnbecimento 
acerca do modo por que erão transportados os 
recrutas (apoiados), atirados sobre o convés dos 

· nn'l'ios, e solfr endo todos os rigo1·es do ten1po. 
Reclamnçõcs mo erão const~ntemente dirigidas por 
pnssngeiros do re eontrn o. fo.ll.a do commo<los, 
contra a capncida.le dos ;apores, a morosidade 
da~ viagens, que podiiio ser reduzidas a um prazo 
muito menos.1ongo. Outros inconYe!lientes notei 
que . cumpria remo,•er, mas que na pr esença do 
contrncto em vigor (~:ão podia . o governo con-
seguir. . . . 

A compnnllia tinha r..inda po..- ·si mais de <lous 
nnn't>3 at<i a tel'll1inn<;ão desse contracto : a~ ai-



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 16101/2015 09:57- Página 12 de 14 

tos SESS.\0 E~l 10 J>E AGOSTO llE l ~;,;, 
tera(ões qu~ cu m e pr.>pilllh(l. a f;~z~t· <>xi::;ião 1 
della grandes s:tcrificio!>, c-.lm~.;:u1do p~la compt·a 

1 
de novos '\"ap~res da lota.ç!io tnuit> suji<!dor :\ d;> 
Gu<ntabc:wa, porque c~m os que crn obt•igcdn n 
t~r niio era possiYel conseguir-se a5 :I<>Contl\10· 1 
dações lJeccssn.l"ias, nem velocidade da marcha. 
T aes sacrilicios, qu.e deviao subir a muitas de· 
zena.s de contos de reis não podião ser in1po.>
tos pelo governo, porque a companhia appel- • 
laria para o seu. contracto, e desde •1uc ella ~· 
procedesse dentro de suo.s estipu[aç~es a nada 
m nis era. obrigada. I 

Ora, e facil de Yêl'•Sc qu.a nostas cu·cutn5t:\n
cias, ou o govel'llo ha\·ia <lo deixar continuar a 
n twegaçilo con10 ia e tolerar este estado de cous:B I 
ató findar-se o prazo do contrnclo d~ 31 de D~· 
:tem bro <le l&il, ou ha.yia da tratar de umn no
,. a.~ão do contmeto e~ist~ntc, impondo novos onus, 
mas ao mesme> tempo ndmittindo e:n o:;ompensaçtio 1 
nl::tnmns -çantagens em favor da. compnt\hin. 

Que muitos c in1po1·tantes onus ncc•·esccrão pelo 
UO\'O contracto, que por este a compatlhin s~ 
suomcttc a obrigações de o•·U.em muito l!le'mda. 
~ que nito estaril suj eita pelo outt·o contnl~to, ó 
o o.ue n iuguem podcni contestar desde que lér 
.'llltbos os contrMtos, e se der ao t mbalho de 
comparai-os entre sl. E o p!'Op.-io nobre depu
tndo qnc ncnbou de faltar con1 tanto calor rBcO· 
nheceria isto se fizesse tal comparação, ou se 
('»:aminn.ssç o que ti\·o a honra. de expõr no to
pico respecth·o do meu. r elatorio d este anno 
(.·tpoimlos.; 

U; nobres deputados comprahendem- pcrfeit~
mmtc que nlo tcDdo D companhia ollriga~iio de 
possuir vapores da m aior fon;a e lotaçno, e de 
CApt~cidadc ~upc~:ior :í dos vapores J)ahiana c 
P <J;•1wlllllltCllila : c sendo ainda hoje· dous dos 
,·nror~s qttc c;;tiio em sen·iço, posto que os in· 
fcnorc;; dos seis que ella tem, os melhores que. 
lla,·ia llCl dOt\S annos.· Ü.)mpromettendo-sc ngol'll 
pelo noyo contract{) a súmente émpregat vapo
r es com rorl)!L da GOO a 800 ton eladas, e devendo 
tres pelo mel\os ter o termo médio de 700, su
j eitou-sc com isto a um o nus, o o nus que se traduz 
~m um11 dcs pcza de não pequena somt\la de coutos 
<l~ r éis; além disto os >apores maio1·es traza1u 
com sigo mais elr.>ado dispendfo de_ cu;teio, el'i· 
::;em maiot· trie_ulaçii.o, e deuJandiio m:tior quan
t idndc de carvao de pedrn. 

O.s prazos das Yiage;;s redondas encurlúrão-se, 
c foi triplicado o numero de pt~ssageil·os de cs· 
tado que pelo ce>ntracto vigentê a. companhia c •·a 
obrig:td<l a transportar, e no passo que o go
wn·no mnndou augmentar a lotação c a fo1·ça 
dos nm·os vapores, impõz :í companhia. a con· 
d i<;iio de 1·eduüt' os f,·etcs c passagens por um 
modo razoavel. 

Ainda mais: dispóz·sc o que pareceu neeessll
rio para acautelar a maneira do tt·anspor~ do3 
soldados e dos recrutas, sem grande onus do 
estado, C· sem que fiquem expostos no tempo. 
coino até ngora tem acontecido, quando ombar
<'ndos em "l"ll.pores de pouca. c!lpaci.Jadc e sem 
os co1nmodos i ndispenstn·eis. 

Prc'\"enio-se tambom o caso tlo guerm, em que 
c•s novos vapores poderúõ ser armados por ordem 
do go,·e1·no, e por este empregados como lhe pa-
recer mais acertado. · 

Augmcntou-sc a linha do sul, niio só ~m sua 
e:-tteni'<iio, eomo dobrando o numet·o de suas via
gens. Emflm estatuirã.o-se outras condições muito 
<merosas parn a companhia, que seria lor.go r e
produzir, mas que os nobres deputados e ncon
traráv desde que compararem o C<>ntracto em 
discussllo com o que a inda vi(;ora. E quereria 
o nobre deputado pelo :Mnranl1:io que tudo isto 
se fizesse .sem elovar-se a subvenção. sem so 
darem nlgumas "nulagen~; em compensaçiio ? Teria 
sido um i to bem se assim _ fosse_ {Xlssh·cl de acon
tecer., m:as o go,~erno nfi~ o pó<(~ conseguir;' c 

c:lt~n<l<> flll•) c m snltott \)em os intcr~<>S~s puoli 
cos obt~nuo as condi,.Jas d> no\".) contt·nct~ ap :· 
n:ts com o cxccss ;) de sew con tos d~ r•~is por 
viagem rc<.londa na linha do norte. 

A,;:orn l'csponderci ao n '>b•·e d eputado p ela pt·o
villcia da l'l\ral1yba qu~ hojo fa llou s·JI>t•c esta 
materia: des l e ji, declaro qu.~· concot·do com. ludo 
quanto o honrado mctnbro uiss e a r espeito d ·1 
sua proYincio. . ., 

N'iuguom lll:üs do que et\ reconhece qnão bem 
merecidos são o~ do~ios que o nobro deputado 
lhe teceu., qn~ ellu é co1n eiJ~ i to uma provincia 
ot·J.eira., o qu ~ o cameter de seus h abitantes 6 
manso e pneifico : m~ t udo isto se~riria, Sr. 
presi:lente, para o nobre depuL1.do censurar o 
~o vemo .s~ se tentasse de excluir css::t pt·ovinei~ 
dos bon~fieios da navegaçii,) a ,-apor. Dosoc en· 
gano re:~entio;se todo o di~cm·!o d.l nohN de~ 
putado. Entrctanlo não -é isso ú .J.e quase trnt."\. 
D.l c.:>ntracto ent oliscussão v<.'--sc clarament~ qu.:: 
s ii por tlXc~pç1i:o os vnportlõ p)dcm d ei:-tar d e 
entrar ua ParallYba, isto é, qunndo l)~r faltà de 
agua. p or Sttn có•tstt·ucção, p;J[a numet·o de sua~ 
toneladas, não ·o poss:io fazer ; mas n este-i c.-1sos 
mesmos, assim exeepcion>lC!l, " companhia o! obt·i
gadn a pt·o,·or o modo d e so1·em tra n sportados 
os pa~sa::;-ciros. malas c bagagetls sem inconve
niente, dc,·cndo os vapores entrar n o Cabcdello. 
A di!ler~nça, port.1nto, seri1 apenas, d3 horas; 
mns nem o presidente da P ars.hyba., nem o do 
Rio Grande do Nort~. fbiil em hrpothn;c a.t 
~utíln pri\•ados do.s eomu1u.niea~ões p~r meb d•> 
vapol·. 

O eontracto n este r~speito me p:\t"occ b Jm 
claro e bem explicito. O q_ue o go,·e1·oo d evv Cõlze t 
é <>mpt·eg.u· todo• os met,Js 11.-eaP.s p arn evit/\\' 
ubusos que f,\çlio •h c:.;cepç!lo uma r '.lgr.a gemi. 

U:11 Sr .. DzPUTAt>O • - C·;mlO ha de · ncontc~:e1· 
scmpt·~-

0 Stt- P~:cmmu : - Niio v~jo rnziio p:lrn isso. 
A. província da P ,wahyba tem u.m presidente, e 
é de p•·esumir, q ue como o actual, seja r;emprc 
lJ"SMn honesto. c indopct\dcn tc, e que portanto 
não tolera,·{,· semelha nt<! abuso, em d etrimento 
da provincin que clle administra e d~ suas re· 
l:~ões com o governo imperial c com lU demais 
p1·ovincias . E ' um fiscal natur:tl· que o go\·crno 
nlli tem. 

Alem disto o governo pôde lançat· m ão de outr.> 
meio de flscalisa~~o. Occorre-m e uma idéa talvez 
npro•eitavcl, mns que enuncio na casa com l't!cio 
d~ q•te se tom~ logo por um compromisso , c qae 
depois, se por quatquel.' cit·cumstancin indepen
dentn de minha vontade nüo se puder realisar, 
disso se npro,·e ite um nobre dcpULallo p.)r Per
nantbuco (não me rcfi1'0 no honr:~do memb1·o 
(dirigi11do-se ao S I'. Paula Haptista) , mas sim 11 
ouh·o nobre deputado a quem t·espc.ndi quando 
se díscutio o orçamento~, o vonha depois dizendo 
que foi promessA niío eumpt·i<la; ti a ttoguinte: 
commissvcs fisctlcs nos po~tos q11e o nobt·o dc
putndo pelo. Dalúa r ecomtnondn em nmn .lc su~s 
cmendns, c quo pôde ser um meio de diffiell 
e:cccu~iio c !;1'11V08o ntú certo ponto ter o ~;overno 
n bordo ~os pnqna tcs um comm íMnl·io seu. um 
ngenttl encnrrego.lo das mnlas, como ba a bordo 
dos paquetes ingl.,7.es (apoiado6), nomelldo pelo 
~\·erno, e que esteja duboi:co de sua im•ucdiatR 
dependeneia. Este ngente, que pôde se>: um 
official de marinha, fiscali~ara cono<tantemente o 
serviço dos vil.pores, c seu nS.>eio, e evitará. que 
a.· b ordo dos mesmos -vapores se receba maior 
cargJ. c tna.ior numero de passageiros de r é c de 
prõa do que aquelle que n !lua capa~idnlle com
porta. (Apoiados.) 

S e como disse o nobre dcput:1do pela Paraltyba. 
está provado pelo facto constante que o vapor 
To~antin.s tendo mais ({c liOO t oneladas e ntra sem 
o menor inconveniente em todRs os OCC3Siõcs no 
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p)rto <la Paraln·b~, sendo (;()) toncl•llas o miui1uo 
<la~ qnc os ,·:ipores J.e..,cm ter jti, Yê o nobre 
d~putaclo que o To~antin.• ou outro vnpot· r.!\s 
mesmas dreumstnncitH continunrú pelo contracto 
a cnto·at· n:1 Pnrnhybn; mas quando f,:,r um vapot· 
maior, que sem risco ni'io possa passar olcm do 
Ca.bedello, é cxigh· lnuit?, ou. fintes e exitTir o 
imp~ssh·el, querer-se que corra semelhante 'l:isco 
•m qual 'Vai tmnbcm o <la vida uos passnnelt·os 
c J.a t1·ipnla~iio. " 

Senhores, nin~ucm púde crer qn1 o governo 
tenha o met1or mtet·esse em qne o~ vnparcs d,\ 
linha geriil deixem d.; ir á ci•hde da l>amhyba 
c ú capital do Hio Gt·anJe uo Nort<:<. O seu in
teresse s~ria o contrario inteiramente; mas o 
que nfio pôde o governo é cxigit· o impossivel. 
Diz n colnpnnl.üa, dizem oulra.s p.~ssoa>; comp~
tentes, que os vapot·es que · cx~edcm de cert> 
numero de toneladas, a que têm uma con5truc
ção especial, não podem chega•· {Lquelles pontos 
sem g•·,•nde risco, m:ts ao mesmo tempo cor!\' indo 
<J.nC tenhão maior numero de toneladas, niio só 
parn que possão ter melhores nccoLntnodaçõcs, 
com'l pura que os <ecrtltns c s<Jldndos possü() Yir 
ctcl>aixo de cobeL'tll enchutn, de duas uma, ou ha 
de o govct·no dispensar todas c.>sa~ ,·aniagens na 
11ossn Jin!Ja de navegação- n vapot·, em uetl'i
mcnto das outras províncias, c da proprin Pa
rahyiJn c Rio Gmnde do Norte, ou a exigil-c\S e 
fo•·çoso que estabeleça a excepçiTo do contmcto , 
para os casos de impQssibilidade. Se cu estivesse 
con\·cncido do contrario, nlio annnirin por certo 
~ .semelhante cxet-pç/io, quo entictanto fie [I de
pcndent~ da fi.;cnlisaçfto do govemo. 

A' vista disto, St·. presidente, não posso votar 
pela pritrieita emenda da nob1•c commissiio; c 
:tpenas Y.)tar<Ji pela dn, qne tem por fim tomar 
<'xplicito no contt·acto um dit'Cit') do ~overlll), se 
bem que cu me jnlguo com css~ direito indepen
dente de qunlqnct' estipulação. · 

Qaunto ás outrtls crnenuas, S1·. presidente, qtLe 
constao do voto em separado, não posso app1·o· 
val-as. Parte clellas s:lo me-lidas ftscacs qnc ao 
govcmo compete tomar; c então al considero 
mera; rccommendações; não me parecendo bom, 
nem nccessario ql'C se consignem em lei, por
que não ó convenienlc pt·cnder o governo, de· 
signando-se quaes os meios de fiscalisnçâo de 
q 11c clle deva lançar 1não. Deixe-se isto, Sr. pre
sidente, :n govet·no, e depois cen>ure-se o mi
ni;;terio se e~te não cmp•·egnr os meios mai~ 
con\'cnientes. Uma das outrn> emendas refere-se 
ú neceasidade de marcar-se n velocidádc dos 
''a pores. 

Ora isto, como j.í tive occasião do dizer, a,;tit. 
P''(;~enido no contt·ac~o tanto q ttan tü é ncccs
sano. 

Desde qu~ se estabelece quat o p1·azo mnximo 
dentro <lo qual deve ser fdta cada ,·ia.,em re
donda, é n companhia obrigada a te1· 

0

YUporcs 
com a força c velocidade sutlicicntes para este 
fim. Pa1·a que pois marcar-se po:>itivnmente o 
grão de velocidade e a ror~a dos cnvallos, quando 
se r.:conhece praticamente que esta é muitas vezes 
n.:.n1innl. {Apoiados.) 

Fação-se !13 viagens no pr:lzo l\Hn·cado, c o que 
de-vemos de'sejllr, tenhão os vaporc~ a força que 
tiverem. [Alloiados-) 

Se as ''iagens nilo forem feita> nesse prazo, 
multe-se a cvmpanhia, embora ello. possa alle
~ra r que seus vapores tinhão a forca nec~ssaria. 
Este svstellla p11rece-me mais seguro). 

Kão ·posso tamb~m d11~ o meu vot<> 1\ emenda 
que prohibe à companhia transportar escravos a 
bordo dos seus vaporRs. E' uma prohil>ição que 
ao menos indirectamcnte ataca o direito de pro· 
priedade, c que a companhia ni'io ae~ita. Tal 
cls.usula pois ir! pr<'judic:u a reali5n~iio do cou
tracto. 

Pareco-mo suQlciento o correcLh·o que o go-

\'Crno põJe c -tabelcccr, c •)tle se ::tcllrt consl.,na.do 
ua segun,\(1 "menda da. no!Jt·u commiss·h. Quuica. 
p~r que voto. Sei que b3 ~lnt$Os 11:1 Ji,a.neir;< 
porque v~-nl do not·lc o,; <scr.t~os; sei qtle h:r. 0 
inconveniente de se r~cellcrem a b,.rJo em "l·andc 
nu:ncn>t mal o.r.co1nmodo\dos e e~lusnndo ,~ex.atnc 
aos passageiros, mas o cot·,·ccti\'(> esti na emenda 
a q uc me 1·cfiro. 

O governo, ouvindo a companhia e examinando 
o objeeto, marcan\ em uma. tubclla o maximo 
de cscra\·os c de recrutas q•J.c caua '·apor pódc 
t~azer segundo n ~na capncultde e accommodn
çoes, e tsto ollv1an\. aos abus~3 o .incon'·~nientes 
pondoradós. T~n:lo as;im mao.ifestado o meu vi>tO 
a r"spcito das emendas em discussão, cat\clnirei 
torE'anio a podit· ao D•)l>ro dcput:tdo pelo l\Ium
nlmo 'lue compare o>; dons contractos, e f>tço jus
ti,a :1: rcctidüo d~ s~u espirito acreditando <1111', 
!'C!l<~Ctwdo s~bre 1sta, !ta_ tle com•encor-se que foi 
LIIJusto (apow.dos) nsando dB -cxpressl>es ·qne 
podem set· intCt'pL'Cta(las co•n um alcance que 
de certo niio esteve -na iutend\o d·) nobre depu
tado. (Apoiado,. ) E111 tolo Ô ca;o far.o contra 
cllas o Uleu protesto. 
Voz~es :-Muito bem. 
O SI". Oort•ê::.. <1as Kc...-c~ :-Sr. presi

dente, quasi ccd•) a pahwrn, em v isca .das razl>es 
apresentada> pelos n.,brcs deputados que me prc
c<:dêriio contra ·O contrnct-J celebrado pelo Sr. mi
nistro do imperio com a companhia de paqnet~s 
de Yapor denoll)inaia l>•·a~ileira, nuões q~te ·de 
passagem dh·ei e:.i:;tem vigot·oaag, por isso que 
não fcr1io destruidas; mas me obriga a usa1· da 
pnlana o desejo qne tenh~ de manifestar al"'u
mas dtlvidas qu~ me l'CStão sobr~ o cumprime~to 
das promessas que o ll()l>re ministro acaba d~ 
fazer {~ millha província, promess:J.s om \'et·d.Nlc 
muito lisongeit·as, não porqu.~ d~sconfie do que 
promette S. E,.., mns pot•que não tenho certeza 
de que seja o nobre mini~tr.1. quem t~nln1 de 
fazer cxecuJnr o contracto utuant~ o prazv de su:t 
duração. 

Sendo touas as uos;as collsas lnfelizmcnLc mui 
pouco subsistentes, c mnito meno.> subsistentes 
os ministerios, eu devo temer, e temer muito, 
que suba ao lugar que actnalmente occt>pa o 
nobre minisLt'O um out•·o qu~ não tenha pal-n. 

, comnosco empenhada a sua palavra, c, por cau
tl)la, quizem que no corttt·acto houvesse alguma 
c>Jusa de mais l·eal do quo prome.>sas· ruiniste-
~- . Antes que me escape agradeço :~.o nol>Ic minis-
tro n maneira put·qne se pronunciou a respeito 
da minha pt·ovincia, quando a.s;;everon merecer
lhe clla muito pelo set\ cspirito o1·deiro c amor 
as instituições; c agradece t-e i po1· parte ddla 
tnmbem ns boas inlen~õ~s qn2 S. Es:. mo3tra ter 
para com clla, prometten<lo·lhe faze1· c~1n que o 
contt·ncto sei:~. cumprido da n.~ncit·n mais conve
niente a seu3 interesses; llla~ o nobre ministro 
pcrmiltir-me·lLil que r~ pita que tendo sõmente a 
sua p1·omessa, e nada escripto no mesmo con
tracto, cu l'eceio muito qua clle 'tenha n mosma 
execução qtte costumão tel' t.:ll~s os contractos 
celebrados com o governn 

En sei que pelo contr:~.cto cxislentc ha uma 
clausula pela qnal os vap'Hcs silo obrigados o. 
demorar-se no potto da Pnr:tbyba até 21 horas: 
mas 1lU sei ta•~> bem <J.Ue tem sido p1·atica constante 
não se demorarem elles mois de 6 horp,s. (Apoia
dos.) N~ momento em que ancõrn o ,vapor; !) 
commandante, po•· si ou p or outt·a qualquer pes
soa, npl'esenta-se aú pr<J.;iüente, allega todos os 
moti;os, apresenta toclas as •·nzões para quo::, o 
Yapor seja logo {) logo despachado, e quando niio 
ó attendido, -ntê , n1altrata o presidente em sua. 
nusencia. Qnasí semp1·e obtem seu desejo com 
prejuizo do commercio e d<>!> pa.-;sageir- •s. 

Eu c nlguns (te 1nens cl)ll~gas tendo u.~ viE' 
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)l3T;\ es ta cõrt~, eo:no ucputudos, nu\i il Jc un!n sómcntl! porque á ensln J c nossos 
Yl':Z tcnlos embarcado a toJD. a presS3. elll d1a proeurilmos ter outr:L> vant.a~ens. Jü 
c1n qu<> niln se espera o v:>.por, para niio per- neste ponto ch~mn•·ei a a.ttcn~:1o J~ S. 

sncrificios 
<]u~ toco 
Ex. para 

~Cll'IU05 D. ''iagcm; c v pedido dos mesmos pr«l- a s<'guinte obser.,•ação. 
sidentc~. qut~ Jescjiio ntt~nJer ás l'eclamações Os Ynpores cla linha inU.,nnediarin te m de ser 
do~ commanJnntes. Ora, s~ a consiJél'nção de <1~ &lO tonetutas, e hiio de entra•· no 1•orto d~ 
que um deputado n ;i:o póde cn~ban:nr em um J:>an1byba ; a companhia des sa linha nii<> r eeeil\ 
momento não c c~pnz o.lc !at er com q ue os com- fdzer entrat• seus vapore,; d t tal tonelada no porto 
mandflntcs so demor em o wmp:> do contracto, n daquella província , ao -po.sso qu·~ a- cou1panbia 
qu~ deix~m de m star n. ponto dos presidentes de paque tes, cuj•)S •·apore;; devcráü ter quando 
se interessarem comnosco, pedindo-nos que en1- muito 70;) ton~ladas, têm esse recdo. . 
barqltetnos com toda a. pressa, cc:uo é que ~c quct· O Sn. Ar<: v$TO l>E ÜLIVEIR\ :-E' que os vnpo-
tlci~nr no r~rbitrio desse cotnn1:mdautc a sua en- rcs da e•nnpanhia de P ernambuco tem _uma 
tL·ada no porto o.Jn P a rahvbn? Di~o o a rbit.i-io do constt·nc•:ão propria para dcmnnd:u cm pouca 
commandnnt.ü, por qnc a pàssibilidatk, c ircumstnn- ngna. 
cia de q uo ~e trr(na itldo>pP.ndcnle essa cutrada, 
tem de sct· avaliada pel<> mesmo comtnandante . O Sn. Co~r.J':.\ n.\3 :;:.;~::v.-;,; :-Está enganado ; cu 

}[a lllll:\ negn•;iio, senhores, em quasi todos os li ~s d iscu,;sucs que ti\·erüo lugm· pela imprensa 
coutnuutd:mtcs de vapores <te entrarem, niio Jigo de P ernambuco a este rc~peito. 
dcnt•·o d o pm·to, mas ·meBmo dentro n barra ; _ Scnhot·cs , sou obriga do n tocar em um ponto 
c se se deixar line a ellcs o ficar fõra dn barra, do qnnl ccl'tnmcntc CJuizcr n fugh·; po•·q\tC me 
P.l\1 um lu:;:nr ond.a é incon~modo, pcri~oso, c ás po.recc qne ó um pouco dcsagmd:wcl; m:~s 
vezes impossivcl o c mhnnJliC, posso ass~\·ernr e mfim o calor da cliscussiio me nr rast? tl a cllc. 
desde j :i nn nohre min:stro <) IIC vapor nenh um Ycnd•l e t1 que loavia injusti•~a em se aventura r 
passnrit a forl ~!ez:l do ·C:.bedcllo p~r:t dentro, certas propos1çê.ie.;, e ntendi <1ue cr:-~ d o m eu de ver 
(aJJOiado~ ; assi11\ como po,;so . nssc\·er:u· tamucm comuatul-:!s ; assim o fiz e m aparte~: nç:ora P-'iS . 
que a mais rle u m Rinis t t·o s<l <lat·A lugar n o dc1·o ~xpor o meu pcns~mcnt:J com tooa ~ ft'<lll· 
desetnb::n·qu c iüra da ua n-.t, porqne appnrccenJo I}U O.Z:t a vcrú:~de , como ctlSLnmo . 
de r~pl!nte a nccQs~hl:t'l~ (lc s~ c·ff~cLum· esse D iss<lr:Io a lguns nobt·es dcpuh\J.:.s que têm s ido 
11esembarqnc cni ·1:11 lugar, c n :1o h n\·cndo em- muitu bem tra tados a borJ.> d os vapot-es da 
barcnçõc' ucconn n od:\:.lus l t:ll'<l is~o, porque os r.oml'nnlda ele paquetes nns ~·h1gcns que têm 
IH'li'ÍOS qufl Yiio iomat· cnrg:l IHl _provin ci:\ cheglio feito ; não duvido qn' assim tenha acontccUo; 
nté it ca pital , o n r cccb•:l!l 11nnsi sempre i1 pran- cu t-nnt b~ tn t enho sido bem Ü'at~d<> em algnns 
chn., o rcsnltado sct~'t 'll"' "' pnssa~d r.:;s ser:"io I <lesses vaporc.<, c c n fm·hl l!l'n\'e injustir;:• a os 
obriga<los a emharcn r •:m frogeis omunrcaçõcs, scn;; conuna nLl;mtes se nà <> liz~ssc est.'h declarn-
cxp<>!Hlo as~im a slla Yiu:l e a sua f.1z~ncla . çiio, s ôo P·~ssons muito distinctns ; mas, senlwrcs, 

::;enhorcs, é u e1n con!Jechla a cnpr.chlalc ua . tam!Jem d igo qna aqucll~s olos command.wte~ 
!.Jarra d a p ro Yincia d a Parnll~"\.J:'I , ó b.~m conbc - qu~ trntiio hêm nos passao:eh·os ti porqt1e silo 
ci<la a prúfundidmlc do scn r io: as difilcuhlad~s ! p\}liJos, c P"l'l}ll·l t êm esses p :·incipi·os de cdu· 
pt-o,·i>ut ll n icaruNHe •l a t.:.rtnos idatlc ílcllo', c não .

1

, cn~iir>, é ftunlnwnt~ por t·tn neto <)SpontanP-G, por 
• .h, f:Jl ta ,!c fnntlo. Ora, se isto <\ snhid.>. c se YOu taJ e J.Jr .>prin ; parece q ne a compnnbia H:to 
na.,:os d~ 001) c mnis toneladas poclcm entrar no ilr tcrvém em n atl.t nhi, 1\:10 procura tomar co-
porto s em <liflicul<lncl e, n que ,-em esta d ansnln nhe~imcnto do proceder d e tnes commnndantes; 
de qtte cntrar!tü , .s \' ~pores se não !:ou1·c rem ,. )lot··~m pocler·S~·hn ncgat• qne t .. m .. •s t:lmbem Cll· 
circumslancias q ue os prohliJuo ·! Se o rommnn · contmd,, po r· uhi cascas [J>'Ossas 1 Seria nc"a•· a 
lla n tc quan ·Jo chc:;nr ·i barra diss · r qu• IJ'to 1 luz m ct·cdiann, se1·ia pür cnt <l nv:da a •~• iuba 

Õ·' ' t ' : :· ' t t~ ~ • ! •,_,· ,,c,·.·•·•· ' ·.•·'h, e a de O' ll!'OS q ' LP. se q·I-r'v.·n-o. (~, ... ,.;, •• p ue en rnr, q uem sem o cvm pe en ~ pnrn n\·a· ~ u .u- . , , , .. .. ... _ .. , 
lbr n cxnctitliio d~ssa asserçã o do commttn:.lnnte·? r.los. ' 
Xào ser:i isto p er mitt!r tacitnmcntc que os Yn- Algttc r::: uiss~ <]U~ s ~ qu:zcssQmas sct· u cm tl'a· 
pore s niio cnt r c,m mni~ l!O J.>OI'to.l dn pr.lvi::~cin dn ta.d,,s csti \'csscmo5 em nossas casas. Não dcix,1 
P:1rahvba? de ter a l;:;umu l'azão quem o disse ; 11t!'IS cu t am· 

Que' '' noh re m inb<tro i~norasse n. cnpnciJade h~m cntt!udo qn~ quo~nd<> estou em um luna r 
<lo potto c <la LnL'l'tl, concd >o muito bcn1, porque non~le . p:ogo, c p:~go con:"on ne me peJ.em , tenho 
Lalllllc m S. E>:. ign ora que tt:\ l.•,WI':l clo J?ani ' ' dormto de cxtgu· .um. lJom t mtamcnto. (Apoia-
não s e precisa de marú pnr11 en trar e s rolr ir, com o <los. ) S .) n companla tn Jttlg:\ q ue a l)ll•tnth~ I]UC 
acalJou de o demouslr:. r o nobr.: c.lcputn<lo por p agamos por uma passagem n iio c sunicientc par:\ 
aqucll:t p rO\' incin: mas que a compa11hia ,1uc <JUC t~nh(lluos bom t ratamen to, ttt) quo! estamos 
no contl·acto fez i.lsc1·ir cS$a clnusu!n, q<w o;; a costulllao.l?s em nossas cn.sa;, t :<ij n mais a lgnma 
commantl:ltltc~ dos v nllOl'es i;.~.ao rasscm, .: que nHl c?nsn, porem fo~a clnr·nos aqnillo q uo nos ó u~ 
cusln. n.. ai:l·ed i t~r ; pm· conseguinlr; temos aqui: Y:do. 
-la let m'flttis in ho••·IH< Senhor~>. seri• b em tr:ttnJ.a umn. J.l(:sson. q n e 

Estn cond içào é \tnicmnenl~ vara depois npre- cmunrca. cm um vapor c não cncontt·n objcetos 
s~ntiH· · •Il o suphlsn ra :-os Yap .. t·cs n:\o po.Jc m decentes p :trn a cnmn, a que , .;, n.qucllc.• de seu 
cutmr :'1 falta <l ':tgua ncsLc porto. uso quo lcYn p :ora bordo p ot· lhe aercm indis-

Sr. prcsio.lent<!, nois \'amos le r uma líulHI intet· pct!s:wci~ serem mandados ntirar ao porão> por 
n1e<liarin de ,.n11orcs tlc-PcrnnmbllcO a Le} o C(':U'á · "l'.;~m o.ln commandantc, n a5sim fica priV"nda 
tl allc~a-se isto como raziio para s usteutnL' a n e: do 11$•) de tnc,; o bj ectos ?! . 
n lmma neccssi .l:td o) de qnc os vapores do. cnmpn· :K":io h a muito tempn t iV·l de em h:u ·car em 11m 
nhía e ntrem 11:1 pt·oyitwín da P:u·ahyba. ,·npor que snhin dc;tc p otto pnxa .o do nort•) c 

Mn.s, p ergunto ~u . por vcntum P.ss es \"aporC! s nc.-t.n viagem tambem in o nobrJ deputado por , 
d:~ linhn. intermediaria entràu no pol'to da P amhYba Pcrmnubuco que tem d:•do apartes ; chcp:ámos a 
s~m 9 ue a .[ll"o\·incia. fa~:l sacrillci•Js ? Os corres r) :-o . ho•~do c <Juan.Jo [u·ocmnmos pela n ossa b""a"em . 
YIPCU\<>S nuo concorrem com uma subvenção _par:\ de ~am:l e m upn de muda j >í estava ntirad.a"' ao 
(\ue cssn entmd•t se realíset E ent:lo como equ , porao ; o comn.anda ntc n ão qttiz :~nnuir :'l que 
por ~sta r azão nã•) ila,·emos do goza•· do bcnc· ç lla ficnsse de plll' te pam nos scrvi1•mos dos ob· 
:fiei.> de l}ue g•;>.:io todas os outo·a>< provincias d o J~ctos d ., que se compunha. : fui queixar-me a o 
i mpcrio, de tcr<lm nos s~.u~ portos os \·a pore$ ::;.-. goH·eate que nos~n occnsioio sn ncbnvn n bor<l<l . 
da. e;>mpanh:a d~ p aquetes'! (Apoiados.) Isto im · este senhor, cn,·alhoiro cO!llO <\ e de mnn~ira.-. doli~ 
l»t·~~ ria uma g.n\"e inj usti(~, porqunnto no~ prí· c :_lJa~ , <.líri~io-;;e ;l <> C•>mman<lnntt>, o •tnnl Ct:r. ~nttlt>' 
"~n<IO UC Ullla \' :tntogom de qut! OS OUti'OS goziio, Ylr para Cllll:l cs~n uagagcm ; nm~ logo que o V<\• 
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'POl' pBS31>l! :\ r.,rtnlc7.R tlC S:llltil c.-~lZ immo!•.lia· I 
ta mente !•Jt de nov) l:uu:; ... la. a ·1 por :o o. I 

o s .a. Au:m<T.J n>: Ouv>:u:.\ : - Por-1uo cst:1va I 
c1< postu no tempo. · 

o Sr.. c~nni':A. J'A$ NEVES: - o ll••brc deputado 
so.bc bem que não cstn,·a; c perfcit.nmcnte o lu- I 
gnr em que se ello. ncha\·a. 

Senborc.'õ, cml)arc:unos a bot'<lo dos vap~res d!\ 
companhia de po.quotes cn1 g1·ande <'Onfusn..,, ant· 
maos de todas as especics, pet·mittn.-so dizêl-o, 
todos juntos, sem distinc~ão de ciasses . ·Nos pe· 
qllcnos belixc~, aonde mal cabemos, temos de ver 
deitados ú. noite, quosi n l>ar do nús, pt·ctos, c 
pretos com andrajos os m:us asqucJ·osos, c entre· 
tnnto por lu~manidnde nenhuma refiex~o íazema~ 
il. nst e: respe1to, p orque ~c clles snlu ssem dah• 
n:\o t!!rião onde dormir, pots que o conv~z achn-se 
juncado de corpos •. quasi ~ns sobre outrO:>. 

Pois 11. _companlua que Já tem tnolos lucro.> 
nfto pódc · · deixat· do rccebct· a bordo dos s.r.:us 
Yil.POrcs csc1·rn·os e me;mo ontros passa.ge1ros 
.alem do numero que est es t.•u ·cos comporiiio, se- · 
:;:undo os seus commodos ~ lito, scnltores, r ela
tivamente a qualquer homem seria uma n,·nt-ezn 
dcsme.:lidn o to rpe ; mns rdntlvamcntc :\ uma com
panhia n ito sei como se pos~;~ qunlilioar. (Apoia · 
do~ ~ . 

Ainda niio tive oceasião de cm•,arcnr em V;J.por 
nlgum em que o ~eu. comç!io não ficnss~ cons
trnnaido, pol' ver alh crtanças de todas as tdadcs, 
mul!l'eres e homens escrnvos, c muitos r ecrutas 
t'!llnndo ·sem terem onde se p~s>ào nh1·ígm· do 
sol e dn ch uva, c assim PIISSI\r.do dias c dins. 
(Apoiados.; E ó isto, senhores, hum•midnde? Pra· 
tic•l·SO as3ill\ em algum paiz c i viliza;lo ? Enlre
tnnto é uma co mpanhia snb>encionada pelo go· 
·ycrno que procede desta manclm. Se se decl:ll'a'r 
uma cpidemta a bordo de um dcotes vapores que 
conduz 300 ou 4.00 pessons s~m commodidade al
guma; se honYe.r qualq<ter sinistro em um v:tpor 
assim deshumanament& carregado de passngen·os, 
'junntas Yictimas, scnho1·es? ! . . . Mns não se deve 
< izer isto, --porque o.ppareccm logo alguns reclo· 
mando que se faça mais jusLiçn nos officines da 
nossa marinha, e outros declarando que tem sido 
bem t ratados a bordo dos vapores! Os fllclos , porém, 
estão presentes; 11 fi0 vemos p elos jornaes como 
;·êm esses vapores do norte co1n um numero assom
broso de pa.ssngeiros livre; e enptl\'O.i, c que po1• 
conseguinte todos devem ,·ir incommodad!Js 't. 

Em· vista destes factos, senhores, que mfehz· 
ment~ tenho llresenciado, qnizera que o Ro,verno 
fosse o mais r t"Oroso possivel , qne·na.da d etxasse 
a nrbitt·o da cÕmpanbia, que inspeccionasse com 
todo o cuidado este se:viça. Quizet·a mesmo que 
esse inspector, que o nobre ministro nos pro· 
mette ..• 

(!la w11 apa1·tc i 
Considero O que diSSf: o n obre nlinistl'V ll c~te 

respeito ·eomo uma Pl'9messa ; mns quizera ver 
esta condic;iio escriptn no comtracto, só ossim cu 
dc3cnnçt~.rin. Quizeru que esse inspector, digo, ro~~o 
consignado no contracto com umn resp~nsabllt· 
dade vigorosa. · 

O nobre ministro dP.fendendo. o :~ugmeni.O da 
subvençii.o concedilla .á .clmpanhia, disse qne ella 
hoje t i n bn tnmbem maiOres onu s . 

Me parece, St•. presidente, que os onus não 
estão em· proporçiio com o l}U!mlento da snb
veliçào, pnucipalmcnte sendo toâos. os .onus con· 
dicion:~.cs. · 

·Sl com a snbv~n~ii:> a cta.nr a companhia tem 
tido, como muito bem disse o nubre deputado 
quo me precedeu, l11cros superiores nos que se 
po<lom esperar do '1Ualquo.r companhia, se clla 
neto tom cumnrldo a maior pati.e •los ,..nus quo 
eMI.lla consignnilos no contrac'o c:dstento, o se ella 
os nilo cnmprinc!o eXiltiO tu~1npre do gov~rno o 

pa::pment.~ dn Sllbvcn~:'to, c .~m;> é, scnl1orcs, que 
por se lhe ncct·csccll!.'lr mais ~!gnus onnJ> con
dicionncs se au):rmcnt:\ cxe.~sh·nmcnt.•, na minha 
opiniiio, n subvenç:1o? Augmcn ta -sc a subv~nç.~o 
n umn Cóntpanhin C}IIO niio t em npre~;<mtado pre· 
juizos, n uma companhia '}IIC hoje tem em Clln
Cill'l'ilnei:t outrn flue ofl'~mce mnis comrnol idadcs 
e barnteza de transporte; par•l que isto? Se essa 
companltin ILvcssc prejuizos, e se fosse 11 unicn. 
eu c :•rtnmcnt<.l seria de ,parecer que se fizessem 

. saerifici•>S para n eompensar ; mas niio tendo h es 
prejuízos, e havendo u concuueneia eotnbcl ecid:l 
pelos vnpores t•-ansntlnn tieos, cu sou de pnr~cc: que 
nenhuma •·azão cxisttl para semelhante augmento. 

Tal.-cz me dig:\o :-mas as eompanh iM t rans
ath•nticn> a pena.i tocão nos p ortos de P e •·naml>uco 
para o sul, o para o norte não ha mais commn
nicaç1'l•>.-Entii:o, ro~~;pondcrci :- c1·ee· sü uma. linha 
d~ Pernambuco n't& o Pará, e isto será muito 
mais economico pnra os e~frcs publieos .-Dí:<o 
isto nu ultimo CllSO, no cMo da companhia. não 
1p1et·c1' co•1tinu:u· se•n o !lu~mento dn subv"nç:lo; 
entl'etanto que Cll cst'>n certo que ella tem CO· 
lltido mttit as vant•·~·m•, e tantas q ue ainda o 
nnbre ministro nilo lhe ausmontando a. subvcnr.<io · 
clla qu-.r erht continuar, e n:to como nté aqui. 
por seu ptoprio in te•·cssc (apoíndo ~). porque 81! 
c.onti<•u~sse coma a té agom terla sómén1e de 
OCCil par-so em transportar r~erula;; c Cõ!t':tvo~. 
(A.poiac!os.) · 

!:;no estas, senhores, as 1·nzõcs que Lenho para 
niio Yota r pelo cont.r ,lcto npre~entado p do nobre 
ministi·o, ntzõcs , <}Untüo n mim, de muita~ rorcn. 
(apoiados,; e a ;seguro qu1 os princípios enult
ciad<>s si'to filhos de minhlls convic~ões e de 
nlinba dolot'05n e~perienci:r: eu nJllas niio t enho 
por fim nem molestar ao nobril min is tro, e nem 
a quem quer quo seja, é a ])em meu o n \)em de 
todos, o n bem do paiz, que f llÇO estas obscr,•ações. 
(.3fui to llsm, mui to bem.) 

O Sn. l?nJ::sioEx-rE:- Pot· n <o ~e a.char na cnsa 
o Sr. Atmoida e Albu1ucrquc, tem a palavra o 
Sr. CJsta Machado. 

O Sxo. Co;;. t a 1\Io.c ho.do :-Tendo cu, Sr. pre
sid·~ntc, de fallar n o mesmo S(lutido q11e o nobre 
deputnlo quo se ncabn de ;.entar, rogo a V, Ex. 
se digne dnt" a palavra a outw '( UC fnllc ·em 
fRvor J.o projecto, depoi; então fallarei cu se 
V. E~. o ll~rmittir. :o 

O Sn. PnESmEXTl::: -Segue-se eom a palnl·rn 
o Sr. R•tposo dn Co.mara, qu~ niio cstà na CtiSll 
e é o ultimo inscrípto. 

O Sn. ~sT.t i\hCIIADO : - Neste cuso cedo a 
pnlaVl·,,, porq.tc n·\1) foJi contes tala nenhuma das 
proposl~c:> do n obr-3 dcputcdo que acaba dCl ora1·. 
o cu tinha de l'allat· no rnesmo sentido. 

Verificando- se nlt,;- ltavcr numero pa.rn votnr -se 
fica a discussão do projeet~; encerrada. ; dcaigna
se a ord<lm. do dia, e lt>v:tnta·S-1 a s~ss:io . 

Sessão CDl t t de Agosto 

Í'RE$lnZ."<CU, l>O SI\. Y!S~O!WE O& B.Ú:PE~D\" 

Su:~mAnro.- E:x;peàirmte.-Urgencia para q.pre-
. senta~· um ,·equerimento. · 

A' horn do costume faz-se n ch:tmadn. o achan
do -se presentes·,~M S•·s. visconde de Baependy, 
Paula ~andido, C'>rrest das Neves, conego Leal. 
Padua Flcurv, Mello F ranco, Vieira de !>lattos. 
Raposo da "camarn, Araujo Jorge , Almeida e 
Altiaquerqu e,_ barão ~e Mar~i,!ll, Monteiro . de 
Barros, Dommgues Stlva , Lel tào da Cunho, ÃU· 
gusto de Olivcim, André Bnstos, Apr igio Guí-
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:matiíe<', Jfl.~é Ascenso, Assis Rocha, Fcn-eir:l d•1 
.A::ni:u·, 80!12<1 Lciill, Pan\nngnà, Luiz Aranj,, 
l<:duardo Fr.m~.n, Gõ~s .SilJneírn, Secco, Ferraz, 
Cnn~nnsiio, J,uiz Som·cs, Paula Fonseca, Paula 
::;antos, P~11h 'R:tpt.ista, Horta, Belisa1·io, Ca1·rão, 
Saltes, Araujo Liona, Seára, Rocha, Rego Barros, 
CllhlN c Fião, BcUort., RtndeiL·a de ::!.r<)IIO, Dutr•< 
Rooha, Ribeiro de Andrada, p,\es Bn•·•·~to, Taques, 
Fernandes 'Viára, An~e!o Hnmo~. ~rendes de 
Almeida, Pedreira, Titú.ra, Cost.'l .Mnehado,!Ien
riqu~. Br~sque, Tr!l\'nssos, c Jacintllo de Men
donça, o tlr, presidente Jcclnra abcrtfl a sessii.o. 

Comp.,r~e•·iio depoi~ O$ S•·s. F- Oetavinno, 
Zach:u·ias, }1igtteir::t <.!c Mello, D. l~•·:mciscn, Aze
l'edo Coutinho, Castello Bmnco, Souza )fendes, 
Bt·andão, Nel.Jins, Antonio Cané!iua, V. Lisboa, 
Sayilo L~batCI, cone:;o Silva, Jose :vra.thias, Lui~ 
Cal'los, ::s:í c A~blH'JUCt'qu~. c Titc<Jplnlo. 

L<'>-so c é app•·oyal.la a acln da scssiio anLcrior-

EXl'E::OIB~'l'l> 

Um ofildo U<' Sr. ministro do impa·i", comnm
niconuo que S. M. I. fkml int~irado dos membros 
qt\" adnnhnentc compocu) a mcs;\ destn cnrnrtm. 
-Ficn. n Clnnnrn. inteirada. 

L'tn l'"')ncrimeuto de D. Antonin. Mkhnela tlc 
Hollnnda. YillY:l elo cnpH:\o Reinald?J Gan<.lcnti~ 
de ülivcirn, moradora no termo de Apodí nn pro
;•i.nd:t <],, lUo G>";ln~c tlo ~ort0, peclmdo pc1·diio 
l.ln qunntin de 1'176,~ü(;;, que d~vc :'\ fncnda nr.
cionitl.-A' CQ01ll1issi'io tlc ra.('nrlfl. 

Do commcndaà<n· Jon'l"im .r~só de l;onza lll·cycs, 
p~diuclo pt·ovidcnchls pnra que lhe ~cjiio cntreg<ws 
--~:7 escYl\vo:s :seu~, apprehor:tlh!os na ~!arnmUai3, 
onuma inJcmnisa•:i'io cquindentc -A' C•)mmissio 
de jnstiç3. 

Da sc•c\etlnLlo dos :ll'liftccs ,]n Rahin, pcdinth 
:1 iscn~nO llos llireit~s ~erae~ sObYu ,1~ !oterins 
que lhe fol.':\o ccnceditlas Jl~la n•s•:mbl.\a l~gis· 
t1th·n tln rucsnt:J. pt·ovlucin.- A' con1miss~o do 
1:-"tzen; ](l. 

Siio npprov:ulos Ynrios p:trcccrcs tln commissüo 
de mnl'inhn c gum·1·o, in.-tcdedndo fiR pl'etençôcs 
do mnjor t•efcn,<>do José Victni <.!c Olh·eirn Pinto, 
dos o1lldnes t·cfonn~tlos dn pro1•íncin c.le Sanla 
Catbarina José .J,,aquiln de :llogall1iies Fontouru, 
e outrn3; do nlft>t'êS da ~n:ndn llficion(ll Jmio 
Bnptis!a ~1:' Sou?.n ?-ln~iiado. do cirnr~iiio mút' 
l'eformat!o ::lfonoel Eiht:ir•• dn Fon&ecn, de D. ,\nna 
Umb<-lina Clat·n d.~ JUdio, <lo cnpiti<o grau<mdo 
<lo csca<!o maior dn ~· classe F'rnncisco tio Ho~o 
Barros Fnlcflo, dn drurgi:lo m •'ll' l'eforl!lado Sil
vestre :U:ar<lU~s da Sih·ot Fct'l":r<', do 1• t~nCJII.c 
.Tose\ .h,n.quim Pereira Gnimnri'ies. do mnjor re
ÍM'I'l'H\do Jo~o !I.;m~m Gnetlc< Portinha, <lo m~jtlr 
Kuno Anaslnciü ::\Iont~íro de 1-Icndon~~. do Qo te· 
nent<J Jo•é Antonio de Arrmjo, do cnpít:io An
tonio llorncllas C•>ltH\r:l, do t~nent•) Antonio lla 
Cost:t Coelho, ilo nlt<· t·~s Angust~ P~rdl';\ 11amos, do 
D1·. If<'nril'[tlC .Jose Pm:!', ti•) alfcrc< Bll~ebio .Jose} 
üonz:tgn, rlo I• tcnciltc José Jonqtúll Pcrcirn Gui
marães, do tenente coronel ~mutwdo Jo:1quim de 
Souza Gní1nariios Cannn.:h, J,, :l.lfcrcs do ll"lm
talhão M infantal.'ia H:wmnnd•) Rcmigio t.le ~Icllo 
e de al~uns ofilcine~ ,{a 1~ classe Jo corpo d~ 
=nele elo exercito que r~(Juerê1~'io que se ltle$ 
:fizes~em ext.:nsivas as disposiçú~s do decreto 
n. ll~k <lc 13 de Abril •lc Jl).j:3 soore grntificnrüo 
de trnn;;porte.-. · 

E' tambcm appfO\"iluo um parecer Jn lll<:Smn 
commis~:io reqntrf'nuo qllc S<: envie ao go1·crno 
o l'cquctim~nto do 1" teucnte da nrmada Josó 
Pi:es ~lont~iro, nfim de d-a1· iní•Jrmntõos :\ rcs
)letto. 

o Sr. Tl.~<'>•·u :-Sr. preside11te, dcs~j" npr••
sent~r 11111 Sllllplcs rcqu<:t'lnlCltto. :Se V. Ex. mo 
perrnitto que o apresente ... 

O S11. PnESIDE~n::- Para s~1· di~cuti<lo ag,>rtt, 
n:'lo, porquo hu outros t·equerimentos mais nutigos • 

O Sn. T1r.>n.~, - O mcn. 1·cqn~•·imcnto õ ll)uito 
.simples, c ~omo pretendo npcnns di1;er <J.Unh·o 
pal:wros pa~·r\ ju~tifical-o, pn:,o urgencia. P<\~tl. 
[lpre$ental·o JÚ, mesmo porque versn sobre ncJ;:ocao 
q no a não trntar-so t~gora deb:; do se L' efti.caz. 

l];)l Sn. DEI>uT.mo:-1\Ins· sobre .qltc '>'crsn o sen 
requerimento'? 

ó Sn. Tn:-in.~: -E' pm·a p~clir ~im[ll·1S infot·
:rnaçilo no go\'et·no sobre negocio qtte a cnma~o. 
j <'• votou. '> 

Glr Sn. DEr•C'l'ADO: -Jias qual c esse n~gocio • 
O Sn. TtT.\nA :-E' ~obre o njuat~ de contns 

das duas thesourarias dn provinci(l uns Alo.goas, 
geral c pr<l,·incinl. A cnmura jú o annópa~sado 
votou um parecer ele commis~ii.o so~rc csto O!JJecto, 
parecer quo terminava pcdmdo mforn1açues n~ 
IJ'OYerno; m~s cssns jnformà~õcs niio ·ácn1o ate: 
a.gonl~ 

Indo-s~ pro~~<ler á votnçiio dn urgoncia, vet·l· 
ficn-so não IHWCl' ca3a. t;or se terem reti1'nuo 
alguns St'<. dépntndos; faz-se a cllmnllda, c le· 
\'Ur. ta-se n sessão. 

Sessilo cw. -a 3. de A.gost<> 

l"nESll.>~2\'CJ.\ DO sn. P.}t:LA. C.~:::.~riiDO,-lo. SECflET~\n.tO 

S~;mr.u:ro.- Expe(lieme.- .b'a~:wcs c{ comllanhil! 
à·: paqru:tes a t·apor.-N<?g~cios .t;le Jguap~. :Vis· 
curso doS;·. Ribcü·o ele A11d1-acla. Reqzutím'lnto. 
- Subvençiio ti companhia Pel'1Wmlnu~mw. ·
Emp;·estimo ao ))>·. ltiello illoraes. 1Jisc;wsos 
dos S•··•· .ürg~<slo de Oli~ci•·a, Pat<la Baptis~(~, 
Cant!icto .Horves, ,iJ·cn<jo Jort;e. Pacloeco e .Góeo; 
Siqueira. 

A' 1wra llo costnmc fnz-sc ·a cl.Jnmad~, o nchào
s·~ presente~ os Srs. Ptmla C11ndido, Maehau!'l, 
Cornh d:ts XC\'C.<, con~go Lc;ll, F. Octn,·inno, 
Pacheco Jot·,Mo, Leitão (]n, Cnnh~, Ribl'it•o de 
Attdmu~. Vieir·a de 1\f::tttos, Drctas. Hort:~, Tei
,.;.~im dfl Sonzn, Dotningae~ Silv<>, Anchó Bnstos, 
Pnes Barreto, Hcgo Bnn·os, Souza Mendes, Tnrp1cs, 
P(u·anngu:t, St\ c Albuque1·qne, Araujo Jorge, Al
nwida o Allmqucrquo, Eduardo Fr::mçn, Can6:msUo. 
::\Ionteiro de B,1nos, Trn1·nssos, Pinto de Campos. 
Fel'raz, Ríl.lciro, Souza Leão, Sccco, Soliral, 
::IIcndrs do . \Jmcid,,, SunLos c A1meillo, CnluL'<J 
c Fi5o, Dntrn Roch:1, Ang11stn Chnves, Scitrn, 
An~n~to de Oliveh·,t, Lniz C:1rlos, bnr:]o ~lc l\[n
roitn, Gomes Hiheit'o, .PN·nmlucs \'ícira, Fcn·cira , 
•lo -~;:!;uiur, 'l'cixeir't t.lc Macedo, .José .\sccnso, 
Bcll'l)rt, G0e~ Siqueira, Pereira d:l·Si!Ya, Saruh•n, 
::inllcs, Araujo Lima c Jacintho de l\Icndon-;a. 

Compn•'êe<:!ndo depois o~ St·s. COtl<g'l Silvn, 
Cnnha, Bct·nardcs ,!c Go11v~r1. c Livrnmcnto, o 
Sr. presidcntJ dcdnra abc1·ta. a SCS$:'i:O. 

Comparecem depois os Srs. Fig-ueim (lc ::l[dlo. 
Henriques, Aptígio Guimarães, V. Lisboa, Antonio 
Cnn<litlo, Az2rcdu ·Contittho, N abuc·r., Paula Snn tos, 
Cost~~ ~Incha<!", Assis I~ocha, Nobins, s~yiio 
Lob,\to, Uarbos:t. da Cu<\ll[l, Cnstcllo Bmuco, 
Brnndno, Mell•l Franco, Lnir. Ara11jo, Pt\Checn, 
.Tosü ::\fAthins, Bat"l"eto Pcdrvso, Siqucirn QLt~ii'07., 
Angelo Ramos e Pacca. 

L~-: il c arprJ\':J.•S) a <\C~:\ <la sessão ant<!ri~r. 

t:m l'éiJUCiilll<'lltv dn. mesn. ntlmiubtrnlivn dn. 
Cllltr:·nrb •lc ~O"tlln Scnhom llo Amparo •. da ci
dade ,,h c.~Ch•Jcint, dtt Pl'O\'Íilcin da Bahia, r~-
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.lindo penni~o paro possuir bens de raiz. -
A' eommis;;iio de faz~ndn. 

E' julg3do CJbjeeto de deliberatão e vai a im· 
primir parn entrar un ordem dos trabalhos, o 
7.e~uinte projecto dns com missões r eunidas de !a
senda e eomrnercio, industria o :n·te3 : 

(( PAREÇER 

" A' commissão de commcrcio, i11dustria e artes, 
reunid>\ à de ·f.tzenda, foi presento o l'cqueriment.o 
de Joaquim Dlogo Hartley, proprietario da fa
brica de teci elos de nlgodão, dennmioadn- S. Pedro 
de Alcantnra-sita no municipio dn cõrte, em 
que podo o levantamento dalrypnthecn, a que se 
neba sujei ta a mesma faurica, em ' 'lrtudo do 
empreshmo de cem contos de nlls, feito pP.Io 
govemo ao mesmo propriet.ario, em virtude das 
rcsolu~ões n. 4()L de 2tl M Setembro de 1817, e 
n. 5&i de !> de SetP-mbro de 1850, mediante pa· 
g.amento · no thesonro publico do mesmo empl'eS· 
timo em neções de uma companltin q,ue se pre· 
tende ot·ganisnr. 

" Ouvido o çovcrno sobt·e esta pretenção, hom·e 
e5tc en1 officlo de 9 tlo COl'rent~ de referir· o 
seguinte: 

" 1.• Que os bens que se ~chão hypoth ec.'ldos 
pelo referido :ijnrtley, segundo os válor~s dndns· 
o; m 3 de Dezembro de lt'r>O, d~tn da m•.sma hy· 
potb<:ca, i mport.ão em .183:~:25$000. 

" 2;• Que· o pagamento do refer idll · .e1o1prestimo 
deve eiTectuar-sc e-n duas prestatüss. dns qones 
a 1• vence-se em. 1858, e a 2• em 18;)9. 

« 3.• 'QllO n fobrien começou a t :·abalhat· em 1848. 
intel·rompeu. st1a marcha, c ncção po1· amor de 
concerto~ de machinismos -em j\faio ele l Sõ l, o 
l'ecomeçan:lo- seus trabalhos em Abril de 1852, 
os intenoll)peu de DO\"O · em Abl'il do 18:>-'l, e 
llesde então se. v.ch:~ parad.o.. 

« 4.• Qlte.as ·enits v.s quo nctiu ril::, ultimamente 
para interrupção do sua marcb l\ se •·e·duzem ús 
sc;;uintos: 1• estabelecida em lu gal' não npnl
pnado demandn um accrescitno de despcza in
hel·ente á conduc~ão dispendiosa do combustível, 
materlo.s primas, utensílios, etc. : 2" t()mou um 
motor muito ·dispendioso qual é o vnlor: 3~. o 
carviio da pedra tem tido umn ,::rando alça em 

. seu. preço ; 4.• · raltu da cn pi tacs par11 alimentai-a : 
ú• :msenc!n de uma dircc~iio expcricnt~. intelli
gente e economica. 

!i.• Q11e parece provnvel , nltonto o estAdo pl·e
sentc dc. mesma ínbric:., que nem o proprict.lrio 
possl\ tirar prnvcito do emprestimo que coutmhio 
com a fazenda publico., nem no tempo do YCil · 
cimento dos prazos ele sc\1 pngamcnto possn 
snt:s!ozcr a ·seu E-mpenho. 

« 6.• Qn e no abandono em que se acha n dita 
fabrica ó conscqucnto o. mnneíl•n do seus ul~ll· 
silios, o cnsn e dn'}tti r esultará. qtte no tempo 
.lo vencimento dos prnzos do e1np1·estimo o thc· 
sou•·o publico ni'io poderá realisn1· o embolso totcl 
do seu credito, c . ao mesmo passo ~vidente e 
ce~1n a rulna uo mamo proprietario, c nenhum 
proveito da lndustria do p :uz. 

« 7 ,o Qlle ·em tal conj uuctura pnr~ce acertado 
que se tom e qualquer deliberação que· permitta 
a nliena~i<o da fnbricn , n qu11.l tntvez p0ssa ser. 
mantida, c prospcrnr debaixo d e uma dh·ccçiío 
mais experiente, intelligente o ccon:omica. 

« S.• Que finalmente, o melo a qu.e o proprie
tal·io quer recorrer n iio nsscgura uma d il·ccçiio 
proveitosa, nem melhor futuro. 
, ... . As cummissões · reanidos d~ índustria, com

mel·cio e artes, c fazenda, atten tll.rão bem- paro 
ú.1 in!ormaçõe~ do governo, e dellils tirou mais 
fortes argt:mentos contra e;;se meio de prolecção 
tiio usual que em favor da industrla fabrit SCl 
procura, e se tem· dado emre nós. E porque !lO 
momento actunl seja · mister tornar UJIIn delibe-

TOl.lo I. 

ração <JUO s~nre n dh.-ida do csta:ln $em pre
juízo da industria protegida, que sem t:tl medida 
desapparecerá com perda do tbeS<>ta·o publico, 
e rulna do proprietario do referidv estabeleci
mento julga que se deve ndoptal' a s~gnintc : 

«RESOLUÇÃO 

« A nsscmbl.:ia g~rnllegislativa resoln: 
« Art. J,a O go,·erno fica nutorisndo para lançar 

mào · dos nteios convenientes, e celebrar· quaes
quer conlract.os ou distractos, que fore111 neces
snrios ~ara. seguranta, <>u embolso dn divida 
contmh1da por J011quim Diogo Hariley, proprie
t:u·io da fabrica dos tecidos do nlRodão, deno
minada- S. P edro de Alcantara-para com a. 
!azendn publica, em virtude das rcsoln~ões 
de 28 de !:>ctcmbro de 1&1,7, 9 de Setembro de-1850, 
salva todavia.. a existenda da mesma fabrica n() 
caso do ain:in, s~r possh·c1, sem prejuizo da fa-
zenda cluhlicn. . · 

« Art. 2.• Flcão revogadas as leis em coli!rllrio. 
" Snl11 das com missões, em 13 do A~osto d~ ls:35. 

-Síl-ca FcrJ'as.-JJ. <1~ Sou;;-a L eao .-Rivei1·o. 
-Almr.icla e Albtt((Uel·que. » 

OHDEM DO DIA 

Procede-se {I votnçüo d o nt·t. l • do proj~do que 
apnrov!l o cont.racto celellrado com a eompanllla 
de · paquetes a \ 'npor. E' npprovado o artigo, 
sendo l'~j eitadas v.s emendas. · 

'Em scgutcla s1ío approvados os arts. ~· e 3• do 
mesmo projeclo, para passa1· ã 3~ discussão .. · 

0 Sn. AUGUSTO DE 0LI\'ElR:\ requer á camarn. 
dispen sa elo inlerslieio afim de se1· o prGjecto 
dado p n1·a ordem do dia da s~ssão seguinte, 

Consnlt.ad.:'l a cnmma é approYada a dispensa. 

:SEGOC'lOS DE; ICtiAPE 

v !ir. n.lbolro <l.o An.<tra<l.a : - Peço a · 
palav1·a para negocio urgente. · 

Sr. pres idente, agora q tte acaba . de .pnssal' .em 
uma discussão um pro.iecto tão import~nte como 
est e, o quo de ,Pl'Oposito, com o :fim de nno per
tul'bnr a sua d1scussi'io no ultimo dia, q ltnndo 
Nqueri urgencia para apresentar um •·equerunento 
pe llinuo illÍOl'ma~ões ao go>e•·no a respeito de 
alguns actos que reputo nrbitrarlos pl'!lticados 
p<>1· um juiz municipal da minha proYincia. su
bordinei cssn urg~ncia á discussito do projecto 
qua ha poaco f.:~i vot:ldo, espero da ben~\·olencin. 
dn cnmarn que mo eoncedo. n&i>t& momento fliU· 
dntncnlnr o mesmo meu requerimento c enviai-o 
t\ mesa, sujeitando-me a qu.c clle posteriormcnt<} 
entre na on.lem dos t1·abalhos. · 

:Xilo poderei le,·ut· talvez mais uCl 10 miuutos. 
para a consecusstío do meu fim; espero pcis que 
n camnrn ·me consinta fttndamentnr o mau. re
querimento. 

A urgonci11.· pedido. c approvada. 
O Sn. RmEino I>E M.'DnADA : -Sr. P\'esidente, 

utilisando-1ne da urgencin que a cnmara acabn 
de conceder-me, passarei a fuodament~r· o m eu 
r equerimento . em · múito poucas palavras ; e 
desde jtl protesto que por mOdo algum aba.snrei 
da paciencia da mesma eamnro. Nem era de 
espernr da generosidade [)a assewbléa, havendo 
eu declarado quo po~ maneira alga.ma demoraria 
n discussüo 'do projecto, que deverá ser discutido 
immcdiatnu1eute depois da exposiçuo da mataria 
do mP.u r~querimento, que ella procedesse de 
outro modo differente dnquelle porque acaba d~ 
proceder. 
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I S r. presid~nte, .:, cc•·to, é incon t~sta'l"cl que a 
b oa ad1ninistraçlio da j ust i.;a é um !.1cto q u~ 
t>O'!lNmodo concon·e para a felicidade publica.· 
assim, desde que se tem praticado alguns netos 
()lll contrario a esta boa distribui~1to d3 justitll. 
~ do dever dos rept·csentantes ..to p;tiz leval-os 
:lo conhecimento do governo, e pcdtr a L'cspeito 
dclles informaçües ao mesmo sovemo, c provi· 
dcncias contra os abus.:.s da autoridade. E' o 
que vou. fazer na presente occasião rclati,·mnenlc 
a alguns netos pratiMdos pelo juiz municipal de 
I~unJ,>e. o Dr. Manoel Henriques Cardim, que eu 
não Julgo conforme> à boa distl'ibuiçno d,\ jus· 
tiça, que julgo sumn1amente al'bitrariol. 

Exporei os factos, S1·. pr.,sidcnte, tacs c quaes 
forilo trazidos a•) meu conhecimento, e · pedirei 
:\cerca 1\ell;:s ~ opinião do govarno, ou antos 
que. o g!?verno mformc se são rcaes, se elle3 !!3 
ve•·tfi.clrao. 
. El\\ diAs de Mnryo de 1851 o Sr. juiz m11ni· 

e1pa.l de _Ig~pe. o Dr. M..'lnoel Henl'll'pto Cm·ditn 
mandou intimar por escripto ao admini~trado~ 
<ie xendas dessa cidade para r <Jsponder ao que 
l>~rguntu<.lo lhe fosse a 1·espeito de a.m deposito 
ie1t0 naqur.lla mesa do xcndas em lSI~, tempo 
em que alli es.istia um oatro administrado!' c 
<outr~ escrivão. O administrador obed.:ceu, c 
depot;; de responder a um interrogatorlo mimt
doso quando ns~ig tl~u o respectivo tern10, de
darou, em scgo1da a sua as;;ignatura, que não 
<'ra r esponsavel pelos actos de seus sntecessorea. 
Em con~equencia deste acto. tão simpl~s, foi elle 
d~snutor1~t~.do pelo Dr. Cardtm, c querendo des
culp!I\'·SC, ameaçou-o ,este com n prisão, e orde
nou-lha impel'iosamente que se callasse. Por este 
neto· foi est~ juiz censarado na co1·respondencia 
<le S. P:mlo do Jo•'11al do Comme;·cio. 
E~te -~lcto,. ~enhore~,. não prc.cisa ser morali

Rado. Nuo se• quo o JUIZ munictpal de qualquel' 
l<!caliu,,dc tenha o direito de ordenar ao a.dmi· 
mstra.dol' d~ uma mc~n de ren<las a vit· á sua 
pt·csen~a para passar por um iutcn·oNatcrio nli
n ucioso, principalulente niio se l'eportnndo a um 
acont~c.imento que ti•essc tido lugar duranto o 
e:-:~rctcto do emprego desse mesmo fnnccionnl"io 
publico. ' 

Este mesmo juiz· municipal em 27 de l\Ia1·co 
do . mesmo anno,. mandou reeolhP.t' :'1 cadêa José 
Meni!Jo. a pret~:octo de est.~r criminoso na Yilla 
do Uto Clal'O, llpezar de exhibir o meneionndo 
indi>iduo um documento pass.\do pelo escri,·õo 
ccnnpctentc pelo qu'\1. se mc.strnY(l. que Com absol· 
v:do em 1:ecurso pelo Dr. julz .te dh·cito do crime 
•J l~c s~ lho imputa\·a. Mandou o p1·c so tirar em 
lho Claro folha corrida c outros docmuentos 
que pl'O\'Il~scm a sua innoccncin : chc~ádio elles 
pelo con·cto de ~ de Abril às 11 Y. hot·ns do. 
mnnhil, c upczo.r de requerer immcdi&iamento a 
sua. soltu1·a, juntando os mencionados documcn
toi!, só foi solto z-, horas dep;>is (\e ll:l>er aprc
s~ nt~do no juiz a sua petição, 

Nu o censuro esta exigencia do juiz porque não 
t ep.ho presente o docuDLento, e pÕle ser que ellc 
11 ao fosse tal que o eon vencesse de qne o refe-
1·ido Jos.:Ol\lenino não era criminoso; noto, porém, 
que procedendo. cllc por uma mera suspeita n1io 
t;ndo em s_en_ po~er documento alA'nm que 'pro
" asse a cnmmabdade de José !lienino parecc 
que liOU\'e atropello da lei mandando-o 'recolher 
{• cadêa .. Mas não é só -disto que me queixo: 
.Tosé Menmo. apr~sentou folha con·ida, e apresen
~~u-a ao meto _d•a em 28 de Abril de l&l~. e ~6 
2'.> hon'l~ ~depo•s é que !o} solto_! .Pergunto eu, 
qual a. I azao porque o JWZ muntclpal t eve e$tC 
troced1mento de conservar ain.da preso por 2;) rid;; um bomem que lhe npr cscota\·a folha cor-

Noto ainfta que em con~nenci:l tlcst.! ac.o<la· 
me~to do. Juiz municipal fot e.4e mesmo infeliz 
.Tose :Mcn.no consc ...... aao 8:3 dias p•-cso na eadca 

sem qu~ se lhe instaut•:tsso pnlc~s;;o nlgum, e sem 
que se. lhe cntr~g .\ssc nota alguma de culpa I 

9 JUIZ municipal de Iguap;> lc'l"a ninda m11i to 
alem as suas pretençõos; entendd clle que · todos 
os estrangeiros que chegl:> ã cidade de Iguape 
s!to obr•gados n so lhe apresentarem .... 

Quando isto declaro fundo-me e1n um facto que 
pas~o a narrar :i. camara tal qual me foi contado 
po1· pessoa fidedi~na, e que lhe t•elato pi:t.m quo 
!'l~a veja . quM> são liS exot·bitantes prctençõcs do 
JUI7. mumc1pal de Iguape. . 

Dons aUemi\cs, officiaes de pedt·ciro, que tinido 
C3tado traoalhando li!\ cidade da ~a11t·•s m11~ 
<.l:írão de (loruicilio e for.'io moral." pari\ I"~ape · 
ahi. chegando, nio comprehcndorii:(• q11c 

0
tinhiiÓ 

oln•tgaçuo de se apresentai' ao j 1tiz municipal ; 
este os cncontra'ldO na rua os prendeu e lavou
os P.ara a cadea l Instaurou-lhes um processo, c 
dopots os absolveu, mandando-os pag;}.t' aJ clll!tas 
~o mandado e do _sello deste e a earceragem. 
J3to por terem prnt1c.o.do o cJ•ilne altamente cen
sur=el de nüo se terem :lpresentado ao juiz do 
!u~ar lo?<! que ahi chegã.t·à'? !J l Solrrerão estes 
!U~CI<zes :to horas _de ums pnsno clamorosantente 
lllJUStn, . p~r se nao te•·em apresentado no muito 
alto e mu110 pod~1·oso s:mhol' llanoel Henriques 
Cnr dim I 

!lias, scnhore.>, o juiz municipal de I.-.unpe além 
das qualidades excellentes que t·e velãÔ os factos. 
que ~cab:> de narrnr, tem um a nimo .essencial
!n~nte be!lico, como passo a demon~trar. E 3te 
J <HZ mun1clpal queria ir-se divet-tir. a uma ro
~nnt·ia de Nossa. ~~nhora da Gue._dclupe, ::~ qneria. 
11' az~•l)panha.do de um ordenança, e .pat·a. issC> 
o cxtgw do commandante do· desta·camento d e. 
I gnape. No te-se qt\e este d estacamento tinh11. id<> 
p :n:n a.lli por ordem do p1·esiJente da I>rovincin. 
c tmha sido posto ã disposição do delegado de. . 
policin. O juiz municip~l ex.igio do cómmaiÍd!\nt~> 
que lhe . mandasse um o1·dennnça; e o · comman
ctante. 1·espondeu-lhe eom toda a 1 lZ~o que não 
o p<Jdta fazer sem u ma ot·d~m do dclegâdo dB 
policia, á d_isposição de quem estavri. .o. dest!l.cn
mcuto. O Juiz n1unicipal esc~ndl\lisou-se mnito 
com semelhante r esposta, e deu a voz de · pr~s<> 
:to comm_!lndantc, _o qual por considerar n ord~m 
1!1~g~l nao .s~ qUlz entregar a ellr.; dirigio-so 
o ~ u_•z murt•c•pal á casa. do delegado de policia. 
extgmdo (l~e o n.companhasse p~rajuntos ell'ectua~ · 
r cn\ a pnsao do commandantc do destacamento ; 
o ~~c~cg.tdo .r~cuson-se a esse neto illega\, e en Uio 
o J uv. mnntctpal, ncompanhado de dons a1l\ciacs 
de justiça, dtrigio-se -eara n cil.sa onde estava 
o com~andante que n ao ha\·ia cumprid..i o. sua 
cclcbcn ·•ma ordem, c intimo:>u-lhc a prisão : este 
resistia, ello lauçou·lhc a mão ll gõla do eollete 
g•·lt:tndo que soccorrassem a j11stiça, o ajud.:r.dÓ 
e!ltao por algumas pessoas qu~ se a chnvlio vi
s mltas a esse lugar e que ncmliriio, levou o com
m~.ndante de rii.Stos para a prisiio I Por scmalhanto 
facto cvnsta-me que esse jlli:z municipal fóra 
1·cprehendido pela prcsidencia de S. Paulo. 

O commandante do destamento foi p rocessado 
C'?ll)O desobediente, e o lo supplente do juiz nm~ 
mc1pal achou que o devin eondemnn1· como tal 
c tendo elle recorrido ao juiz de direito da co: 
marca de Ita-e_ctinin~a o Dr. Smu Aimbor&, 
este niio só nao confirmou a sontença mo.s cen
S\\fOU ao juít municipal t.l~ Igu:~.p~, ~orno passo 
~ !'!Ostra r com documento que Y<)n lêl'; é o se . 
gu!nte : 

:< Recurso que interpõz o fllt't'icl Manoel Pe
J'P.tm Vtegas, uo crime qu.c lllc impôz e Dr. 
Manoel 1Ienriquc3 Cardtm. 

« S~'Tl:SÇA. 

" Procede o reeur.;;o pnra ciT~ito d <) jul .. o.r n o.. 
n!m:nn a dcci.s:io folhas ;:!() verso, de que" sere-
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~:orre, · , ·istos os autos: porquanto, sendo p or 
forç~ dclla considerado o recorrente Manoel Pe
r eirl\ . Viegas, furricl do corpo municipal e com
tuandante do destamento ntraordinarioda cidade 
de Tgu.ape, ineurS<i na 2~ parto do ar~. 116 do 
codigo criminal. por o~;~põr-se IÍ. execução da 
<Jrdem verbal do Dr. JUiz municipal da s~ 
bt·e:litll. cioiadc Manoel Hcnriques Cardim, n1!o 
eon~cnt.indo que uma das praças do destaca
lncnto o acompanhasse pn.ra. fõrn. della, sem que 
nssim , ordenado fosse pelo respectivo delegudo 
de policio, n euja disposição se àelu~va. o . r~fe

.1idu destucumento, o senuo cssn ordem do dito 
Dr. juiz municipal, 110 . caso vertente, illega.l, na 
coníormtrindc do tn·t. 141 do citado codlgo, 'bem 
precedera. o rccol-rente desconhecendo sun autori
dlldc, obstnndc n execução de sun ord~m. visto 
não ~man111· clla da competen~ auto1·idnue a 
quem cumpria o mesmo Dr. juiz mnnicipal re
quisit.:lr a prnça que desejava.; evlt:mdo assim 
conflicto~, e dando máo e'<emplo com esse seu 
p t·ocedimcnto ás demais autorid:uics dos termos 
tlc s un jurisdicciio. E nilo podendo-se por con
sequencia nos termos de direito classificar-se o 
proccdimenlo do recorrente de - resistencia, -
\'lsta a illcgalidade de urna t.'ll 01-dcn~ ; proYendo o 
recurso revoga a sobredita tleeisii:o r ecorrida a 
fls. 33. e mando que se devolva o pwccsso n.o 
juiz n quo, para que despronuncia ndo o r<cor
ren tc lhe mnnde J,,n- baixa nn. culpn, c qnc n\ 
em pnz, pa.gas ns custas pelo recorrido. Itnp~
tininga, 'I !J de Setembro de 18~·1.-Atttonio Nili
tilo-dt: Sou.::a Aimben!.»· 

Pnssarei Sl:ora '\ o-ntro objeet.:J. Não n.ffirmo, 
senhores, que o juiz mnnicipnl de lgunpo arrc
matnsse para si em prnça feita om sen j•liZ•> 
alguns escravos ; aftlrmo porP.m.que asera•·os ar
l'Cln,1tados em pl'aças fP.ibs por este juizo muni
cipal , c nrrcmntad·>~ por um preço c:•c~ssiva· 
ment e m edico, é voz publica que pertencem hoje 
ao juiz municipal l.lc !guapc. 1'alv0z que este 
juiz municipal possa· provar que comprou taes 
eõcravos em mão dP. terceiro, comtudo pnl'ccc falln. 
de cscrupulo comprar um juiz escravus procc· 
den tes de hcran çns que pa~-snriio pelo seu j l\izo. 
Rel!'to o Cacto. .Fallecendo ilm Ca uanén um nc
gocinnto de nome .Joaquim l•'elippP., ít>i o Dr. 
\Jardim úquella cidade e fez procede.r n inven
tnrio dn he:rnnç;l qn<> deixa.ra, por ser herdeira 
do mencionado Joaquim l~elippe ; uma orphü.. 
Foriio arrematados e m uma das prnças um es
cravo de nome Roberto, de 2:~ annos de idade, 
c uma pnnla de nome Luizo, de 20 nnnos de 
idade, p or l :OOOS mnbos. Es\e3 cs crn;os servem 
hoje o Dr. Cnrdint; diz'sc em r::unpc que são 
seus, c qnc pnt·n cllo foriio nrremn.t.ados por in
t erposta pcssnn. 

S!'bc-se perf<!itnmcnte, senhores, que cscrnvos 
de GCO/l hoje siio por um preço cxccssivnmento 
modico, porquo hoje em minhn provincia um cs
cmvo, ctn1lornniiotcnhao1Hcio algum, mesmo sendo 

maior do 30 anl\os, Yende-se f!Cralmento por mnis 
do contQ de r t:is. (Apoiados.) ~m Iganpc se diz g.;
ralmento que t:les escravos fot'ii:o arrematados 
pa.u o Dr. Cardim, eu porém não o aBf11!ç6, por 
;sso que repugna-me avançar propostçues que 
ferem n probidade de alguem s em ter p1·ovas 
en1 que firme as minhas pala~ras; comtudo 
dit•ei que acho falta de escrupulo da parte desse 
juiz municipal em possuir tacs e;crnvos, · qu;ll.
quel' que st>ja o meio. por que os honvesse. 
(Apoiados.) • 

A. respeito da praça em que forão a\'l'~mntn
dos tncs escrn•·os nota-se o scgeintc : as praças 
.anteriol'eS costumavão ser feit:l> em uma c!lsa 
fronteira IÍ.quella -em que fallecern Joaquim Fe
lippo, e âs 10 horas do dia .; entretanto a praça 
em que forão vendidos os eserav.>s Roberto e 
Luizll foi feita . na casa desse juiz e: ás S horas 
da roo.nhã, 2 hO!'O.S antes do costume, sem que 
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de tal ntud:mo:a de loc~l .: de born se preve
nis.>c á p<lVono:iio <lc Cananéa. Not o cst~s factos 
e os deixo no juizo d!l. caru:~.ra sem fM;,,,. comm~&
tario al!!llm. 

O resuitado dn solicitude ou antes ,:!1 dt~lib~
•·açOo paternal com que o juiz munidr~l o do 
orphãos de Iguape fez essa praça r ,, que o 
computo da ticran~o. nem cl1egou. pnr:>. pagar· 
ao~ credores, e a pobre orphii na{j,a rcc.:b~u . 
Que juiz de Oqlhiios, senhores J Que protector d~~o 
infancia desv~lirla é o Sr. Cardim 1 

O juiz municipal de lguape leva a tal ponto 
a sua competcncia, que se ingere . . em ne"OC!OS 
que de sorte a!r,umH estão debaixo de sU'a al· 
~.ada. Havin em Cananéa mn .destacamento que, 
por nllo tet· Cllsa propria aonde as praças (quo 
crão quasi t()((as 1·esiucntcs nesse lugnr) se ac
commodassem, clormião as JJrn, a s a ·eiJe perten
centes, quando niio cstavão de s~rvir.o, em Slt:lS 
casas ; o juiz municipal chegou. a esse lugar, e 
n no t en do ll :J.•ja COUl O dest:lenmento . qu~ UÜO 
cst.a\·a As snas ordens e sim ás dÓ delegado, 
mandou prender a t1>das as pmças por esse facto 
de dormirem em suas casas I 

Um· dos offic incs de jnsti~.a do juizo municipal 
de l:;'.l.'lpo pet'tcnce tambem ao juizo ·dei pnt; 
estn,-a cllo neste juizo em audiencia, o juiz mtl · 
nicipal mandou chamai-o c dizer-lhe que t inbn 
scn-i~o a . dar-lhe, o juiz ~e ~a:.: onlenou-llle que 
ficasse ntc o 11m C.a a l\dtenetn, c elle obedeceu, 
então o jui?. municipal mandou-o esperar, c qutmdo 
o homem sallio dn. cnsa da nudiencia do Juiz dci 
paz foi preso !.. . · . 

O Sn. F 1GvEmA n~> 1\!ELLO: -Isso ni'io é p:ua 
nquí ; ê questão de conespondencias para jomnes. 

O Sn. R1nzrno nr; A;:;-oRAD.,:- E porque n~o 
sc1·lt. proprio clesta casa semelhante negocio ·? Pcr,o, 
no n obre deputado que me explique. 

O Sn. F wHm,, :O€ 1'Izt.LO:-PorcltlJ a cnmnm 
dos St·s . deputados nu o é tribunnl de just iça. · 

O Sn. R mrmo DE AxDR.mJ. :-0 nobre deputado 
pôde entender nssim, e eu de modo contra.t·io .. . 

0 SR. FICUEm,~ DE 2\IEr.LO : - Pois cetn. 
O Sn. Rm<.'IRO DE Axon.\.n.-~. :- ... e felizmente· 

o nobre depRtndo· não estã em p os ição de poder 
con~tituir n opinião qne se dc\' .'l. s eguir, a sua 
opiniiio ·nlio é tal que devamos jur at· nclla ... 

0 Sn. FICUElR.\. DE :3fELLO : -Mns pOSSO cmit
lir n minha o p inião. 

O Sn. R mr.u:o DE A:>PllAD.\. :-Pois 'bem ; m as 
pcrmltta-me preferir a minha q11e juiso muito 
melho1·, e fique-se em paz com a sua. · 

Trnrei agora um out ro facto : mort·eu um pa
cl•·e em Igunpe o deixou duns iilhns nmbas cn
~adns ; umn dessas senhoras estando em dissi
dencia com o marido requi$iiOu um inv.:ntaria 
nos bens do éasnl, e o JUiZ municipal nomeoll 
·tnvcnt:lrianto o marido da outra llcl·deira a quem. 
forito entregues os bens dn hernn<;a. c começmi 
o inventariO : postoriormente tendo-se reconci
l iado o mnrido e n mulher que estaviio em dls
sidenein, por uma simples petiç.üo n seu matido 
de nome PortO, em que o Dr. juiz municipal 
deu um despacho de&favora'\"el, sem que tal àe!-· 
11aeho fosse intimado a.o herdeiro in v entariantc, 
iorl!o em virtude de um mandado que o juii: fez 
passo.r, c que elle mesmo foi executar , àrreba
tados '\"iolcntãmentc todos os bens da l.J.erançll 
ao mesmo herdeiro, s em que se lhe consentisse 
r ecurso algum. _ . 

Por este facto consta-me que se acha pre
sentemente processado o juiz utunicipa.l dü Igua
pe ; mas comq cu desej~ que se fação ns lõda
gações cotwcmentes relativamente a todos os fa
ctos que acabo de nan':lr .J>Crant.e a camara, é 
este o moti\'o por que sujelto á sua nppro-çação-
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.o meu requerimento t>edind·> infol'maç::Jes lU :;o
vemo sobre elles. D~s:lc j:i declaro qnc pout.) 
me importa que o requerimento s~ja ou uüo nppro
yado ; o que quiz f<li fazer 1~\cu-;.ão deste~ factos 
para que o go'"erno ·deUes tl \'<!SSC eonnecullento, 
'" pm· i~o com a apresenta~ão do requerimento 
.ctt tenho lllcau~ado o :fim qac ti\'c t,tm vista. 
( ...t~oiatlos .) . -

<.;~·cio que não e possi\·el SCl" llNÍS lllOdemdo 
na exposi~ão dos factos (apoiados) ; e:>pul-os 
como me for-~o narl'ados por pessoa de confiança; 
mas como desejo IJ.Ite elles sP-jão nutlllln•lcados 

·pelns inforn,ações do governo, é )lar isso qM 
quero que el\e os ex:~.mine, e que faca punir o 
jniz munieipal de I g11ape, afim de que esse jniz 
se convença que es\{1. n o .Braúl e não IHI Chin::L. 

Desejo que o governo tom~ as ~roTidencias 
necessadas par::>. qua bcs facios se nao .reprotlu
ziio; é este· o uleu fim ;· é i:;Lo o q11e cu espero 
que o go,•erno faça. Antes porêtn de fiudar o mm 
tliseurso, natttrei um facto q ue omitti, c nar1·:al-:r 
h.ai não unto p orque importe u m grande abuso, 
como por sua originalidade. 

O juiz municipal de I~npe, não so contcn · 
tnndo com tudo o que tcnllo n::Ln'ildo, f<!z tnmbctn 
umreg11lamenLo do porl.o }'nra ll cidade de Iguap3 
(lUso), e nclle impõz certns ubrigacões aos ca
J.>itães de. nn,·ios, e nos passageiros ; alterou ns 
ilisposiçves do codigo eommercial em que se de
c larlio quaes os li\·ros que devem ter os me~tres 
<lc navios e impa,·ido em sua.s reforma;; legisla
til•as cllc augmentou mais nlgunta consa ú.s dis
.p-Jsiçües do codil(o e dos regulamentos rcspe~tlvos ; 
p~ra cer tificar 1\ camara. o que lu:1 a este r.:spaito , 
•' 1\ passo a ler o edital que ess~ jni7. municipal 
fez publica1·. 

"Eitita!. - !\Ianocl Henriques Cnrdim, bnchurcl 
forrnndo c1n seieacias juridicas c socines pela 
!I.Cademia de Olindn, ju.iz municipal com alçada 
no ci vel ·e uo crime <lo commcrcio, de orphilos 
e nnsentes desta cidade c sen termo, po1· Sun 
1\fa:resttl:ie o Imperail')r que Deos guarde, etc. 

« F.nço saber a todos os capitães e donos dvs 
nm·ios deotc porlo, quo a bem do sen•iço pn· 
blico, .e emquanto não f1k orU.cnndo o contrario, 
obscrvnr :iõ a bordo de setts na...-ios o seguinte : 
1•, serão obri~ados a crear um livro especial, 
competentetneutc numerado, rubricado, e scllndo, 
parn ne!le inscreYcrcm 08 nomes do todos os ptts
sageil'vs que a setts bordos tronxercm de ou(r,,s 
portos ao deste, com decluraçut?s de suas pro
fiSsões, idades e condições, e se trazem ou niio 
passaportes, carectêrisando-so esl.t!s declarações 
"om o Yisto da visita que se costuma a fnze~ 
pelns eapitaniu dos portos, nfitn de que este livro, 
11ssim es cripturado convença a Cf!te j uízo dn lc
gl.llidade e identidade dos po.ss1tgeít•os; 2.•, q11n 
todo o na,,io chegado n esto parto niio p oderli. 
dcdembarcar, n[o só as mefcadorins que trouxer 
como os passageiros e mnis pessoas, sem que so 
tonha. verificado uma visitll J?<>licial, ord~tHldn 
P"r esto juizo. E )Hlm que sCJÜO estlts. n1cdidns 
fld e provisoriamente cumpr-idas, aw appt·ovaçllo 
<Jn não do E:tm. governo, a · que viio sct• COill.· 
rnunlcadas, sará este lido e pnblicado n n fót·rna 
do costume, ficando os transgressores sujeitos ás 
penas da lei como desobedientês. Dado e pussn<l-.> 
pct este j ui2o Ao 1~ de Agosto de JS.Yl. Eu Z~
f erino José do Prado, escrivão o escrevi.- Y. S. 
S. E:o: ., Cardim.- Manoel Jlenriques Ca1•àim.: ,. 

De modo que até ago1·a a pratica e1·a serem os 
na,·ios visitados pelo delegado de policia; mp.s 
agora os navios que entrarem em Iguapo ter~o 
tambem de ser "\'isitndos pe1o juiz municipal. Além 
disso, a lei facilit.:l a todos os cidad:'tos brozi
leiros ,-iajar em sem passaporte, c ultimamente 
um decreto do nobre ministro lla justic.a dá a 
mtstna facilidnde nos · c~trallg<!iros · mns o j aiz 
mttnicipnl de I guapc niio consente · isto, e q"cr 

que tanto uns como ouh·os npr~sentem o:; se as 

lHl.SSBpol·tcs ! Ellc sabe m!lis o que cotn-ém n 
guapc que u nobre 1ninistrJ, e _por isso cassa 

as s uns tletenniuaçõas. Ist<>, se nno arbitra rio e 
illegal, seria risi\·el . (Apoiados). 

O noYo r egimento de cu;tns uunea nntil t!\s:a 
meno1· p ara ns citações q1tan:io .ha mais de um 
litigoote; o eo>crh·J:o do juizo nu.micip:ll, havendo 
mais de um litigante em um pleito cl...-il, cob1·on 
de cada um a t.'lxa que .só pJilia se•· cobrada se 
o litl"'antc !osss um só; A pl.rta rccorre~t ao 
juiz a~legando a disp~siçib do rogimsnto a que 
nos r eferimJs: o juiz decidio que cst,lllypotbes~ 

· sü se •·cali~•W•\ qun.ndo o marido e mu\het• liti 
j:(avito (riso), na phrase que m~ dizem haver elte 
jui?. empxegnd • em seu despacho, qurmdo havia 
lites-consorte í!tilaJ·id!lde) ; n:'io se pú le ser mais 
engenhoso. _ 

Aqni b rmino o meu dis~m-:.>o, decl:mmrlo que 
est.ou eonYicb de haxer .exposto o,; !:tetos com 
t oda n mode1·açito, coneoJ:rondo com a e:tposi~ã<> 
que acttbo da fãzer para qua a boa admrnis
tt·açiio da ju$tiça possa se•· uma r ealidade 110 
termo de !gullpc. A cumarn e teslemunlln de 
Que soube 1-espeitnr a sua e minha uignid::tde. 
(Apoiados). _ 

Vai á mest>. o s~guinte requeriment.o, cuja dis
cussão fica rescn·a:la para occasião opportuoa: 

'' Iteq11eiro que se peç1io ao governo àS :!C
guintcs inf~rmações: 

« l .o Se che~árão a seu conhecim~nto algoun::s 
Pl'e,·a.ricaçõe" do juiz municipal da cidade do 
l guape, Dt·. Mano~l He•tdques Cardim. _ . 

" 2.o Se este juiz jii. se acha res.Pomc1bilisado, e 
p ot q uc netos. - S. n R. - Ribeu·o de. A»àvacl-z » 

Con~inúa a o1·dcm dia. 

CO)I\'A':S:I!U pz;;n_'(,\:lll!CC.\X.\ DE N.n"EGAÇÃO .ll Y.\'POlt 

Entrn em 2• discu;são o projecto n. 40 d~ste 
anno '}Ue Bll"menta n quantu1 de ~':000$ .-, snb
Yençiio C()nceâida li companhia P ernambucana de 
N"Eweg~c~'to a Vapor. . · 

E' ilppro\•a.do smu debate. 
O Sn. Act:JA.n pede dispensa do interstício pam 

q nc s cjn d·~do p:1.ra ordem do dia clu sessão se
g uintr , e assim Ke decide. 

F.Ml' r.],!;;Tnto AÓ SU. l~R. YELLO ~OR-\ES 

E ntt·n eut 2• discus:.iW o Jlrojccto que nutoríill 
o go,·erno n emprestar l:J•OOOS ao D t·. Mello Mo
r nes pnra oecort·cr 1\$ despczas de seu dic:cionnrio 
de m•dicina, etc. 

O SI.', A.t:tp:u"to <l.o OJ1,•o11•a. , - !:'r. pr.l· 
sideuta, cu não aou nvcsso a to1n e qualquer pro
t<lcçilo que 11 camara jul~ue de"\'er dar n impr~ 
soos litternria.s e scientificas: poré m e ntendo qaa 
a camat·a neste us>umpto n:to devo tomar uma 
dclibernçilo sobre um caso detenninado sem ter 
mandado proceder p1·Jmeiramente aos convenientes· 

, e:cames. 

O .Sn. GololES Rtn..:mo: -Já se mandou . 

O Sn. AuousTo nE 0Lt"\'EIRA. : - Não · se deve. 
Sr. p residente; O.U.'liliar um() pub\i~iio ·!lualquer 
sem que se tenha a C!lrteza de que clla e util. A 
illustre eommissão a quem foi presente o r eque
rimento do peticionaria que req11ere11 o favor de 
que tra.\.3 o prejecto não nos anima a d::w um voto 

l 
dispensand~rnos dos precisos esclarecimentos ; ella 
apen8$ di~ que exawino11 Jler(unctoriamente al· 
guns artigos do diccionarto d e qae trata. o projeeto 
em discussão. Assim, como é que se póde ' ·otnr 
por um.'l materi:>. destas. rewnl•ecendo-sJ a ut.ili
dado3 de uma ob•·a qne n!\o foi exnmioa,la ! Nli~ 
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temos nós no pniz, S•·- prc5idcnlc, utu:> c-~··ro•·nçi'io 
scic,.tilic:t encarreWldn- d~ pr••muve•• l u•lO qunntll 
seja a bem da scienci.1. mcdictt? N:'ío seria t.om 
que n c:unam mnódasse ouvir a-essa illustre cor
po•-n<:•1o? Se p:lt' venturn a obt'a de euja impressão 
se trntn ô util, segut·amentc cs"n illusu·e corpo
t·açiio se h:l. de pronunciar em fll\'01' da sun publi
~ção. · 

E11 dcõE>jaria; Ss·. pt-esidcnte, nest:l occnslüo pm
ticar um acto do defercucin parn com t\ f•lculdade 
<I c medicin:L do Rio de Jnneiru: desejnrin que a 
-cnmnrn nenhuma delibernçã.o · tomusstl s·clati va
•nente :t. este assnm()lo scll\ coswir pl"lmeil'o.mente 
a opi:.iil<> desao. distmcta fnettld<>do. 

O Sn. Goln;s R.IBE[RO:- J:l ouvio-lle. 

O Sot. AucusT.:> r;,n 0L<'"l!:II"-"- : - Não constn . . 
O Sn. Go~ms RI sE mo : - Ouvio-sa h a um nu no-
0 Su. AUGU:>TO D& 0LI\"EI!l.~:- A lllu;;Lre com-

missão n•> seu pnreee~ não diz isso ; c SC"Ur9mente 
ella não omittiria uma circumstanein t'?io impor· 
tante. Apenns diz a mesmn. commissi'io quo peJ"· 
junr.to,.iamente exnminou alguns lll'tigos do diccio
nndo. 

Ora, qnalquct· demot·a que J~ssa ha,·er nessa 
public~tto, em consequencia os esclarecimentos 
que me pnreccm necessarios, niio sel'l1 muito prejn
-tlieiai,J)Ol"que ::os snl>emos que existem diceionarios 
<.le me icino. om frnncez e inglez, e todos os esLu
.Uantes <la fncul<lnde medica S>'io ob1·igndos a sal>e
rcm o iranccz c o inglez. 

O Sn. ·Bn.\xoA.o:-1\las acho muito justo que 
i\nimemos ns lcll as nacionac$ (apoiados) : que 
auxiliemos a um cidadão quo so occupou do far.er 
um tl'nbalho t 'iO in1port:mto e tiio ncu•·adamente. 
~Apoimlos.) 

O Sn, F r,:nnElllA n: Aourt.R: - Enti'ío d.i-3c-lhe 
um premio. 

O Sn. A•;.11:sTo I)E OuvEnu : - Concordo em 
que s e nn imcm as letras nacicnncs , nuxilinndo-sé 
a publicação tl. tl obras litt.el'll.l'ins, quando fllrem, 
p orém, de utili<lad~ r~onht'Cida.. Nilo ha rllZii•) p:u-n 
se approvat' tnilo quanto se apresentar relath·n
mente a publlcnçües littcrarins ott seientifiens, dis
penSllndo·s>l os exames n'lcessarios pnra conhecer-se 
a utilldnde dn obra pat·n cuja impt•css"ll:<> s~ pede um 

. auxilio. Nã<> nos devemos deixm· le vnr, em mnteria 
tcro importante, pelo dizer de um otl de outro; exis- . 
tem corp~rações scieuti!ic'a~ uo pn!~ n quem devc
tl\OS Olt\'ÍI". 

O Sn. Goll&S R1n:.tr:o : - ~Iand.;u-se ouvir a 
esculn de medicina,<.> clla puz uma pel!ra em 'cim<J. 
de tudo. 

O Sa. AUGuSTo tn:. Or.t\'Ein \: - Nil.:> me eonõtn ' 
-é preciso quo o ttobt·e · deputado pt·o,·e o que acaba 
<le d1zer; pelo contrndo a p rnticn mo:~tt·a que de 
ordinario ns COt'pol·ações sdcntitlcas promovem 
tudo qunnto estA a seu alcnnco n bem u tU scicn
dns, o niio negiio um attesto.tlo l1onro.3o em ro.,·or 
<lo umn obrn qualquer de m~recimcnto. 

O Sn. SlQUEI!IA QuErnoz : -E' npen:\5 um cm
pt·cstimo que se concede. 

O Sa. AuGUSTO o~,; 0LIVI::InA : - Não estamo~ 
-em clrcumstnncias de ínzermos emprestimos de 
<liuheiros publicas sem que sejào llluito (omdndos; 
é preciso marcharmos com muita enntela. e :iisce~:
uitnento nestes nssumptos. Eu niio me opponbo 
.a fl\vorcs i~ullcs, estou disposto a · dnr o meu 
voto ao proJooto em discussão ; mas quero dál-o 
~om conlieclmcnLo de causa, quero ~ue se tc:!nhn 
<lefercncia. com a faculdade de medtcina; estou 
persuadido que· e !la annuin\ a esta publicação por 
aneio do emprestimo proposto se julgar n obra de 
l.ltilidnde. Ntío sou profissional, nc•n mesmo lancei 
ninda os olhos sobre semelhante obrn; e por outt'O 
La.lo ..-ejo ·'\UO qualquer demora quo lsuja. nesta 

p~.JI>lk~o;iio) ll:td<\ [ll't',juJka ;·it, porrpu.•, < Olll<) uiss<>, 
c ;.. c:::uu:u:a. snhc, cxi.-~1..mn tJi t:chUjal"iO$ ~lJt·f.! t:-st:t 
maLct·ia n•lS IJio:uas ft·ancez ~ in~lcz, •1ue )>odem 
ser consulta:ios pol' t.ot.los a •Iudl~-s •tU.! c~utliio 
medicina. 

P•lrtnnto por,o licença ;, camm·:t. p:tl'.t mand:u· ;, 
mesa. um requolriment•J de a iiamf:nto dc~ta d is
cu,;slio, afim do que o gO\:ernu sej tl consultado 
t\cerca da. matel'la, o'tl\'inc!<> a rac111dadc de melii
cina uo Ri•> de .TnnciL·o. 

E' ar,oio.do, e entt·a cnl t.l i~cllss5o o seguinte 
rcquet· rnento : 

" Requ€il·o quo seja Cf)usuitnJo o governo 1\cerca 
da utilidade do projecto, Oll\'indo·se a faculd:tdl! 
tle medicina do l<io de Jauoit·o.-S. R.:.__-l. de Oli
?:eiJ·<l. n 

o Sr. Pauta Dnt>t:i sta: - Sr. presidente, 
t~nd.o tle \"Otnr contra o nt.!í:unento proposto pelo 
meu nobre nmi~o deputado por Pernnmuuco, julgo 
azada 11 occaoii'Eo pa1·n cxpendcr :1:> rnlÕ«s que 
trinh•1 pCil'll. dar o meu voto o pnra aequ:esc~r ounn
nuir no pn1·ccct· il:l commiss:io. 

Sr. presltinnt~. cncarand~ corta~ nccessitiades 
publicas d~bnix·1 de cestos pontos ile vista, nào 
ncho razão pi\ra que o nobre dt>pntado ou c.rutro 
qualquer deso.ppNve o p a.>·ecer da commissão, 
pdas razões de níio aebaretn-sc os cofa·c:; p11hlicos 
em circltmslancins de fazer empro~timos. Senho
res, eu sei o que e o eO(clusivismo no mundo ... 

O Sn: Ptxn m: CA:.ri' . .>S: - Principalmcr.te em 
mnteritt d a scicncias. 

O 8n. PAULA. R(I'Trs·r-':- Hn espirHos exclus i
vamente prcoecnpados com o pt·ogt·esso mat~t·ial, 
ele so•·te que qunlquer cousa CJ. LtO ô iga \'ésp~ito ao 
progt·cs~o mntel'i!ll é sufficicn te p<ll':l. que os cofi'es 
~e nbrüo, ao pC~sso que a tudo qunnto so refet·e 
ao pt·ogresso scienti!l~o e moral nada s e concede, 
recusnudo-se-lhe até a qunoth\ de 14 :0~$ - que são 
pedidos por 11m homem que se encan·egou lle um 
trabalho pt>sn.lo, q u~ em seu gabinete cstutl.ou e 
procnroll as doutl'inas mclhor<ls o mnis necom
modadns ao p1·og1'PSSO, e que n:io pode cssn quan
tia. sen:lv como um emprcstitno para potlcr a Sl\:t. · 
ob1·a ser puhlicadn, oll'<:rcccnuo no mesmo tempo 
gal':mtia.;s, pois que esse diuheir.1 deve ,::;~r tin ido 
dt> producto das pL"imciras obras quo ~o vcndno . 
(A11oiadas.) E é nesta occasiito, St·. presidente, qun 
o nobre depu~o.tlo aclut tJUC o po.rccet· da commissiio 
niio ~ !Jom, n:io dtl\·c aos· approvndo ..•. 

O Sn. AuJuSTJ nE 0LIYEm.~ d ,\ u•n np:n·tc. 

O !3n. P.1.ur •. ~ B.\PTI>H.\.:- Senhores, n:to me 
importa quo o pr.,jecto ~~ejn IJU nüo nppro''''de> ; 
mas, segundo o meu j ui1.o, o nosso pai7. nllo ha de 
sct• nunca pn!z d a lutras, nctn <le sclenciu (apoia
dos), so por vooturo. nilo so seguir outN systema, 
attts·o. mnrch11. ("tpoiados·.J CJmo, senhores, pode
rum.:>$ t o;or dos:SO~ homens de ded!cnçl\o sublime, 
que em ec:us go.binete1 se empregao em esforçados 
e immcnsos tt·o.balltos scientJfico!l ~e estes lrabn
lhos nõo merecerem l'ecompensa, e se só ol agen
tes !)Oliticos Corem aquelles que tudo receberem por 
se1·vi~os quo ns mni~ das yezcs nuo •passiio de 
ingratas ? (A-poiados.} · 

Eu, senh<>a·es, não estou ~uito hll'bilitado a. 
emittit· u m juizo seguro a I'l!spelLo do trabalho d() 
S1·. M:ello Moraes.... · 

O Sn. SIQUEIB., QuEinoz: - Mns a commis.~o o 
esta..-a. • 

O Sn. P.A.OL.~ B.l.l'TlST.>: - ••. mas cre io qu l pro -
cedo b om l.m~·ando-me no trabalho e estudo dit 
commis~ão da cnsa, e no tra.balh~ de um homem 
de grande rcp\ltação como é o Sr. D•·- Sigaud • 
o qual estudantlo profundamente a obra. do Sr. 
Dr. Mello llloraes, de11 um par<~ezr sobre. clla 
que é muit1> bonroso a e3t~ scnhot· •• 
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O Sn. GóES SJ<;u.a::mA :-E o S1'. Dr- Pa11la Can

dido ttnnl.J~m emitlio um juizo ravor~vel a e-ste 
trabalho. 

O Sn. PAu<-A R~PTlST.>: - Eu não qu~ro can
sar :a camara com a leitura do parecer do Di·. 
Sigau<l, que se acl.a no M.n·cantil, parecer esse 
mui lisongeiro e que me•·eee toda a sttençfio, 
principalmente porque é dndo J?Or um homem de 
muitos conh~cimentos c muito Imparcial. (Apoia
dos. ) 

O SR. Pr~TO DE: c.~lll'os: -Leia na menos ns 
conclusões do parecer_ 

O Srt. PA~R"- B.li>TIST.l: - Satisfnrci no nobre 
cleputndo. iU.) 

o SR.. PIXTO DE CA~!POS : -B:lSt..'l ÍBSô. 

0 S~. PAUL.\. BAFTISTA:- Outro ar~nlcnto do 
nobre deputado é que pot· termos U.iccionarios em 
fl'llnecz c inglez -podia mos dispensar este F, de que 
trnt.t o pnrecer da commissão, mas o 11obre de
pnto.do snbo que nem tod~s estria hnbilitadas a 
ser·,·irem-se desses diccionst·ias em lingua cstm-
uha. (-~l'oiaclos.) . 

O Sn. A-ooTJ~TO D!i! 0Lt:YE!IU dá um apurt~. 

O Sr:. PAr;L., D.IPTISTA : -O nobre dcpttt.ádo 
p~rcc~ querer mo~opolis.-u· a seicncin n.io nn
llt\in<lo :i. public,,ç,lo de •'liccional"i<Js, porque esta 
qualidaõe da pub!icuçilo é uma pagitlll aberta, 
onde qualquer homem \"!l i bcbe1· conhecimento!> c 
O.\·!l!ia1· o que lm de melhor nu sciench1 .... 

O Sr:. PrxTo DE C.urPos :-O Diccionat·ío Po
pttlar de Chern·o,-l<: :~c!:n·sc Jwje nns mii:os de 
qualqu9r fazendeiro. 

O Su. PAc:L . .._ R\PTISTA:- Os dicclon~rios tem 
a propriedade de se propr.larenl mais do que os 
tra~CIOS :tpl·ofunrlo.dos Lle qnalqtlor ramu dn.s 
scitnciilS humnnns; c, pois, ús nobres úeputndos 
não tem razão de se uppurem no (j_Uo dispõe o 
pt·(Jjecto, t~nto mais quanto obscrntmos un1a cons:~ 
c <i que cada um diccionado marca tm> ,,ovn 
<!p<Jca na sciencin. 

Não hn duvida alguma guc a scieuci::t mc.:llca 
tem feito progressos ; os sy:;t~rno.s se ttlm encOtl
trado, tém npp:u·ecido muitas modificnçõos nos 
~ystemas medico~, c mcsn1o po1· este lado um 
dü:cionario ultimamente puulicaJo púJe ser de 
mui.ttl nmtagcm. 

Ora, senbor.:s. ~n act·cdito muito e ttml1o muih 
confiançn uo juizo dQ S1·. 1•· soct·r.taria dc,;ta cn
nHlr7 ; creio (),UO e _cl!e ,uma .. dns ctlp!lciclaucs 
mcJrc:'<S nC> nosso pnzz. lcm I" por ccl'!o o scrt 
jn.izo formado sol>1·c ~~ ohm. <1~ <JUC se trt:lt~ e 
podcrin dnr-ntls u. sun opinirio. E1t tenho b:~s
tante ~oclliunde para ncuiL:u· ~ v~t·decl~ , mns o 
que nao •1uero c qnc o t·c~cntnnenlo v~nlln pot· 
nssim <li~er, nbnf,w no nh•tli~o, ott ,·cnhll d~ nl
gumn sorte dcs\·i:u· trnbalhos qao t~n·lo n dcvldn 
pu);>licidndc, pvdem servir de gt·nnuc utiliJn,lt ao 
pntz. 

Eu, .::r. pr<:Midente, não quero cncarl\1' a qttos
tiio por outro ln:lo , e saber SJ o ~r. Dr. ~icllo 
Moraes é·ll!_edico hom<20J'!tlthn; nno quero cnlra1· 
nesta questao, tnnto m:us qtv• um dos meritos 
de sua obra 6 o de tratar. de todos os pontvs 
d<1 !>cienoin medica, menos àa bondade dest~ ou 
daqulle systcrna ...• 

O Sg_ PI:sTo DF. OnrJ:"OS :-Ha de ser nm tra-
balho bem acolhido palo paiz · 

. O Sn. P";t:LA B.:.PTIS"Ll:- Concluirei, St·. pre
srdentc, d1zendo que em muito boa fé jul"~tei 
qtlC. pedin_da·sc. um cmp1·e$timo ao goYenio para 
um ... m tt<o u t r:L podendo o governo fll'!er seme
l.han~e. emprestuno como entendesse c<:>nYeniente 
e. e:ug~ndo · ~s fl?-rauti ns que lhe pareces:; em pn.1-
C1Sa5, Julguei, d1go, qllc uãa se npresentasso se-

melhante opposi<;:iio a esse negocio tão slmpleo e 
tiio util, como a -que o nobre deputado f.:>z. 

Eu, Sr. presidente, veto contr-a o rçqucrím<enl.<) 
de adiamento , e YO ·arei depois pelo pm·cccl'" d:a 
commissão. 
Vo:cEs:-~uito beru, o.po!ado;. 

o 8•·· Co:n.dldo nor::;es :-S•·; presidente, 
niio:;, pnm impugnar o req~tetimentu em que se 
I.Jasca o ~!lrecer da commissiio de saude publica 
<JU~ tome1 n pnlaYra; acredito que o :SI", D1·. 
1\iello Moraes ó um medico muito distincto do 
Rio do .Janeiro, COI\heeido mesmo como eseriptor 
distineto (r1poiados) ," o que se demonstra pelos 
Rrtigos QllC tem publicado pela imprensa. (Apoia
dos.) 

O Sr:. Go:\m.s Rmsm1: - E pot· sua; obras. 
(.·1poiados.) 

O Sn. PAULA Bwnsn :-Não ó só cse1·iptol' <le 
artigos, tem escl"ipto t•·atados. (Apoiaaos.1 

O Sn. CA:smno BonGES :-:!\fas a obra de qno 
se truta é um diccíonari D .de medicina, c pOl." 
esse simples titulo podemos comprehcndet· que 
não é clln absolutamente filha da intelligccrcia à() 
Sr. Dr. Mello Moraes. Não ha diccionario al
gum de medíctmi , p01· mui eircumscripto, por 
mui peqneno, por mui pouco importante que 
scjn, que tenlla sido eseripto por 1un só hometll; 
11Ós vt<tnos, se recorr~rmos a esses <liccionarios, 
que qnnndo muito dous oa tres art írro,; são 
csci"ipíos p:JE: uma penna o que '(Uas'l geral
mente os outro3 são escri1lt<ls por intelligcucins 
dinrsas, isto é , pot· diversas llOtilbilidadGs qM 
s~ l'euncm com o fim de :pnbticar uma obm irn
pol'tante. 

E isto qno <ligo mepnrcce cvidentcmcnt~ demons
h'il<lo pelo mesmo parec(:r da commissiio , qlte 
diz que o dtccion:wio õ annotado pelo S1·. D1·. 
lllella ~Ioraos, isto é, cllc 1.1·anscrevc arlí~os 
de ontros diceiouarios. c em ca:tn um del1es 
apres~nta a Stta opinião inJh·iJnnl, eurigncce-o 
com ns suns notas. :vro.s ett qulzcra quo " com
miss:io me Ués~o nlgumns info1·nut.;ões úc~rca da 
materia, porquo clla diz apena.-; <'(uo leu pcrfun
ctorinmcnt·J nlgnns nt•tigos; serüio asso.> nttlgos 
sobro matc!'ins imro1·tantcs? Achão-sG ncllcs COil
vcni;mtcmcnto disctttiàns ns opin iõ.::s emíttidas 
IH•; Ji(Jjo pelos me;licos mais nl>alisndos ·! Do 
quantos volumes cons~a esse dlc~ionario·? Em 
qrtc se ftrnrla n commissi:io pn1•n c.~nccuct· 1~ con
tos ue l't;is p~l'n n suo. imprcss:io? 

O Sn. Go)n·:s lltn'"rm: -Até l'l contos. 
0 Sr.. C.\:SD!ll'J Dor.<Jr-:S ,_ ~fns, ni'io dizclldO n 

fonHni~siio de 'JllRitt•m vc.lnmcs de\·~ eon$t:rr esse 
<licclnnnrio, se ollo ti\"OL" Ull\ volumo só, j;"~ y,j o. 
commisR:io quo css:l •!lmntin o ~xcc'SSÍ\'1\, 

O Sn. (:u~fl·:s I1t:u-:m(' ;-O governa e:mmh1arú. 
Í~SO, <! JtU"lL 11 C}U:lntin 'l.lLC f<il." J.'ll"CCÍSil, tll>\ 
1:;, couto~. 

O Sn. C.\:<J>too llor:r:a:s: -Entflo õ mcihot· dizc~·-so 
'l nc o ::: wcruo fie a llutorisndo "- auxiliar o o bm 
do Dr. :u~no 1\fot"Ms, sern se fixo.t· quantia, por
que não temos dados pnra essa fix~v;"o, c no caso 
contrnt·io seria Yotannos ás CÓ:ZilS, s~ria tomnm10s 
uma reMluçil.o com pouco. refie-s.ii.o. 

O Sn. Gomes Ummno : - Mande uma e;nclt·ln 
nesse senti<.!.:>. 

O Sr:. CA:i:omo BonGES: _§., .. presidente, cu n:to 
fa~o Jl"lLCl"rn; Cll nl"io quero que so não aeoroçõe , 
a publiehladc do obras naeionaes, e pelo con
knrio lastimo dentro de minha alma, sinto pro
fundamt)ntc que os poderes do estado tentlão 
abandonado c~rtos homens em certt1s condiç()es a 
seus exclusi"os recursos.· Não ba multo tempo 
que foi jubilado na escol.\ de medicina dn c<lrte 
um dos brazileir-os mais distlnetos no. s~icneia 
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.Çtljloiados); um hcmcm que púu>! !\ppar.lc.:l" em 
qualquer sociedade e uro!)(la o cobrir · •k glor ia o 
nome bruzileiro iapoiados) ; cu quet·o falla1· desse 
tllustre lento de bot1jnica, deSSe b C>lUCm distilldO, 
desse pt•ofessor not:lvcl que tem trabalhos muit<' 
importantes, o Sr. Freire Allemào . (.Muitos apoia
dO$.) Elle t~m magníficas estampa<, t~m cl:tssi
ficad.:. muita• plantas no~sa.s 1uo níi.o silo conhe· 
cidas na Europa, e fej~~ outro" trah:~lhos d P. 
s u)lido Yalor, c no emta.nto fui _iubilado, retl1·ou-sP. 
:para o inte1·ior, para uma. Nça, onde vive sol!-, 
tario, sem nmbições, cheio de modest.in , c trnba· 
lhando ele continuo ~n1 sua. nobre t::~refn , selll que 
(lutretanto uinguem se lembrnssc ainda de con
vida•· esse sabia brazileiro {muitos apoiados), cujl) 
n ome é conhecido na Europn, a p ublica,- n> s uas 
ollrns (apoiados), ncoroço:m·lo·o com toJo~ os 
meios q uo lha poss1io faltar . (Apoiados.) 
· Ull -6n. DEFt;rr,\DO ~__:O q ue sei é que elle nüo. 
f~z barulho, e por isso ti que ó esquce'do. 

Ocrno Sn. DzF'CT.<no : -'- 'E' 1nclhvr ni'io ·· fo.Zcr 
iusinuneües. 

O SR. C.txomo B~r.c;,;s : - Aindn mais, S1•: l>re
sid~ntC:, nm dos oradores mais diP<tinctos da. nossll 
tribunn. l"cligiosa, depois de grandes lutas, depois 
<.lo conquist:u· palmo n palmo · c-<se terreno de 
glot·ia em qne so acha hoje coUoca.do, esse orador 
d islincto que a Europa conhece, e que o B razil 
applaudc com cnthusinsmo, esse disüncto cégo 
que no seu claustro publicou 4 ,-olmnes em. que 
.,-êm as suas ora~ões, o Sr. · frei Francisco .do 
!11onte Ah•eme, nãv íui auxiliado na publicação 
da suas obms, e nem ao mano < se trata de dar
se-lhe uma delllonstmção publica como t<lst~munho 
do nlto merecimento que o' cnracterisa. ~Apoia· 
dos.) Eu chamo a attenção do :;co,·erno sobre este 
ponto, c, mesmo pelo facto de se1· goYP.rnista, 
não desejo que 9 posteridade forme do goYel"nO, 
um j lli~o que, e$tou ear~o. cll~ não merece. O go· 
' 'CI'rlo, porem, tarda já, c _ eu creio que o Brazil 
inteiro des(•ja Ycr distingtü do esse sabia brnzi· 
leiro (muitos apoiados) que nos honrn e _ que· 
incontestavelmente leva s~u nome ll. postenclnde 
p el<ls esforços de sua vasta intelligencin. 

O Sn. Go:~u:s RlllEIRO: -Eilo não r·~quereu ainda 
nada, c quando requerer hn d e ser t.onl.ado el\l 
considJ!raçno. (.Aft<ilos opciml~s- ) . 

O Sn. CAlWIDO BoRGES:-Acl1n o nobre depu
tado ·(]._ ue um brazileiro de semelhante p~o tem 
necess•do.do de vir mencligar ? (.4.poiados.) 

0 S[l.. Go)l.ES R[Jlqno: .:... En~1o dev~mos it· 
bater·lhe i1 port.a? {Apoiado&.) 

O SR: C.<xoxoo BonGES: -Parece-me CJlltl é isso 
mnis dil).no dos poderes do estudo. !Muitos 
apoiados.' Sl". pres1dentc, a camarn h:l do reco· 
nhecer qt1e a modestia c o verdadeiro mereci· 
msnto não têm por habito batet· á p Ol"tl\ do 
ningucm. [Muitos apoiados.) . 

O Stt. GoMEs RtBEtno:- Mas i~so nil"o sori11 
pedir , soritl mostrar o seu morocimcnto. 

O Sn. C.-:>I:.tno BoncES: -Se poi~. Sr. presi· 
dente, eu penso deeta maneirn, concebe a camara 
que cu não desejo, nem levemente, contrariar a 
prctençli.o r.lo Sr. Dr. li'Iello IIIQraes, mas. cu ac!c· 
dito que, no estado mn·que se achtL a .t!Jscussao, 
n canum\ nilo po.ide votar com conhecimeuto de 
cnusa. O ndiamento pedido pelo nob1'0 deputado 
por P ernambuco me parece muito r.~zoa.vcl, e 
com cllc nada perde o Sr. Dr. · 1\Icllo · 1\loracs, 
porque n ftlculdade de ' medieir.a examinará a sua 
obra, c se, como eu estou· convencido, ella tem 
tanto merecimento, ha de dnr um pa recer favo
ravel, e então o cor·pO · legislativo votarn essa 
quantia, .. a que hypothP.eo desde j :i o meu voto. 

o Sn. GoliES Ruiru:no :·- Se p:tssar o adiamento, 
ftea p:~ra as klllcndas gregas. 

O S::. CAXDIDO llonG::;s : - Diz o nobre depu
lado pelas Alagoas . qu~ - o a ;l iamento \'ni I,)Ura 
'" kalendas grcgãS; m:~s t!ll asse~uro a • uobr" 
deputado que os trabalhos qu.; vlio ó._ faculdAde 
tle medicina do Rio do J;m c;iro niio T ÃO nunct1 
para ns l<nlendas g1·egas. 

Voto p~lo .adiamento. 

o Sr. Araujo Jorgõ:- St·. prcsident~ o 
nobre deputado pela prnvincia dl "Pcm[l.mbucc> 
que iniciou a pr~sente discussii•1, e depo:s o h on · 
mdo mernb1·o pc1o Rio de .JAneiro· quo me Ere
cedcu na tribuna, fizerno algumas eonsidoroçoes, 
nito do to1da contrarias ;. just:t pretençào do J is
tlncto me<iico autor do diecionario cuja impt·e:!!si'io 
so preL~11do anxiliar ; entendem clles que ó de 
necessidade que haja um certo adia!ncnto, o isso 
em b em dn sciencia . 
· Occu pnr·mc-1téi porém crn ens!'linr ::tlguinns r es
post:ls :\. essas -c~nsid emçõe:; dos-honr:~dos mem
bros; · o c•·eio_que poder~i concluir qne, em hom·a 
da sciencia · c· do:; seus cultores no nosso paiz, 
nós podemos- chegar a u ma outra solução que 
não aquella que fo i i•Hlicada pelo-nobre deputado 
por-. P crnnmbuc.> . Di:;se o honrado memb<a que 
lhe j iitrccià n iio ser couõa qt1e á priDJeira v ista 
demande -um sa.crilicio pccuniurio d0 estn l o n 
itnprc3siio de .uma obr,\ c>mo a de que so h·ntn, 
I>Orqúe nito ·e seniio um dicciona•·io, a um t.l ic
cionm·io sGb m mataria .\cerca da qunl temos co- . 
piosissi.mo~, vastis3imos e mui satisi11ctorios dic
cioóitrios em toias as outrns linguns cultns da 
Europa. 

TJ).[ Sn. Drll'U"l'AOO dá um aparte que n i\o ou• 
ViOlO S. 

O So. Ar~\uJo JoanE: -O nobre d~ptüal,> re·. 
clnma contra esb~ expressões, c é verdade que 
os supel"lntivos s~o meus (,·isacla~): mus o nour~· 
depn~ado disse que havia muitos diccionarios na 
Fran~a c na IngiAtet·ra ~iccrca. do objecto que 
fllz o :t~~umpto do diccionnrio do· S1·. M·Jilo 
Mot•nes. 

(Ha u m a1lt1rte qw~niio ouvimos. ) 

F..stou 'lesse mesmo teneno. 
Dasta lembmr no nobr e dt!pntmlo que em todn 

e qualquer mnteria, c espcciafmente om nssum plo 
de to.mnnha ditfieuldade, como c o da medicinn. 
é j i1 um grande serviço, não o coont~nnr ou 
compilar um diccionario, o nrrnnjnr un1 COI"po 
de doutrinas, a 1·cspeit.o do tal ou ~nl seieneia ; 
m03 simplosmontc o ~raduzir Ines obrns (aJ>oia· 
do.• I, o lrazel-ns . <lo outrn lingull pm·n u nossa 
o razel·ns geral o tacihncnt.o conhocidns n11 lln· 
~no. do ptliz. (illuitos a110iados.) E nilo 6 sú 
ncsgo intuito quo muitus asaotlnçvcs " '' Em·opn 
a lio tidos por bcnemoritns? Niio ê 11ómonto nc»ic 
preaupp.•to quo •nuit~ o gt·andos dí~pendioa sc
fn~em em estados nliá• m~<i a1ia.ntados, aonde 
ha homens capo.zes do prod~nil· sobre o mesmo 
11ssumpto nito sl> o quu se trntn de traduzir,. 
mns nté tah·ez melhor do que isso? (•'lfuitos 
apoiados.) · 

Creio portanto quo tenho respondido a~ ·"nobre 
deputado. 

O Sn. Go:uE5 RiaEmo:- E muito lle;_JJ_.· .. 
O Sn. An.\.VJO JonGE: - Occupar·me-hei ago1-a, · 

e tenho nisso muita s~tisração, do excellente dis~ 
curso do nobre deputado pelo Rio de J aneiro, 
que ult-imamente faltou ; quero persuadir-me .quo 
elle nada mais fez do que apro'"eitnr, e apro-· 
veitar muito bem,- . a oecasião para fa~er sentir 
que nôa não só . de'l'emos concorrer no sen~ido · 
em que a illnst re commissão .de sa11de publica 
dosta ta$& se enuncia ácerca do diccionario em 
questão, como que devemos se1· mais gr.nerosos, 
ou antes mais justos para. com os nos~s ho· 
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mcns tlistinctos, para com os cultores <ln sei~ncia 
enue nós. ( • .J..poiados.) . 

U?.i Sn. Da>nT.~no:- Para com os sabios. 
O Sn .. AnH;Jo .JonaE: -011 para com aquelles 

que têm com nlguma razão nspirações a isso. 
{Apoiados.) 

Mas o nol>l·c depntndo ·pelo Rio de J"ntt~il·o ha 
de permíttir que lhe diga que as eonsideraçõe% 
que especi(J.lmente fez àeerc;o. do diccionario do 
distincto medido o Sr. Dr. :Mello Moraes, como 
que nos levariiio ú conclusl1o de que o nobre 
deputado deseja\·a, e at~ ex.igin, que a. comrnissâo 
!ussc compostlt de medicos dístinctos como ellc, 
e que viess~ aqui ler, anah·sar e minuciosa· 
mente apreciar •t ol.rn l!m 'todos os sentidos. 
sem o que não pod<lriamos aceital· a, ou, pot• 
outrn, não podianws admittir que-fosse impresso. 
pela maneira. que se pede, c que se pede, por
que de outt·a ilqt·te o seu autor não podcrã ía
zêl·n appa,·ec()r no paiz de modo a Sei' tão prcmpta 
e geralmente util CllniO Cct-tllmente deve·: de 
SC1'•110S. . 

O SR.. ÚA:SDIOO BoRGES; - Ma;: a faculdade 
de 1nedicinn, qttc é competente, que a cxami.ne. 

O Su. Ar-:..\:.10 JoP.Gr-:: -Diz o nobre deputado 
<J.UC a facnldadc de medicina do nio Ce Janeiro 
e competente pnrn exnminal-a : sem du.vidn qlle 
o é .. eur tlK!o, c t anto como a mafs cornpete.nte 
deste muttdo, se me não engano; mas a,.esta 
cxi~cncia do nobre deputado responderei eu ainda 
dizendo que o dicciotw.rio de qne s~ trnt:J. jtl. foi 
(-Xamiu~d() COmpetente C ncurn.damentc pOI' \lm 
medico muito ·distincco p~r seu snbcr,. por ·slH\ 
csclnrecid>~ ]lratica e vastet erudi~;ão, o Sr. Dr: 
Sigaad ;muitos apoiaclos), que sobre cllc d~u um 
parcc<·t· l' mnís favcrnvel, o mais m1imador. 

A illustre comutissno desta c11sa a que lm po11co 
tiv<l a houra de referir-me, c qn~ :~.ssignott nna· 
nimemcnlo o proje~to qtte s.: discute, '·encto o ann
lysando esl<~ di·"cíonnrio, coneluio que de\'ia scl' 
auxiliada s~m impressllo ' n isto oppóz o nobre 
deputado pot· Per-na.mbttco a cü·cumstaneia de di
zel' a conunissão que tinha feito um eJtame 
pcrfunctorio. Basta porém ol>ser\·ar no nobre d~

·putado que um diccionnrio, a menos que uiio 
queira eFln.h~lecer-sc nquPllt~. discussão· que h:~ 
pouco figurei tJUnndo me referi ao ncht·c depn
tado pelo lU o de J an ciro, nii.o púde ser cxami
uado de otttm maueim ; Jwmenõ distinetos a 
profissionnes, como são o~ membros dn. commi"s::io 
:1.0 loH'em esse .dicciono.do o quo deYi:io procul·aL·? 

· Aquelles nrtig0s cujo a~snmpto, por Stta im
portancia c dilticul<lndc, foss;: sufficiente p:wn. dn1· 
a cm~ndct· Ctuo n pessoa <1 ue foz n com pila rua 
('l'a ~Oll1lJet~ntc, estm·a a par à a seicncín. (apoU.c· 
<los) ; não era preciso ler at·tigo_ por Rl'ti:;:o : niio 
era prec!Sl> procurnr n defini~ao, p'lr exemplo, 
do que é osso, do qtte é pelle ·do que é '"'b~llo, 
~te., etc., o p.ortnnt<>- n cotmní5J>:'io limitol\-sc n. 
cxnminm· ~pcnaõ o necc~sario parn se COllhccel' 
c ficlll' se couvenci<lo uc quo o l10mcm soube o 
q_ue fez, c quo o diccionarío 11 digtlo de sr.r ptl· 

• blicado. O que r~stn, pois, senhores? Saber o 
porque dh·ige nos poderes do ~stado o autor 
dessa obra parn que ~eja auxiliado. a stta im
pressão? 

Senhores, não hn quem ignore que a impressão 
cotm .nós de qualq.,er -obra, :tin.:!a a mais ot·e,·e, 
a mais resutnidn, e de grande diftienldadc po~ 
causa do seu preço ; e um díccionado· de tl1eJ.i
.:ina e cirurgia, um diccionario de sciencias ,)a
tura~!'<, h~de ser impresso· nhi pm· qualquer pcs
SOfl, e em qualquer trpographia dessas que 
imprimem B •·ados .do Amazonas, e outros que 
taes €sctiptos? (Risu<las.) De certo que não: 

E qual é o fayor que se concede ! E" qtle o 
~o...-emo possa cmJ.lrcstnr nté a qnonlta de 
iá:~IOO..~ (n,lo <! prect~mcn~ essa quantia nem 

outrll maior,) c receber diecionat·ios impt·es~os 
para set' h1demnisado! E' realmente um fotvor 
de lleru pouca rnon~. • 

Não me parece pois necessario o ad[amc!J-W. 
proposto pelo lwm·ado :membro por Pernambuco. 

Pelo que t<mbo tido o. honra de ponde,·ar, como 
que deve parecc1· que desejo concluir de um mo
do mais amplo do que aquelle por que me pro
nunciei no principio d~ste discur~o. E11 diss~ 
qua poderíamos chegar a um accordo ou con
.c1usão que· fosse o meio termo do _que se tem 
exposto ; limitando-me a isso, eonv1do o nobre 
deputado autor do rcqu~rimento a· ...-cr se convem 
commi~o em que fique o go,·erno autorisado, co
mo csh\ no pmjeeto n despender por empres
timo até n qunntin nhi ·mnrctida para a imprcssfio 
dn obt·n de <1ue ~e trat11.; <!Om .n eondkii:o p?r~m 
de ser ella submettida primeil·o.mente . :i. nppro
'"ação da fuculdade de n1ediciua. do R10 <le Ja-
neiro. · 

U:.u.. ''O:! : - E' verdade. 
· O S.R. AnAu.ro Jonc;E: - Como d~ixamos ao go

verno, pelo mek. que f.lr mais pt·oprio, fazer 
este njnste com os impr~ssor:_es e estabelac~r ns 
clausulas po.ra a indemn1saçao do empresttmo, 
accrescentemos mais esta. condição, o d. bem 
expressa. de n1io set· o diccion!trio imp1·eBso sem 
que prév'iamente seja submettldo, como disse, a 
appr<rva~1io desta illustre. faculda~e. . . 

Se o nobre deputado con~orda msro, tcrct tnmto 
p~azer em que sejn elle mesmo quem apres~nte 
este additnmento :to projecto, e so nno o qtuz~r 
apresentar, então cn tomarei sobre mill1 ·esta. ta: 
refa, cspe,·nnqo que a camat'<t. o approve, nt'? 
porq11c rariss•ma. vez fallo na .camarn, c qua~1 
que o não fiz ngor(t senão ·como 11or um lll_J· 
l:tgrc do dicciona1·io ele medicina. cuJa ilnpt·essao 
a~t·edito que mtnca nos nrrepend,~remos ue an
xiliar. 

YozES:- Apoiado, 1nu:to bc\n. 
o Sr-. PncJ;>ceo:- Fui intcirnmcatc pt•cvc

nido pelo nol>1·c Jeputado que ncaba de sentar-se; 
queria tom~tr um meio termo entre as opiniões 
extremas que l&m sido prom~nciadas nesta quçstiin, 
e este me10 termo o honrado deputado a que me 
rcli•·o n~nbn. de ~stnbeleccr. · 

Pnrece.u-m" cl:t di.scl.lsS:io quo ~ cámnrn Om ~Jil· 
ral se ncha,·a mais on ml!nos disposta. u ,·otar 
pelo projccto, ']lle dh·ergin apenas nos meio~. 

O Sn. C.t~mt'o l.lono&s : -Enganou-se. 
O Sn. P.\Cllt:co:- P~<lo sct· : nindll. a~sim ]lOl'· 

sistircí em dilO'' <[UC penso interpretar Oll scn· 
tímcntos da cnnHu·n, "\'ot·tndo contm o nuinmcnto, 
pnrn pouc1· ndoptnt· n l'Csolu~uo com 1~mn ~1no1H!n 
'l"c salvnriL os csct·npnlos <lo noln·~ d!'(Httndo pelo 
Hio d<! .Tnnch·o. ~csla en1cn<b dm·et um voto 
d<l confhm~n no govcrnfl, mas nm ,-oto q uc niio 
tm.r{L p,:rígo ltl~;nm, ~no niio nssustnriL esl:l cn
mnro, que pot· tnnta~ vezes tem Ubernlisado o 
principio un cJnflnno;n em mutcrias nliás gnwe~ 
e ímpoctantcs ; penso m\o oJtngcrar declarando 
que em objcclos atri perigosos a carnam ha con
ferido no go\·erno \'Ot()s de eonfiançn. (Apoiatlos.) 
Eu, que tenho. negado em circumstancias solem
nos, quando cnxet-go _veriladeh·o peri;::o, agot'à niio 
t·ccusarei ·o m~u ,·ot.o, . deixanilo o. liberânde no 
"'Ovcrno de realisnr ou não o auxilio fledido, s~ 
fór util dal-o, :\ TistA do pnreccr dn autoridade 
competente. 

o que e qne so pretende com ()ste projecto, 
senho•·es? Pretende-se a.utodsnr um cmprcstimo 
para a impressiio .de uma obra, cuja propaga
ção ]ll).r~e de ut.iliuade pub!ica. E.a nãõ sou pro~ 
fissional, a camat:a toda lltw. o e, çonta apenas 
em seu s~io a\CTuns dignos membros da pro·fi~sãO 
medic~ que pMeriiio dnr· a sua opinião ·sobl'e n 
mate•·in, se pon·cntnra n th·essen1 cXl!ntinnlo; 
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· ÍnAs não senilo facil fazer-·se um tal exame em 
um e<Jrpo deliberativo, o que e que cumpre lazer'! 
Negar o allXilio? ·Desanim. at· os que litt.ea-ariamente 
tra.balh:\o, qua:ado tão pouca ~llte ·o ·fa:l;? •Cer· 
tamente que nil.o. Conceder. numediatamensoe o 
a111ilio. ·sem que conheçamos · o mereciment!l · da 
obra! Tnmbem· não ·me parece a.eertado. O que 
se · me , ailtulha . mais·. ·pl-oprio e autorisarmos o 
gOVtH"DO, para· .iepoi.; de ouvir a opiniiio J-a im
perial aeademiade.medieina,·coneeJer o emprlls
Umo ou. uegal-o : não ha motivo ·para suspeitar. 
qne o pverno ·~u.se neste caso. . · . . · . 

E' verdade que. o. illustre deputado pelo Rio de 
Jaileil·o· diz· <tllea'er a mésma cousa pelo adia
mento, PJrqlle eUe envolve· um pedido de infor-
J'na~es. · · · '·. · . .. .. · · . · . , 

Ml\~ em geral eu tenho medo de adin.uientOs ; · 
elles são quasi -sempre um meio· indirecto de 
mata1· os p1·ojootos, de desmoralisal-os; <h! emba
ra~nl-os. [Apoiados.) DigO. ·em'geral, porque ai~" , 
mas vez~s elles são pyoficuos: ag01·a porem cre1o .. 
que elle matará o projeeto ·' IW qual me .refiro; 
e ser:i. uma ·injusti<;aporqni:-'0" -~r. ·Dr, -H:ello'Yó
rae~ é u'" medico brazileiro ·distincto (apoiadQ$J, 
~ um m.,.J.ieo digno de todos os r~sp'eitos(apoia
dos), e UID homem que• pot• seu .. ·meteeimm1to ,tel)) 
sabido· conquistar a atte.n'ção dü publico-· (:A.poia
àos;) Nós não temos· ainda no paiz uma vida. !itt.e
:r·aria, .cumpre que a c:reen,os, animando aos. _que. 
a ella. se fore,m dando. (Apoiados.). _ 
o~ nossos llomen$·ae ·1~tras fogem do~mo:vi

mento ddlas, porgue. encontrão grandes emb>lra-. 
ç.os. Os _medicas, por ex_en'lplo,_ainda. os .mais 
abalis&d<is,. limitão"se a sua . ciinica, e ao ·des
empenho ·de emp-regos: n!io dllo expaosiio (1. scien~ 
cia·, niio esct·cvem, nii.o estudão. Os. legt;tas fazem 
o mesmo, ·e assim ·qnasi todos · os blimens de 
scieacills·, porque a vida 'litteraria nno· é o.iadn 
uma profissão entre n·ós •. E ·n~stas cireumstan
cias, uppa.recendo um lt•Jmemco·mo o Sr. Dr. Mello 
Moraes, (jUe mosta'a talento, que estuda, que tem 
progr~sso e uma actividade que nito causa, não 
aevetnos coaJj11val-o pelos meios que estão ao 
nossll alCil.nee, aniauan<lo· assim . a ··cre~ão de uma 
Yida.litteraria? Enten!l<l que sim, (Apoiados.) . 

Pela minha pan;. . o.lou. eom .. satisfação .o .meu 
"YOto para. este auxilio, :que. não é. improductivo ; 
que1·ó. sóuiente que .elle 'là 'la~eádo do arbítrio 
ao governo para 9ue possa, mtl!iiante .o parecer 
da. academia medtca, entrar .. no =erectmento da 
obra, e· rei:u8sl·.o, 116 contra·. &. pre.sumpção que 
ba a f&"Var da obra ella não marcar as honras 
da tmpre~iiO. Não recelo .p8!Jsar por potlco eco· 
Dom i co.... ,. 

O Sa.· Pl~·;O DE Cü~l'08 :--"Não é isto que póde 
entislcar o tbBBOuro. 

0 SJi. PACW!CÓ: - •• • não hesitO pois etn votar 
pelo projecto addicionanao-lbe a lembrança do 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que jul~a 
conveniente que a obra. seja primeiramente sujeita. 
á eensUl'B da academia de medicina. . 

o s~ FIG~I>lliA. llB· Mt.:t.t.o : - Censura previa. 
O Sa. P4cRECo::.:... P<llo concéitp que me.·merece 

O· autor do dic;ciouado de .sciencias .uatura.e:>, pre
sumo quts· ser& uma.._cousa boa; !Jào me ••ppo
nho ·.porém. ·.q_ue _sej~.exnm. inada.._-I>.e10s homens 
competentes Que .ma1s se·. póae· exag1r 1 Para gne 
isto .se faça não .. :vale' a ~na adiar ·a lll~tel'~a; 
não é preciso· que. ·andemos em- .oommuntca<;oes 
officiaes ·;·baSta >lUgii'IE!Dtar,_ 8J.gumas .. palllVt:as ao 
projecto, para que o. gover.llo mande, e:tamlna:. a 
obra ; e, á. vista do e'X!"me, conceda .o &1;1XIlto 
pedido, . qut:l ·não e lllaJS do que empre$timo ?. 
\Apomos.): Voto po~s· contra ~ 1·equerl?lento de 
Bdi.amento, . e votare1 Jlelo ,proJecto 8ddltando-se
lhe a emenda DO senttdo em que acOOO de fallar, 

Não havendo m&is q~em peça. a pata1;ra, e pro
"l"Oilo 4. 

cedeud<HI~ r. vota~o,-é l"ejeitadt"l o vequerimento 
de adiamento do :;~. Augusto do Oliveira. 

Conti:ula a diS<".ussão do. projecto. · 
. ~.lidos e apoiados os seguintes artigos addi
tivos: 

« Se pas<S.r ~· project" da commissão, accros-
cent&se o segumte . 

" Artig.l Bdditivo~ -Fica o governo atitori~,l{}o 
a cone.eder um auxllio pecuniario igual ao :õr. Dr. 
Fra.nei"sco Maria l!'urtaJo de Mendonça, .parn a 
pnblicação do aeu. R~e1·torio da Legislação. S. R. 
-!!. Octaciano~-F- de Aguiar.» 

,,. O t~OV••rno fica autoris:ulo 'para tomar a si 
a pubbea.çilo das obras d" botan.ca do Dt·- Freir<l 
Allemão, e ao mesmo tempo para habilitaFo com. 
os. meios de con;it'IUar na redaeçiio dll seu,; 
trabslbos, e Dbservações ulteriores. 8. R. -Si!oa· 
Ferra::: ..,-F. Octal!iano.-Paula Canlliilo. » 
-~·;;Fica. o gov~r~o autoris.~.Jo a auxiliar quaes

quer ·.pl.lblicações .. litterarias • e sciemiti.cas, caja 
utilidáde . .fõr.:eonhecida pelo estabelecimento de 
instrueção súperior do imperio. S. R. -A. ck 
Qlilleira. » . 

« :Accrcscentc·se- depois de submettida a obr.a. 
ao !i~r~c2rdA ~academia de medicin&: .d .. sta eórte, 
S. J!.. -J. J. -Pacheco;» ·. . 
. « ~:R~queiro ·.q lle !18 emendas e arti~os aduiti

vos p"ra novos auxilies littemrios &eJ ãu remct
tidoro~<commissiio de instrucçã'-' puhlica . .,....J. J. 
Pacheco. ,,. · 

u· Nb 'caso de passar o projecto, :fica o gov.1rno
autori~ado a mandar, C•lmpt·ar e fazer imprimir 
o . .; trablllbos botanicos do Sr. Dr. Amad-. Bom'· 
plan. S- R.·- D':- .Val!~ Oald,-~ e FiO.o;- .;. Líns
Oansansao de S~nunbu.-JacmthQ de Mendonça_ 
J. J. àa Cru:. SeccQ. » · 

O Sa. PaESmENTÉ: -Não hnvendo mais quem 
peça a·palavra ..• 

O Sa.· Gõii::s SXQtllmu.: -Pe<;<> a valavra: 

O. SR. PnEsmENT.,;: _: Tem a palavra. 
O Sr. Góea S1qu.e~1·a.;- Sr .. presidentP, 

não tenbo remedio. sentia· dizer· dua3. palavras. 
em justificação do. parecer .da. commissii:o d~ saude
publiea, que asstgnei com os meus collegas. 

Direi, . Sr~ presidente, . que assigoei o parece!."' 
conseieueiosamente, com toda_a. convicção (apoia
dos) ; direi iguah:nente que não. me envergonho, 
não me aea1iho de o ter asaignado, e o mesmo 
afianço qilanto aos meus .collegas, porque as nossas 
vistas erão tendentes á. publicação de uma oba-a. 
que julglllllús ser de utilidade. Recordo-me, Sr. pre
stdeote, ·que V. Ex. como pessoa. summameota· 
competente ácerca do assumpl.o, reconhecenuo a 
necessidade que fossem publlcadas obrAs igu~es, 
em uma das seuõea pa.ssadllS oft"erecen um ar~igo· 
additivo ao orÇamento· autorisando o governo para 
que animasse todas aquellas publicações llcienti
flcas, cowo diccionar1os, etc. Recordo-me tambem,. 
St·. ·presidente, que eu como membro da cootmissiio 
de saude pubhca om um dus armos pilss~o'!,. 
conjuuctamente com alguns dos meus com~hel
t•os, e· a\gnns outros nobres. deputados, à~tori-.. 
sãmus ao governo para· que favorecesse.,& ,pile 
bUcao;ão das ob1-as do ,S1·. Dr.· Lacerda.ãcêrca•ilas
~ciencias . natw·aes.. · Recordo-me, ·.St·. prdaideute,. 
que ·o ··corpo legislativo e1u um dos annos . pas
sados, <luando. se pedio um au:dlio para fijn~ 
dar-se um estabelecimento, ou Iaboratorio· ehimico,. 
pronlptamente prestou .200. e ·tantos contos. Ora; 
por esta medi ..la e ·outras quo jã .rorão approvs
das pela cii.Q)ara dos Srs. deput&1c:>s_ eu. eutlllldo
que o corpo legislativo procede· em- regra concor-
r~ndo para animar e auxiliar aquellas pu.bticaçõ~3' 

- B 
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que possuo concorrer para a dessiwinação dos co
l).hec•m~ntos relativos á$ seie11Cias naturaes. · 

Vejo, é verdade, .q11e a}Runs dos nobrí's depu· 
tados em eer\a$ oecasaões mostrão-se muito an\i· 
gos de apertar. os cordões dos cofres publico:!. 
Eu até earto ponto aeompMhQ l40S nobres depu. 
tados em semelb!Ulte em~oho, mas ref~rindo-me 
aqui a UD'\ pensamento JÓ. citado por um nob•·e 
d~pu.t..do p~lo llio de Janeiro, direi 'JUe ha. casos 
ew qu.e, <.ladas certas circumst.auc•as, e esle é 
um delles, convém alaa·sar os. eordões da bolsa 
publica. Animar o talento, não deixai-o a min· 
g.Ja e sem apoio, não sei S<• é um mal,. e nio 
quero só alardear eeonomia, n1as deixando esca
par muitas uutras . cóusas .. (Apoiad<ls.) Sou cohe· 
~·ente ~m. meu. ·proceder, e Zlllo como 9.ualqa.er 
dos nobrt-s de.pa.tados os dinheiros publi~os: 

0 So:.. AUOUS"l'O DEÜt.IYEUU :-Niugllem O negOU· 
O Sa. P&:r.:SIJ:lE.-..-rlt; -Desde jil declaro aos no~res 

deputados que quizer'lm dar ·apartes que peçilo 
.a palavra. (Risa•.tas.) . . . 

o·srt- Gói!S StQQETRA:- Qii!lndo· R ' c:orimlissão 
de instrueção publica apreseutou :!. ·camaca . o ·pn
reeer para que o diee~onario do· Sr. Dr. Mello 
Moraes foSõe remettido á· eommissão de saude 
publica, ~u. em verdade, não conf!.und«> em. n1im 
e ·vendo qu~ era um~ _ml!-lllría: as ;az espinhosa: 
porquanto tmlia de e nu tt1 r um v<>to ãcerca ;,· d«> 
merecimento e utilidade dn uma obra· do Dr. Mello 
Mot-a•lS, com repug<ianeia mo enca:rreguel:deste 
trabali!_O ; mas pos!ilo . dizer ao nobre depútad«> 
que, nso s6 eu •. eomo o~ meus eollegas prcsb\·· 
mos como couvmha a attenção que aeviamos a 
um semelhante objecto, e que o nchámos de-me
rec!me~to e·_utilidade, de 1nan;etra que o corpo 
leg(sla.tlvo nao p~rde en1. au.:dbar a sua · publi· 
~ação empr~stllndo u qu,mtia ·indicada. 

Quanto ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
dizer que os _dleciouarios de medicina são pllbli· 
cados poa· associações de homens n ,t&Yeis, eu. fa.r<!i 
()hservar ao. honrado deputado que geralmente 
fatiando essun é, mas que Em medicina ha dic· 
e~OD_!lrius que nlo ?il~ pub.l~cados ~por taes asso· 
C>açoes. Temos. o d•cc•onatlo de Nysteu. qull foi 
publicado por ·este distincto medico. E' lim~ · obrR 
de summo va\91'. sc!entifico, e ~sim . como esta 
.algumas. outras. obras_ ha dos te genero publica
das por u.m. s6 autor. Portanto a objeeçiio. do 
honrado deputado pelo Rio de J'an~iro niio é 111118 
objee~o que tenha Yalor, e _que &irva :pai-a que 
.. sta. eamnra reprove desde Já a resoluçilo que 
se · d1scute. . 
· Cumpre ponde1'8r t\. eas11. que este diecioi:aario· 
do ~r. Dr. Me1lo Mor .. es é coUig!do de outros 
t>ubl1eações semelhantes, "'endo muitos artis'ls 
a~otatlo~ , augmentado:' c desem•oh·ldos com. ap' 
pltcaç?es no nosso p:u~. o qt\e jà . .; u-m grait(U' 
mereeameru.o para. a obra. · . · · : ... · 
. Demais, !Sr. Prr.sidentl>, eurr.pre notar ·quc ···ná· 

hnttna portugnea nós sórnente temos um dic: 
donario de medicina compilado jú ha muitos 
•onos ~~ um moJico pernambucano· e outra 
~bra·~publleada . por outro . dlstfncto medico o 
Dr. Manoel Heurique de Pulvu, n~ Ballin · a 
qual não abt-ange _todos o~ ramos da m.:dici'ue.. 
Ora,.~ obras Jl\ for;to publicadas lm · mnitos 
aonos; cn li:o estão a par da seiP.ncii~. e não ·t» 
.df'm set·vir de .argumentos eontra a publicaÇão 
de uma obra tilo importu.1lt.e como é ·o dicci<l· 
na rio · do Sr ' Dr. Mello Mor'a~s. {..tpoiad<is ..J Qu~1l· 
quer medico brazileiro, pois, que· se téolia dado 
ao : trabalho de eollígir dos ·outros diccionaríos 
·franeezes o que e\les t<im de meltlor publieado 
e ·e~ o~tra$ ·llnguas pa_ree~ que faz um serviçÓ 
:i sc~ene1a, e que· ~om _JUStiça deve esperar ani-· 
maçao do ·corpo legtslatlV<l, .e· da parte <lo go~er1lo: 
. .o. Sa. SoBRAr.. :.,... Só por isso se. torna m·uilo 
<hsuncto. · · 

O. Sa. GóES. SIQOElBA.: ~Quanto o. dizer o no
br~ <le_put.&do .pelo Rio de ;Janeiro, o Sr. Dr. Can· 

. dido Borgc!>, que taes dlllCionarios existem. na 
lingaa · fl".lltlteza. .llngua qlle . se tein jlenerallsado, 
como sabelnos. ·e qae ·tõdos ·os medieos podem 
achar nellcs o ~fue q~em,. tornando-~ por: 
isso tal publiéaçHo (I~Jie~ssuia c sem mere<:i; 
mento para . a clasetJ .in<!dica, . é .um. aq~nmento 
que victorio$amente poci.4h\. : ~"r . ;waporididó. Se 
todos aquelles .. que se .d&o : á.~. 8cien.:ia. medita 
.sabem a lingl:'a r~~ee:z:a, .. por .is~. qué: é . ~ll~ . 
um preparatorao .eJUg1do . em llossas ficuldndes, ·· 
comtudo não é.,1sso, motivo. par:a contestar-se . o 
merito· de quruquer obra scientific& que se· apre
senta rumpost.a OJl . traduzida em· ilosiía liilgua; 
e muito menos · sti · poderi ·aftirnl&l' que. :ella j!:o 
mais será proe11rada. e consultalla · p<llc>s ho·mens 
da profissão. · · · 

.l'enaos. S~. preside;lte, um gràride defeito, e ti: 
que de orJln>trlo mostramos pouco apreço para 
àquillo que é noss() (aJJOiadO$) , e não . é sem 
razão qt\e . um bomeni d1stineto di7;ia, que a · ter 
de :,p•tbliep.r .suas ub.rns já o\ eis o faria em ·nossa 
l ingua,. parque cert.O- ·estava .de ·que, embora fos
sem .ellas muito boas, . cun\ivessem as melhores 
ideas e 4;1utrinas· faltAva-lhes _tudo logo, que dei-. 
JtaSS~IJI · de 11er escriptas n~ lt11gua fr11,neeza.,.. 

UM Ss. DEeU'l'ADO : - InteliJ:men~e é isso ver~· 
da de; 

O . Sn. GóEs Sl<!UEiu : ~ :Pelo que perdei-ião 
toldo · e va\or e seriiio eot\demnadas a morrer 
nas . estantes das livrari11$ victitnas da;; · t raças e 
d_a. P~?eira. E' UTDa ·kiste nrdade o_. q~e di~o~_e 
atare1 mesmo para ·coulirmar a mlDila oprn tuo 
o que f e~ o _distiucto. pu blicista portugu.ei Sil
vestre Pmbet~>>, o quat para que suas obras 
fosso!m lidas ·e procurndás tomou por isso a de
libera.çil:o de· puôlical-~ em france~; quand:o nii:o 
terião talvez n sorte de muitas outras, ·.que àpe
zar de· terem merec;imellto . niio silo .c:oohecidas e 
apre.ciadas porque : falta~ lhes o trajo · ila · ]iilgua 
fraueeza. . · ·· . · · · 

Az.ouss SBS. D~tir.ux>s ;-Apoi~do~. · · . 
o SR.· Gó&s · SiquEIRA: - 'Faço' estas ·obserVll:~ 

'ões, porque me parecem ·vir a proposito; e pára 
eonteSt.'lr a opiniiio do ·~obre <leputado,-· a quom.· 
me rellro, o qual ' disse que nóS não · tinbamos · 
necessidade do diccioniLrios· de~ medicina· em por- : 
tuguez. · porque muitos. ha em 'França'·'· E '·. ver-o . 
dade, Sr. pre3idente;.qtie a lingua·fnlnceza .é hojo · 
a · ling11a· univ~:~rsal, e onde· se ·encoiltrà ·o···que ~·a· 
de melbor. nas. scieneias; e · em ·tQdos"··os>outros ·. 
ramos dos conhecimentos humanos, é isso' ·po-· 
rém,. P.sra m.im , uma . razão .de mais,.· , par~ .. que 
nrio -despt·ezelnos a cultura. da n ossa lini{Ua, a 
qual se em litterat)lra pr..tpriamente é . r 1ea e 

· abundante; · comtudo~ . em·· soiencias 'é ainda-. po-
briseima. : · · .: . · · ·.• 

Os SRi. :P~u·LA B~sú; B~.owÃo E om:Ros :-
Àpoh\do." : , · ~ · ·· · · . · · : . · ' . · · .. · 

O Sa. Góas SI<ICI!:tUA. :-.Pensando assim; sr .. pre· 
aidente, hai de·sempt-e dar · o. meu voto em ravor 
de empt·e$as ·Mmelhante!l,. po~· que · é um· apolo 
e animo.çiio proflcua que · )ttlgo ·dever prestar ·a 
homens. dedicadOs 110 estudo~ ·que ·a· despeito ·de 
todas ·as ·difficuldade.$ que em nossa terra .. ~ppft. · 
reeem fazeai pilblicuÇões"que ·bastante :os · aere
ditio. Meus eollegas da.eommís.sio..- otf:quaes in"· 
f~lizmente se ~ào· acbão na e&S!l, pens~i>.d&mésma· 
forma que eu, e· todos ·nós •temos ··em "R-bOnb .'de ' 
nossa opiniã o as do distirietô, Sr;, Or; ·:sigaud 'e . 
a de V. Ex:, 9.ua iDronte3tll~el'mente·-é ·úmlide . 
nossas iUustraçoeH medieas. (itpoiàdo.s:) : A · mul·. 
ti dão .de emendas 011 sdditi vos olf(!recidos ao 'pro
j<!Cto e um meio eatmegieo de qui· se·vilem·:os : 
nobres deputados para· tnatal.·o ~permit~sc·mc : 

. usar desta phrMer.maiso suavemente.·, (Rí$adas.) 
:;: . 
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SESSÃO: EM ·16 DE .AGOSTO DE 1855 

Pedire\ alltes aos hoÜrad01l deputados · que despre
zem um td Uteio. e que · se•apresen~ traneamefttó 
discutindo ·a questãO, p.1rque · eu de D)inlla ~rte 
não recusarei. e auat!!ntarei o ·voto que" cfei, e 
os meus ·nobre$ collt!ga< :da· oommis~ fario o 
U~esmo. · .. · . · · ·· . 
· Notarei -- ·coua, •r ·e que o · pt.rõCer :IJ.'D6 
discutimoS: ver~ -.obl'll··uout. ob ra qu~ , foi eUJel&a 
á consideração--G.a' •camara;· emminada por.· um• 
de eu~ '•eoliJlnl~'.e: ·· ;por ~~~ara. 
sabe· sobre o ·que vat·votar; o qne ·não aconteça 
com ·as· outras · obra.-1 indii:ldas DllS ·emendas,- ]1018 
que . deUaa:.· não umos-conh~'Cimento; entendo s»is 
que -" eatnara ·deve ·:rejeitar• taee' emeuda.$ _e: dar 
a <>: paree.>l' ·<la ·--commissão o t destruo que 'Julgar 
con'9'eniente; aieclnT8odo eu ·desde j&_ q11e· vol.a;l'd 
por elle, .e ·:qu" .. o •as4igoei :por - es~ ~n~uadt~o 
qne cow lEso faço um csent9Q á ·.&Cteneta· e {1, lit· 
temtura patri..t. (Apoiados.) · . 

Yeriiicalldo·se nãô'·ba.ver. numero para votar·se . 
fica· a .discUJI&'i.o. -e11eurada, -e não s~· procede á 
elulmJ1da v.or :faltaltem'·'poucos :tninutos· para e()m
pletar·Sil o tem-pu. -do ·regiru&nt.>. · · · 
. O Sa •. LnaA.~O . pede .qae . seja . ·dado pan 
ordem do . dia. da sesaão , st!guinte Ó prOjeeto que 
trst•t das· .divisas entre as províncias de Santa 
Càthll i'ina c PfU'anli. . . _ . 

O Ss. Pat:!!U>E:srs. · depois de déelarar que ser .i 
a ttendido selllelhante peãido, marca a ordem do 
-uia. e lnanta ·a sessão. ·· - . 

PRi;SlUENCJA 00 SR· VIS~ONDE DE ·B.l:EPE~DY 

A; i;~ro do cost.unie faz·se .n chamada e aehiio :se 
pr~.sentea_ os Srs. viseollde d~. Baependy, Pa~a 
Candido, M:acha.do, .eonego r.eal, Seárll, . l;;OI.IZl\ 
Leão, saltes, Edue.t:do Fmnça. Teixeira _de Souza, 
Teix(:ira . ile. Mace.lo_, . Almeida. e .Albuquerqne, 
Paes- Bili1·eto·~ bar>~ O .de' ~laroim. Augusto Chaves, 
Pauls{;Fo,,8eca·, Assis RQCba, Luiz Soat·es, ~· ~ 
Albnqiler•1u.e, ·HelC,n·t, Viiiato, Pinto de· Campos·, 
Raposo.:· ..ta .C8marll, .. Fernandes . Yieira, · A.?dre 
Bo.~tos; . Taques~.' Tra-va.ssos, . Pere•ra da S1ha, 
Ara~o .. J.,ima, ·. J..U!Z Araujo, · Dias ·de Carva!ho, 
Dutm · Boeb&, Azallj() Jorge, Men~s da Almeida, 
Titáfa, Mo.ateiro de ~arroa, .Pa~t. ·Santos, .An_gelo 
RamOs,- Pacheco ;rordav, Bebaano, Paula Biptlsta, 
Pedreir&,'::Lu~z. Çarlos e Góe.11 ~iqueira; co"!pa
recendo deP'!l8 os Srs. oone11o. Stlva, Seeco, can·· 
sansilo, ·.Lettio .da Ctmha e Jacintho lte .Mendonça, 
e sendo 11 h<1rU o Se. presidente declara nlo haver 
sessiio.por se não ter reunido numero s~ciente de 
~embro.a. · · . , -

~e•~•deq..to 

PB!:BIDL'!ciA. 00 SR. VISCONDE 'Dit BAUENIJV 

SUlOlA.ato. - ~itmte. - Chamadà tLJ -J>Pren
. tu. · J)U;:ursCJ <lo Sr. : ·Jlfllo Praolc(l.- Ordem 
· do' db.-Em,Prel~ ao :rn·. ·Me~ ·Morau.
Fa!XIru · d rcompafll!,ia · lk · -pa~J:~tu a 't1ap0re:s. · 
Dl$cursos•llfos ··srs:·:•Fen·u, Co•"7Wl .(las N~u,. 
e Men<Us' ~-..tl~; 

• • • ! • . . ~ " i . 

·A' : bor.i•dG costume fu-ee a chamada, o Aehão-se 
presentes -os --Sas.. ·viseonde de Ba~ndr..:· Pauta· 
Caudidu;' Colria • dii.S · .Neves,·con~ Lea , Ferra~, 
AugU$to · Chave-.;' Andr6 · B~tos, · José . -A~~enso, 
Aime!d•• e ·Albllqgerque,:·Assus Roeha1:.: barao de 
~ro1m, Mello' •. Franeo, Pldleeo . Joruao.! Salles, 
Teixeira·· de·. Macedo-.- Fausto-, ·.Souza . Leao, Tra
'\7889011, Bretall, ' Baodeira d4!'·. ~eUo~ Taqnt'l!, &.:
raiva, Pl11to de C&mpos, Te111nra d~t · Sonza, PP-

reira' da'~ilva; CoetA-'JdaGbado, Brnsque, Bàrbosa 
da • Cllllba; '·Seára, Paes. ·Barreto, ~nba;. Paeheco, 
Raposo da Camara, ·Ferreira' de Aguiar; E<:luardo 
Franca. Caldre e·Fiiio, F. ()<ltaviaM; s ·ou:r:a Men-· 
des, Tit4ra, Ataujo Jorge, Bamardee·de Gouvéa0 
Mendes de .Almeida, ·Belisario, . D~ .Rocha, i)à · 
e .Albuquerque, Belfort, Pal'111lagu~, Re~o Banoa. 
Fero~e$ Vieir8, Theopbilo, Ní&bueo, Paula Fun· 
seca e ·V'. ·_LiSboa; . -. ·. . . 
, Comparecendo .depOis os .Srs. Araujo Cima, 
Sautoa e Alme!da., P.auh< Saotos• e JJima.e Silva 
S.)brillho, _~o :-St·. presidente. dl!clam . aberta · a 
s.ei'Sào. ·'. -· ' . . . . . . . . . . . 
' · O:nnpareeem· d~poi$ oi Sn; Lui:r: SOares';' Angelo 
Raro~. · Heuriques, Monteiro de Ban'Os, caatello
Branco, C11rriio>; Lu i :r: Carlós, Livramento, _ l\la~ 
chado, Ao·gW!W de ()liveira,' Góes ·Slqueirã; . Za· 
chariae, Nebiaa, · Say!!•>. Lo bato', ·B<•rta ·seeeo, 
Antonio Caudido-, Barreto Pedroso; -Jos6 Mathia~. 
Paranhos, conego Silva, Brandão, ·Pacca, ·Rocha, 
Domingues Silva e J!leintbo de Mendonça. . 
. . LêDl·S1 e approvifo:se as aCLas dus dlas 13 e· 1-! 

do corrent.e. · · . . · 
EXPEOlE~TE · -

Um . officio dt) Sr. nlinistro da guerra, . dando 
~ informações que pOr esta c:e,mara ·foriió soli
citadlla a respeito do requerimento. ',de J .• sé· Ro- . 
drlgues d:~. ·su"a Menezes, capità~ajudante · re· 
fot·mado da· exti.ncta 2• · unha. -A' quem rez : a, 
r~quisiçllo. . · · . . . - . .. 

Do l:;r . l" ~ecretario d~ .senado, partici~ndo 
· que o sena~o adopt •tt ve.r•as resolnções.7" :fie~. a. 
camar~. inteua la. . . . . . . . . 

Uin .requerimento de Man~el Pereira· da Sih·a, 
p~dindo que o governo anu~lle a sua reforma, 
.e seja rest.tuido á . l• classe.uo exercito.- A..' c~m
missiio· de marinha e · guena. · 
D~ venerav.:l 01·Jem 8• d.e · S. F~oncí&co ' da. 

Penitel.lCia; . da .. cidade . dll- Smtos; · prllvineia ·de · 
S . .Paulo, pedindo pennissii.> para- possuir bens
de ... ra iz,-A' . commi<>~~iio ·de faz~nda. . 

E' appro'l'adO o segu inte parecer : ·. 
.. ·A com missão .de !a.:r:enda,' -pm·. pÓtler dar 

seu parecer. ·sobre a . inclU:Ia representaçãci _·do 
padre. João da Silva Lemo&, admillis~rador da. 
capeDa de Nossa Senhora da Corren'-li, . da. ciJade 
do PI!Mdo, da · provinci& das . ·Mapa, Nquei
qua se peç:'io infõrm&ções ao governo e sua ·opi
nião eotire a. pretençno ~ue é objeeto da mesma. 
representação. . . 

" Sala~ das commia&Uea, 9 de Agosto de -18õci •. 
-Siloa Fel'r<U .-D. dt! S. Lt4o. ·» . · 

o sr, .N:eno Fra.noo< (para negocio , ur· 
gente):~ Sr. prtsldente, tendo~se· .. r et•rado ba 
dln pv.ra Minas o noaso eollega o Sr._ Ribeir~> 
da .t;uz, e uio obstante estarmos . DO fim , da 
aeseilo, apezar . dlsao devondo !Linda a · eamara. 
oceup!l't·se de um llegocio que oo. meu. ent~~nder 
é mUito importante; julgo conveniente .qua && 
r~spectivas .reprosentaçõea de ~a uma : das . pro· 
-vmelas eate)>io .completa& · (apo~àos), . e por 1880 
entendi do men dever mandar á mesa uma lndi· 

· eação a1hn de !lUa remettida á _ co1nmissão. com
petente ella ind1qne qual o _ aupple~.te que _ deve 
ser cbamado. . · . 

Vai· á.mesa, . é lida e .:.remettlda ·.Í. ccínniissão
-de constituição e. poderes a .seguinte indi~ii.o: 

" Indico que seja chamado um snppllinte· pant 
subs~ituit·: a -v~tga' que se , verificou ·oa · represen· 
tação da provlncla de Minas-Geraes:pela. &ll1le·n: 
cia do ·Sr. ··Ribeiro da Luz. · . . 

,. P~o da ~ata. dos 4eputados, U>.de AgoSto· · 
de l~•.-Per6&ra .<lá S&l-,a. -Mell<> Fr'af'U:O.,.. 

Foi tido e approvad·J, o se~nte ' parecer d&t 
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1!4 SESSlO EM 16 DE AGOSTO-"DE-18S 
~unni~o.de marinha e guerra, ,para -q11e entro ções· podem . ser · :8SSI&m~adas: e . devem-o Ml'•· 
~m dÍ8CUS8ào •o projecto _d~ . ltlãl,_ -:apreaentado ad!Ditfi.nd~se;:apenas .. modilicações .. relat ivas . b 
pelo..Sr.· P&1'11.nhos; o que ~lldQ ·jUlg&c1o objeef.Q di:4'eMDÇa8 q~ exi$"1:' Jlritri: o militar de terra, 
<le . <leliberaçao, vae.·~ imprimir. com' G pllrec:lir e o ot!icial .de. madnha..,. , o: . · . · · , 
~ue _é o seguinte: - - • . « .No· .exame , do.:proj81::to, .. iiujeito. auu estado,-

. « A commi~.l de marinh·n. e guerra eu.minou ~cGnheceu a commis&ào, · que continha elle, ·BS 
id d te · t d s d' t&.i - J é <l11a1s bases :CaJ>itaa.s, que sliO. as uuicas adapta· 

<:u a osamen . -o -proJee 0 o.>_ r. · epu o" 08 . veja . b&se~ arnbas, .. com __ ,.ue:_ ella . . com_pletamente Maria da ·Silva ·Paranhos, reg11ltindo as pro mo· ... "' 
ções dos oOiciatlS da armada naCional. - se: .poem de auordo e,con,formi.ds:d~~- · _ . .. •; .. 

« A:: legialaçito, ,,. ue tem . Vi""'tado;:e vioora ainda . • -·E' , a ~imeira ba.qe exigir paq, ~ .pr()DI~Õ6!1 
tua! b " .,.- d" t&mpo· eft"~ivv.· de sel'vi~ : á b()i:do Jie . navios 

ac rnent~ B() oo esta materaa, .c<>nsta a I!•:ovis!io- de gll&IT" , ·estabele.ceodo_ .. _. _ô_ ""-~. • odo e o .. · _modo 
do .conselho. do almirantado dA ~ de Outubro ""' .,,.,.. 
de -1700, do alva•-á. de I=~ de Novembro de '1800 dess& ~erV:iço-. , _,.- ·: . · .: •. ·, - · · -, , · - -
e de. alglUllas disposições _ Wltariorcs, communs « E" ,. ·segnod• . base: ·co~iliac o . principio .• da 
40 . ex:e~~:ito · de ter~, e á. :marinha, a re:<peiw antiguidade oom-o·.da m&t'êcimento em· uma.Juata 
dos postos dos ofticsaes generaes. , . . . . , proporção, ,que as~egw:e t\quella · os: seui .·dírei· 

-c{ A" pro\o-iilão. do almirant&<lo d~ 20 de Qut.úbro tos e : abl'!l todavia .caminho , e .aceesso a:,.este, 
de ' 1796, es~abelooe ·as reg\"&3, pelas : q_uaea 88- qnando· se m~nifea~ de . modo :v:isivel. 
devem -_fazer - as:. promoções. desde .os .po;tos . de ~ «--,1~ Base .. ·. ... · 
capitãei>' _de rra~ia a~- os ~e almirante. o ·, at.' 
van. de 18. de :_ ovombro de lSOO. trata das pro- oc A l~l$la.c;iQ _ qU:e.-, po!is.iiim'os, e ': aetli~lm~nte 
moç~ nos postos de gn!i-~das marinhas. e ' nos vigora, peceava Pl'intipalmen~a P:Or . fulta da p ri· 
sup en ores· até os -- de- c:~atães ·de . fragata. melra base. _ _ 

« De eerto as disposiçoes legislativas, que pos- « Podcn•· ser ·proniovidos ·--con1·unét.&mente -0 'of; 
s\1\mos , $cerca d., promoÇÕeS· na armada. não · · .. · · 
$lltis(azem ás necessidades da êpoca. 0 tempO, fieial,. que_ constal).ttltrieD,te tem. estado , em'ba~~do_ 
a experieoei"- : as luzes do' seculo,' as idé&S' po- em nav1os de gui:ITa do estado, om·~rv•ço··elrechvo 
rti d..., da mflr e o o!licíal, que a pret~xto 'de u'ma ·eom-
1 ca.;' e ' a mini~tT&tiva.s, o·progressn das ~ien- rnllll>iio, ou. -lliesmo .. ' sem· ·elle, descansa ·em-. terra 

ei'" de -applicaç.iio e o desenvolvimentO dà·na- 110 seio de Hu& fu.milia, e sem soffrer o · menor-
veg~.lto;.:conconem para deino~strar; que. quanto incommodo, nenhum dos tl-abalhos . inherentes- a. 
antes · se deve tratar de urgamsar uma nova lei· qnem se entrega á vida maritima. 
~:J'rog::'g:! pa~a a arma~ naclo~al, e qtif _é « E mais a inda ·tanto---se contnvn o tempo plua 
· u ·. re armas ma•s u~en es, e pa Pl· n o'"'c"tal embarcado e_m navio de guerra du es-
t&tltes~· ·que· sente a administrllÇRO da 'mllrinha. N 

11' 
· "' A armada uaval ê um olemerlto essencial tado, como áquene: ·qu.eilieenê iado;sé empregava 

da gl"il.ndeza do 'Brazil, a immensa extensão . de em cornmando< de na. via~ de companhias e em-
su.as · costas ~aritimas, · se us- excelle~tes port?s, prezas · partíclllares; 
seu cotnmerc1o flo rescente. ·as a•lmtrave1s rlo:s «Nada ~a ;ne d~ ce_rt<? mais_ elame contrlj._ a 
que a travessão e •·egão o sen territorio, oft'e1·e· t'tlzlio. e a Jll$tao;a. _ · · . . . .: 
~'!-dO cópia al!_undanta de _aguas para. umtt:. fn ~ :~ · - Demais. __ o ' oflicil!l 'de , mar<nba;,~para·' .se]:: :p'tÍ• 
cll.tma. navegaça~. sua postçao geographtca;"como n~ _e . exp&t'lmentado. na--sua pr~lis_!lao;- .p_fl:!'ll :ti'em. 
pr1metra potencta 'da Americá do ~ui; ;tudo emfim p(>4er deoempen!tar ~ma,· _commtsSa\) ' tmpo,_taooo.· 
denuncia o. <!e$tino :brilhante .:do inlperi(), '·eomo , quo· .Jbé p~ssa ser· ~a.da.. _,pelogovarno;· par&--bem 
estado marlhmo. _ . . . _ ' .. , , , po4er servar tio pa1Z .em .. n!JI .. tem:Po .. de . _guer~,, 
_ « CU/l)_l)re Por::tanto_ chamai:" J!obre este piloto pa.rr. .emlim $$ber -~om,ba~r os l';'hn•gos , d~.-patna, 

a attençao de . . iOdos os. e,sbl~ta;, e ·nada .s,e po-- prec~ de_ .eo>:~heelme!ltos _ ,prat;J-~osi - -qu_~· iíóm·mU! 
de rã copsegutr·. SB!It fonn.ar -e honrar · n ·proftsSI\o' os usos -e· eostumes, o exerClcto con~muado da· 
do_ om~~·~ ae mnnnha,·flxa_r .. ~~s e garantir· lhes pro11.:3aiio,, o ' ~on~tante est_lldó: , 1\:'·~':lio;._ a!i , :vla~ 
seus dtreatos, quer de antigu<dade, quer de me~ gens; ás U,adtOÇ0_8lJ; e a __ e:a:pt!l"le_':lc!a :~~~:·for-
reelllloDf.Qs e bravura, e ll.llSegurar:lbe · urna ex ia: uecer,. ... ·. - . -.- . • - . - . .. -
~e11Cl8 e um futuro ctUe o ampare, no meió dos a Pór mais:'habil o ,melhor ,que aeJâ;:~. o~c,lal 
•'!commodos, dos_ tr-allalhos e das Caàigas ·de .u!Illl de marinha, · perde em ·- ~l'l'llo e. -~barilado; os 
vtda tão contrartada comv é a sua, e ao mesmo habitas do· mar;· ·e A poueo e :pouco 'v'ai•&>!jinha· 
tempo -lbe incite a omuiac;ão pB-ra .os grande& bilitando. para: pod~r ·,preat!lr ao'palz. ·ps ,seryf_ços 
feitos e lhe abra o caminho da. honras em paga proprio.;ncB~e- maritímos, __ que·_ se · tom" d!relto' ·de 
~oa talentos e da cora~ern, que elle. manifeste. exigir )l~lle. · . . ·_ - - · : :.:- , . . - . , : 

a Uma Jel de promoçiies decide do · destino · do 'oc Tambern é muito dift'erente a naveg&Çió, e o 
~xerclto quer _do mar, quer _dtt. t~rra: . ftxando os . est.udo, e a disciplina, _e._os __ babitos A bol'do de 
direito• doe omclaOB, e garantindo-os eontt·a o - um navio de guerra do estado, da navegação, 
4rbltrlo: dando tod1wla eltpansi\o e t;ampo pnra. dos eo11tumcs, e , .da p~ar-Jca, ,.a .b.ot:~-~ um navio 
o tnereclmonto dcaonvolvor-~e. e eu.blr corno tt~m particular, de companh1a, on paquete. 
direlw ; exigindo p!!.rfl o 'accesao na ml\rlnha u Eet.e prinel\)!O de sa~viç9 eft"eetivo --de .. mu a 
aer,iço eft'eciivo ·de bordo, e bordo de navlos de bordo dos navLOl de guerr~ do estado é boje 
guerra, .unico ·que dl\ pratlca e experlonciB: geralmente admittldo por- todu As;_ u.açi)es, . qu.e 
crea a unidade, \'lvlilca o espiríto do corpo, e t:êm .e querem tet marblba; é considerado ver· 
nttrahe: para bem da· administraçito a boa von· dadeira bose--base.esS6Dcio.l . a indiaPJ.DSAvel para 
tade e as ambições, G eontlmento. do dover e o . a a.rma<la :· á -sautontado-; por, . ,toaoa·~ -· -homens 
incitamento da gloria; · · · . · . praticos dai·.· Jl&ÇÕe~>'-> madthnaa, -,COlDD. 'garaDtla 
~ u O exercito da , terra possue já. ·uina legi&lJl· dos officiae:J e do& corporação-, .. _oomo, .neoesaidade 

çao de promoções;- é' a lei de ~''de- Set'lmbr~ de · primaria. da. administni-Çâo de marinha. 
1850,. <lesen v1>lvida - pelo' regulamento 'de ' 81 · de · -« · ESlJECialmente :ia •FrançA,. ,qaeLI'IICOnhecida-·. e · 
Março. de 1~1. · . . :_ . . . . _ . - : indnb!tavelme!tto ~ é !·hoje· .-(IZ!la .das ·naçOOs,, que, 

« !?ara a. · inal'i!•ha po_ís eonvém. quanto ·antes maior 'desen•olvimento,- miús-.-vastos;;6.: melhotes: 
ad~pta,r .::um3 _ l j!g<slação: d11 promoções, como· Ullla: &(>e!'feiçõamentos, tem.- lldoptadO e-adrnlttido- p,ara. 
utisfaçao do s e11. presente, :como Ullla Mcessi- sua administ~ da mario~a,--q,-..ell:resco.· e Bo
dade de seu ~u~uro e_ eomo. ~m incentivo para l resc:e-~ -olhos - :. vilitoa ·;--'~special:riteilté ·-' ia .Fiança: 
seu ~esenvolv1men~;. -~-!!X('rcttQ ~naci~nal· de\':e'se empr~ga · :mtito- -vi1f?r·_ · :naqu-aiica,~to- principio 
constde~ar um !6, d1nd1do em· exereato de te!'I1( de -serviço·•:a oordõ· de, na.vios •. de· ;guerra do 118• 
e e~ere1to de mar. As bases gcraes das · promo- - tado, principio qne todas as: sua& leis -especificão 
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e desenvolve.m eom demasíada ·eaut~la e zelo par;; 18.)2. publicado pel4 finado ministro da mi.l-inha 
ticular. . . . . ·. · ·' . ;· - · '· . .. .. de.,F.rao.c;a, Tb~lom .Dueos, co!loel!o' sob .,. egid& 

. « A lei de 20·de AbriLde.18S2, devida.ao ftoado. : e .a ,~osabihdade· 4o eon~llio oo.almítant.ado 
almiran~ IUgny. que . se póde -ennelderaT rege-· a .orgaiUsaçio .clu.·qua.dro geral e.annuo·dll& pro.> 
ueradora da marinlla f'ranceza, desenvoh«hL pela: ~ões:<doe olllciaeoi;. : de marinha; a : fim de :·escla; 
m:Je~nça. regu4!nentar de ~ de.A.btU'lio mesmo re~r .. o IIJi.niatl'o, e a babilital;.o ·a . enre<~r ·:o-Qil- : 
anno, .Jlrmou pél& . pdmeira vez. .a . elólgenciã· do ven~nt.e e .justamente Q scn: direit-o do escolha. 
·serviço· de .mar _a bordo .dos ~avio&. ··de guerra '! Os.,at:t:3. 14; . 15 e 16 do• mencionado · decreto 
(().mo base.; .. A . ._let.de,!U. de .Mato dol: 1637; alte- estah.Jlecem g4ranüas· importatite.~ : :. .:,! .. · 
nindo,.. a orgaoisaçil:o de . alguns . postos,. o , aviso. « Art; 1!.: . O eonselho do ahnirantado organisaré. 
de. 30. de . .Setembro' de 188.':4 o :decreto. de .115 de todos oa: annos um qnadro •geral : de :promo(lõeS· 
Janeiro âe. }8;)0, e emfbn O de ,9 de··.Junho :de dOK .oftl.ctBe. .. M\ armada. .!\. vi&t.a .. dall\r propGSI.a8 
1~ S()bre):onsillho; naval, fazendo~ á ·,. l• lei ..de e rela~ios dos i.Dap~ores,geraes; ·commandante' 
11!<';2 a~guinaa . modif!.~t reap~iUirão ;eem!)J'e . e . de to':~a •. ek:· -, 9? ,:~riõ aer· .. prol!lO'fldO$ por' 
desenvo1vêrilo mesmo . ainaa mai" rigorosamente .merec1mento . os .. lildl:vid'IU)S -eoustantes: do quadro 
o ,pline:íP.io.,de,ser.,.;ço de _mu. a .,boro.lo ,de.oavio:s das . promcçõeti. '» ;;: .. · .. ·· ,. , - · .:· · . · ... ... · : . 
de gnerra do ·lltado · · · · · .. · · · . • Art. l:i ~ O ·qaàdro.1lpresentnl'â"" 1lll1 ·· ·nnmero· 

~· E. até .hoje nãO :ieuios ,cb&ma•in.para â n08in· ignal. ao ·àuodeeullO' do:. pessoar .de:cada cor~· da 
legielolçiW nm.'prineipio .de · tanta: transceudncia ar.mada. · Quanto · ao~ outros ·corpos. de marinha: o 
e fnturo, porque nos t.emoe cotittltltado· com umol r.umero dos eandid~ttos ·.~riLo·~dupl .. ·do.' numero 
legislação· antiga, .que não se·. ec.•a tuna 'com ils presum•vel · para" promoçoeS: ·]IOr" merecimento·. ,.. 
dilferenças , do ·tempo em. que vi v.·mos.. : . . . " ·.-\.rt. to; Ante~· da · . organi~çito· :g~ra): das .: pro-

« Applical-o . pQis .. ·á oreanisaçfro,, Ja .nossa ar- _postas() . con~lbo::ittbmetteri .. todos '.ns· ann•JS' a. 
ma da .. é · um· grande. serv1ço que· .raze.mos . ao ,paiz una. exame .. o· ~usd1v. dos · ofllclaes. ·apreciando ·de 
e. á: corporaç&o de maritlh&::' o projoctu nesto.·_part.e novo . o~ tttutos . dos go.e alli llg11rarern desde· dous 
eomprehendeu-o.e_.de~nvolveu·o eon~e.nl~o.temente. !lnnos, e substituindo· por: o~tro.~ :os · que•julgar 

" Nenhum guarda marinha ·dev,•rA. · pas~>ar a tncapazes de )!ertencer ·.&D mestno qaadro, etc.••·': 
segando tenente .sem ter.-, além de oatt'O$ ,re;9Ui· «A. nova !éw.de promoções do exercito i.le terra 
sitQS .e. estudos,,'servi.do ,.dons ·annos a bordo de fG· de Seten1bro·· de IS.'>O- e r egulamomto· de: 3t de· 
:nayios de · guerra com boail, inf'uroue.çõe$ dos res- Mareo d e 11S5li admittio o principio, q.ae- combina. 
peotivos eommandantes; . . ' . · ·., os direitos ·da ·an1iguidade .. éom ' os< do mel'olci,-

oc.Nenhum oftl.eial · , deverá. , p:tssar a -primeiro . mentC1, e creou. ·tambem uma ·commiss!<l · d~ ·pro-
tenente ou a. capitiio.tenente, seJX! ter servido no moções, que f.nxilla e: sub.tidla' o -minlsti'o· da· 
posto., !mmediatamente. inf~~ior · pelo · menos tres guerra,. e aasiiD o ·. b.abi!ita·.plU'II nlo .eommet!er ' 
annos, ,. a·. bordo de . navios de · .. guet·ra. : ·. - illscientemeote injustiças- e. ·preterições. :: . ·. . , 
· cc N6nhum· ofl\cial passará. a capitão de fragata.. . '! Torna-se.·. entre nós ., .eAda, .dia ·.- .ma;i~ ' nrg.mt.e 

ou a eapitoo· de mar :e gnel'ra, ·.setri:: ter se~vido a ·tnstitulção óe:um eonselh<> :nav&l,.; na.o s·5 :rom 
no. posto .lmmedlatamente inferior : .pelo menos :tres o . . fim-· de · ret:UL!f' e' coneentral' as·' ·tl·JJ.díçõee.· da 
arinos, dos quaes . dous commandando navio de. matinba, e · a.uxiliar. e subsid\a1· -~ o· ministro no 
gaer.ra. .· , . . · .. ·. , . .. . . · :. · · .: :. · : : exercício ilas · .suas·. fun.cções ' admlnl,trattv.as, Jor--

·«·Nenhum· oti\cíal passnri. :a cbeCe. de divisiio. mando um ne~to ·e systerna.·portria.nen.le ·parabem 
ou, .&' -~hefe- 'de .esq nadrac sem. ter, seryid9. ,no .POStO do serviço publico, se ni\o . tambem · ·ptlra que l!e 
.immédiatamente, inferior; pelo ·menos 'tre3::a.nnos, 1: lhe;.inettmbi.ss$ a ·tarefa de organisar annuarmeDte 
do~;~ ·quae:Luin C<>mJD.and•~ndo-.força nll.V.al. . . . o·~ qul"}ro du .. promuções; . em,,vi"ta <lt,S inCorma-

. . .. - · · · · çõea e .rclatorios .que'eolhes,;e. detodns ·asrepar--
. · ·~· 2.& ·.Base:· tições ·~m que se divide a adm ini~traçã•> da ma-

. · · · .. · · ·' ' · · · · · rinba. Todas as ~arantias se otrerecerião assim 
« ·~, ;~ .a~t1~idaéie: deve .dar clliâi.tos- ao~ offi. para que a eséolba' pot' merêcimento,' que fica 

ciaea, ;-se: é .dever·,de . nqs todos e.m~l-a.con~~ pertencendo·· a0 governo; r~cahlsse ' devldail;lente 
o arbitrio, nilo se deve e nem ae pôde todavia sobre aquelle~ que ma;s merecimento tivessl!lll 
e~uir, . o. merecimento, abrind.b espaço á escolha apresentado. . _ , . . : 
do ~veroo •. , , . , ·.·. , . . · : . · « Emquaoto porém n!Io se .trata .~a. instituição 
. ., :Sustentar,. os·· .direitos:,. da ., autigllldade, com . de _úm" conilelllo . naval,. cumpre :que .se · ado~te & 

excluàio tl)tlll.. .do :merecimento, equivaleria â .. idéa;" admitti~a ·para :&S promoçõe~ do: e:JÇ.erj:ito 
organisar:· os .postos -IIUperiores .uhlça.mente .CO!JI· de terra de ·uma ·commissil:o de" ·omciaes gene· 
os; .·llómena .;"'elhos, .do3, q,uaea parte .eo .compona. raes; á.·' qUAI;l incumba . : orga.nisàr :as;. P.~o(~Qst&$, 
de ·.in·vallC!os: :seria tecbar. à carreJra .ao talento ~equlsitando -prêviament&. ~da.S 'in.C<?nn~.õel(que 
e aô , merecime·nto;·· -êendo. -o . ac~~ · reservado JUlpr eon..-exuente. · ' . ·.... . : _ :. -:. ·.: ... · 
tUúcauient& â .r.~tio&; .. seria fazer . fenecer e HC· « O prl!iclplt;>-:d!' co~ciliat: os ;.d\r.eit!>!(~sru.ti· 
car-âe.;a .. emulação tiio:ileeessaria P.t&r& oe:grandea guldade com: oi.· dO . mer~~amento :pal'&'·ofllciaes 
feito&.:· ~eria doixar , á mArinhA um. elemento • de. â.e marloba:liilo é novo entre nós·: ·: ô · aliarl'i ·de· 
PJ?Speridade e de gloria, que: lhe ~be~ de di· : 1800 e a proviiilo, de ' l79tf .<l " s.u~~i'tent!~. · :q;quo 
re~to. , ... . . . , . . .. . . . _: . oonvâm ·~ eatabeleeer as garaiJ.l.BS ·neeesaarras a 
.. « ·Todas .ai nações 'm.arltimaa , t.llm reconhecido , ftm :de que 'o arbltrio o ·aba~o' e a: 'p·rotec'çio ·não 

que sa ê jU>ito e conveniente conthmar· oa. dl· olfenda Cilrettot .. adqUiridos 'coin" tril.balho· c zelo.· 
reitoe . ,da· .•. antiguidmde,, tambem :. nec888&rio •~ « Seg11ndo o' projeeto·, ·os postos vagos ·deprl-
torna · :quei.o~ J:J.erecimento C<>nheça .. . que ·. o f11turo melro teneuQI· serllo· conrericlo.•,· ·tres- ',gu~t~a:por 
lhs: ·nlodi.Ga, iraucado, .quando pratique aeto~ dia- ; an~iguldmile; · 'e um q narro por merecimento·; . os · 
tinctoe qne .sejio dlgn<*de!si e ·do :.pais; ~.Nio .... é · d-e · eapitllo.'· teliente:metade .I?or :an?gtúd'ade~e:me-:: 
aceitavel::.O. :principio41lChllivo:de dar os-accessoa tade.'Pór ·merecilniinto :·os ·ae·· c:aplt.io ".cle'frailata 
e .P'?m~>AO.~vemo;·:de~do-lhe; t:·,escolba ; 1lll1 q~to por. antiguidadii;"'e · tre8 ' g~lirt.Os : por 
e·•JIB .• ~bltrio::Ser&a •\ão-.ou.mau~ .. PBr,DlClOSCJ com., . mereC>meoto ; ·tDdos-•oS~ ·poa1hs ·de. : .eap1tao de ·mar . 
pór ::as cl&8888 elevadas; da imarnih&.: ~m . prote- , · e· ··guerr-a .ate. , 1\llniraote:···&e!'llo ''1n"eencbido1i' 'por. 
gidos do que abril_,~ ~ ~meii:te ·.a_ .'Velhlee •.. : ,·· .· merecimento; · .. ·." ' , ., .. c'"·' ·'.:· .... ·• · · ,. ·.; ._,. · 
··=- Combm:r.r ... G:IJ!-UlClPto da· •.a~1gu.ldad& ~a;a ,.o " Pareeo·-·ja.sta:-·o\·· ~om·•ni&sito> eita' · PtVl»ôtção; 

do. 1nereeimento, fu:ando.: .• elatameAte! o~ direltoi;., e .assim·.":não .. exila; em .. ,dat•lhc o .. SB!l<apoio. ·. · . . 
qu.e: .cabein ... a ; tuis· '&. ·<»utros[ ~et.aes_; . e' 'rode~n,to . « ;0 . dêsenYolv.irnento, .dali. dilas,libsses·:do ~-· 
as.;,promoções .··· dé.'todiUi' as••g&t;a.ntil,!oS ., contra O· ject.o;: quBl'\ . no . .n1odo purque se :·estabelece e .. se , 
al!bl\riõ_~ · ei!" ·.a:··blll!B qV.e;,l!ie· ,deve ·M!>ptar;_ '·--' · oont.a.: .o:.teDpG· "de,.zervir;:o .n·,bordo,·de · .. navios de 
, il Ultunameut~·· 0:: · il#reto -de•.·9 ,de-: .J'no.ho de guerra, quer na hypothese : de.;guer.ra; .'<lu:r no 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:58+ Página4 de 20 

l!G SESSÃO EM : 16 »E AGOSTO :DE ·1855 
calculo, que se foa·ma entre serviço propriamente 
de <~mbarcado e. s.<rviço de insp.,ctoriw. -de arse
nees, de capitania:> de portos e de academias ; 
quer no. modo de se contar a auü~idllde para 
os. access~s, eueptuanoo o tempo-:de licença re
l!:istrada, de cumprimento de sentença condem· 
natoria, e o passado -em ·serviço :estranho á 
repart.içfu> da marinha, niio sendo · estec de mis· 
sões diplomaticas de mini>terios,- presidencilill e 
cor(IO l~lativo, 011 de_ empreg:o em commi~es 
t.ullttares, trabalhos .hydrographtWs, .eoostrucÇoes 
D&V.ae8 OU c:hydrauJ.icM, . 011 de l_)ri~dO em. paiz 
estraugein), .. ..não: -~Jirui ~r.: m'oti-n> .repro'\-ado, 
merece. tambem, com mwt.O. -'pequenas modifica
t;õe:;. --a. apptovaçãu da 'eoním~. 

« D~scja dla tambem que o preeuebimen\Q ·do.s 
ragas ·. não poss:L ser · âemorndo · além de um 
anno; que se publiqu" pela lmprensa,.·e imme
diatamente a pa·omoçiio que se tenha feito; quo 
se prohibão as promoções com a. elausulll de
sem- prejuízo da antiguidade de quem a tiver 
maior-; que se prohibão as eoneessõe.; <.te gra
duações, excepto ao ufficial mais antig•' de cada 
cla:>se; que .se probibão >1s gniduaeõcs milittires 
aos empregados civis da repartiç•io da marinha, 
eom excepção porém doe que embarcii!) nos na
vios. de guerra, e dos constructor~s ·•k l• classe, 
eugenheiros ou fnnccionarios, que· devem possuir 
conhecimentos scientificos, on estejão em .ch·cum· 
stanciao~ aualogas. · · . · 

" Se o projecto jã tivesse passado por primeira 
discussão, a commís~ào organisaria· desde .já as 
emend!LS que julga oonvenientes adoptar-se ; 
eomo porém na pnmeira discussão, 11 que· tem 
elle ainda .de .;e•·· remettido, quaesquer cmendtl4 
ou udditamentos não· podem ser npresentaMs, 
:segundo o que dispõe o regimento da · camara dos 

. depnt~dos, · u · •lebate só tetn dtj ven~ar- a respeito 
dos princípios ge•·aes de Slla utilidade e coove-
niencia; reserva-~e ella para a segunda diseusslo, 
e então terá a houra ae propór a.; alterações 
em que coneordou. 

" Assim termina a eoanmtssao seu trabalho, 
vropondo que Bil considere o projeeto materia util 
de ueliberação, c que entre quanto antes em dis
cuss!io. 

« Paço da camara dos deputados, em 13 do 
Ag•>~to de 1855. - Pereiloa da Sil1>a.- A. o. 
Secira. ". 

« A nssembléa geral legislat.i\'&. decreta.: 
« Art. 1. • O accesso aos poat,ls de oftlclaell da 

armada serê. gradual e succesaivo desde guarda 
marinha ou segundo tenente atl! almirante. 

" ' 1.• Nonhu.m guarda marinha paee:LrA a se· 
gund"o tenente '*m que tenha satief<liLo na con
dições ~ue lli1o ou forem prescriptaa pelas .leia 
e r!lgw&mentos relativo& ao ensino e educação 
dos ·omclaes ·de marinha; e demais servido duua 
annoa a bordo de navios de guerra com boas 
inrormaeoos doa respectivos commandantea. 

« S ~Q Poderàõ illr promo,·ldoa a seg~tncloa te
nentes •·• pUotoa de carta e o~ mtatres . de pri· 
meira . claaae, que como taea e com bom compor· 
tamento h(Juverem servido ·a bordo dos navi03 
do est&do cinco annoa, dos quaea tres pelo me11os 
em navios de guerra: c Qlle além disso satisfi· 
zerem a um exame d~ suftlelencla solire tollos o& 
con bf!Cimentos . pratieos que para o ae.:ll&aO fQrelll 
e:~~:igidos do gJJ.&.rda marinha. · · · _ 

« § 3." Ninguem seN promovido a. primeiro 
tenente ou a capitlio-tenente .. sem 91le tenha ser
vido no pQsto im>nediatamente intenor pelo otenos 
tres . annos, a bordo de navios de gnerra. 

« ~ 4.0 Ninguem será· promovido a o;>pitão de 
fragat" ou a capitão de' mar e ·guerra sem que 
tenha servi .lo no posto immediatamente • inf~rior 
pel"'· meno; tres annos, dos qn-1e:s dous comman
<lando navio de ._guerra. 

« f 5.~ Ninguem será prom()vido a chefe de 
divisão ou a ehefe ~e ~uadra sem que· tenha 
s~rvido no post<> · immediatli.mente inferior ·pelo 
n •. nos _tres · annos; ·'doa q~a um 'commandando 
força naval. .. · . _ · 

" § t!.• O aooesso a. vicecalmirallte ou a almi
rante · ~erá .dar-se com qualquer. tempo de ser--
viço· no pOsto anterior. • · · 

" § 7.• A falta de tempo de .eornmàndo de navio 
elll um posto poderá ser ·supprida J)Blo ex~;;o 
qne se tenha· ilado nos dous fmmed1atamente iil
ferio.·es; não se eontando, · parérn,- para a promo
ç-ão de capitão-tenente ou capitão de fragata, m~' 
de ·.nm .. a.nno de · eommando como primeiro te" 
nente. · .. · · 

.. O tempo de eommando de navio podel'é.'con-· 
tRr-54!' pela metade eomo _r.em)lO 'de commando de 
ror~ a na -ç-al e -este ':pelo 'dóbro daqnelle. 

« Art. :.1.• Na$ promOÇÕes: da · aTmada se -lbser~ 
vanóõ as regt"M seguintes\ . . 

« .ti 1.• Os guardas marinhas· _passará.õ a· se· 
guO:tfo.< tenentes logo· que wnhao satisfeito âs
c~m·lições e~tabelecidas no art. l• § 1•. · 

" Será df'mittido o que ·niio preencher as ditas 
con,Hções dentro do maximo· do . tempo que' !ór 
marea..lo nQ$ regnlamentos d() governo, ou me
recei-o pelo seu mão comportamento. 

" § 2.• Os. postos vagos de primei:o _-tenente 
serão confendo.s tres quartos por antlgwdade e 
um quarto por escolha. 

" SI 3.• Os postos vag<>s de capitão-tenente serã-o- · 
conferid"s meta•ie por antiguidade e' metade por 
escolha. · · 

« ~ 4." Os postos v>~gos da capitão d~ fa·agata. 
seriio C)(lnferiàos um _ qu>lr~ pDL" antiguidade e 
tres quartos por ePcolba.- · 

« § õ.• Todlll! as vagas desde capitão de mar 
e guerra até ·almirii.Dte serão prt'lencbidas por 

.escolha. 
" Art. :!.• A antiguidade vara os. accessos ser& 

cont.ada da data do deeret.o do ultimo posto. Sendo 
esta igual, prevalecerá a dos postos successiva
mente inferiores até a primeirA praça;· Se·forem 
igl.laes todas as datas; decidirA o maior· tempo 
de serviço, depois a maior id&de, e finalmente 
a sorte. · 

" A antiguidade relativa doa guardas marinbas 
academicos, que forem despachados na mesma 
dat,a, será determinada pel!) · gov"'rno nos seuS' 

.. 1'8guhuuent011. · · · · 
cc Nilo se contará ·para os aceessos de que trata 

a presente lei o tempo de licença registl·ada, e 
de cumprimento de sentença condemnatorha, e o 
paas11do em serviço estraubo á repartição da ma
rinha. E:~~:ceplua-ell desta . diaposi~o o tempo ele 
serviço em mi~sõe11 diplomatíe&$, não pel'l.eneendo
o oflicial ao quadro do corpo ·- diplomatico,· pre
~idencius de provineia;:~,_. minietenos .e corvo le· 
l!ialativo: bem COIDO o que dent_ro _ou· fór!'·~o 
UUI,)'!rio for e'!~ pregado, com per_m1BB~O. do m1n1s
ter1o da maruãba, em commaauoes malitares.-tra· 
balhos hydrographico•, conatraeçõea oava.es ou 
bydraulicae, e ou.tros serviços em que sejão de 
utililaue oa conhecime11tos eapeci~W~~ do ofliCia.l 
de marinb&. 

" Os prisiolleíroa de guerra co::serv&ràõ seus di
rl.'itos de antiguidade, salvo lile o apriaionamento· 
Cur por motivo reprovado, aaiim ju!.pdo na fôrma 
das leis eriminaes militarezt. 

" Ar~ 4.• Aoa oftlmaea' ·que $6 empregarem em 
opi!rações ~iVM de • guerra contar-se-ba pelo· 
duplo o &.empo em q~e nellas Cor-em empregado• 
para preenelti~~nto dos _r.niios ·de serviçO ·ou de 
wmmando~ -ex1g1dos .no art-·1•.- · : 

" ·Das regras. poré11>, _es~beleeida.s nó art 2o 
só mente &e poderll prese..ndtr: · · 

a § l.O Por ·ac:ções de - extraordinaria· braTUl"a 
ou serviço que provem distillcl.a e · superior. in· 
telligencía., sendo taes felLos ou serviço devida
mente jn.ltilicados e especificados em· ordem· do 
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dia do eommandt~nte em · ehefe das forças em 
operações, ou da h!ltoridade militar n quem cor
responder, qUAndo o .offieid ~rtencer -a. navio 
ou força que não tenha eommandau.te ·e111:c:befe. 
A.,•>rdem_ do dia. de!erâ. se~ publicada p_ela _ im
prensa, log.> que seJa. poS5lV&L ,:. • • .• 

"'-~, 2..~ Qu.ando _ fõr' urgente <l não Bll puder 
preencher;. por outra . fôrma -as · vaga,; que occor. 
rerem nBS guarniçõeS em presenç·~. do •inimigo, 

. «~ArL5.•.: . .A.os . officiaes ·empregados- nos . arse
nl,lcs; .corpos, de. marinha:, • eapitQ.Dins dos . :portos 
e qu~squer.outTilS·commis.sões que n~o seJ&o do 
serviço na..-:al- aetivo •. -.eon.tar-s&-ha por metade 
com_o tempo da. emb&;t"que ou dé .eommat~d,• em 
ua~·w:de guerra, collforme.se exigir .. para.o acces<:o 
uma .ou oota:a destas, C!JDt!_ições, o tempo que pas-
sarem dBS dltas.commlSsoes, . · .. _ . 
~ O .mesm'l se entend~râ a. resp<Jitoc<los -officiaes 

que forem lentes . da: academia . da mariuh~ "u 
de outros est-abelecimentOS de.inst~;ucção maritlma, 
q11e por ventura se fundarem. E .S<C. embarcarem 
com alu.~nos em viagens . d~ ,it1stru_Cção , conta..,. 
se-ha cada uma_ destas _'como um anno de. em
barque· ou. de . comma.ndo, ainda .. q ne dure .menos 
tempo. . · · · ; . . · . . . . . · _ . 

« O serviço em correios _e tra_nsportes se .. con, 
tarã igua!m~nte. pela metade; enJ·. todo ,, tempo 
q_ue. excede1• tle, um anno, . . . · . 

" N.iio se considerará. de nenhum modo como 
serviço a bordo de ·na vi.os de· gú.cri·a. o que ,fõr 
pr.e$tado ·em uavios. desarmados.: · 

.. ,, Art. 6. 0 Pod•m\ .. ser . promovidO. á guarda ma: 
rinha extracn·dina.rio, ,e emprégJ1.dO no ba_talhào 
na vai a bordo ou· .em terra, o sargento do mesmo 
batalhiio que. praticar algum act.o de distincta 
bl'liV1u'8, com tanto que_ tenlui. ' tre~· 8.Qno>. de ser.' 
viço. efl"ectivo · na c.rmada; · bom eompo>:tamento 
civil . e militar, e inf<>rmaç'•)e:;, q~e . abonem. a.sua 
intelli~encia. . · . . · . , . : . . · · · 

"·O mesmo se entenderá. a re:il;)eito dos S!lr
ge'ntos do c ,rpo .· de im periaes )nar:mheir.os. ·_ . ·: 

'i(Estes guardas· niàri!thas :· pp4~rãp ·ll.~ssar a 
sega.ndos tenentes,. depOis. ile. tres' annos. de -ser
Viço· ·em na vi os de ,suerra ·, se· sa.tisfu:erem· ao 
exame: de''.s:ufficiericla. exigido :no .· art; '1"' -~ 2•," 
pniá· o. aceeiiso dós pilotos· ·e 'meirt.t;es. . - · · · 

«.Art. 7.• os: guaroa.S marinhas. academicOI! que 
terminarem seus· estudos· ·e entrarem no serv1ço 
da ).l'tllMa seritó réP:útados . maís antigós ~o que 
aquelles quo tenhão subido do posto de sargento; 
e ~e eóm estes eolie:OITerem <!u· c'o:in. os pilotos e 
mestres •.. sendo prómov:ldos · na . mesma· data a se
gun_dos . tenef!~es, ser~o 'i_gualmente.reputados mais 
antigos.: neste _posto,. . ' : . : · . · · · . · _ . · 

~. '.,<\.rt;. S.• o preenelumento .das vagns .que· occor
rereín ··niio' poilera ·ser· demorado ·poi' mais de'um 
ann'>, se o seu numel'o rót:·tal·que· na_-promo~ 
se possão observar: as proporções ile•aul;iguidade 
e de escolha estabeleeljlas no .art; 2•: E toda-s I1S 
p~mi'ifiçõee e-· not_neações· ·de '?mciaes s~rão. imme• 
dratamente publlcad~ · péla. · Imprensa~ • · 
· ,; Art. \1,0'Nenhuma· _proúuiçil:o se !ara sem que 

seJa ouvido'uma eommlaeil:o composta de' tres ou· 
mala Qfticiaes generaes, emquanto a àlguol con
selho ou tribunal pennaaente ·não fOr especial·· 
mente conferida _.esta · attribuiçllo.' A co:mmissiio 
(lU ttibunal: quando ' lhe fór .. ordenado pelo go
Yerno, organisará- as proposLRs;· raquisitando pre
yi~~.~~:~~;~utfl~ du re~rtiÇõe~ ' da• m~rinha ' todas as 
1nformaçoes ·qne JUlgar , neeessa~1as·,_ ,-

« A nomeaçllo da commilil!io ··de proposta '!erâ. 
publicáda pela. imprenea.: · : ; · · -
« Ait.: 10. Ficãa prohiliid~s : · . . 
U:.$1.~ Qaalque~.p~m~íio.eom a ~iau.;sul~ seui 

prejnizo .da..antignidade;.de·. quem. a: tiver maior. 
· .. ~ 2;• -~ .cone~sàí;> ·de . graduações, e=-eepto ao 

offic1al mats .. antigo .d.,_ c;ada. classe.·- . · . . .. 
«·SI· 3.o Toda.:e _ qualque1:: ·(tadnaçio militar a 

empregados· civis ·da ~ reparliçao'. da· marinha, ·com 

exeepçiro, porém, d?s'que emhareil:o nos navios 
do el>tw!o, . das 1•• classes de constructor naval 
dos e.ngetriteiro.~ e outros funccionarios de queDÍ 
se c,xtgem conhecimentos· seientifieos. · .-

" Sito tarn_bem ~x~ptll!ldos . os patroes.móre~ o 
oatrilo das ·tmperLS.es · g<lleotas e ·outros em.prega: 
aos d~ serviços·!ruritim.:.s que estejão nas mes. 
mas· eu-eamstancu1s. · 

« Art, 11. O• governo . é autorisado a e:o..Jiedir 
os regulam~nto" necessarios par:~·a .. execuçari da 
presente 1c1. .. · · · · · ·· 

·-: .. 
,,« -~ 12. F.i~ ·revoiadas ae dfsposlr,~,;_em 
eontrurao. · . · · · · . · 

« Rio d_e Janeir~, 2;) de Agosto · de _18J4. -
José Mana da Sdva · Paranhos. " · · · 

ORDEM DO DIA 

E~JPRESTIVO AO ·DR. MBLLO loiOn.íJ:::s 

Procede-se . a votaç-ão .do projecto que aut.<>risa 
ao govern·~ a .faser ~rn emprestimo ao.Dr.·-Mello 
Moraes, cDJ8" dascussao-ficilra encerrada na ultima 
sessM. ·. E'· appro\'ado em 2• discussão. bem 
como emen!la· : do Sr, Pacheco, c que diz':, « Depoi11 
de: submetttda ·a obra ao parecar da Maden" a ·de 
~edicina da côrte. " · _ . .: .. , 

E' sem . debate rejeitado· o seguinte· .. requeri-
mento: . ·- . 

« ·Requeiró_ que. as emendas e artigos addi-tivos 
para novos auxílios litt~_rarios sejão remetidos ti 
comm~siio~·de insttucção pUblica.-Pacheco>»· ., 
. São : approvados dons . artig(1S additlvos,' um 

autori!;S.ndo· o governo á manda,rcomprar.efazer 
. imprim~r os t:aoalhos botaaico3 do Dr, Bonipla'n, 

e outro a.utor1sando o govP.roo .a tomar· : a si.· a 
publieaçlio· das obras· de · botanica do· .Dr.:' ·:Freire 
Allemão. . - · · · · -· · 

Sendo ... a. ftóal eon~ultada a camara r.~ ó. pr9-
jecto deve passar a ;;a, . uiscussiio; 'deCide que 
não: . .· ... · ·, , · . · · · ·. · · · · 

~'A,;Ol!ES ,A' CQMPAN!;flA .DE PAQUETES A ~A.:Í>DR. 

Eutra. em 3a. discussão o projecto que approva 
o· e'ontract'' ~Jebl·ado_pelo .. _governo. com o gerente_· 
da ccmpa.nhia· de· paqaetes.,a vapor, · 

o S•·. F'er_~·a.z :-"-S:t. presidente, nlto tiVll a· 
honra de ouvir o nobre mini~tro do imperio na ·se
gunda discussão ; se-estivesse pressnte havia de fa. 
zer.lba algumas observações; e talvez obtivesse· de 
S. Ex.oassenso aa.lgu.mas da~.emendasqne e11'tinba 
offerecido. · Autoristt·nte .• ;a. assim snp!i<)l'· a' l'!lzão 
de que essllli emendss~.,não tinhão -outro.Jilli mais 
do que fazer •: etrectivo o ' ;contracto ; ,·· de:finir •' -as· 
obrigações ·da. companhia; melhorar tudo· .o> ·que: 
diz teSpeito;aO•COmlliOdO dos;pas~ageirOS ;F desligar. 
o -govoroo. desse onus, que ·o· eaptiva: por<espaço·· 
de .. 9 annos fazer. desapparec.:er. a imnioralii:lade 
que ~e· dá ll'O trateeto de escravos em tão- grande· 

· numero, de. modo 'que ·pareceo-quo ns ...-apores'da
aetualide.de assemlllhio·se . -1\$-. ,embarcaçoes :·que· 
ontr'ora carrega vão-- on · tra.nsporta.'l'iio · -escravos 
ds Costa da Mina para o Brazil. {Apaiados.) · • 

· Se eu, Sr. presidente, q. u:zeS>:se_eombater··o_.!:On
tra.cto 't11D. todi ·a Sll& ·:ssencia; eu procederia de 
outra -n1aneira: 1Xl8S eu• quiz ··aponas • fazer : effe·' 

· ctiva. a obr•gsçfio dl). ·companhia.- ohrlg-ição . ·que 
t>lla.•nào dcsemp~nba bom ·'.1\etMlme<t te.;' prevenir 
qnalq'uer· .. desvio:-da mesma· .. compa.nhia; 'dar .. no 

c governo a. força·n-ec.essaria.para fazer .. eom que 
esse. serviço fosse. melhorado. · . · 

.· O nobre ministro tomoa a peito ·.o eontracto 
da· 'llliméit:ll per que·_ se· acha ; empenhou-se • eom 

··os seus amigos_, correu de banco em banco para. 
·.obter: sna· approvaçi\o; c se· eu··. so~tbesse· disto, 
·se· o ·nobre ministro•: me tivesse. pr<Jv~nidv · dess o 
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interesse que tem na a.pprovação desse contraew, 
por certo não te~ia apresetotado t.a.es . em~ndas: 
porque não desejo qut: o. nobre mini,;trQ tique 
ma\ em cousa. alguma •.•• I · 
.. 'Mas. aenbores, ~u ·nào posso compa·ehender bem, 

oem acho eonveoiente ·este esfotço do nobre miais
t.ro ~:~'11m contracto feii.Q eom particulares, e no 
qual, como ~ o mundo vê, .l!ll•s têm , de .lucrar 
mult.O li Se eu f~a·a minist1·o, e. ti:~:esse um · ccm
trllei.O doatea, deixa•ia que o eorpo legislativo o 
Jlacut.laao e appa-ovasse como lbe parecesse wn
Toml~n~, o apenl\s lhe ministraria. as e:tplicn:ções 
<! e.telat"eehnenm que !os~m de mister para elle 
bem reaotve~r, 

Pcrmlt\a "'lora a. eamara que eu lhe d~ uma 
idêa a respeito da eompauhia de paq11etes a ·va
por. O so;u e61.1ld•', d('sde Mat·~n de li:S5-'3 para c,>, 
tem sido um my4erio. Todas ae .mai:> coml'anhios 
no 1hn do semestre, na reunl1to du assem'bl~a ge
ral, publio:ão os 6eu.s relatorios, e o publico e o 
corpo legislativo podem conhecer o seu e~t.a t• • ; 
m.as e. co;.npanbia. de paquete~ a vapor 11~1> t.em 
feito· .isto, ou o faz rara vez, especialmente de 
Me.rto de ;S;-,3 para cé.. Nessa épt~C<l tinha· a com· 
panbia cito vapoYes : hoje ~m cinco, e a. sua 
despeza deve portanto te•· diminuído. Alé1n do 
vapor. Toca;ntill.$, não adquirio o11tro durante este 
·tempo. 

O SR. ~[END~ts Dl'! AL:IIElDA : - Adquirio o Pa
''anci. 

O Sa. 1',&1\B'Z : - Onde clle?.~ .. Vejamos entre
taut<l qual era o es\ado da ·companhia nesse t.>m
'P'l· E lia tinhn em l&'Jl um capitaL d .. -li) 1 :'iOOS~i7, 
~ em Dez.embr" de 18-">2 este capital se tinha ele
Yado por and<l doa lucros obtidos a l,S2.i::J69$,:l25, a 
fóra u7.>:WOS llia~ribuidos ~:m vinte divi·~endus ! 1 .. 

Jl• ,.~. pol~, a cumnra I}Ue o negocio é ltw·ativo, 
~ negocie;, da CILinll. Uma companhia que. eoi onze 
nnno» muiUpllcn a11sim o ~eu capital pol' meio 'd•ls 
lucro•, du cert.l 11inguem contestará que t.!m feito 
unt cn\o..o do fortuna, e note a ee.m~ra qu.e a 
companhia n•~ll doap~nde com o seguro dos seu$ 
Davtod: e \I~ lllCIJIIh> toma. a si o risco de quatq11er 
evenLLualhlllJc. 

Vejamua agora o estado da contpanhia em rela
çiio ao g<~verno. TeoJo eila um grande mat.!riul, 
e uilo põdendo dlspõr delle find.> o tiinipo do eon
trocto, \'o;r-se-hia na necessid>lde de. aceitar· um 
outro cootracto do governo sob favoraveis condi
~õ~s a bem do serviço pnblico ; todo o DlUndo 
espet•ava que se estabelecesse a e ncurr.:nel>l que 
faz com que nos Estados-Unidos a navegaçfio para.. 
a Europa au torne cada vez tnelhor. (.Apoia
dos.) Se 1141 admiLtisse a ·concurrenda que se. dá 
em outros pe.ize:!, o resultado seria, Sr. presi
dente, um liell•> serviço; mas o qu.e é que· succedeu, 
seahoree 1 Este contracto da maneira por que està 
não assegura n em os oommodos dos pas>~eiros, 
nem bondade, nem melhoratm~nto, . preateza · ~ ~r
feiç~o do aet..-iço, e ainda em cima ·nós vamos dar 
de su~idio por cada. legua maritima. 16S666 para 
o nort.e e ltiSI~ para o sul ·; tomada a base do 
contract.o de que uma viagem redonda plll'll o norte 
é Igual a t,l:lti() mithas, ou a 1,620 legua~ mariti
maa.~, .e para ~ sul a 1,490 milhas ou 496 leguas 
manti!l'laa. · · · 

Vejamos o que a este respeito se passa nos ou
tros pai<w.~. A. Austi'Ut, que -f!lvorr.ce muito o seu 
Ltuyd, 'JU~ tem, como todos sa~m, uma g•·ande 
esquaünlha do baro.)s a "''&Jl<)r · quo pen••trio por 
mui toa ma .. es, c portOs de dUferentes natões: a 
Austria fatVoreco n construcç4o dos barcos dessa 
companhia por toda a maneira, eon~e-lb.; o. isen
çiio ile direitos na importação das matcrias primas 
e ob)ecto-s lle<:essarios para essa coustraeção e 
nav<-gaçào, emp1·6Sta dinhdro&, dâ-Jhe o privilegio 
exclusivo de navegação eo1 20 portos do Adrlatíco, 
o producto dos portes das cartas que conduzem 
seus barc.•s, empresta os proprios uavios de 

guerra no Cll$0 de necessidade, não dá·lbe, po
rém, llDl só c llitil de subsidio. 

A França !.§z o seu grande eontractó com a 
companhia. dos -vapores d<J Medit•m-aneo, que to
dO$ sab~m .vã() .até muito longe, cujo clll'So a.brange 
atA! a InJia, e o subsidio que deu foi na l·ado de 
~ f•·ancos. e 40 cents. por . cada legu.a maritima, 

· II<W é, nuuto men.n do que nós; e entretanto a 
F1-ança fo~.Undo este ccmtra.ct.o ·livrou-toe de um 
grande. de[!cit resultante da administr&~:.ão ·de~se 
serviço. O eontraeto feito sobre o trajeeto ou linha 
de 1\lars.~lhll á Corsega fo i na nuíln de 12 franc•s 
e tantos Cclllts. por cada legua ma.ritima..· 

A Inglaterra, eujos vapóre>· todo o mundo co
nheed, e nos -quaes ·o trat.amento ê ·o m:ii11 SL!perior 
possivel, e .cliegl\ até ao lu:!to (apoil_t(!Q.tJ, Mnd.e o 
passagelJ·o encontra nã.o só o Jleeessario, tn:lS llinds 
os · al1menros de maiot· gosto, todo o conforto, 
inclusive permanentemente leite de ... acea: a In
glaterra, senhores, ape2ar de tantas de5peus; dá 
subsidio, termo médio, ás companhias da Penin· 
sul& Oriental, cujas . liaha.s 'lã•> até á Indla ~ -A. 
China da A.mericl\ do Notte, e das Indias Oeci
d~ntaes, na mz·lo de 4.1 franoos por cada· le.gua 
ms.•ithn:•. Todos sabt.:m que as n•U.pas de mesa e 
de cs.ma desses vapores sio muito aslleiadas, se 
1'1!novão, e q11c neste. e em <JUtros 1;1011tos o trata
mento é de verdadeiro luxo, e entretanto eis-aqui 
a quota do subsidio- termo médio 41 francos;· 

Ora, senhore.;, nós que temos uma compaullia, 
cujos vapores a1 respeito ·de lhnpe~a e asseio ;;ão 
uma miseria, nós que uinda ha pt)uco presendà
mos em. cet·to vapor a· ~rdo do· qn.al en eslil•e na 
occa.sião de sua sabida, que se lançou no. n.lesa 
uma. toalha que só pode:-ia te'r eabimento n'uma 
mesa. de tasea, e istQ ri~um· ·dos· vapores .:los · me
lh<>res, porque ó seu comm!l.ndante fa~ t,odo:s os 
e~f,orços, não obstante n~o ter JReíos, . porque a 
companhia Lh'os nega ou lb'os dã muit<l rneSilUi" 
nbamente; para servir aos ·passagêiros, nós dcve
rem<Js f,uer _a -vontAde de ••pprov"r esse eontraeto 
do mo (lo que foi elaborado 'f · ·: · · . 

T<ldós st~.bem, stnhores, como nós paS<llrios a 
bordo; mã agua, apezar de todos os · tneio~ para 
obter·se boà, má<i serviÇO, é' preciso que o passil.
getro leve tudo quanto é preciso pnra satisfaZer 
as suas necessidãilcS. (.A.poiados.l Os e'nchergões 
qne a bordo do vapor S .. SaltxUlor e de outros 
.e:dstem nos beliches doa: p:lSSageiros são in~r:io-. 
res , àqoell~s que."lle lançãu nas:eamas •los doentes 
n_os hospitaes mais mise.:a.veis. Os passageiros são 
maltratã.dos a todos . os t'espeii:Qs; _e a uma wm
panbia cotno esta, -que· não dcscm~~l_l!la os seus 
deveres, entre~a-se a quantia de 27:UOOII por caaa. 
viagem redonaa, elevando-se com a qu.ant iil. de. 
7:UOOS o s11bsidlo actual H · · · 

E' ainda lta miü$, 'e isto <i o peior: lia. unia'con. 
diç~o no oo 11tracto .. que obriga o governo, qual!do o 
carvão estiver a mais de2511· a . tonelada, a pagar á 
companhia todo é qualqaer e:J~ces$0 de3te pr~o; 
de sorte que se póde dar a cin:umstanela, quU!do 
o carvão esteja. na razão de 36$, e elle' ba pouco 
tempo esteve a · 50$, do cstad<> pagar 231 contos ~ 

· companhia além da subvençlo I ·Oh I ê mui UI I •..• 
. Dleão-me, mcús ~en'hoi-8$, como se juStüica esta 
. cond1ção? Desta znancira a.lin h a de vapores ingle
zes ê con.tractada. debauo de coodi.çã~ 'identiea. 
. Ma.,, -pergunto eu, não se ve a dift'erença' A. linha. 

de vapores inglezes et·a nova, ia começar, a -s"QS. 
ostabiiid•de, ·o seu. Cuturo n~o era Seglll'O, não se 
podia saber se tlrari~~: vantagens ou nàú : e ·nossa· 
linha existia: a companhi~ aeabava o contraetp 
existente, tinba um grande 'matetial á. sua 'dispo
,;ição, e pJr conseguinte convinha-lhe continuar 
nes..;e serviço: era porl.allto oeeasiilo ',do' governo 
oonsegnir. um cootracto vantajoso se est.abeleces•e 
a concut·rencia .Assim, porém, nilo. aconteceu, ·e 
antes maiores~ nntagens foriio dadas á eompa
nhia, auglnentando-e~lhe a consignação . .. 
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. Q ~ _:\Li,;._-.;DL:S DE AL~I.EID.\ dá tml aparte que 

não pudemos ouvir. · 
O Sn. F:Enn.<z: -O nobre depnta.do que é empre

~;ado na secretal·ia do imperio· e acaba de dar-me 
nm nparte, diga a razão pnr que obrignndo-se o 
governo a p:1gar o excesso do preço do carvão mar
eado a :W() por tonelada, não se estipulou no mes
mo pnsso a condição do governo dar menor subsi
dio quando o preço dl) mGSmo carvão fosse a 
m-enos do tenno calcn lado? 

P<•:r onü-o lado: qual é o ~ato que a compa
nl\ia faz de canãa? E' de 5~:000$,. import.ancia 
de 21,000 toneladas por anno, na razão de ~:>11 pol' 
&ada uma: esta quantidD.de de can·ão não está 
conformo a demonstração que ha pouco li. Anti
~amnnte c n.tê 1852 só se gastlw.a por anno 1:3,333 
toneladas, t~ndo a companhia oito ·vapores. 

O Sn. Auvus-ro n& 0Ln•mn.~:- E' que os va
pores que h Jj e existem são maiore~. 

O Sn. F~:nni::Z : - E a vou -"-tocar neste pontn : 
todos os contractos ·relativos a linhas de va
pores de outros paizes tomâo por base, não a 
to11elagem e arq\1cnção daembar·crção, mas sim à 
força da sun machina c a velocidade de sua marcha, 
porq ne t3 es em lln.rcações são destinadas para le
v.arcni- cad:J.s e passageiros, e por conseguinte a 
condição cssencia1 "\"em a ser o angmcntQ de sna ve
locidade o não de sua capacidade. O nosso go· 
verno, mesmo o nobre ministro do impe_rio estJ\
beleceu isto no contt·acto que fez com a com,Panbia 
do Anwzonas. ·vejamos o que diz o arttgo 2.o 
tlesse contracto do A.mazona.s :· 

~- O.s vapores que empregar nesta Iinhn devem 
ter a cnpacidade para conduzir em beliches pelo 
menos tiO passageiros, e 200 toneladas ·de ca~"a, 
além do combustível necessario para a viagem. 
Tt!riio · (note a cama1·a) a marcha rcgnlnr de doze 
mii!Jas por hora. » 

·Exigia-se um numero de beliches' parn pas;:a
geiros, .exigia-se capacidade pnm cnrgas, e:otigio-se 
ainda . ntais, a preste·za de 12 milhas por hora·.
Entretallto para- n companhia de pa.quetes, para 
cst.• g~•nnde companhia que n<io tein ·d,\do ainda 
pcnhol·es de cttmpJ;"imcato docontractonada disto se 
C:><igio l Apena:> se diz : " Os paquetes desl:inndos 
a fazer o serviço deveráõ ser- de 600 ·a· 700 to
neladns, e .da. força necessaria para ·concluírem a 
viagem n<.> prazo de 34 dias ! ·! » · 

Quer-se sómentQ que os "'"apol'cs sejão de GOO 
a 800 toneladas, a fÓrça das· machinas ficou no 
<?SQUecimcnto ; c diz que a viagem redonda seja 
{Cita,_ no maximo·,- em .3-l dins. ·· · · · 

0 SR .. àiESDE5. DE ALlliliDA-:- Ahi. est[, mar
ca~a. a. f l'l:t~-

0 SR. FEiln.~z -: -. E'· um engano ; "\'amos uo 
calculo. Conforme a condição 23, uma viagem re· 
donda_·uemanda, o ... curso de 4,8W .milhas pam o 
norte, este numero_ do milhas. di\·iuido po;· dez, 
minimo do numero ·d~ milhas ,por hora, dá 4&; 
horas, que divididas por 24, que são . us l1oras 
de cadn dia, . tcm·os ~ · dias e ü horas: accres
centemos a esta"da de um · dia na Bahi,J, outro· 
em.· Pernambuco,·-OUl:ro no ~branhão;. outro no 
Rio Grande- do Norte e na Parahyba, outm no 
Ceat·á e Alagõas, . 2 no Pará, is_to e, mais 7 dias, 
que: .. ;~tosaos 20 fazem 2i.: vemos que não chega 
a 30· d•as. Ora, se n Yeloc1dade por hora_ fôr. 12_ 
milhas, tenno media, como- se fixon para os ;a~ 
p<lres do Anlazonnas, o espace de tempo sen\ 
ainda 1nenor. Marcado pois o,..prazo de 3l dias; 
,·~se que os \'a pores não poqem ter 'a força que 
se !;Uppi)~ e O .mel)loramento JlUC ê. d!) ·desejal'. 

. Dema1s, ~eixll-se isto a arbitric. da eompanhia? 
EU a -farâ: o que. _lhe parec~. ·.O governo de...-ia, 
CQntractat·::com· a.·companhia.qne os vapol."~s -ti· 
y~ssem a fo1~ça de 2":20 ou 300 c~wnllos, .. ou de 
mais se fosse necessaril),· e o millinH) de velo-
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cidade Jo 10 ou 12 mill;as por hom, conforme 
o eontt·acto que fez cam a eompanlwt do Ama
zonas, -e conforme todos.· O'll contraclo<>- jnglezes 
fl franeezes estabolecidos para um set·••ir.o seme
lh~nte ; mas deixar tudo a arbítrio d<L compa
nhia. q~e, ~m necessidade ~empre -de poupar; 
de dm~muu· as suas despezas, tsto poderCt convir ? 

A le1 entre n companhia e o governo vem a· 
ser ~ s~u contracto ; !il~O quan~ é condição 
nccc~sarul para :!- per(etçao do· servJÇO devia. ser 
exarado _nelle, nno o ~~nd.:. fica a companhia de 
brncos hvres. 

.~gora, senl~o1'es, além d.este vago; deste inde
finido, quo o um fayor a companhia, vejr.mos 
c?-!:llo o cont;a_cto cu1dou dos passageiros de ré. 
:N~o lJa. con~1çu~ alguma que imponha á compa
nhia a o bngaçao de faze,· iStú -ou aquillo em 
bem dos ptlsS:Jgeiros de ré; a unica qne ha que 
lhes é contraria, talvez s~jtL pdn sua mó. redac-
ção, e eu vou ler : · 

«.Condição 3• .... dev~nd,~ para ambas as "iinlus 
" ter com modos para passageiros ·de rd c de proa 
" de sorte que os ultimas, em cujo numero s~ 
« in~lnem os recrutas sejüo h·anspo.rtndos de-
« baixn do coberta enxuta. » ' 

De sorte que os passageiros de ré não tem 
coberta en:mt~ 1 (Ora. ora.) 

Eis aqui o_ que se Yé ; não ha neste con~raeto 
recommendn.çao alguma favoravel p&ra os passa
geiros de rc ; entretanto que ·nos contractos in
gleze~ ·e Ít"af!cezes se t r:J. ta minuciosamente desta 
espeeie, obr1gando as companlli('.S a terem nos 
beliches tudo o que é nccessn.rio para o serviço 
dos passageirl)s. · 

Ora," digão-me os nobres d"eputados · 11~ste \·ncro 
e in q,ue s~ acha redigido .o contracto',, s_e . a co {;i. 
panh1a nao npresentar os vapores com as com, 
modidades necessadas para o ser\·i~o dos passa
geiros de ré, se contin~tar a maltratn.l-os, ten1 ·a 
go\·_erno for~n. para purul-a, porque hil. uma unica 
pena . estabel~c1da. no . c~ntract~, e. esta é a que 
se lê na ultima condiçao, a qual e. dirrna de no-
tar-se.· · · " · 

Vejamos o que. diz o artigo ou condi~ão fi~al : 
« Pnra seguranca da.s cor.diçõ~~ do novo (On
traçto por. parte da companhia . consexvar-se-ha 
no thcsouro nacional a quantia de -10:000$ -em 
apoUcas da divídn publica que a companhia alU 
depositou, e que (note a camara) perderâ, sem 
depend<mcia de .proceso judicial, no caso de .f-.1-
tar 6. e)(:ecução de ·todas ou. de cada· uma das 
mesmas condiçõ~s. » 

De sorte que· a companhia. nua satisfazendo 
uma condiçao ou mais condições, e perdendo pol." 
isto es.tes 10:000,~, continll!lrá .impunemente a fal
tar a tod:ls as mais condições, pol'que não ha 
pena· nlsnm::1. para lhe ser imposta ; a unica pena 
qne tem é a perda do deposito l Perdido este, 
outra se _lbe ,nao pódo. impor. Isto j!\ foi motivo · 
de estudo da admiuistrar;ão anterior , nu o ba at·
tigo algum qu_ e_ imponha multa senão no· caso 
de demora. na· partida. . · 

A. fiscnlisnçüo unica sobre o estado dos. vapo
res vem 11a condição 7."- E attendamos a·uma 
causa ;· devendo ·o go.-erno estabelecer· como con- . 
dição sine qua- nona. acquisíção de vapores no-
vos·; deixou ú companhia o arbítrio Oll de comprar 
yapores' velhos e ronceiros, ou de fazer estA. 
construcção.; assim c· natural que o. companhia 
compt·o os '. peiol"eS vapores· que apparecerem, -p~r 
st!rem mms baratos. E se os comprar , se na o ' 
construit· novos, ha :llguma. Jlena no contraéto 
para. lhe ser inlligida? Não , meus senhores; 
nem ao. menos o governo , o póde fiscalisar, cGmo 
o .you, demonstrar.- . 

A condição 7• diz: " Comquanto não seja' exi
gido qve' os paquetes tenhâo · por Sl1R. construc
çi\o proporções para serem armados ·com um peso 
de artilllnria equivalente aos vnpores de guerra, 
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d~'l"eniõ :comtudo esUir ll~bilitados para reeebe1· 
:1lgumas peças a seu bordo, afim d e que o go
verno quando hou.-er ut·gencia possa lan~at: mão 
<lelles como tronsportes armados . " PArti. I!!> til 
fim estipula n mesma condição : tt o governo fará 
examinar os vapores logo que ch?ga.rem por uma 
commissão, afim do vêr se pod~m p1·cenchet· esta 
condição. ~ E mais nada •••. 

De maneira .que o ·unlco e=me, a unica tisca
lisação que e:!tiste ~ para ..,er se os vapores po
dem support.•tr o pe~ de n.rtilllaria ; mus se silo 
no'\"os ou. velho~, se tem bons com modos, se têm 
('IS apt·estos necessarios, ete., nada disto é objecto 
de fiscnlisn.ção. 

Nos outros paizes não só se estabelecem re
gras, como .. 'atê n1:u:ca-sc em uma tabella o nu
mero dos officia.es e pes;;oas <le tripulação cor
t·espo~dente ~· cada •apor na t·aziio da sua forea: 
entre nós o qne suceed~ ·? • 

Além disto, se os ; ·apores não ti\-erem as pro
porções para rceel>er peças d <> artilbm·ia confor
me a conlli'"1io 7• , e o reconheça a co~unissão 
n omeadn., o que cnbc ao go>eruo fazet·? 

!\adn se dispóz, 11iio ha sanc~ão penal. Assim 
é sobre tudo o mais. · 

(O $1·. Paula Ctmdido, l• sce;·etcn-io, ocet~pp; a 
-:adr:i1·a àl'l p>·esidcncia. > 

O•·a, urna obrigação que em todos os .paizes 
,;c im~ ús companhias de vnpotes é ter en1-
bnrcaço<.>s p1·opria$ para. qualquer sucecsso, esca
leres, snlvn-\·id~, et.e., A companhia. de .quo se 
trata mandou comprar dous escaleres po.ra esse 
fim, os quaes dizem que não servirão e querem 
p:tss~l-os . ou passárão ao goYe~no. N iio lia poi3 
prov1dencm algama a tal respe1t0, e nem mesmo 
:\ s Yezes as bombas estão no caso de ser\' Ír h a · 
vendo. incendl<.~. 

No!o ha tripulação sufficiente ; muitas · vezes 
depois de um h omem esta~ embarcado di~-lhe o 
CRpitão· «a minha machina n1lo está boa, não sei 
o· q\\e succederá ~" E, scnllor.:s, com uma com
panhia que h-ata assim a seus passageiros, hou
Yer õo semelhantes_ contemplações, entregou·se-làe 
tudo 1 Com<> se pode explicar este procedimento 
do goYe1·no, de \Ull go~·et"!Ül que a respeito de 
01;1tras comJ>anllia.s foi . tão ntinu t ioso, como se 
vc nesse · folheto que vem como annexo ao re
latorio do nobre ministro do impet·io? SJ se po
det·ó. explicar semelhante procedimento com o 
pri,:ilegio de que goza a. pessoa ou compttnhia 
com quem ·s e contracta, prh·ilegio que faz com 
QUe não se admit~ emen(la a lguma ao contract.; 
c fnT. com que o 11obre ministro se empenhe com 
os seus amigos pa.ra que elle seja approvado 
pe:la camara tal qual se a~ha, c que repillo. tudo 
o_ que tende li. su:~. fiscalls:~.çiio, clare~a c pr.::
<asilo. 

Disse o nobn 1ninis~ro que tencionava eollo
C:Ir um agente de malas a botdo de caàa. vapor : 
se tal é o seu pensamento dc,·ia ti!l-a exarado 
no conu·acto, devia detet·minat·-se que a. com· 
panhia s~ria obrigada a dar um lugar ~onvo
nie nte!.. .o tratamento nece;;sario, ter umas em
barcaçoes pequenas sem11re ás ordens desse agente 
pn1·a. elle fazer o traJecto para terra nellas 
c~nduzíndo as malas,· etc.,. mas, senhores, nada 
dtsso se fez. E ora esta in novação importa aug
mento de dcspeza, e este beneficio resu ltante da 
cxlstencin de tal ngente se colheria por meio de 
commissões nos pot·tos de eseala, sabida o en• 
trada. 

Yamos agora, senhores, ver a · maneira por
que ftcamos _cap~i'<OS~ Todos sabem que o pro
gresso da sc1ene1a e da industria vai cada dia 
augmentando mnis, e que em materias d~ta or
dem não convem nos captivar por muito tempo ; 
mas nove anno$ se fi.xárno parn. n existeneia desse 
contracto! J?or-se-bo talvez que o gove~no a todo 
<1 tempo po;le wmar a s i a empresa. pagando 

t?~~o o $~u màt~rial. 0.!•'· isso c tornar · impÓ-<~· 
St1·et qualquer tonoYaçao, e crei<> que o nobre 
lll_inistro aindn aqui dormit ou. Vejamos o que 
utz o eootracto neste ponto (l<i ) : 

" O no'\"o contracto durar:\ pelo ·pr!lzo c!e n<n·e 
« annos, sah·o se antes disso o governo tomar 
« a si a execução deste ramo de ser'l"iço pu
<< blico em l!aquetes de vapor do estado o quo 
C( todavia nao poder:\ fazer sem que mn anno 
cc antes previnn :\ companhia de que pretende 
« tomar ess:~ resolução, e o ntractnnto neste cn30 
(( com n coutpanhi.a a compra de seus paquetes 
« e. de todo o material cmpregad~ nesse s er-
« 't"JÇO. n . 
o~ sortP. que o estado quando qllizer chamar 

a si n emp1·esa hn de paga1· o material' todo 
qne oxlsta, bou1 ou mao, no e~tQd(:) de s&n·iço 
ou ntio, · os Yapores ronceiros e ruins em e3tado 
de serem condemnados, porque o artigo do con
ttacto assim obriga; Nos ontro'< paizes o que 6 
gne se faz quando se estabelece cst:~. obrigação ~ 
Estabelece-se que seri deduzido o vo.lor em· rc
hçõo ao progresso da sciel!eia e dos serviços 
j io. prestados e do intercs:;e que se põdc tirar 
de na'l"ioõ dCl>ses. Por exemplo, se :~pparecer uma 
uova invenção que dispense, que mostre a inlltili
dadc dos vapores de rodas, o governo deverá 
q11erer tomar esses vo.pores inutilisados, ruins e 
:~bnndonaios? (Ha um apa1·te.) 

Nuo se dà o mesmo com todas as compo.nhias, 
não: veja-se o contrncto celebrado com a com
p:mhia do Amazonas que é muito difrerente. 
· E3te conh·acto quJ nos occupa r~sente-se de 

algllm descuido da parte do nobre mini;;tro ; n:io 
vou procnrar Olltras razões. alguns as .enxe rg>\
l"iiio, eu não ; não direi p or maaeira a lg uma . 
qu.e o nobre ministro do imperio estava coa cto, 
n1:~.s dirni, S1·. presidente, qll3 a peior cousa 
qu.e póde ha.vet• tl a accumulação de certas empr e
sas em cet·tu íamilias ou corporações prep <m
deuntes no lugar ; eu me$mo estou aqu i faU11.ndo 
acanhado. (lUso. Ouvem-se apa1·tes) 

.Será possivel, senhores, que sem uma ratão . 
especial se collocasse no contracto essa di.{l)OSiçlio 
$Obre o p,Jgam~nto do carviio quando o ·seu preeo 
fosse além de 2-'JS, condição· que nuneQ se deu 
~ntre nós eot coatracto algum.? Niio é ess~ con
tr.acto um verdadeiro prcsenle de pai p81'1l filho, 
de irmão po.rn irmão ? 

O Sn. hfl'XJSTRô D.l JUSTI~.A. dt\ um aparte que 
não· ouvimos. · 

O Sn. F EBR.\>: : -Sr. presiden.te, eu não sou 
mathe maUeo e nem da profissão, desejava t er a 
capacidade do nobre ministro dos negocias es
trsn;:eiros, porque então eu desfiava. a <:ousa 
de unJa maneira· mui succinta, cu entio mostra
ria •.•• 

O Sn. M~::so~::s Dl: AI;!'!EID.~: - O Tocanltn.'l" f" 
o melhor dos vapo1-es da eompanbia; e o · m~lhol" 
qnc navega na n:>ssa eosta. 

O SR. FERRA-z:- Dcs~jo qM o n obre deputado 
mo diga qual é a torça de sua mnchina ? 

O Sn. Ms..-; DES r-t A L:o.t~ro.~ : ·- Deita · 12 milhas 
por· hora. 

O ~ F Ea1nz : - O ·que desojo saber é de 
quantos cavaUos é 11 forço. do. mnchinn do To
can(int . ..• 

G'llA. \·oz:- De l!00-
0 Sn. FERRAz; -Se ·eua tivesse a for~a de SOO 

ca'<allo• podia ainda fazer melhores viagens do 
que tem feito, e ha grande·vantagem_ent termos 
viagens regulare;~ e ·em··um tempo dado r éeeber
mos n oticias . dos diaerente.;; pontos ·do imperio ; · 
podermos ter da província· do Pari n oticias- elll 
Ulenos tempo do qne ·temos da Enrope.: creio 
que todo . o $8cri1lcio para tal fim é pequeno 
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(apoíatlos) ; mas continuando ellas a Een!in d~ assim que isso se decl:lra. no avi$0. O uol.lre mi-
3-1. dias. .. . . . nistro tem tres lu~rcs de ré c u·,.,; <te proa· 

o Sn. DGTR!l Ro<"'u :·-o Tocantins já fez es3a de· os n. quem lbe parecer, e o serent<l não ue"t"é 
viagem em 29 dias. ter ingerencia nestas coosas; o COllt·racto não 

deve estabelecer esta regra. (AJIOúzd<ls)) Talvez se 
O Su. FERn.~z: - Porque ainda estll. novo, diga que se querem prevemr abusos; mf\s os 

além de .que é o unico barco e~~paz quo a eompa- ministros são os que os commettem; · e então que 
nhio possue, e llinda assim não tem as aecommo- se r.orrijiio, e não dêm poderes a. · tl$tron!;os para 
da~ões necessa.rins. co_rr!Sil-<>S• EJl e~ton persuadido que se o nobre 

lirll·Um ·a>V•rte.) mm1stro da Jusbça tomasse a si este .eontracto 
r- ha '"ia d'! remediar muitas co usas. ' 

()ft"e1·eci uma emenda pai·a. quo ni'to pudessem Sr. pres!dent~ , e'u tenho demonstrado que o 
vic ·escravos, e lia foi rejeitada. Or.1 a bem dl\ subsidio é mais alto do qué é necessario·: que 
moralidade publica. apre~entei essa. medida (apoia- a condição sobre n. eleva~ao do carvão acima de 
dos).... . 25S é uma condi~.ão excessiva, que não póde s~r 

{lia out.·o aparte ) · · I apadrinhada por nl~uma razão de conveniencia 
publicn; que o contraeto dn. maneira por que 

Como poderei eu apresentar de ·novo uma se- se achn ni!() admitte fu!Calisação' nem sobre a 
melh. ante emenda se o nobre ministro a l"epro- \ qualidade da constru~~'iQ J · nem sobre a capaci· 
va.? Sinto mesmo estar ngat·n fazendo estas re- · cade de nados, .nem sobre a . accommoda~:lo d'os 
ftexões, mas mesmo para. bem dp ministorio as · b , · 
devo fazer ·; fa~o a melhor idéa das · intenções do pa>sageJrOS • nem . so z:e. !l e~nc.o cumpnmento 
nobre ministro ·do impedo, e sinto que clle ea- do mesmo contrncw; que não havendo JlCnalidado 
te; a acanhado ·colllo eu estou agora: P, .senhores, allj:uma.· senão . a perda do deposito . de 10:00~11. 

• d -b deiXA de hnver multas; o que se admittG para. 
a concçno ó tão ·gran e no no re ministro, que ns outras companhias com rcgrns minuciosas, e· 
elle tirou de si a· regalia de escolher os passa- para esta, nlto ; que tudo e fnvorayel a ,~ma com-
g~iros de estado c encarregou no gerente da com- panhio. quo n1io. dã provas de zelo 11 bem do ser-
panhia! Não· hA ·exemplu de tal submissão, e peço vi~.o , e cujo ·serviço é feito de modo digno de 
a camara a ttenda bcr.. ao que You ler. A tal ros- toda a_reprov~ciio; digo qu~ um cootracto nestes 
peito di:~: o contraeto·: · termos nao pode ser esse contracto filho da· re-
. « Condiçã:o li'.• Obriga-se t'ambcnl n companhia. fiexão. . · · · : · . 
a. fazP.r · conduzir ·gratuitamente, e . em cadn. via- l' · E, s~nbDr~ , havemos nós de pagar 27:00011 

· gem simples, 6 passageirÇIS de.cstado, niio sendo por '\'ia:;om rcdondll. quando. os p.assa9_eiros" con
porem ollrigada n da1· comedono.s. Eiites lugares. tinnlio a ter o mesmo tratamento c nao se esta- . 
(a.ttcndn bem· a cam!l.ra), estes lug!}res serão belecc conctição alguma a este respeito? {Apeia-
sempre dn.dos de preferencia~; l•, aos soldad~s elos.)· E' possivel qno nús obt~dhanJos · a refor.Jlla 
qne · ti"t"erom · baixa, mulhe1·es destes, o recrutas elo indivíduos que cada vez viio a peior, porque· 
que forem isentos do serviçomilit'at· .. ; 2•, aos em- depois de ?.far~o de 1853 é que a companhia tem 
pregados publicas nomeados para divet·sas .pro- peiol·ado? Devemos pagar um tiio alto subsídio 
vinci:ts, ou r~movidos de ·nnnts pam outras, pt·e- para se nos dn'l" f\ nos passageiros enxergões quo 
ferindo- se os qne· não ti"t"er.enl ;ijudn de custas nós niio . damos· nem nos nossos escravos? pni·a. 
parn_ a viagem; . 3~ .aos <:olcinós e pessoM roise- n os Yermos .na necessidade de-lutarmos compre-
ravets, devendo (Cls · aqu1, senbo1·es, o. melho1· ân cis<:íes. que todo o mundo sente no trnjeeto ·de. 
condição',. deTendo ó aviso qno ordenar sem·e..: unta v lagem?. para niio. ·termos ncnt uma bacia 
lhantes passagens declarar a qunl'üas ilon'di~:õcs para .lliv.lr o rosto? nem · vaso algum para as 
•teima especifiwdas pertence o indivíduo :1 quem se nossas .Deeessidadt~s.? para no5 apresentarent um:a. 
concede a ·passagem.» '' . . ·· · · ,· · meõ!L cujos talheres estão . qu.cbrndos, cujn toalha 

·Ora; meus senhores, · já se vio cou~a· semelhan- est~ rota c s uja. ·cujos p1·atos aprescntãD um mo-
t<l? Os. ministros são os que devem·sozar ·taes : saice> deploravel? !.. · · · . 
regalias· e não · os n~:entes, ·c · o gerenté hão de\' e E, senhores; a fisealisação nest~ ponto é t:i:t 
cxamiilar s~ o 'ministro: deu ou nito . a p!lss!igem · que os· .commandante· se vàrri obrigados a apa
em regm: JSto é elcv~r a() ~erente; tornai-o su.- ttharem .os frngmentos dos prn.tos que se que
pi)rior ao ·mi•tistro;. e. ·suppDr qud est'e concede. brão. para provarem a sua quebradnra ! ... (Ri· 
semelhantes favores contra os princípios de con-· .sadas. ) · . · · 
,·eniel\!:in. pllblica, e que nqnelle mais· avisado, E' possiYel :pois que nós, com consci~ncia, ani-
em· uma csphcl'a mnis alta' pôde 'dirigir em regra memos ou protejamos um serviço desta ordem 1 
tal' distribuição: é suppõr· no · ministro· incapaci- E em proTeito de quem·? De nós, ou ào publico? 
dade ·c ·no ·gerente· uma inteltigericio. a toda provo, Não, de certo, m:J.s em proveito de um !L. eompa-
e tanta ·que posso emendar os actos do minis- nhia que tendo 451 contos do· ea.piW o ·elevou 
t1·o : é' isto o que· se deduz d'e ·semelhant-e eon- no espaço de ll annos n l,SOO o tantos contos, 
dic;iio. · · ·· . ' . . nlém ae ter di!it·ibuido, em 20 ·dividendos GOl} c 

Seribor~s. esta· me pnrec.e'ndo que este contracto. tanLos conios !... , .. .. 
foi· feito seul' ' ·reffexiio, foi apresen'tnda.' ao nobre E, senhores, a .companhia que é tu o mesquinha· 
ministro a minuta e'elle co.rréu de 1~\·e 011 olbcis con1 . os passageiros; a. eompanltia. que· elevou o 
·sobre ella, como eu corri quan.do mo fo i npre: vencimento do .seu ngente de.12 a ltl·contos logo 
sontndo"··essa ~ontrac~o· ' pelos meus .. eollc~!l dn dopoia do primeiro eontracto, .é aqu&lla , que faz 
commissão; E' · · Jm~slxelqua ·se' ·onoore · mtmstro este conLracto·com o govemot! •• Não nos rcve-
rellcctisse; · tivesse lano;ndo ·no·' contracto · tncs re- !ará ··isto ·. seu pOde~· o. ,seus l"ecursos ?. E . esse 
~ quo collocito ·o ·agente ·aeima de·si·, que o au~·· poder o r ecursos hão de ser'sõineute n favor dos 
t.orisi(o a reformar seus ·actos e dizer- • o ll>isó tnl parlicoti~. ~--·n;:es e_ não .. ~.ã~ de ser a. f<~vor d~ pu-
não- ·dcTe ~r e:te('Utado.-..... ·· ... b _ 

· / S: y ·· ·. · ··Atrew · '' ·· s f · · •· ··. Approvemos, senhores;: este contra-eto; .façamos-· 
0 .. . u:. &..'O).F.S DE. . . . .l:. ~ e. o~se aS$Im •••• · o favor . que se.·quer; ·mas· ao depois "durante" 
O Sn; . FEnuz : ·-·Tanto· é'; nssitn· qua: o ·ar-tigo · nove . anuos , ... como · podefemos melhofar <:''' ser-

do contracto se exprime da seguinte .. fórma•(le) :· viço.? ::: Nove , annos· presos ·:;eor .um contraet<ft.ã:o! 
« Dev.endo o ; avise- .q.ue·ordeàarsemelliantes passa· oneroso k ••. , N<tVfl' annos: nao·' é .;,quasl & •"vida ·de ·. 
c;ens declarar a qual da.~ condições .pertence· o · in- nós que.: cont.amos: ... JJla.iS ·~e 4.0 · anno~? . , . ... · · · ·: 
d~';id,uo, f! ~sto .. para re$ul.ar·.~ a . p~f.,renci.a es- .Eu, Sr. pr!lsldente , felizmente >eJO· .. qUê· ·nesta-. 
tab~lecidR nas re:;ras da "!JllSm.~, . C<,!ndlçito.» .. . diseuss.'\o Vlll · tomar ·parte o· nobre deputado ·por · 

Qnem' é o fiscal disto.?,. E' ,o ge~ntç~·e t.an~ Pernnmbuoo .(o S1·, Augusto.de O!ivei:n), qne·a: 
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13':?. 
favvr «os cof,·cs pub!icos é sempre um atblet;l 
vi,.,.oroso · que uão deixa passa>·, •">mo dizemos 
vu'l,.,.armente, camarão pela lllallul (>'iro) ; cu es· 
p~,x; que eUe conden:me um oontracto desta na
tureza e mande emendas acabando, paio menns, 
com é.ssa condicão da indemnisaçiio- da. dift'e
l·enra do pre~o do ean-ão de 2:),(1 pat'a eima; 
cu 'espato que ello mo ajude neste empenho, 
porque eu quero unicnmcnte ? interesse publico. 
Declaro francamente que deSeJO, que este estabe
lecimento prospere e que seja .cfficaz para o pu
blico; nito invejo as riquezas deste ou daquelle; 
mas riiio q11ero que nõs nos Mptivemos por unt 
contracto que nos faz apparecer ante o estran
neiro con1o verdadeiramente inertes ~ descuido
~Gs. (Apoiados.) 

S.onbores. e ~ue triste ~ a J?OSiçii:o da nossa 
linha de vapores, em compo.raçao com as out1·as 
linhas estrangeiras·? Quem é qu.~ quer ir n'um 
~·a per rln. companhia ha~•endo. u1~1 vnpor da li
nhia portugu.eza ou W>. ilnha mgleza ? 

E, senhores, o.inda quando nil:o ltonvesse outra 
mal,- ti que o individuo q11e toma passagem lfnm 
vapor ela companhia, vi!·so na necessidade de de
morar-se dous, trcs on quatro dias no porto á 
éspera dM o.·dens do nobre ministro do impe
I'io; nüo ha certeza em cousa alguma: fazem-se 
todas as causas cotno nós costumamos fazer 
no inlerio1· de nossas casas, sem se attentler a 
que ha obrigação de servir o publico, e que 
essas n'Judanças de unt dia parao outro, de U!Ila 
hora .para outra1 n§o sõ C!Jmpromettem ~servi co, 
,;enão que .sacrdicno 03 tnteresses particulares. 

E então, senho1·es, iremos nós dar 810:0005 á 
Nmpanlüa para que elln. tenha famosos luct"OS, 
sem nos dar garantia alguma de bom serviço?! ... 
t:i40:000$ onlinnriamente, c e:ottraordinariamente 
<l que .se con>encionn.r sobre a. carestia do 
car\·ão? _ *. 

Eu sinto ter incommodado os nobres ministros : 
mns este contracto é tal que eu não passo ad· 
mittil-o. de fõrmo. alguma sem que .ao meno;; se 
queira aJ.mittir a nscalisação e supressão desta 
condiç.ãa sobt•e .() ptoe~o <la cnrviio, assim como 
aumittir-se o_ ficar o governo encarregado de mar
car ·a força de cada vapor. 

O Sn Mrxrsnw IH. Jú-sTI"A: - l.;s;) estã mar-
cado. · 
. O Sr~. Fm:n.•:~.: - Nõto cstiL; tonelalas niio é a 

íot·ça elo \'<lpor; Y. E:.:. 1•eja todos os contractos 
de outros paizes, c mesmo o contracto <ia com
panhi:~ do Amazonas: porque não se segui o 
u. mesma regra? íLr.'.) 

nü~ ~~;·i~;;,::>Tno D., JusTI<:.~ dú um aparte que 

O Sn. Fz.:nnu: -31 üias é para \'llpores >·on
c~iros. 

Ora, senhores, o governo não terá do tnlns
portar alguns volumea para os portos do imperio ? 
E niio podia ter uma. companliin assim subsiad~ 
a obrig&r.ãD de conduzir e.>;;es volumes de graça, 
até certa quantidade, att\ cert-::o peso, como faz a 
companhia do Amazonas? 

[O S)•. vis~:onde de JJaependy to)-na a occ_upa:· 
a c.tdci)•a da p)•esideneia.) 

Illas, senhores, quereis saber a razão porque 
se augtneilt•Ju o subsidio? Diz-se que é em con
sideração á condu~iio das malas, offieios e di
nhciro3 do governo, e outras vsntaí!ens dv novo 
contracto (veja-se o texto da. condiçao 22"); .mas, 
pe~to cu : essa conducçiio de mala.'l, officios · 
<: dinheiros do gi>veroo nil:o ern feit!1 grattlita
mente pela tnesma. compa.nhia1' E demais, sa
nhores, para o futuro o govemo não pr~cisa 
transportar mais esses dinheiros do umas para 
outms províncias, porque cstnbeleeidas c:omo se 

aehlo as .:a.i:çns filiaes do l:"J.r,c·.) n:>cioattl,. o gi>· 
,-cn10 sa.:::1 SJllre ella;o, faz suas tr:msac;:ões. 

E'. senllOI'e~, a.·primeira \"CZ que vi o nobt·e 
ministro nãa qucrct· uma autorisaçiiG que se lhe 
dava Je fiscalisar o . ~er1·iç·~ da cornpanll.i:l. 

O Sll: • . MLXISTilO DA. JcsnçA:- J.i tem essa an
torisuçiio. 

O S:t. F~<nn\Z:- Então se P• tendes esse di
reito de .fiscalisnr, parque n:io fiscalisais actual
mentc : porque deixais andar os vapo1·es nesse 
est~do de mL;;eria. em qtte se acllà~; porqne 
deixais que o.; pussa~:eiro.; sej;io n3sim maltt·a
tad,,s ·~ Porqu)• á vista dns rcclnnutçõ~s geraes 
não tornais p1·o1•id<!ncias? · 

Não poliu. tambem c~ct·, S:. pNsid~rtte, qa<l 
houvesse um ministt\l qu.e rcjcitD.S$~ a a.utot·isa
ç,io ql1c se lbe dava. de ti:mr em .uma. tabella 
certas cxigcncias feitas pelo publico. A regra a 
respeito de contractos desta naLur~za é que d() 
modo mnis minucioso S!l definão todas as obri
gações a que caia parte contractante ficO>. sujeita. 
e, dnndo essa autorisação . ~o gov~rno, tiYe em 
vista habilital·o .a i~zcr com que 11 companhia. 
foss~ rcstricta uo dcsempenlt·) do SltM obl"iga
ções; mas tudo s~ desprezou, e. ctt cheguei atú 
a suppór que era isso devido a terem essas idéns-
partido de mim. . 

E nn ver.lttcle, s~nhore3, se íoi ess~ a 1·aziio, 
declaro que não foi com intuito de opposi~ão 
que apresentei essas ideas, e entretanto qtte ellas 
não forão. admi~tidas, pas~ou uma ·cm:nda otre
recida pela commissão para qüe os vap.Gres toquem 
nos porto~ da Parahyba e R\o Grana.c do Norte. 
Ora, sobre esta emenda eu penso que seria d.ifficit 
discutir, porque confol·me !OsSé a cn.p~e1dade 
do; vapores, assim sa d:t.1·ia impossibilidade ou 
não da entrada naquelles portos ; mas acabou-s~: 
com tudo quanto era fisc<l.lisação, com tudo quanto 
era proporcionar ao go·v~rno mu meio de ma.nte.
um contracto nos seus devidos termos, e faze!." 
com que elle não fosse 11m mero presente· ~eito 
:í. compnnhin, mas sim um dom feito .a.o publico ; 
em vez porém desta rne:l.ida, p:tSsou aqueHa: 
outr~. 

Sr. presidente, se apparecer alguma emenda .no 
sentido das que olfereci o fonto rejeita.da,s. P"r 
e!la votarei; e cu espero que o nobt·e deputado 
por Pernambnco a olfereça pelo zelo que sempre 
ten\ mostrado 11 bem dos cofres pnblicos, e conte 
que hei de votar por ella. · _ 

Niio _posso negar eomtudo que me I'BJO nest~ 
di;cussao muito aca,nhalio ;· não digo tudo quanto 
poderia dizer. Enterido que ~ melhor uma re
serva sob1"0 a mnlcritu deixo ú. eonsidel'tlÇào da 
casa ver se um contracto destes é fnvoravel a e> 
publico ou A compauhia jiL saturada cl!l riq110ZilS 
em consequencia dos contractõs antcriore~. a esta 
companhia que occult.l u.os olhos do publico. C) 

estado dos· seus haveres, e qnG dil. o dividendo 
de 25S por a~ii.o semestralmente; a esta com
panhia que nito tem outra renda simii:o a pro
veniente das passagens e do ,;u.bsidio (lQ . g(~ 
ven10. 

·A cama1-a medite, n eamara pense: i!Ste con
tracto é muito . oneroso. captiva-nos pot• 9 annos; 
não poderemos por maneira alguma innoval-o sem 
que pagu.emos à companhia todo o mat~rial qu~ 
ella · ti\•er, qualqncr que seja o seu esl.a.do, e sem 
que tomemo;; sob~e nós a administraç:1o. Não po
der~mos f<tzer COU$& alguma durnn~ estes O' 
annos, temos de- ftcar estacione.tios: entret11rito 
qr. e a companhia, no co!ltracto anterior eontentoll
so com 5. annos. 

·Faço estas.·obsennçõe; J:>penas ; vote eAda 11m 
conforma a· sua razãO. 

O Sn._ 1• S~::rnttuuo. obtc1u\o a· palavra pel~ 
ordQm, lê o seguinte p11recer de eontmi>Siio, <}ll() 
entra iruwedfntam~nte ·em ill$CJaSi~; 
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SEsS10 EM ·16 DE ' AGOSTO: DE 1855 
" A comwissilo ;b · eonsLiLaição n. <tU-) foi . tl:ri

ghln a inJicaçih <h Sr. tlepu r.'ldo Mt!llo Fr:meo, 
!J?llrfl ·que fosse chnmad.o· mn ' supplcntc ó. rcprc
scul..<tçã" da província dtl Min:l ;· G~rno~ em sul). 
-stitui~üo do Sr. dcputnd<> R ibeiro d :~ Luz, quo 
-se nusot:lí<ra, tend> em consitleo'tlç:io tl conveuien-
'Cia ·semprll reconhecida d~·e;tao· completa a l'e
Jlrcscntaçiio nacional c rlc se•· o Sr. Thcopbilo 
Benedicto Ottoni o supplenla quo imm~dlatn
ment•3 se soguc em voto~. -morador nesta cõrt~. 
é de Parecei' . que $ejn npp,·ovn.da a.r:tuella indie;L
:.ção e convidado o !:h·. Ottoni' para \'ir tomar as
sento nest!l . et\m:m\ . por sn~3tituição daqitellc Sr. 
-dcput.,do qul C.)U'lb tc·r-se o·etio'tiJo pnra sua 
pl'o\·incia. · 

" Sala dal: commissões, lG do Ag.)~t 1 de 18-:iã, 
-D. T. ,{11 Mac.:d4.-G .. e .VascmcelCos.» 

O Sn. :;\{.:t.t.o Fn.-I.NCO' -N'a:i poucas palnnas 
(llie eu d isse, So·. presidente, fundamentando n 
minha indicação, declarei á . camnrn que est:1vno 
·na c<kte ·;,upplcutes immediatos ao nosso collega 
-que se retiL·ou prir·~ ·a província J.\f~s ·achnndo-so 
tambem ausente em Mucui'y o S1·. 'Xheophilo R•
l'!edicto Ottoni, supplente_ mais votado, e sendo
lhe immcdiato · em votos o S1·. Curisliniano Ue
ncdieto OttOni, qlle -esti• nesta cidnde, offolrecerei 
11111\11 cll'icilda ao pllrecer para qtte· em lugar do 
.Sr. _ Theophilo seja chnmndo ~ :sr. Christ iuno·. 
._ Lé·se, c sendo apoiada. ento·a· conjunct:uncnte 
. .eu1 discussiio a seguinte . emenda: -

« Em lugao· do Sr. Theopbilo· Benedicto Ottoni 
- digt\cse - o Sr. Christiano B<lnedicto Ottoni. 
- l!l~llo Fr<1w:o •. » 

Kão hnvend<> mais q-uem peça a pahwrn, pt·o
-eedo-se :\ ·votação. E' llP.I;Il'ovado o pnreeer, o o 
Sr. presidente dechlo·ll preJudicada a emenda. Sus
-cit.aado-se por~m uma pequena discussao se se 
devia ou w~o -considernr Pl'ejudicadn a emenda, 
o S1·. _presirlcntc a submetie ú. vot.acllo e é l·c
geitada. 

· Continúa a discussi'io inten·ompidn do project" 
s obJ·e - o contraeto celebrado pelo ~overno cou1 n 
oCI.>mpanhin di! ptLqueteS-a vapor. 

Silo l ido!f: apoiados c cn lL·iEo cill diseussl\o os 
artig~s adtlitivos e · e-mcn<las s eguinte3 : 

« SL\pprimn-.se 0 Art. ~· dB . projccto- nccres
ccDte-sc . o seguinte :- l.~ no cn~o dt! hyp~tbesc 
dn clausula 21" do coutrncto •. o p1·c~o das \'ia
gcns· será convencionad•l ntro o governo, e n 
companhia, niio podendo este em cMo niJlUlll 
exc~der no pre~o t!stipulndo nn clnusuln 2:l• -
1.o A companhit' i flca obrigncla a dar passagem 
gratuitA com comedorins, o eonYcnientes acco· 
morluçõeo> no asrento do governo , cncarrogndo 
dns -modas, o co•·•·~pondonclas do me31llo governo, 
~ qtlnl pnra o serviço a sott CH.L'II;O ·u-m sempre 
t\ Slll\ disposiçii.<> mn c.;c:ah)l' dot vnpor~s. S. R. 
A. tl.l Olilieil'a. » 

«O govorno flxnr.'o o nnmoro <IRS bal'cns de 
eadn uma linha,- o muccm:. o mínimo da velo
cidade de sua ma1·cbn; as acC<Jmodações neeessa
t•ins pam passngelL'O!I , e por · moio· do ngentes 
proprios flse41isam -n· execuçl[o· clo·c.,ntraeto, -Na 
falta de cumprimento de cndQ. uma das ·condiçõe., 
do controcto ·poderá impõr administrativamente 
innllas·· até quab'o contos ·de réis.-Siloo Feri'(J::. » 

. " A condição 2G _d:> corotracio . SPja suppriruída ......,-sava· .Fer,·a::. . .: ._· _ .. 

'" 'Não podeo-nõ ns· barcas receber, como pnssn~ 
g eiros, esct-ovos, ~xcepto os qoul acompanflinem 
seus ·senhores .. - ·-Silva F~7·az. , -. · · · · · · · 

: « _O eipa<.lo do co•itt'tlcto' fl'lll~ reduzido a seis 
anuo5.-.Sil~ 'FIIiTa::.~ · . 

' o· Sa·. · C<H·rôa dn" N<>'VCS ; -' Sl· r·•·csi · 

dente; tcn lo cn falla,l. na t\ltim.l uiscus.illo a 
f•ovor d,o p31'eeco· d •• <~ommissi :) sobro.~ os cc.n. 
tractos da c.:>mp.t nhin lle p:t')llet.l'l n \'3p~o·, e ouio 

·tendo dep:)Í:> de m im algum outN Sr. dcput;ldo 
combatid:l nq\telte p:oreceo·; CCL·tamento qu~ en 
não de,-eria usao· da pal.1vra que ues t ·) momento 
me é concedida, p:·incip:>.lmente ante., que u' nobre 
deoutado por Pernambuco susLentassu a emeo:da 
q tic ap rescu tou o q tLc acaba dtl .'s-er lida ; mas 
não tendo eu á minha disposi~ào sempre quo 
desejo ~ occasii'io dJ fallnt·, npL·ovelto-mo ngJra 
da: qno n fortuno; me dep:u·" pnra dizer os meus 
·pensnonentos · sobt·e u crnenda do nob•·e dcpntnd-~ 
po1· Pernambuco. · 

Senhores, a provincia da .Parabybo, contra cujos 
lnteo·esses S''-declarou o contracto celebrttdo entre 
O go\-erno c· ll C;)onpanhi~ de p:tquetes n Vllpor, 
teve n fclicid:l'lc, dcp<>is do uma lutll de seus 
dignos representnntes os meus illuslrndo$ cal
lega~. de conseguir · dn illm;tre camnra que des
apparecosso .aquella condição conto·ao·h aos inte
resses da .mesma pmvincia, contraria a um 
direito qne clla tinlta ndquirido, c uo qual inutil
mente rOl' mais dil . umn ve;c se tem querido 
csbulha -a. Mas, Sllnhort-s, qllàntlo todos nó3 i{L 
desCilllSaVatnOS dn luta, <}. \\O.ndO tOdO~ llÓS COH~ 
fiav.omos nn benignida(le e fa\'Ol' da camar:o, c 
:SupplUlbo.mos ha,·er sustentado os direito' da 
riossn infeliz provineio, eis que o nobre dopntado 
pot· Pernambuco, esquecendo aquelln genero:;idude 
inherente n todos os pcrnambuwnos, esquecendo 
que .assim procedenrlo se desligava. de seus nobres 
collegas, que em todas ns .épocas têm tomad-> 
como seu3 os interesses da Parahyba; e3!lue
cendo-se que $CUlpre, e em todaS 11$ . OCcasioes r 
os· intet·esses de l'cmambtlCO e da Pa1·nbyba se 
têm · achudo ligtdoJ, . e seus dignos rcprcscntantc3 
unid<>s em um só pensmnent.;~, ,apreseuto.-se (pun: 
:;ido de n1llgoa o digo), a.po·esento.-se l'Cmt:tte~do 
:l. mesa uma . emenda (ltte tem por fim destruu· o 
í·~sultt\do de nossos t rnl>nlhos, c fazcnd~ r cnovai· 
os .males quej:\ reéeia\'amos sobre a n•issn pro
vineia! Mriil, senhores, ctt c meus illustraàos 
collég.•s c:.mtiamos aintln na b:m dade da co.mora, 
confiamoS llillUil lHl genel'OShlade dOS pernambu
canos o na b~nignidale uos 5rs. ministros (apoia
dos', e poo' iss;~ temo.-; certeza quo <>S _esfo1·ços 
do 'nob•·~ CIO(:IUto.do seriio intei1·ameoto lnfo·uct-i-
fet·os . . :,1poiauos ) . . 
· Eu, se11hores, so tivesse por costume. attrib11ir 
aos aclos alheios intenr,õe;; menos u_obres, fins 
mesquinhos, se qniz_csso. mesmo· unr expo.ns:\o a~s 
impulsos do . 1·esontunent.> que em me u coraçao 
se npresentiio, eu di1·o:1, o não sem ócho, que. s t} 
as convcniencias da companhi<L pe rnambucana, 
dessll linha intermediaria novamente crenda, po
deriiio motivar a npresentaç.üo daquella crnenua ..• 

O Sn. AuaUlT~ 02 0Ln·mn.\.:- I <so é umk ín
sinuaçno pouco honrosa da parte do nobre ·de
putado. 

O Sn. Connt.\ DAS N~\'E>::- O nobre <leputndo 
q ucr . dm··mol litü.::; do! honm ? ! . 

0 -SR. ÁUGU8T·J JlE ÜLIYEl1U: -Fnllo relati\'8-
m ()nte n mim, que estmt sustentando um artigo 
do .contracto. 

o 5n. ' Coli.n~ D,\.s !S"EV:C::S ; - Mns v.oltil. . com 
uma emenda quo n camara já htwia r eprovado .. -

.O: So. AoousTO DE 0Ln-.l!:u:.~: - Por um voto . 
O Sn. ConatA. D.\ S N à >:S: - .. . que a camara.. 

tinha entendido · r;iio ser· con•enieute; o certa~ 
mente o nobre deputado, po1· muito illustrnclo qúc 
possa ser, · c como eu o reconheço, . ni'io . ba. . ~e· 
quere~. q.ue nõs.--acreditemo:> que sua.. mtelhg~ncoa. 
e supuaor ·â ·d•l nobre ma10nn que tlesapprovoll 
c35a· eondi~\0-.Jo éonLI'acto. . · · .. 

s·cnboreii, se . eu fos•e capaz de pcnsnr menog, 
justamente Q . l'espeito d<> uobo·ó rleputll1o, attri-
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b uindo motivM part:culues ao seu proceder, 
certan1ente que n ilo me faltarião razões c -~on>in
..:entes rnoti, ·os para mostr-:.~t· 9uc é de inter esse 
immediato dtt oompnnhia da hnbn in~ermcd_iaria 
.de P ernambnco que os Yaporc~ da co1\1panh1a dó 
J>aquctcs não entr~m. e nem ;;e demorem no porto 
4la I>arahyba: porquanto é de primeil'll intulç!io 
~ue se os negociantes ~ indi\·iduos pnrtieulares 
~ue eor.~tantemente -.:ía)ão d3 proyincia de Pe r· 
·1\o.mbuco.para a da Paral;yba, ou \' ice·\"€rsa, Yirem 
que 0& \'!\pOres da COinpttnbia !::CI'lll nfio toclio 
lltl Parahyba, ou alli se ni<o demorao, niro quer~>rA<J 
embarenr n essee paquetes, nem mesmo embar
.:arltõ nelles s uas nwr(ndori'ls, c desta sorte todos 
recorrcníii :\ linl1n intermediaria, em '\"istn d~ 
-difficuldRde do <\esembnl'qne e distancia da suo. 
esta(lto, cn'rno já th·e a honra de dizCI-o (\ c.nsn. 

)f a s, sen11orcs, css:\S razões -por mim simples
m cnte enlln ciadas, c que poderiiio, deduzidas mniil 
1::\l'gaml'nle, provar a nlgu~m quo os motivos por 
que se ent onde não conveniente a entrada e dc
nlorn dos \'llpot·es da C01npanlda geral no porto 
-tia Pnl·nhyba, s:1o os inter es ses da· companhia 
Intermediaria de Pernambuco, não me permittem 
asseverar que tacs ra?.ues forão as tfuc obriglu·no 
s o nobre depu tado por Pernambuco a np reserit.nr 
11. emenda que foi l ida; entendo, c creio (agvra 
<> nobre deputado ficar:\ mais snti~feito ' que ~ó 
a for~.a d~ s na convic~iio, o qne louvo, Ó obrigou 
a ·anr scn1elbante pa;so, que tanto nos cboco11. 

Senhores, eu quizcra que esses que susten tão 
n incom·eni cncia di! entrarem os vapores no po;·to 
dn Parahyba me disSessem .o que tém em vis tn 
com o vedarem e:<s:< en Irada; será por ,.-ent um 
adinntnr n.s ,.•iagcns ? s.., é· is.<o, não conseguem 
'' se11 lim, p orque n n:1o ontt·, da dos ,·n.po1·es 
naqnelle porto. bem long-e de ndinnl:li' n vingem, 
tcnd~ n ntardnl-n, E' s~1Jido que dn unrni n.., 
p orto d~ Purnhyl.la vão quatro Jcgnas , r. que essn:; 
qu:l.tl'() Jeguns Mo dimcilmentc wucidn~ llOr bai'CI)S 
a vcl:t ou a remo~. quando lhes falta. o '·cnt.~ 
ou a m3r<i. (A.poiado.•.) "C'm barco fa1·onend o pelo 
"ento o pcln marü llii•l póüc nkanrnr do C•\bc
dello no porto tln pl·o,·ittcin. em m énos de hora 
e mein, e ~1m barco, ,·ogando cont1'n este o u 
contra aq uelln, n:l•> n!Cnn>:n o Illesmo porto em 
m enOS de 4 , 5 C ·ntl! Hl.tllS hOras de Vi:1g~1n, êm .. 
quanto que mr. ' ':tpor, nlnd:t contra o ,·cnto c 
maré, YAl em menos <lo meia hor~ dn barra no 
porto dn T>l"OYincin ~ o.-... ,;e o Yllpor ficar fóra 
dn hnnn, c<>ntumi.)·se, quanc\() menos. l1ora c meia 
'.1 <3 id1l c born o meia de -..-o !ta, c meia de demora 
cmqunnto se pass;io malns e outros •1l•jcctos, pn$
S.'lgc!ros e suns bng:l~.:l\~, de bordo do vnp<w 
\lRI'n os bnr~o~. v~r-se-hn cp1c o tempo que ha n 
~lltt~nl·-se, -por. mnis (nw.rn,·d que seja a occnsíito 
~ . n Op(IOI'tUUldnd•J, scn'L sem dnvhla Sllperior [l() 

tempo qtto üS pnquct~s ~n,;tunão t;O ~ntmssom n<> 
port.o. (.-J.J>Oiadtu. ) 

Ji1 _se \'C poiJ>, scllho res, que niio ~ n rnpid l."!z 
dn \ 'Wj:Cnl QtlC f:l7. cOitl <Jilc os \'npor cs n.io enLrem 
no porto d<l minlu\ pro,·inein, pol-•Jilc se em umn: 
<lll outrn occttSi:l:o cll~s p~;~d~m cncoutl'l\L' tempo 
Íoi\'Ornvel , eln mnitissimns o11trns t~rtlo tlc de· 
anornr mais uc -tt! l1vrn" '• espera d•\ volta do 
bnrco que bouvc..em mandado ú capital. 

Qnn\ será, senhorc>, n outra r:1zrlo 1 .Scr1í. por 
,·entum porqn~ os •~pot·es de 700 ou 6'00 tone
l adas não :possiio euirar no ·p•)I'to à:1 pro>iÍldn ? 
E sta '!lzio, s<?nhores, t .unhom níio subsiste, por
"l!te nos >ernos no !Mlryc da província da Para
Juba receberem . e.-u::;:.?. n pnmcba na,·ios, e nll"l"ios 
~c. porte s up enor ~ SJO toneladas: · nós · v<1mos 
nlh gal t>ra s de u mn ton~lng•:m. muito superior á. 
d e ' :npores. t-!PoiadiJs.] Qual ser~ pois o -motivo 
J!Or _que se. t;~:to quer qu.e os >a_pores li\ <:ntrcm? 
::se_r~10 n.s diOJculdndtS da b arra ou do -l'io '? _ 

l nm\)(!m, senhores, esta l'S7.i'io niio · c pr.,ce
dcn~, .1lo1·q'!e se navi?s ,; vela, que dcpcudP.m 
d e mu1 tan ctrcumstmc.as para p<Xl~r~rn n:.wegar ,' 

s nlcão · o rio e p1·e~e•·em ir receber n sun carg~ 
antes ao porto do que esperal-a no ancorCLdOUl'O 
prmcimo -â bana; po1· que raz..'io os vapores que 
na\'es1io c<>m toda a facilidade , .e que passão 
por todos os canaes, ·comtanto que tenhi!Q o fund() 
de q'Ue c lles carecem, não }KX!em l:l entrar ? 

Df:.1~-se , senhor es, que a clausula ó condicio
nal , e que os vapor es entraráõ se puderem fazêt-o. 

O Sn. MEXDE& :OE AL!IIl':IDA ; - Est~ cla!'o ; () 
nob1·e deputado nii:o lia de querer um !mpossi1·cl . 

O Sn. Conmh nAs N!!.\'S::S : -Mas se se tem 
l>I'O'I"Odo que a entrada é muito COilllnoda e [facil. 
que nüo ba im-possibilidade alguma naquel\e 
l>Orto pn1·a , ·aporcs de tul lotaç:1o, porque teima 
v nobre deputado em que pnss~ \Ulln condição 
quc não é neste c11so .necessa1·in! Esf~ ·insis
tcncifl do nour e deputado para· que p>tESe uma 

· condici\o que nunca lt:t de ter oecasiiio <le seL' 
aproreila<ia, po1·qne a bl!iõ.!'.- .-l::a UC Si:l' SCluprc 
franca , ni'oo no.s est.h mostrando claramcnlC que 
La alli-um O>"'i'ió·e pen s.ee_? l'o is se o Il()bre d e p\1· 
lado lliio quer acreditar que -não haja d ínicul 
dndc nl~:uma na ~nirada daqucllc port.o, n.pezar 
dc 11ÕS lh'o denJonstt'anliOS, çomo quer q ue n ós 
acreditemos no cumprimento · da promessa de 
que os vapores da cornpau.hia cntrnniõ, se pu
derem cntnr, qunndo fie.-.. elle dependente elo 
nrbill·h da. <!ómpanhü\ ou do seus prepost.cs ? 
S~nhol·es, se nós s .• nhessct~los qnc os contr actos 

entre nó:J · cclcbmdos oom . certas eomp:tll hins 
preponderantes por qualqller moti\'O cl'iio fiel
mente cumpridos pela mesma compnnhi:1 ; se 
YlsscnlOs que o go\·crno linha fort.a üc obi•igal-ns 
n n !i<> tcr:::i\·crsnr e soph\srnnr o c,,ntrncto, "nós 
nuo pori~mvs obstt\culos. n que cstt\ cor.<.liçlo 
p~ssassc: mos des:;rnía.d•\n1ente nós sab emos 
•J llC c~StlS condi ~ücs' não são outra consa mn!s 
do qu e uma pcrmisoüo para I).UC os abuso~ appnre
t-iio; nrio têm outro fim sCLlfio fazer com que nos 
cntlr.mos no !l.cto ele darmos nossê\ ap[lrova.;!to. 
mas quo dcpoi~ na pmEc~ são como n1io <Jxls-. 
tentes. 
. SI'. presiden t~, eu tenho mostrnd•> nesta C.'l.mnr o, 

{I<: l o Jn<!ll p rocedimcntn, · <JUc não desej1> crenr o 
menor ombnr.n•;o no govc1-no; tenho n;n)~nde nlio 
digo i"ntimR, mn.s muizade e rcla~ões ·com. alguns 
dos Srs. ministros ;_ tenho sido mui t.Q p arco em 
minhn-> obs~n.-n~ões, apt>zar da ,-ontnde qúe ml• 
tem ns<istido de faz~r nlgu.mas, nito só -pol' ser 
noYel nn. cnrreim parinmcr.tar, com~ · p<lrquc não 
qncr o que so me supponhiio inten~ões ql1c eu uiio 
t<!nbo ; tnns os ltObl-es ministros me b:lo do 
p~Jmitür que nP.stu q uest!io, -que interessa tiio 
de pe1·to- n minhfL pro,·in~ia, eu seja mu ito fl-an
c<>, sem oll'~ndêl-os : eu dign o que entendo sem 
o>< molcstn1·. 

ScnhOrt'9, cada um de nós m~tta a mão n11 
sno. C(Jnsciencin, c coni~ssn.1-â que se por ventm·~ 
n J>rO\' illci" d'n l'nrah:o;bn ft\sse umn. desscts· provin
cins ')\le so snbcm f11ze1· J~OS(>Oitllr, - l]wirt poten
, ,,. s lt•d, niio tc1·ia d" sustentar unu1 !t1\ qucst~o. 
~ito de certo. ~.4poi'lt!Oi.) !1-ln.~. senhorc&. qunndo 
se fnlln un pro,·incia d a Pnrahylla, veru logo 
n>~soci.u.r-se umu. itl<!n do fraquezn, velll logo asso
c:nr·sa . a. idc1a. . de pnssibilidad~ •. e eis a rozii<> 
porquo se lhe n~ga püu .c agua.; betn no . eontr:lrio 
ao qu.e.devêru ser , porqlle se a pro,·incin e peque~· 
nt~, n1ai~ fà\'orcs merece {apoiados). : se não ~stá. 
muito adiantada, de mais soccon-os necessil.a.. 
(Apoiados.) _ . , 

E' o nobre dcput-ndo q ne me dá es8ci ·apoiado 1 
!1'1!{t!l"i11do-sc ao Sr. A . de Olil:eira .) (Risadas:)" 
E'. segurnmente a fvr~n. - da .su!\ conscio!'c:a .. · qu') 
a 1s~o , o leva.. - . _, . .- . . _ 

E n , senb01·c_s, __ segm.·a opl:nid~ -q_un~i -comrnum
<'JDnndo enunc•e1 n nunba -provmc1a como frac-a 
e pequena : taln~z de\'e~-ise aprov.eitor" ' a -·occasião 
pnm mostmr _qne niio é tlio fracn e --l.ilo p equcnct· 
como nlgucm deseja;-nlas pnra que, senhores? 
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Qae n€cçssidade t3nho t.Ie en3itHll' geogr:-~n 1 
!R~ad11·' Qu~ necessidade ten!1c cu de dat.-M· 
uhecimcnto do seu paiz :iquelles que o de\·cm 
conhece\'? 

O Sn, AL!I<EID.~ E AulUQUERQu~;: - O que se 
.quer é igaaldale, c nada mais. (Apoiados.; 

O Sn. Coaxu':.~ D.'\S NEYES : - Lcxnbret mu.itQ 
bem o nobre deputado; o que se qnCi' é ignal· 
dade. 

SenllDI'<>s, e um systen1a máo, é um sy~tema 
.que nos ha di! ..-ir a set· fatal, o mostrarmos, não 
digo ·intcucionalme·nte, mas por fo.etas inconsida
rados, que tt·atamos com mais fa-vor a unias do 
que a outras províncias do impcrio ; as proYincias 
chociio·se colllO os homen$, porque em ve1·do.de 
~enbum de nós deseja ver seus direitos prete
ridos; nenhum de U~3 dss.,ja que se lhe neguem 
:ts vnntaj::ens q110 aos outros são concedida5 ; e 
.e~ta sensibilidade, que nu julgo muito justa, cresce 
na razão da fraqueza. do inJividuo. Quando o 
indi\·i<luo .é forte, quando é podei'030, despreza, 
esquece ou desculpa UIJ'Ja falta de a.ttençiio, uma 
falta de consí<lera~ão, uma falta de i gnaldade ; 
mas qu11nto mais o indi\•íd.lto ê pequeno, qu«nto 
mais e ft·aco, tanto mais se choca. (Apoia.dos. ) 
Quaes são, senhores, as razões ile- eonveniencia 
que devlio levnr-nos a ser injustos :para eotn duas 
cla~ pro\•incias pequenas? Que >·azões poderilõ 
levaNlOs a tomar sobre nós a responsabilU.ado 
de um acto odioso contra duas provinciM do im
pedo; IH·ovincia.s que esta vão no gozo desse faYor 
que se lhes quer tirar? Ell não as -.ejo. Se são 
unict\mente as difficaldades na entrnda ou a p1•es-. 
teza na \·iagem, eu já mostrei que as primeil'<1S 
não so daviío, e a segunda não se consego.in. 
()utras razões niio se apresentüo; portanto não 
vejo justíficac-ão á emerida do Sr. deputado por 
Pernambuco. . · 

Senhores, este ponto me pnrec·~ tão claro, tiio 
lnddo, que niio izlsistirei mais sobre elle. . 

Passarei a outros ponto'> do contracto, já que 
se acha ctn diseu;sao o parecer dndo pela illnstre 
commissão. 

Senhores, depois da 2• .. u~eus~üo, em, ncostu
lnado a \'O ta r por aq aella& · medida; ministeriaes 
que em minhn. consciencia entendo que n•lo sito 
prejudicines, qlliz continuar n votnr no sentido 
que se chama mlni~torinl, o por consoglünte votei 
por todas as emendns quo aqni· ~c apl'esoutàrz'fo, 
porque só via ·nella~> autori!saçõcs concedida~ no 
:;overno; só yin que ellas tinllilo por ftm conceder 
ao p;ovemo tlldo qu111\to elle podia necessitar paro 
fi~calisar n companhia no cumpt·imento do suas 
obrigações. Mas, senhores, flqu~i · mnra\"llhado 
Ql\&ndo ua votnçiio da 2• e do. 3• omendn, lan
çando os olhos vi quo o nobt•o mnioriu mo hnvin 
llesamparado, ou cu Jl 1\obrc rnal~rio.: quando vi 
q tte os mesmos n"brcs ministros Yota\"i'IO con trR 
ns autorisações que cl'iit) coneodidas ao go,•crnol 

O Sn. ~IF:~PE~ m: Al.lU::UM : - N'lt1> se dava 80r 
mais gol'emistn qu~ o proprio gO\'crno. 

O Sn. OonnJ1:.1. o.\>1 NEVF.H:-Di7.in eu .no meu 
ealouri.smo: como ó possh·el qu~ o govcmo nt.é 
hoje (e honra lho seja feita] niio tem rejeitado 
B.•ttorisaçlto alguma, e tem o!Jtido todas.' quanta$ 
.; possh·al obter ... 

O Se. TAQoEs:- Não apoiado. 
O Sn. C.)a&~ I>AS NEVE!i: -Nào apoiadá! Isto 

e um f11eto. conhecido: de todos. 
C0mo é, ditia ~u, que o governa rej~ita.- estas 

nutorisa~ões ccnsignadas nas emendas, tendentes 
todas a razer com que .a· compsnhb, que recebe 
do estado uma subvenção avu1tadissima, cumpra 
as obrigações do seu -contracto. 

Senhore ;, va~ilPi pn· m~is de :u h~t1l.S nesta 
duvida. 

O Sr:. ·~!~o:~ v r.~ ).)F. Ar.ll.:,:I:.>.~: ..;..·i.._ o constraugido 
não se faz llcnefi.!io. 

· O St~.. Conm:.\. D.\.S NK\'RS: -A.') çoostran<>ido 
não se fru: beneficio! O no!Jrci deputado é km 
o:wmístico . 

O Stt. T,,Qt;~~ :-Autorisaçiio, neste ct~so, quer 
dizer-obrigação.· 

O Sn. Conll.e.l, DAS NE\".E~: - Os zlollt·es depu-
. tados com Qs seus apartes iiO ·ll\~ fttzeudo es
q <tecer a hist.m·ia. E <ta \'a nn duvida e nella. 
vacillei. Desconfiado da minha intelli,..en'cia tornei 
a I e r ns taes autol'isações pan1 ver se "h a via nellas 
alguma. cousa QC<"nlta, nlguma. rna.liciu. envolvida 
c disfarçada nas suas palavras; mas não se
uhores, ou a minha intelligenc.ia, &;sa p'ouca. 
de que posso dispô!:", me d~sarupsra, ou !'calnz~nte 
me pal·_ece que os nobres mlnistl·os nilo attenderão 
hem ::to _que lh~s c r.~ co n~c~ido, po z·q_ue não posso 
suppul' qne O.l nobres mlfi!stros quen:ão collcllder 
tudo ã con}panhia, ~ nib qucir~o. delxu.r 'em si 
tambem ·meiOS cocl'Ct \'OS e fisc!lhsadores. 

Felizmente, Sr. Pl'Csitlcnte, essas emenda; forão 
re'>tttbelecídas pelo nobre deputado que me pre
cedeu, e eu ainda continuo a· yotnr por ellas, 
s:.lvo se os nobres nünistros declararem que as 
não qu.çrem, e derem uma ra.zão lllallsivel pu•· 
que deixão de qz1crel-as; tanto mais quando vejo 
que uma dessas erucndas é Mncebida. nos termos 
de uma· prvmessa que"dignou-se fazer-nos o nobre 
ministl·o do impel'io. 

Senhores, o nobre deputado pela Bahia que me 
t\ntecedeu dissecou c nnalySOll .o contracto celé

·brado pelo goYCl'no com a companhia de paquetesp 
e mostrou-nos a t')das as luzes que semelhante 
contracto não era convenienle, que . tinha sido 
feito com alguma precipitação, que .não estava. de 
conformidade a contractos identlcos que paizes 
muis adiAntados do que o· nosso co:otumiio cele
bra~· relntivam~11tc a. este $Crviço, e nem ainda 
Mm o contrncto que o mesmo governo celeb•·ou 
COill !< conlpanhia. do A mazonus. · 

Eu, senhores, nii:o serei eapnz de acrcdita.r nas 
insinuncõcs que o nobre depatudo mui clara
mente fez. p~1·que deposit'r confiança, formo o 
melhor concei~o do St·. m:nistro, e 1·econheço que 
seria incapnz d~ se deixu1· levar por >~entímentos 
mesquinhos. nll e<Jlebraçiio de llm eontmcto, ou 
em qualqucl' ucto da su:t -vida, quer pol.itica 
quer parhcultu· (apoiados); mas todos nós somos 
bamcn~. toda~ JlllS somos sujeito> a errar, c 
erramos com muito mais facilidade no.quelles. 
abjoctos om qt\C não somos profissionaes. Assim, 
ntio ol muito de csh·o.nhar quo o nob1·~ ministro, 
por p•·ecipitnçlia ou por qualquel' outro motivo. 
KO enganB>~so e commotteose alguns crl·os na calc
bJ'llçi\o dosle contt·llcto; e consegllintemf,nle não
SI) devo chocnf que n!guem de boa fé, como eu, 
nilo possa unr o seu lutei~<) assentimento a esse 
conh·acto, c moshe as razõ~s qLt~ tem par& niio 
pro:=~tar esse assentimento. 

Senhores, no e~ntracto eu só vejo segllt'anças 
para a cQmpa.nbi.a e nenhuma pnrn o governo; a. 
companhia segnrou-se da melhor maneira qv.e o 
!tomem nulis ,;ngaz o poderin fszer: o governo
paTece que descuiJou·se do mod~ que o llome-m. 
mais de.sattento pudera. descllida~·· se . 

O Sn. TAQUES:- C'cst t>•óp (oJ•t. 
o Sn. Conai1:A.'D.~s Nt::n;s: -A companhia, se

nhot-es, se~urou-se com o governo por 9 annos,.. 
ê um soff··•vel Jap'>o de tempG; o governo não se 
segurou com n companhia, deixo.ndo· ·de deter
minar .os. casos em que pt>desse annnUar e5$e
contracto. A companhia segmo1l-se com o go
\'et·no, obriga.nd.1-o a comprar-lhe, no caso de nii:o 
que1·er :.. continuação do contracto, todo o mate
ria!' que clla tem, até as enx~rg~ velhas dos 
\·apore.s! 
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O Sr.. Gõ:>:s SlQl'ElJ'-' :-Hão de se,· boa$! · 
O Sn. Conttth l'AS ~>:YES : - ú go'\·erno descui· 

<!ou-se a 1lOntO do, .:;xiglndo co~rta enx_uto. para 
.os pass.:~g~iros de. proa, natla dtzet' rel~twan1eute 
aos pa~sngcitos d~ rc ? su11s coll!mod•dadcs. . 

E scl)hol·es, se en qutzessc conunu.u na repto
duc~lio das :rozõcs aptcsenh1das pel'b nobre Jepu
tsdo mostraria amd:t muiws outt'a$ scgu1·anças 
da pa1te da cornp[lnhia, c muiUls outro& de:>· 
.cuiáos rla n.urta do governo. Scul.tot•es, tudo isto 
!li: p6de r~ráedi:u·; fchzmcnle e_xistelu sob.t·e à mesa 
n;; etnend(ls qu(l, qunnto n :!IHro, npro'\'elilío o (l.ue 
ha de bom no coniracto e rcmcdcíii:o alguns des· 
cnido" que se lhe notiio. · 

O mesmo nobl'a ministro do intporf<J con1bina 
ctu parte com n. minllft opinião: clle reconhece 
que o contracto tem defeitos, que o CGt1tracto 
maTJqu<>ja.; c tanto reconhece, qtte 11n.s prometttu 
mn r~g,ulan.\<;nto, o q\ta\, 'P~~~ l'?lUl~';ra lH:>l' que s. E,.;. se enunc1on, p~n:\ n111:n e mms dv que o 
I>Top1·io cont:racto 

O nobre ministro com1womet.ieu·sc a consignar 
nesse regu.-\amento todo~ cs_mcios do fiscnlisaç:lo, 
e taUlhClll todos os meios de cact·t;üa; eàmquant<), 
senhoHs, eu conto jü. th, ~ occasi5o de dizer, acre· 
ditn muito no nobre 1\linistro do imp~rio, como 
~ln t()dos os setts · collcga~, deposite nell~s muita' 
confi:mrn, o nnli~o serYiço que SCJl..'l'll elles·pesn, 
c mesmo n insubsistcnd[l de nossas eousas, farem 
com ·que cu, cmquan!o uiio ;·h· escrip(o e assi· 
<>nada ~sse re"ulamenw, esteja sempre tínlorAto, 
1ssustndo, I) t7eceiando cl:\ parte da companhia o 
cump1·imento do,; seus d~\"e1·es. . 

:Nas ~mond~s qtw s~ .rld.rro sobre a m~sa 'l'etnos 
impostn ú companhi:l a ol1rignção, que fnlt.a\·a no 
co·ntmcto, d.; nJceller uw "gente do go'l'erno cn
cat·regado, não só de cuid~r. das ma1us, ·como 
tamtem de íisco.lisar o !>Ct"'>'l~.o a. bot'lio, de exa· 
lY)inar a rnanelra porque o mel,;mo scni~o é feit(), 
tanto rc\at\v:nn~nte nos l)nss~gfil·os. como úcctca 
da segurllllÇil dos v opores; acho mnito jus ti\ n 
inse>rtí!o desse artigo n~ contmcto, porqt>e, S'lll'
JlOill!amos qu~ não accit.~rnos ctnelldn, q'lc a ni\o 
fazemos declarar no contracto, e que ·c!cixamos. 
isto dependente do \'e.g~lt:\mcnto qtle o gow·rno tern 
de fazer, pergunto et\, qu.nndo o goven1o apresi!nt::~ 
no re<>ulamenio cstll condi6ia n5o poderi't a compa
llhia ~izcr :-):1io nceito ~cmelhanto ol,rignção, po~·
que não h a no contracto nrtigo algum que lhe scJ11 
atlusívo?-Deveren1os cspcror <ln bondntie da 
.:omp.anhü o accital', por lív~e vontade, um iodi· 
'\'ÍdllO que i.cm tlc 1\>~ul\st\t-u, n eom quem tem 
de estar em luto. nbert3, se clle rigo1·osamcnte 
<J.Ui7.~l t\lUiprh-os ~cns àrYercs ·] Ce11amentc que 
não; e ent>{o /) de rccciar qtHl 110 ummcnto em 
que o go,·etno diga à çmnpnnhta :- Hn'l'ois de 
ter n bordo dos YoS.<(JS YAllOl-.:!S um ~~ente melt 
})n\·n iiscn!is:n· n mnneh·a po1· qtto nlu se tnz o 
scr,·!<;o,-dln lhe l'CSl\OtH\n <-·Xii.e> o n~.eitt', não 
l1:t. nrtig<) o\lgum 110 collLmclo <:JliC me ol;rJguc 
n isto. 

Ja se ,.,~ pnl-", scnlH>l"CS, n conwniencin de 
i}UC seja inst!rida no contracto esta clnust\lll. 

Un1n. NtU·i~, emcnd~ dispõe qn~ n eompnnhin ni10 
possa receber n l11ll'do tios seus ,·opores csc1·nYos, 
11nh·o n{j_u~Hcs que forem em com~:anldn ele S()U$ 
.senhores. E;;t.n di:;;po.siçilo n.'io e outra cCU.sl\ 
mais do que o rc tle3:o de tl m pt·oj e c to q u<J no 
anno pa>sado foi ap.re~cntado nesta casa .p4;!\o 
.nctun1 nob~e ministi'O <la lll~l'inha com o firo de 
;fazet .aeo.l!ar es8a r~>íj:!;os,;~., nuti·pQl\tka e des
Jtumana n~ociM1\o de esCl'!\YOS, · · -

O Sn. D;-tR~ Roeu.~ - Apoiado. 
O Sn:. '!4q"Co;s : - ]:.;:: ão nenb~ p ~1·qu<1 pod~111 v i r 

em t1·1mspor1es. · 
O "Sn. · Conr:.b. D.\S 1\EYl~ : - Alguem se oppõc 

!\ cs\.>\ mcdidn. diz~nd": - Como lta\"€tu.JS do pro
llil•it· 11m comlltcrcio licito ? Com q_ue . dh·dto 

hanmos <lo diminui!·, d<! al~umu SOt'W, o Yal<:>r 
dc~sa prapriedadll difficul!audo o scu.melltOl' mer-
cad<l? . 

Oh ! se11horcs ! em questões cxc~pcionaes QS 
argunlClltos tnmtcm de\'CL\1 set· ex_c~pctonaes~ 'J.:O
do~ nó; WUlJlrahendemos o que e n csCl';J\'lqsor 

'c por cOTISCguinte ·não devemos 9ncre_t· app_hc~r 
l'Ígoros~m~JJte a dla toda~ as dtspost~ões Jllfl· 
dicas qu.c tcgttliio o direHo de pi'Q prlcd tldc ; c· 
nem o dc..-emos fazer . 

Pol' otdrc lndo s~nhol'cs, n hum~niúadc clatna. 
O que vcm<ls '? l-luihens. m·rancada~ 'dos. braços 
de scJJs maridos filhos arl'ancados na mals tem-a 
idai'lc 30s cnidad~;; de sulls ltlâis .... 

O S11.. itE>.Dl':i> DE :\.L~tEJ:D~: - ].ffl.s is~o não
é pot· causa dos YapOl'éS. 

o Sn. ColHl~o\ D.I.S NEn:s :- Puis o nobre uc
pntado não ou,·io o q11e ~u disso nopl'inc_!pio? n~Q ''c· 
que estou ,-espoudcndo nquclles que r'ao adm1tteu~ 
csin 111edida que sustento porque dtzem que Y8l 
de e11contro no direito d~ propriedllde? Ao JlObre 
deput.aclo, como ·a todos nôs, i· permittido aprc
sentat· argtllncn!os de à(·dúcdio, e !1.1.é <livagar
um pouco. 

Sr. pl·~sidcnlc, se <l'Sst>s raz.õcs d~ huml'.nída<l(l
nol 11rto wcito, deYem-nos toc!ü·_,t}rgum~ntos _de. 
il' lel'OSSe, C hJtereSSe do '1lOS~O · pa1z, })onde l'.Ctll' 
esses cset·r.vo~ ·? N' ós verilúS que todos I!Hes yem do
llOrte, todos <:lles ,·êm-sc !lcculllu1ar no sul, <>nele bll. 
m~iorc.-; "apltacs, 'oude ,cll<X(nkão Uln .11re~o ,-au~ 
ÜIJOso, onde ha mdraord·warJas c~mvcntencms· para. 
os q11~ se t1 pplic:üo ti ' ~sw. n~goc':o. E o Q1Vl acon
tece ó qttc. estamo!! 'deixalld~ ~lesfalcm; de br~ços 
~s ptovint~ns d<:) norte, que \'LYe!n q lHt"l exc11\SWa· 
mente d~ ·cultura· c ns. desfalcamos sem llw darmos 
<llll Sl1bslitnto, pÓrque só·p,trl! o ~ul se te!fl cn~dad?' 
ele colonis!l.~iio, onde clla. c mue> rac11, n:~o so
porque .o· cllmt~ ·mais se prc.sta, eo~no po.rq~tc ncllc. 
lu1 ut:nof sotnm(l. de <'fij'\lü1e~ dtsponn-e1s nlls 
m{ios. dos particdarcs pn.1·í\ m:mdl>.l'~m á S\\ü cush. 
bnscar. eolonos em maia1·. escala. 

O qu.:. seri1 uo noltc, senl1o1·c~, cl<~:qui a .uma. 
<luzin d•l tlllnos? 'Siio soift'e1·á nm.1 cns~ p~r1gos,1. 
cssll importnnte p01·ç?io do paiz'cm qu<! vive qua~i 
só da n«dctlltut·:-.? Como pCldcnl. pasSftl' sem b!'llÇOs 
SU(l n~t~cuUm·n como poder>\ substituir cs~es es
cravo; que toclo's os di:~s ombarcãO.J)nra o. sul 1.Nã~ 
é do nooso interesse impeilir este .commorcio? Não 
ó da ollrig::t~Jt<! Jncsmo de n.~l go\·~rno allentp, 'J(?, 
um go-rL'l'Ílo ~:~rcridl)nto, ól.~lill' pn1·a C~:><'~~ _cmn·~- . 
nie11ci11~ C aitlicultar a saluda c,;.tra.ordul!\.1'1:1. des-: 
ses !l!·aços, ~illd;l quando pnrn: isso lte(essarío seja; 
l)mbJira~ar de alguuHtso~;tco dil'eiLo c.Je prC~prje-. 
dadc? . . . 

Ei.; aqui, scnllOl'Dil, um ~l'~igo. que .eu i.ulgo
mni1o Gom·cnicntc, uma .condtçao que .ctt qtuz~rn 
vc1· ~l>ar4dn no coutrMto; 

Eu, ~enuo1·c;:s não qncrln t()nun· n lratar dos
eommodos dos 'passag~iro;;; a borúo dos '·a pores; 
maa cotiaulente nenhum. d() nós que cmonrca 
ne~;;cs ''npores (\,t coln\)nnhin n~"ará qu,<ntó 
solfre pelo g•·andc munct'? de c~~rnvo.s que ''ó:n 
n bt•rdo. Qtu\lquct de nos, senhores, ~lle om
l.Jnrcn cn1 uut ,-npot· dn compa,,hin brtltJ!oira. <lo
no,·tc .- ~ (]\\e c\1ega c:rn paz n este porto, rende
i 11finitas gra~o.s no Omnip~tentr,' porque ... 

O Srt. 'j!,f:Exot;;s DI> AL:.IJ<ll>,~ dá. um. apade · qlle-
1\ii.o Ql\ vinHl$. · · 

O ~r:. Coz::wh nú· N1"·6l :'-: Scnhorri;,' ~u 
1, :..dmllto que o nobt'e d<>puta~o deV•i t~ndcr graças 

I. a P~<>s sempl'C c todos os dlas, tnns conceda cllc
taml>.;m que, os que. ua.vcgào no!! vnp~1·es de'I'1)ID 
!lenaai~ fervorosos, pol'qu'l o.pengo porque·pas_sá~ 

I t1iç .foi mais eminente; p_oyqu!lnto,_ ·scuho1·c~, ·sem
felJ7.ll1Ciltc nppareeer! -Jll. :m!:O . dtgo. um s.tust.ror 
tnas m~s!no ttm reccto · de smu;tt·o, l:!o. não se1 () 

. q_t1c s~rá, o qnc . hn,·ení Ac bl)t'do. dos -~·àp~res 
l lut~n(tO-$~ po1· u1n lll,lo com ns. u\fficul·lades d~ 
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sirun•;âo, e por iltttro eom as dif.liculdadcs de I 
se salv .. r tanta gente no meio da. neeessaria 
eonfusiQ. · . ·. · 

Ex.iste, senhor~. tambem tJ.ma. emenda •·edu
zindo o prat<• <!o eontracto ·a seis anoos. Eu não 
v~jo que ·da put.e da eompallbi& possa baver o ] 
me11or ioconveniellte em ac.eitar a reJu.c:ÇiiO do .• 
~;r.o. desse . wotrac&o, ··porque ~ a companllía 
cumprir e~ment.e o 'leu ~»"llttae~. toe a ~m-
panl1ia : oft'ereoer C~Jmmodos eonvl!nieotes, ~~e ella 
fiur, ou .,P.tocurar .fazer o sllrvi~o eomo deve ser, 
•lla que Jl\. tem todoa !JS. meios, ella qne já eV&te 
ba uns . J>Qli.Ct"IS de .aniío&, não de"~>" e de wanei.ra 
alguma ~inr A concurrencia,. e . . por eonse'iuen
c.ia põde c<>ns..r .como seglll"& ,_ reno"t"açâo do 
seu cootracto. · ~ras, .senliores, quando vejo a 
companhia· querer um pralo .Jongq como o de 
DOV<l. BDOQS·,. . 

{Ha "arios ~rtu.) 
Quando · os . ap_artea . que me dão s:io contl"ll. 

f>tdOS, niio me .d•·ll ao t\'Rbalho de respondél-os. 
O a~otigo contr&el.<>· existe "scripto, qualquer p6de 
'roll' ,se .t.inba malór 01.1 menot• .pt'llZo. . 

Ux sa.. 'Dli:Pil'l'ADO :- Âel'o!dit.• isto. 
Ó s&. ·.cQJ!.Ril.t.. ou NE'I"ES:- QuandG v~)o, ~~e

rihorei,· como dizia,. que a companhia _quer . um 
pra'-0 longo, um prazo . maior do _que até 1\o}c 
tem. llxigido.em todos os cont.ractos, . receio muito 
~Ue ellll; 'I ueir1~ fica, deaeansada neste prazo ,Para 
tli•ar. delltro dclte tP4o .o. interesse' eom preJuizó 
d·os <~om.rnodos . do publico. Quanto ~ mim es:>a 
redueçào d~ . .tem pu é .'maia utioa necessidade do· 
cump~mento. do eo~:~&,racw . que .se lhe impõe, 
maí:~ .um ~tnuulo .para que etla .cumpra o seu 
contracto, pai'a-.que .·melllure o seu·serv.iço, te· 
meud9 tio fim · <;l.o .coutr,acto_ gue· e.lle MO ~:~eja 
renoV•ldo. qno-1\i)p&reça .coocurrenei11.- · 
Qu~l sera, senhorés, outra compsmbia, eum · 

prin<lo ·a aetnal o eoutrnew, melhonnd<> ·seus 
com01odos,· e diminuindo ~lm seu5 lucro6 exa
geredo;;, que pos~ ' no fiu\ de seis anno~ apre· 
sen. tar-se em concurreneia com a actunl, que já 
se a.c"ba mouta.da, que tem ·grande parto do seu 
materi.al e um bem Rofl'rivel fundo de rel!'!rva? 
Nen~a ~e urt_o. · • . . . 

Mas uio:.: -pueee .que a companhi'l quer .eon
tinuar. -~ eolrull- os .enonnes .lucro$ que tem co-. 
lhido, quer oontinllll~ . para obtêl·o9 no mesmo 
sys.tema .de tratament'• · que . costuma dat- aos. pus
sageiros. e entilo quer-se 8egur:at por to~o .esse 
tempo Cl!~tra . os. sustos de uma impertinente 
ooncurrenc1a. . : . . 

Senhores, eu qusndo fallo em oompa.nbia, não 
entendo, niio comprebendo ÍJidividuaUdades 1apoia
dot' ; nilo é a1111e o meu cOtltume, e seria inJusto 
sé ~im me não ezpl.icaQse, porque na eompa· 
nhia hil uma individualiJade a 'lU&m eu muito 
respeito por aeu merito !lllii&Oal, e por ou~ras 
circumstanciaa. · : . · .. 

O Sa. Ysaau: - Na companhia ha .mui tM indi· 
v~dualio:lade$ dignas de _respeito. 

O SR.. ConRt'~ I>48 Nnz>:-Ntlo duvido, eu eó 
tenho a fortunll . a., ter tido relações, ainda. que 
pouca$ corn uma; po1-tant··• quento levo ditn enten
iie·se colll a enliáW. moral da oornpanlda, ou 
com a corporação que a administra, que por seu 
d~~i.~o }~~ ~ou~; motivos, que .me :n~· per~ 
te11ee avengut·, merece em gt-ande parto: ·quanto 
se tem dit.o a respeito. · . · · 

Senhorell, bastante se ha dito selll serla con
~ilo ácerea elo tratamanto que os passagei
ros· recebem a ·bordo dos ~pore>< daquella eom
p&!lbia. Se ll.l!. minhas '\"oies ·aqui tivll$5Cm "ll\gt!ma 
lnfl~teoci& para com ~as ~· que S•1 achiio 
ã test.a ·da. sua administ~o,· e11 lhes diria · que, 
por lntere4Se pro_prío, eacolbesscm cOmni:1'uda:~•trs 
dignos, hOm;;ns ifediC'ldos e polidos, po~ut~; all;'m 

TOMO 4. 

137 
dO$ incommodos da \"i.agem, além do tn.I.Gment..> 
ponco agra4avel qlle ~ rec:ebe a bord ·• ~~-<;e 
ole atura~ a u.m V'OMeÍl"O, tilt"·$e de ma.i" a mais 
de sotf"rer as de$.-tf,enções de um bnmem pouco 
polidv, é tealm.ente dol<:~~os\slS1ml). Eu nao tenho 
àe costume enunci~1· nomes ; do que eu me .queixo_ 
queix.lo-11e mu\ws, esses nomes são de maio< côo' 
nbecldos, os factos muito publioos, e nio é pos
?.l"Vel 1\ll~ a adtu\nistm<:.ão da companhia o. possa 
deBCOnheeer. . · · 

C<Í!'clt1;irei; senbotes, dizeudD que parece-me ba." 
vel' JUStoli(;&<lO os •not\VI)j; que me "brigllo a vo-
t.<t p11lo projeeto . <ta· nobtc oommilisão e t.ambélm 
pelas ~ml!ndas apr~ntaclas pelu nobre deputao.lo. 
pela Bahia.. . . . _ 

o ":õr. "M:~ "'.<le• d~• Al~n--id.u.:- Sr. pt·e· 
shJento>, a camara me p~1·mlttin\ que ou deca,;~~· 
qn e, tendo-me feito insert)\"er em favor cto tn'll• 
ject.o, eu n~o estou disposto a vot"r por t.odos 
os seu;; art1go.;, · · 

O Sa. FE:Rlt.U : - Apoiâdo, muito bem. 
O Sa. }.ú:m>.o:s ·I>E AL:Il:EII>A.: - Ra u•n a•tig() 

dv project.o a que eu ne~:uei o meu voto em· 
2• discussão e a q u.e cont.i11 uarei a nega r agora : 
O &\i., ~·, 1"~\l\ti"VO a o'i>r ignçlo qu.e têm . O& V3.· 
P<'f"·"' o.le e11tnw e fundeai· no po"rto do. Rio Gmnde 
do Norte. ·- · 

Sr. presiden~. eu sinto-me bl!.Stantll acanhado 
pela f.,nquezo. ,tos meus recurMS enfrcsponder <&O<S 
diseJ.l•·soa de dous honr!\d("o!l memhros q1.1e we p~· 
cuuerão, es~cialmente ao d" 110bre deputado pela 
D>thia, que o fez com muita veh~mencia, apre· 

· sentando grande numero de defeitos que deseo
brio no oontracto celebrado com. a eompanhin. de 
paq\letes >1. "t"apor e censurando o governo p<•r . 
tc1· concorrido para . isso. . . 

Duo.:; a··.cnsao;iJes .fez J> "honrado .ine111oro ·ao no
h r e m.inist.f·o . do imp~1·i•> quo~ assignou . esse con
tnlct.o, qu._• . n ilo ll'ld ~r~m fundadas. Di.<se <> 
nobre depu"tsdo que o honradn JDinistro do im
perio nesk contraçto t inha procedido COL.U pre
eipíta~ilo,'ou q.ue íóra ')brigadG a. a.eeit.Rl-o 1_)()\' coae

. çào, _E u .eruio,. ::>r. preside.nta, 9ue ~ nobre deput•Ldo, 
qu.e P·>r "VIizes teu• f..,,to Jnst1ça ao cal-acte r e 
intelTigeneia do honrado ministro do imperlo, sabe 
bem que elle não ~ria capa~:, em vista dos actos · 
que tem praticado e ' que. tem merecido ·a a_ppro
va<;ão do corpo legislativo ·:nas <tu1ur se"soe~ a. 
que eHe ~m comparecido como . membro. do ga
binete, de . proceder da maneira pontue se ex- . 
pressou o nobre deputado. Paree~me que o hon
rado ministro do imperío tem dado SQbejas IFOva.s 
de qne sab.: zelar os interessse,; do paiz, e peta· 
nobreza dos uns sentimentos mer.,cia. ser tlleLhor 
tr..~do pelo nobre Jeputado ; o Sr. Pedreira era. 
incapaz de assígl\ar semelh&n~ CQntTaÇ.tQ1 como· 
nenlium outro, se se désse esea coac:ção de que 
uos faltou. o nobte deputado, e sem lnj ustiça. 
nilo se pôde a venturar que neste negocio obrasse · 
S. Ex.. com lltecipi.~. Se o u o'or& depnt.'\dD 
e:~;amioasse melhor es$e negocio, COO>lultando ·os 
l'l!latorioe a.nt~riorl!ll da n!p&rtição do imperio. 
observaria que o contre.cto qlle o honradO mi
nistTo levou a t>ftei~ no principio deste anno, 

• já· de al.~tllma eorie tinha · e.>m~clo a l!lor eatu.
dado· no m!Jii!ilerio do Sr. marqu.a de Kont.e 
A\egr~, e<>nt.iDuando a B<ll-o no áo Sr. GonçW.
vu Martins, e por ulti!llo pelo actlW. honrad~ 
mini<.tro. Part~e~me que em semelhante Colllt•·act.o 
fotílo att.!ndidoa·. 0!1 int.e"ces~i!S. do paiz, e ai> 
n1esmo tempo oslteompanhm. Nilo foi portan~> 
.-nm evnaacw f~to s m cantelas, imprudentemente; 

·· foi sem dwvid.l mu.i estudado a Dled.ita<lo ; .. e o-
bonraõo ministro do ímperlo, entnuldo ps.ra. o· 
mioio~Mio em Setembro de 1838, teve bastP..o.te· 
tempo para isso. 

Já v.; !?"la t1. camll.rll q.ue tendo e~te· :proje~tl> 
sido .lllulto esamln~o ·e medits<lo desde· o .mi

l& 
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1:38 . SESSÃO El\1 16 DE AGOSTO DE 1855 
tüsterio do Sr. mal-quez de lllonte Alegre, conto 
no . minisl.t!rio do Sr. Gonç11lves .l\fartins e lllti
mamente, não teve nesta parte o nobt·e deputado 
motivo para censurn o governo. 

A.lénl d;> q11e disse o uobre deputado contra 
o hunrado D1inl.stro do imperio, e da po-ecipita
o;ão que j•llgou ver da parte da adnnnistração 
na celebração deste rontra~1.o, achou~ elle .defei
tos. n;\o 6Ó 118S estipulações do contracto, wmo 
no procedimento da companhia, e istl,) com o 
fim de prejudicar ao mesmo coutraeto. &. ·pre
sidente, eu não entrurei no exame do proc.odi
meuto da . companhia, do seu regimen mterno, 
se é bom ou máo, porque isso pertence eltclu
si vamen te B<'>s interessados, aos seus aeclonistas ; 
e se ella cumprir bem as obtij;'nt.Ves que con
trahir com o governo, que se: unporta este, ou 
que nos importa, que o g_eren~ aa companhia 
convoque ou não os a~eiontstas e lhes dê ou não 
contas 'f · 

Disse o n,lbr<J deputado que no eontracto nã'l 
se •tttendcu a duas convenien<~ias·: t\ bondade do 
serviço a bordo e a rapidez nas viagens. Quanto 
ao primeiro pauto, t>u entendo que o· nobre de· 
putado niio tem ·mu.ita razão, fo1 m~sm.o exag.,.. 
rado ; n ão quero entrar nesta quest:to a pro fim
dando-a mu1to, mas direi ao nobre deputado 
que já viajei nesses vapo•·es e nilo encontrei 
nolli!S esses defeitos em grá.o . tão elevado como 
o nobre depatado apresenrotl ;, canu.ra; se ncaso 
tae.< defeitos hoje etist;,m, nii · ..-ejo ra~o para 
que o governo, depois de ter cilnhecimento ddles 
pela dtseusslio nas camaras ou por communicaõ . 
ções particulares ... 

O Sa. FERRAZ: -E' par:~ isso que eu quero as 
comm issões ft:;calisadoras. 

o Sn.. :l.·b:-;nss Dli: Ar.~tEll.>A: - O goçe1-no ttão 
só tem intere;.se em que -os passagçi:ros sojão 
bem t.raLados; mas á companhia mui particular
meu te toca is>.'O de peno, ~ estou· cert•> que s~ 
<'S Iaet9s a presentados pelo nobre deputado são 
I'Xl!ctos. . . · 

O Sn. F.e:ne•~ ::--O Sr. Araujo Lima, o Sr· Góes ' 
Siqueit·a e o Sr. J osé Thomaz · de Alut~i<la,- t<>dos 
têm suStentado o .que eu disse, e . siio pessoas 
para mim mui respeitaveis. {Apoiados.) 

O SR. ME:-.DEil o~> AL~lEIDA : - Eu não wjo que 
o governo pelo contracto esteja inhibido de t.xa
minar este c>bjectv, \'isto que ê uma parte eon
tractante .•. 

Ulr.\ Yoz : - Mas não ua couúnissões que tca-
tem disso. . 

. 0 SR •. Mx:>DE$ n:e. A.LMEID.~ : - 0 governo con
traetou um boru serviço, e este não póde deixar 
de ur executado, e ;\ mesma compa11hia inte
Tessa em qu" foSSe servi~ seja bem feito, porque 
ella. tem o maior inwr(lsse na boa fama da sua 
~mpreu, lJOrque é só d•sta U>aneira que pód.e 
uttmhir ~l'llnde .numero de passageiros e f,·etes, 
e pois . . não p<Ju~ ella mesma concorda1· n• ula-
1\Utençílo de taes nuus(>s que o nobr~ dcputndo 
apontou, e quO\. nito ~oi se seriio perr~iLu.nJeute 
exactos. ,. 

O nobre . deputadl) aceusa ao go,·orno ['Ot'QilC 
quando r~r. esse eontracto nilo pr~~eurou cstabe
lec:er a conenrrencia, allegaudo o quo ao LCnl feito 
..:m pai%1\s eivilisados, c mesmo cntrl! nós, quando · 
se tem trntado de outras companhias e cmpr.:-zas 
da mesma especie. Para que o nobre. deputrulo 
pudesse fazer uma aeco.saçiio scm~lhante seria 
p >·eciso ver se o governo, pl"oced<-ndo da maneira 
p<.rque pNcedeu, tinha ou nito ra.ziio- ; quanto a 
mim, ·Sr. ' prcs\dtnte; o governo merece elogios 
pelo pl'ocedunento que tev.,. Como, havendo utn 
eontt"acto anterior que devia ter.miuar ~m 18;;1;i, 
era possi~el abrir essa C•)ncurrencia? O governo, 
t<!ndo de procurar uma companhia qlle ·fize;;se 

I 
l 

as ''iagen~ Jo nusso litoral com a maior rapi
dez e com melhor~s commodos para passageiros, 
dirigio-se é. que podi;~. satisfazer no prazo o m~ 
bt-eve esse desWeratum.. Além da companhia de 
paquetes nenhuma out1-a_ em nosso paiz . podia 

· fa.zel' esse benefieio, e . portantc·. a eoncurrcncia 
era inuLil, era et·der tempo. . . 

Den1ais, se• o botes, &; o governo abrisse a c..,n· 
currencla, pergut\to, qual Bflrla a companhia. que 
pudesse estar tog.;, habilitada para ra~r ess~ ..er
viço melh<lr do que a aet~I? Nenhuma; porque 
uenhuma ten1 'O materi&l, as otlicinM .. e o_s re
cursos que esta canta.. O ~overno .pois obrou 
muito bem, & <l&tou p (>rsuadtilo quo ninguem. po
derá com justa raz::io ceusural-o por semelb~nte 
ll3SSO·· - -

. Di2 o nobre d~putado que neste contracto só 
se att.endcu aos tntereo;se> da companhia, e nada 
aos interesses do estado, e que t endo a •:ompanhia 
começado com 400:00C$, com pouco tempo de exis
tencia j~ apresent(\u um· capital· duplo .... 

O Sa .. FEtm.~oz•- Duelo nii.o, .ma~s de triplo. 
O Su. Ml!:SDI':S D~< AL!CEU..,:-Bem, ou quotsi 

triplo: mas o nobre deputa11o, . que sab~ d" todas 
ess:lS cousas. qlle conhece bem a historia dessa 
empreza dllvia saber que a companhia chegou a 
esse ponto não com a Sllbvençao do governo · e 
nom com o resultado da impo•·laocia 4os f,·etes 
e passngens dos particulat"Cs, e que se rião hou
vesse a t·e,·oUa de · Pernambuco e o tl'imsporte 
de ·tropas pal'a alli, e depois para o Rio <h-ande, 
nunca a companhia chegaria · a ilar os dividen
dos ~ue deu aos acciouistas Eu conbeço o an
tigo j%erente, e tive occasiào de conversar com 
elle ',;obt·e este objecto, e eis porque . vosso 
inFormar que so isso acon,teceu'foi ·por causa do 
tl-ansporte d~ tropas, principalntentepot· occasião 
da r ebelli.lo d(' Pernambuco. . . · · · · 

O SR: F.l:."ll&Àz: - .A rcvólução 'de P en1a1I1buco 
foi em 1St 9, e desde. 18~~ essa companhia dá di
Yide ndos nunca .~enoresde : 7 %: _ . 

O Sn. M ,;!\oES oE A~stn.~o : - E se ago.ra ·a · co:m
panhin rontinúa a dar bons dlvidendot, é isso. de· 
v ido en1 boa . parte~ transporte de escravos. 

D isse o nobre deputado que · ~ eóulpanbia tira 
grandes lucros, qu<~ os inter~sses do pa1z não forão 
attendidos. Ora, vamos ver isso:·.a . companhia 
com vapores de ·uma f orca. muíto .inferior, como. 
o Bahio.na, o · S. Seõastillo, ete. ,. r e.,ebia ·do go
vento 20:000$ . por cada viagem redoll.da aos por• 
tos do norte, e boje que a companhia tem outros· 
va~orcs, e se obriga a_ ,!'-Presentar -vaportl!l ·de 
ma1or força e accommodaçoes, apenas se lhe· aug· 
mentou 7:000$ por 'Ç'illgein .••• 
·o Sn. F.talWl : ~ SJ:OOOS .pQr ann?, este pouéa. 
O · Sn. Mex>lllS oE AUlEIDA :·c::- custa ao thesoüro 

só mente 1:000$ mais por viagoJm r edonda. 
O Sn. FERRAZ ~ -Isso é nada '! · 
O Sn. I\tE~t>Es DE At.MEio.i. : - Niio .é ~rande 

cousa em attenção ás ,·antagms· q>l~ hoje extstem: 
antigamente se !aziiio as. ví)).geus .. em .5'J . dias e 
mal~, e hnja, pelo contracto, e~tá. .red~zido esse 
prllzo a :~ &dias: as. passagens. fori:O· ·r eduzidas .••• 

O Sn. Ft:nuz_: - -Actualmento'jt1 Isto se faz. 
.O Sa. M1!..'1DES I)J> Aunm>ft ; :.:....E': porque a com- . 

pnnhia.jã conta. anticips.dam.ente com essa p er'sp.e- . 
ctiva dt~ hteros : do contrario .talvez.· n§o pudesse· 
fazer. Essa anticipação já, é u ma :vantagem: : 
~tigamente os ~-a:pores não. ~)dlào ser a'p~o

...-eltados p ara o sCX'VIço de gu~rrllr e hoje p:~dem ; 
R.Dtigame1,1te. o:s. recr.utas e .pa:;s~geiros de. prõa 
vinhii'l nos .. •·apares .~al. accommod.a!l.os., lloje a. 
companhi~ se . obriga:·a,trazel·OS, debaixo de cp· 
be~:to. .enxuta, e a p!-eparar-lhes commodo5 qu" 
d·antes ·não gozavâo. I~to ~ ino1jlbit,ar!)l .. ; 
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O numero dos ~ii"O$ de estado a que o 

gov.t>rno hoje tem dirat? é o ~iplo dG que era 
antigament~, as- passage::;s dos · que qnlzer razer 
transpo1tar e os fretes de suas earga.s custarâõ 

. m~nos. que os dos l)articulares, · etc., e eu nli.o 
seJ polS c:om•' é que o estado {lerde11 e só a 
companhia ,::nr.hou .no .novo contr;;eto. 

lbs· disse " · nobre deputado que o preço do! 
cada legua que pagamos A companhia ó superior 
ao que pagãn âs companhi83 d., Enrvp,., J4 in· 
glaterra, da França e ob A.uat..-ia. Não ba davida 
que a reapeito, dali linhas inglo.za.s ha uma di!· 
1tl!'ença . muito pequena de alguns réis por ·eadà 
m1lha e11tre· o que nõs paganl<ls e o qne l>aga o 
governo ingl<:z, e ou.e niio ha . e..;sn ·grande ditre
ren~a qU<l· o nobre d~putado pareei!u acha1·; mots 
por ventnra estaremos nós na posi~ão da In
gl&to!rra. para .• a . manutençl:o dos nossos va
pore~ '? 

Pnol!lmos nós dispõr com tanta facilidade do 
matenal que deve emprega>' na coustrucçào e 
repa!'o dos ,·apores por preço · tão bara\o e tão 
á m~o como. tem a Inglaterra, a França e a 
Austna 'I' Não devemo,;, além disso, notar que os 
yapnres d~ssas compnnhiai> tlul·opeas encontrão 
.mnnmeraveis <J.UaHtldades de pa.sagoit'o~, de cujo 
traMpol"te tiL-ão avultadas rendas? E por veuLUru 
temu>i nós tant.aa fort.u11as qúe habilite1n os no$80& 
'COJJI•!IT1IliCOS. a VISitarem 0.0 llOSSOS !OltQS e .. CÍ· 
.dades, como aconteee na Europa? En quízera 
IJ.ue O':nobre· deputado examinasse a que~tão por 
esl.a, face e n>e dissesse depois se o contraeto feito 
pelo J!OVcrno é desvantAjoso·. 
~allou tambem o nobre J eputado nos Estados· 

Umdos, aonde a navega(lio se faz tiio . bCLrnta. 
Eu li ultimamente . o Que se . passou no , con- · 
l{l'esso aoneric:.mo a ~speito dll linha C'oUins e da 
hnlta O,unar~ de L1verpool, que são c••mpetido
ras ,; f01 PTeCISO · que o congresso augmentas.-;e 
muJL~ o subsidio. da companhia Colli'IIS, que é 
amet·•eanR,. ·a •111al. apezar de t:'io g;·ande subsidio, 
nb .tem .p .• dido· tO'!:'petir co!'l a sua rival inglen, 
que faz. ·a navegaçae> de TJw.er]lQút a Halift\1,. e 
que. nem. ,por i11110. tem ·~nde subven~o do go
wrn!l ingrez. O exemplo deS$! paiz portanto ilão 
lhe.e favoravel. 

O primeiro defei'to que o nobre -depu tsdo pela 
Bahia enoontr•>n no contracto foi que nelle se não 

· designava a forÇa dos v.aporE-s, ma.i só a tonela· 
gem, ao pa11110 que nos contraetos fdtos com em
prez.as .dã JlleSlii& ..e.'l()flcie e.m.ou.tro.s paite.o~-a for~ 
dos vapore8 era · positivamente designada, assim 
eomo o foi no contract.o feito com . a companhia 
do Ánlazonu. O nobr\'0 deputado, porém, não quiz 
atteudel' ao que mui claramenl.e d!•mõe CL condi· 
çào 3;& . . -

• Os paquetes destinados a fazer o serviço da 
linha do norte setilo de 600 a 800 toneladas, de· 
vendo .ieat.es ao meoos ires serem de 700, e dahi 
para cima, e ·da força neeesaaria ·para concluírem 
a viagem moada, ao maia tardã•·, no prazo de 
$4 dias. • · · 

Ora, j& vê a cauuu:e. que deixando-se de algnma 
&o~ um arbítrio entre. 600 e. t'IOO toneladas para 
os vapore~J, nio se podlB dea1gnar tão pJsittva· 
mente como pretende o oobre depntad•\ a rorça de 
cada vapor ; mas loso quto a comJ;lllnhia se obrl· 
gava a fazer eesas .... agens no matS breve espaço 
d~ ternp•> ·que era possível, tocando em todos os 
po.-to$, Í$to é, em a~ dias, e~tava. implicitamente 
marcado o :naazimum . dessa f11rça· que o nobre 
depatadt> julgou-indispensavel para se fazerem as 
viagens oom ·.a ·rllpid'ê:t. conveniente·. Logo q•1e se 
estaôeleceu que as vialtfln& deviii<l de ser feitas 
d<mtro -de tal pa-azo, tocando em todlls c.s portos e 
de~orando-ae: nelles " tempo que se julgou neces
aarto, pouco unportava que se oles•.s"as"'e a for~ 
de eoda vapor; o gov~rno nusta parte foi além do · 
qu<J pretendia o nobre · deputado ; attendeu muito 
D18ll aos lnterea~a do paiz. 

Disse tauibem o nobre deputado que lllltiga
mentQ a eompa11hia tinha oito vapores, e que 
hoje tQm apenas cinco; mas que importa o numero 
dos vapores quando a compaubia satisfaz o~ em· 
penbos a. qne se obrigon? Logo que . el111. faz o 
Sllrviço ·que .o paiz reclama, tndo está· na ordeu•, e 
tanto mais que ella não tem um tão pequ.:no nn· 
mero d;, vapores como se pretende; t.em aquelle!! 
que ~ nec<!s~arios para· o serv] ~o, . a lém do Pa-
1•ana, que ulumamont.e chegou. 

0 Sa. FEJUU.Z:- Qual' Pat-aná 1 
O Su. Mel'I~&S J>E ·A.t.llt.J.DA:- O que chegóu 

hontem· . .d" Ingl&te1-ra. 
O Sn. F...:M:..z : - Eu não <;abia. 
O :S1~. MENDl!S D>: AI.xE.IDA: - Com o Pco-ani! 

a companhia cvnt.a seis vapores, qu.e silo, além 
desse, o S. SallXIdO!', e Imperador, o Imp~·atri: 
o Tocantins e o Guanabara, e com estes barcos 
e lla satisfaz os seus . ~mpenhos com o governo . . 

Alem disso, sJnbores, t..m-se considerado a com
panhia pelo lado pelor, tem-se figurado a compa· 
uhia dominada por uma avareza eitra.ordinaria, 
por uma vont~de .<.Je .realizar grande~ · int~resses, 
sem attender as obnga~ões qun contran•o <:úm o 
publico : e eis o que me parece menos insto ; tanto 
mais quanto, se tnes são os sentimentos da em
po'eza, perguntarei : Não será um grande interP.ss~. 
da companhia' a boa.!ama do seu serviço? . 

O Stt- F E !tRAZ : -Parece que não. 
O Sn.. M~nss ne A..:.xEIDA: - E essa boa fuma 

nli~ h a de d;'Lr-lhe maior numero de· p&s<~ageiros, 
ma1or quant1dale de rr~tes·, e portanto nlaior se>m-
mn d•J lucros T. · 

O Sn. F'.:aEU?.:- A compnnb.ia. pa:·ece niio eot-
teudeo· asslm. . · 
· O Sn. ME:mF.il DE ALliEioA: -Notarei ainda, 
Sr. preeidente;que tanto nil.u appar-ece da p&l'te da 

. o:om~auhia essa avareza etn prejui:zo do publico, 
que J& ella com~çou a ex.ecutat·· em· parte o seu 
contrru:to, já lliminoo o preço das passago:ns, ta.nt.o 
para o norte como para o sul, e 1sto ereto q11e b~ 
t res 1111 quatro · mrus. · 

O SR. F.e:~\Z:- Diminuio sô para o norte, ll!S.S 
psra o sul nao. - · 

Ulol SR. DEPI!TAOO; .- Diruínuio as pas511gens 
para o norte, porque tinba a compctencia do~ va

. poft!s portugaezes e inglezes ; senão ·não as dimi-
nuia. · 

O SR. Mli:!l1lEs os AL)IEIDA. :-Multo bem. Dl
minuio as passagens para o · norte e não para o 
sul, por.tue para este lado níio .havia queixaiS, e 
diminuio·as para. o norte, porqu<! . havia a éomp<!• 
tencia com as linhas ingleza, portugne:~;a e frsn
ceza. Já se và, ~111, que a companhia attondeu an 
seu verdadeiro mtercsse, e não. a eaaot lacro mal 
comprehendiclo que era contra ella, porque ·em 
lugar de attrahir pa:.;agei~ os repellia. Ainda 
assim est.l facto ê favoravel 1\ companhia. 

Mas, eontinnou o nobre ·deputado pel& Bahia. 
pela eoo1dição 17 o governo ae >Jujeitou ao gorant& 
da companhia. pot•que ·em algnna paragrapbo• 
de&B& condição se declara qufl oa paaaagcJro,j· de 
estado que obtiverem pas~ens terlo t.aea e taee 
qualiO.caçõcs, e quo em rel!pectivo aviao 11e devem 
declarar essas eircum~<t.anci.as. 

-O nobre depn~o .emte1-gou . nisto que o ~verno 
se su.bmettia e.o gerente; e que . o gerente lhe era 
aliperiol·. mas e~ não vejo evmo possa o nobt•e 
deputado •ieduzor semdhante e-.Jncl11são dos para
graphos que existem. na oondiçà<l'l7 . . Este co~
tracto vai ser uma lei do paiz, uma rt:gra pela 
qual o governo: se deverá para G fnturo :g~olar, 
convém, pois, que para evitar-.se abusos, qm~ posslio 
prejudica•·. 110. ~;~ai.z. e à compa~hia, se mencionem 
qllScs os tndtnduos q1re têm JUS a essas passa-
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g.,ns. Aeeresce que havendo passageiros de llr~a 
e de ré é neeessario qut nlls avisos se deda e a 
qual destas duas cl8Sses Jlel"tencem os agraciados, 
afim de que o garante lhes posg dar a aecom
modação que lhes cnmpete, e marche tudo regu
larmente. Ieto me pareee muito eonv<>nienl.e para 
a bqa. regularisllçào do ::;eniço, e mesmo para que 
muitas pess~~as •o~ue não estão nas circum;;tancal\8 
de mtreeer este favor, nilo incommodem o governo, 
solicitando todos os dias passl'lgens de estado. 
E~tranbou t.ambem o nobr.o deputado pela Bahia 

que fosse admittída au> eontracto a condiçiio 2.~, 
em que _se deel~•-a que se o_ preço da tondada de 
c11niio exceder a. 2->8, o go\"erno pagará todo esse 
excesso, tomando por base o eousumo d o 21,000 
toneladas por anno. e .qu~ nessa eondiçã.J forio 
pnícameute ~<ttendidos us- int•:resses da eDmpa
nbia, com verdadeiro prejuízo dos inlerds~ do 
e:;tado; sendo para notar que sa o go\'et·no lJ&(:a 
essa differençn para mais do preço do ca.t·v:lo, 
de"~rá tambóm ficar de~onerado d~ pagar tão avúl 
tada subvençã.1, diminuindo o preço de~~- eoan
bu>tivel no mercado ; mas, senhores, ainda niio 
vejo razão neste a rgumento d~ nobre dt!putado. 

A compl\uhia, quando fe2 o coutl-acto cóot o go
yerno, não attendolu só. à sua subvenção, pot•que só 
com clla de certo niio subsiatil-i a. 

O SR. Fi::oRAz : -~:Ias tem suh~!stido até hoje. 
O SR. Ms:mEe "DE ALMEIOA: - S2 fosse só com 

a~ subvenções ella teria acabado, e se tem l_lt·os
peraJo e tidc. essas grandes· vantagtns foi pelos 
fn~t:uuentos que fez ao governo de seus rapo a·es 
para a condtt~ão de tropas. 

O SR. F<:RRAZ;- Estú en:;anado. 

O SR. ~fi:);DES DE At.MEitl., : - Essa é que ê n 
l"ClZli<• por que a companhia de paquetes tem dado 
ga•andes dividenios; esse é qu.c é o mo~ivo por 
que as suas acções têm tido boas cota~.õo; na 
praça. . 

O Sn. F.eaaA>: : - Mas as cotaçõ :s não augmen
tüo o fundo da compauhi~. 
- O Sn. M1:sDI!S DE ÁLUEto.o. : - MRs rnosh"no a 

t<Ua prosperidade . · · 
O Sn. FERR.\Z :-As cotarões são deteL'minadas 

pelos lncros. 
O Ss. MEsDES DE ALml"D.-<.: - Mas esses ft·e

tanleritos que o ~to,·c;·no fez, as passa~ens_ que 
}Jagon, é que concorrerão para os lirl\ndes lucros 
que tem tido a eompanbio. e proauzirito a alta 
das suas a cções. E' uma \'erdade que se nilo póue 
põr em duvida. 
· Ma~. senhores, terá o nobrA deputado raziio 
paa·a censtu·o.r o go\·erno por t~r admittido esta 
clausuh? P~rece-rn•l que uii.-.. Como já diS$1!, a 
companhia uão v ive so da subvençiio do govet·no. 
, ·h·e tambem do que.. ella póde obter de passagens 
e de fret.cs dos particulares. Ora, é tondo em atten
ção estas dua~ ordens de lucros que elta reclarna 
.a equidade qne lb·e fez o governo na clausula 
$, equidada · muito justifica\•el, . porguanto. flào 
hR\"endu nn nos>~o paiz minas de carvao de podra, 
e e~tando n subir o preço deste gcncro constante
Jncnte. se l_be foss~ negado est_e a~~tili~ não podia 
9 compa.nb1a contm uar a satlsfa7.er o serviço a 
que se eomprometteu. 

O SR. FEI\RAZ.: - O carvão, até ba bem pouco 
tempo, chegou ao preço de WS o quintal, e entre-· 
t-:\nto a companhia subsistio, e apresenta lloje um 
capital grande. 

O Sa. Mli.!<DEs· DE ALliEXDA : - O oob~e dej>ll• 
ladv ajuda·me oorn o seu aparte : logn ·lt c"mpaulua 
teV•l raziio de o·eclamar es.se auxlllu, e~s.'\ equidade. 
e <' governo impo:rial em attendM-a. 

Snpponhamos que o pl"(!t,:.O do c&JT.io augmenta 
{'m demasia, e conto não póde havor nlll'ego\çllo 

a vapor sem carvio, comprebende muito bem 6 
nobre deputado que era CDnvenient.e e justo que o 
governo prntica~e este aeto de equídade.· 

O Sa. F~;;aa.z: - A cvmpanbla. não ficou · ani-
quilada, :ontes o sen capital augmentQu : - • . 

O SR. ~Mur:s L>t:: ALXEID.L : - Disse o nobre 
deputa.do que assim -como · no . contracto ha a 
condição de que o govo~rno pagará á companbia 
o excesso do preço ao carv•iO quando esse preço 
íôr mais do que · aquelle. q 11e estA mareado,- tam
bem, no caso de qlle baixuse, '' . ~toverno deve· 
ria dar -menos,. diminuir a . subvenÇAo; mas note 
o nobre deputlldo que a companhia c<>nta com 
duas ordens de lueo·os, 011 antes <.IU&i fonte~ - de 
reuda, isto é, com a subvençRo que percebe do 
ROv.:rno e eoan a · importancia das passagens e 
!t·etes dos particulares : de sorte que o seu argu
mento teria força se a companhia só contRsse 
com a s~thvellção. ' 

O Sn. F.t:nt\A1. :- S e passar o .ealculo na ra~li:o 
de ~S o <Ittintal do carváo a com:eantíia. ~anhará 
muato. · 

0 SR. MS~DES O€ At.lofiU OA. :- 0 governo quiz 
proteger uma com_Panhia que na realidade tem 
feito grandes servtços ao paiz,. e que a des~ito, 
por e.xemplo; de algum . tratamen to aos p,\ssa
geiros não tlio bem feito eomu seria para· d ese
Jar,- ou de não serem os vapc.re:; muito asseiados, 
não deve mcreter a celeuma que aqui se tem 
levantado contra ella ; mas- nunca essa protecção 
foi além do que é perrnittido,-e s~m dirnno dos 
interesses publicos. · 

De,•e-se · condemnar o procedimento dos com
mandantes que n iio são attenciosos e .se mostrão 
avat·os no tratamento que doto, Q\te :não deoetn
penbão as vistas do. companhia, isto comprehen
do eu, e os nol>res deputados farião assim um 
se•-viço ao público e mesmo li companhia, q11e 
pôde não ter conhecimento de.ites · factos. · 

Além de que, senhores, o governo n ão . faria 
esta equidade ~e nito visse quo identic"o proce
dimento· tinha havido· p;>r parte dos· governos · de 
paize:;· aonde o ·<".arvão é multo .inais barato do 
que entre nós, al>nde não se paga fretes tão onero-
sos para o transporte desse genero~· · · · . 

o Sa. FEanAz: ..,... Deve appiicar.~ a este respeito 
o que disse aqui .o nobre . ministro .dos negotios 
estrangeiros. . 

O SR; ME:-.uEs DE ALll2IDA. :-Nós · que oão 
e:>tamos nas circllmstancías· da Inglaterra~ a patrla . 
do carvão ·d~ pedra, põde·SA· dizer, nã..o hav1amos 
de ter com a companhia de paquetes· o meamo 
procedimento de eqnidade que aquella nação, •m 
mdhores c.mJ ições, tem .com companhias da mesma 
esp~cíe, amplamente subvencionadas, pelo ·· sau 
thesouro, procedimento natw·al e <:Onvenieute ·para 
a. manutenção de taes empresa-,s ?· ·• · · 

O ·nobre deputado que nos cita aqui "todos os 
dias os paizes estrangeir os g_uando quer eondem
naT o go"erno; por que razão ulo s e servio do 
exemplo do procedimento desses· paizéS para com 
tacs empresas, para· ao ·menos neste caso fazer 
justiça ao honrado rnini:>tro ·do im"perio? 

o sit. FERRAZ ; .,... E ' um . argutnento . cOntrario: 
eu trou.xe apenas e:s:<Jtuplos de favores; e .não de 
obrigações. 

O Sa. Mt~""DSS D E ALMEIDA:- Ksses governos 
estrangeiros; que estão em condiçõe$ mais vau. 
tajosas do que o nosso a este: t•espeito, ·como, 
por exc·mplo, o da lnglaterr&. procedêrllo com 
a mesma equidade, e o dessa naçlto relativa. 
mente á. sua eompanbia de paquetes do Bm:U 
j ustifica plenamente o no:W> - gabinete. 

O Ss. FERRAZ :-E.-a uma Unha nova. 
O Sn. !dEsoa.:s na.: ALliEJJ>A:- Procedeu da 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:58+ Pág ina 19 de 20 

SESSÃO EM 16 -oo~AGOSTO DE 1855 

mesma maneira a respeito de . tOO.a;; -as linhas 
que subvenciona, tanto para essa d&SOutbampton, 
C()mo }->ara as que se destinão ás Antilhas; para 
'OS·- tJOrtos do- golpbo do ~lerlco, para a Aus· 
traha, etc. - · 
. O S~ FJ::R~:-Entretanto a companhia fran
eeza para os Estados-Unidos não tem isto. 

O Sa. MEl<DES DE AIMEuu.:-.ll: disse ao nobre 
deputado, o congresso dos Estalos-Unidos tem 
augmentado em allbido grão a· subvenção para 
a· linha Col!ins;-e entretanto esta ·companhia não 
tem podido concorrer. ·com· a linha iogleza que 
faz a mesma navegação; e i11to nos Estados
Unidos, onde ha carvão, on~e este genero 41 mais 
barato, onde os vaP,OreS são aUi m •smo fahriead.,~ 
e eontiio com mmtos outrus_ recursos para man
terem-se. Entre nõs, além de n-1~r haver -carvão 
além ·de ser-nos importado este g~uero, !!.~ando 
por ·conse!>llinte o sea preço muit.v ele\-s•lo, os 
v·apores sao fabieados · fôra, todos os matet'iaes 
v•m de outms paizes, e até - os ' m &ehinistas c 
o'utros emprúgadós. Logo, se e <se' paizes. com 
todos os meiO$ de que dispoem, d:io fortes snb
..-en~ões e outros au)(ilios o. . companhias seme
lhantes, como niio havemos nõs olé subvanciona1· 
convenientemente_ a· de que se .trata? 
· O Sn. FERnAzi-Apezar de tudo isto, esta Côm
panh~ tom entr(ltanto g .nha.do mnito. · · 

O Sa. BB:A)!DÃo :-Apoiado;. a ist.,. não se res-
ponde. -., _-- , - ' 

0 S_Íl.. - MENDE~ D-E AI.MEII)A :--E$timo q_ue O 
nobre _dep11tado esteja hoje de accordo commtgo. 

O Sa. FERRAZ :·-Como é que está <le aecordo? 
O S& .. BRANnio :-Ao __ contrario : cu disse que 

não se'-pódo; responder à obsorvação qué acabou 
de fazer o nobre deputado o- Sr. Ferraz.· · 

O SR. MENDES DE -ALldEtDA :-Reliltivamente a·l 
mio· tratamento?· 
-.O SR. F.s&RA~-·:...,..,Não i>enh<ir; a 1·esp~ito. do 

Íl.par.te <jue dei, de que apezar de t~do isto a 
companliia de , paquetes t<~m ganllo .muito. 

-0 Sa. MEND!l:S DE ALXEmA ;-Não vejo· qual é 
o grande mal que póde I'OSltltar da. companhia 
ganha\· na _ernpreza a. que se comprometteu: se 
_n:io _ ganhas;;e não poderia. prosperar, havia de 
eah1r; e o go>'emo· não deve -estar a -lutar, coa· 
~indo a: companhia a ponto de dizer-lh~ :-Haveis 
ile ·fazer o serviço que de~ejo o _melhor possivcl 
ainda mesmó éom o V0$$0 prejui2:o.-Quem que
reria prestcu· tal serviço ? 

O· :5-a. FERQAZ :-Mas se e !la- não tem perdido, 
antes-- tem, ganho muito. 

·o Sa. M~<NoES DE ALKBloA : - E' uma 1•e.zão 
iie mais para poder . fazer .melhor o - serviço, 
para_ ser forçado ao de:~enipanllo dos seus , com
_promis;?s .. 

-O'Sft. FE~n~z :-E por conseguinte para se lhe 
dar maior snbv;,nçlto !: · -, · • , _ 

() S11. l!t{~<NPEs vz . A.LliBIDA : --:--·Quanto a uma 
outra ~ensura que o nobre deputad{• fe~ a res
peito· d.J praz.-. do cont\·actojulg;~ndo-o ·excessh>-o, 
tambem não nle parece que tenha razão. -

o Sn. FE~RAZ :-Càtiv~·[!OS muito. -

O Sa. MENDEs DE At.~EIDA:-Se ha este prazo 
de 9. annos. que.nii-l_ me _ pance extraord.inario, 
em · ·vista de oútras concessões, nem por isso o 
governo fica de braços ligados , quando - julgar 
conveniente exigir um: servi(:O :snperior ao esti
pulado, est(l. livre;- póde prevenir· um anno antes 
a companhia de qne quer resdndir o contracto. 

O S11. F.I!Rll.U ;-Pagand >tudo quanto e lia tiver, 
ainda que esteja em pes~imo estado. 

_ o -sn.- M~WDES DE ALMEIDA; ~E não' ·acna· õ 
' nol)re deputado que istó e de eiiuidade'? . Eilt~ude· 

que se deve obrigar a companhia a f!/1.zét a . C!)mpt·a. 
de tão grande mnteria.t, pat'8. depois perdêl~; 
sem ter talve~ qu~m o que.'ra c"·'~p,:ar: q,u.a'!';lo 
o governo entendet· ·conveniente rcsern"dtr ·o .ciln, 
traCLo'? ' ~ ~ ... · - . ~~~ · .. 

. ,' .... . ·~ ' ~ :. 1 "': ••. . 

O Sa. F>:a!U.z :-Pague o _material que estiver 
em estado de servir e não· o arl'Uinado. · - .· . 

0 S:a,-M:•:NDES DE ALMEl~-~:-0 notir~. deputado 
sabe -comprehender perfllitamente- que o governo . 
não ha iie receber tudo QWJ a· com·panhia lhe 
apresenta1·, e pelD preço .qqe ella qu·lzer ; ha de 
ser pelo preço que fór razoavel, sendo tudo ava
liado por a_rbitros quando não ebcguo:om a wn 
11-eeordo. Os · int :r esses publicas não solfrerAõ. 

Não poderia· da certo o governo obrigar a· cOm
panhia a ·fazer tamanho dts_po.mclio com õ mate
dai necessarío para este· serv1ço, contractando com 
ella por um praz\) lllllito limitado. Se acaso esti
:v~ssemos _ .em um paiz aonde. semelhantu mate
ru•l pu lesse s~r ~rendido ~em .graves . perdas no 
mo?le•:to em que :t companliia .. nii·> precisas~e 
mats delle, bem; vorêm ntio aconkce assim, o 
nosso paiz não está neste caso. 

O Se; FERRAZ :-D g.werno o.ein quer o~ méios 
de fiseahsação que eu lhe dava .pfllas minhas 
emendas. . . ; · • . 

O SR. lllENDllS DI> ALldEmA :-Estoi. enganaJo o 
nobre deput!ldo : o- governo tem esses meios, a 
porque_ é uma-. part~ ~ontractant~, E! . tanto q,ue 
ba aqu1 uma .commtssao para examtn.ar os va-
pores. · - · · 

O Sa. -FE&B.\z :-E' para examinar todos os va
pores, de qaem quer que sej:io, ·e só'ment~ quanto 
ás machina.s. - · · · ' 

0 Sr.. lli.:NDES DJ;: AL'loi'EI.OA:-Tanto melhor; ~a 
uma commissão que examina o estado de todo~ 
os vapores hrazileiros que_ sahem deste- podo, 
rela.th'amente 9.$ suas m&cbina~, afim de que 
não funecionem estando d«mnificadas.·. -

Ora, se existe isto para todos os vapores; ues-• 
nocessario era apres<:>ntar ._ esta providencia no 
contr~cto, no qual. convinha sómente consignar 
o que não se achasse ja .tão genericamente es
tabelecido ; seria. nté augmentur inutilmente o 
nu.mero das condições. 

O governo t2m meios de obdgar a companhia 
a r~sponder-pelo bom desempenho deste contracto; 
como o demonstra a cono.hção 30, pela qlllll · a 
companhia é obrigada, por qualquer infracção, 
alétn de outra~ penalidades notadas em. varias 
cla.usula<, a pagar lO:OOOS; e finalmente, se ella 
não p11der de~empenhnr o -ccntt·acto,- o governo 
está livre para inuti!lsal-o, e entil.o liem. obP.· 
g>ldo fica n comprar-lhe' t~iio. o _seu· 'materi\11. 

Nesta. parte o contracto vai muito além' dM . 
previsões e dos desejos do nu bre deputado; 

i'llas, se11hores, eu farei ainda moa·· pequeua 
resenha das-vantagens nova~ qu~ se obteve ,por 
·este contracto, para que fique bem elat·o_ que o 
governo não desattendeu .9.0-'-' intgrcs_ses do paiz. 
Em prime_iro lugar· o governo. e· o paiz ganháráo, 
sobre os contr!l(,-tOil anteriot·es, !!- vantagem de 
poder ter commll nicaçõe~ da parte se_ptentrional 
ao hnperio dentro do .espaço. de 3l dtas, o l!lle 
antigamente so se cons~gaia , .em 4-'l e_ 50 dlas, 
e mesm:, mais. . _. . -

O Sa.. J:o'ERRAZ:- Actualmcnte não é" assim. · 
o Stt- MENill~S DE At.i.mi.o ... :--0 vapor Tocan

tins C ce1'to fez umo. via.ge!'l, a ·m~is _ rap_idil, de 
2\). 1/2 ··dias, mCIS _ P-ntão o com me reto ,,ue,%-Oil·se 
de f&lt11. de tempo p·~ra às su.ás cor'res~~dencias, ej;ç. 
_ Outu van\ageul ó que por um _pequeno aug· 

mento de s11bvençilo, de -tres coilto~ e tantas 
mil rei·s, em lugar de serein M viagens do sul 
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$té ao "Rio Grande,. dupliesrio. mensalmente, · c 
estendem-se até .Montevidéo. · 

O SR. F~RIUZ : -O que aproveitamos eom 
~,. . ·- . 

·o· Sn. ~[om>Es DE AL:!o(Eli>A.: -Assim 8eaano5 
em relaçio nilo s6 eom Montel"idéo, como· tam· 
bem com oatros 'po'"O$ daqmrlle lado. 

O Sn. F~;:an.U:- Ainda ~e fos~e até &enoa
Ayres, bem. 

. O S.&. M=~ ri't: AUlEmA.:-Tanto lmpo\1av& 
ir a Bueno~~Ayres eomo a Montevidéo. 

O ~R. BRA..•ml:o :·-Nilo tem raz!lo~· 

O Sn. F&ttRA2 : - Tratamos de vantAgens ao 
commercio : a praea Jc Bucnos-A~res é mais im
portante do que !\ d<~ Montevíd~. 

O Sn. Ba.u~oio :-E a communicaçM do P:~
railli. vem por B)lenos-Ayres. 

o Sn. -Mt:Nt>e:s oE Atlf..:•nA.:-A posição destes 
dous · mercados é tal, qne ~e agnra hs ·alguma 
vantagem .em Javo.r· de Buenos-Ayre<, parece-me 
qu~ para o fntnro será diversRaHente, porqne a 
praça de Monte••idéo ba de vir a ser a mais 
imp<•rtante. . 

Em segr.Lndo . lugar, melhoramos o transporte 
dos .. pe.s~eii\IS, ->tugmoutamos o numeru dos 
pi!Ssageit·os de estado, poJemos utilisar-o.s vapo
res em ca.;o de _guerra . . . 
· O ::)p.. Fe:n:a..z:-Ori., eis as va.nt9.gens todas. 

o Ss. Mt:xna.:a DE ALWEJD.r. :-E o nobre de
putado acha J?OUeo ?I Aléttt dessas vantagens oute· 
>e-se a dimtnuição do preçQ das passagens: .. 

O SR. Ft:&&Az : - Jã estavão diminuidus. 
0 ~s. M&~DES DE At..\r:iiO.~ :- .•. c com tudo, 

a c.ha o nobre deputaoio t]Ue é muiw o augmento 
de 7~)00,~ para as viagens do norte e de S:O:JOS 
para' · as do s ul ? . · 

O 811. FRRR~:- E isso é poueo ~ 
O SR. Me:~nES nE ALllunA. : - Hoje · ãlérn .do 

auxilio do th<'.SOtlr<', o unico interesse da com· 
panhi11 consiste princittalmente no trans~r-te dos 
escravos do oorte, o~ passageiros livres não al>un
dl\o ; mas deixemos tsto e vamos a outro ponto 
quo tem relaQào eom este. Dis15e o nobre dEtpu
t&do qu<J er-a uma immoraUdade o cunsentil'-38 
no transporte de escravos. Ors, senhores, eu . ru:bo . 
esta quo~t.i<> demnsiado importante z•ara ser trata· 
da aasim bto ás claras. • • · 
-o Sn. F~~:nn.u.- O que eu diSE~e · a camara está 

sciente. · 
O SR. M.:..~oES DK ALllEto .• :-Se hilo r,,i o 

nobre deputado quem disse que o transporte de 
escravos era. immoral, fui o nobre deputàdo pela 
Parabyba ; en respondo a ambos. . · 

O Sa. CoaatA 1>.18 NEV2R:- Não dl88e· isso, foi 
cousa dill'orente, . 

o ' Sll. M~Nl)ES DE ALXEilH :- !\fus ao menos 
dis:iie ~ue não era licito, e quanto a mim creio 
que não se põde prohibir esse transporte, é questão 
qu<J nilo tem duvida, as nossas · leis e costumes 
.o autórisão ; o que unicamente se llÕde exigir é 
qu.: esses e~~era vos sejilv benr tnnaãos a· bordó 
e qu~ R1io baja promiscuidade de s exos ;_ ma$ 
isto é cousa differentc, e nunca se poderia cha
mar ímmoral esse transporte e commereio de 
escr!IVos, porque a nação-rem admittido os esera
vo~. o contrario seria eondemoar todo o. com
mareio que enU'.: nba ae faz com eomelbante cspecie 
de propriedade. Ninguem é mais inimigo de tal tnsU
tuiçiio do que oo, mas a lei a permltte, autoa·i-
81\•f\o sou obrigado a ennrormar·m~ e..m ·eua. 

Ha um~ parto do projeeto, Sr. pt·<•8ldon~, a 
que e11 uno posso prestll.r o meu vot.l, e é o art. 

2o, ·que di:z : " · Fiu. supprimída a. parte da côn
dição pritneira t'elati ... a 1\ üençio de po<!erem os 
paquetefl dei:tar dP. entrar uos portos das pro
vindas da Parahyba ·e Rio GrSAde ào Norte. ,. 

Sr. presidente, eu nio. me opponho n .este artigu 
r"'•'ll.le nllo deseje que os vapores entrem nos 
pottc.s · da Parabyba e Rio Grande do Node •..• 

O Sn. H~RIQll &s , -Pois não . pareC-e • . (Ru_o.) 

o Sn. MENDES m: AJ..:MltlD"- : - ••• ~nas nlo poaso 
querer impossíveis (oh! oh! ,·eelamaçi5a) ~ . uem 
mesmo o eont.raeto determina que os vapores não 
enta·ern nesses portos; . elle apenas diz que ~a 
Yftpôl"es . nito entraràõ al!i quando i68() não fór 
po6Si'\"el. · 

(Out>em-se apartts-.) 
Eu, Senhores, tenho aqui uma carta do JÍOrlõ • 

.ta Pat·ahyba, qu" não e feita pela companhia ê 
uma carta ingleza, . e por ella vejo que o numero 
de braças marcsd>&s· neUa, declarando a profull
diàade ÕQsea r<>rto e sua barra n1io permitte 
alli "' entrada de vapores de _700' ou . llOO tonc· 
ladas; e .que tenhão. um maior calado d'agua ••.• 

(Continuilo os apat·tes.) 

0 SR. PRESIDENTE :-Atten~~O I 
O Sa. MEsDES ll& At.KJi:uiA:-Meus senhores o 

gove·rno niio tinha· motivos· alguns particulares 
para nàQ q'aerer que 011 · vapores da- companhia 
aeixassem de entrar :nos :_portos da Pàrallyba e 
d" Rio Grande do Norte, porque o · gov~rno•· nilo 
eonsidera a um~ {lrovincias. como ftlbas · e :a 
outras como ·enteadas, e se o governo ildmittio 
essa condiçno é porque elle attend~u 9.s · cir
cumstaneins ellpectaes . desses portos. · · 

[Proseguem os apartes.) 
O Sn. _PR:t:SIDENT.E :-Attenção I 
O Sa. ?.(O."DES ·DE ALMEIDA.•.:...Ora, "' governo 

estipulou que os vapores entrassem no porto. -das 
Alagóas, proviacia pequena, assim como que ·en· 
tras<em nos da Par11hyba e ·Rto Grande do Norte, 
sendo isso possível:: qual · s_eria a razão? pois a 
provincía àa.~ A!agô!l$ estará mais no et.so ·de 
ser .&ttendida que. IIS outras duas· provineias? ..• 

O Sa . . RsNatQoES·:- E' maLJ fcliz. 
Ó Sa. ~[ENDES D!t ÂJ.lli:;II>A.:-Só Se ~ 8lla Celi

cluade consiste em ter um porto e ba1Ta assu 
_ _profundo~. : que;_J)el;!nittem _sempre a. -.entrada am 

de navios que demandem mafor . calado d'ag114 
que 01 p rtoa 'da P&l'll.byba e Rio Grande _doNorte. 

(Ouoam-se apartQ.) 
Antigamente, meu• aenbore~~, os vapores -da 

companhia podino entrar nes~es dona portos, por
que erio v4SOB pequenos; ma. logo que a COat· 
11.1nhia .atisfaça as obrigações do contraeto iii!IO 
virâ a tornar-se impoo~~~lvel IR«lamaçlSes.) 

Tanto ee prova que nllo houve illtenoões re-
• servadas, pouoo benevolas 'da parte do ~vemo 
em negar a essas províncias o beneficio da en· 
t.-ada doe vapores da companhia em SéU& p.•rt.oa, 
que no oontr-aét.o ae diz: " Eotraráõ, sal"'o se 
não puderem, ou sempre qae puderem... » _ 

O Sa. Coaat.r.. D.&.S NEv.r;;:s: -F. esse .salt>O é 
pouco 'I . 

O Sa. Ml:NDES DI! AI..XElDA. :-Ah I então por
.que es.e artigo é ba:sta.nte claro se deve re· 
jeitar 1 

O SR. BaAs.oto:-A q_uestão toda é por Cliusa do 
·-salvo-que está ahi. . 

o Sa. ~a -Dil Át.XElOA. :-Pola o -saivo- e 
que torna o anígo ·elp.ro, qQe exetue todas as 
duYidaa... . 

(Quum-.te apal'lu.) 
O Sa. PR&SJD:t:sn :-Attençiio ! 
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- 0 Sa. MENDES DE ALKEIDA. :- Quando o g0-
.vern<> teve de deliberar sobre_. este ponto ptvcu
rou certamente infonnaçõe~ das melhores fontes, 
ouvio pe$soas da ·companhia ' e pessoas da ma
rinha, e não VIria concord11do na Rdmissão dessa 
clausula. se acaso não e..-tivesse bem informado. 
. . [Troe<fo· fd apartes.) 

O Sa. Coaa~A. ·DAS NEvES:-Asseguro ao nobre 
deJ,luj.ado que qualquer. dos·,.v.ap<>rü .da compa
nhta póde _entrar no porto da Parahyba. . . 
: Q. Ss. MENDES DE ALli!ElDA ; -0 riobre depu
tado ~~o se persuada que o governo andott nl!ssa 
negocto tão eégo como lhe· parece; :. · : · 

O Sa. COmt.a.,nAil NEVEs:'-0 ·nobre ··d-eputado ·é 
que pensa que n68 somos cégos. . 
· () s... MEsD.ES DE A.L!dt:ll:ii ::.:..Pcn.lõo-me o ·no

b!'ll depul.ado, ma~s é- razoavel. 11creditar que o 
· governo pt'OCut·ou .. tod.as .as informações antes de 
atlmitti.r esse artigo, que es.tuduu " meditou so
~~e ca,da~mf:l das . condições do contraeto em 
dtscudsil!l, de outra sorte faltaria nos ·se~L> d e
veres, o que sem. provas se· .não pútle. admiltír. 

,Sr. presidente, a hora está adtantada e por 
issu ·e11 n!lo .posso ex11minar ti>d~ts essas em~n
das-. que -V. Ex· . . teve a bondade de enviar-me; 
e como talvez .. tenha de faHa.r ainda sobre a ma
teria, sendo natural que ellas s•jii o impressas no 
Jo,-.,.az do Commerc.o, eu me •·.:servarei para 
fallar sobre todas ·em outra occasii\o. . 

Por ora eontiuu'O a · ir votando pelo projecto, 
com excepção do art. 2<>. Tenho terminado. . . 

·A discussão fica · Pdiada p.ela horA. 
Levanta-s.e a· sessão; · 

Ae~ ~o ~a. -t. ~ ele _Agosto 

PRESID~NCU. 00 SR. VIS COlmE 00 ·. li:.i.E~PENDY · 

A' hora do costume fsz-se IÍ chamada; · e a chão-se 
presentes os Srs. Visconde de· Baep en dy, Paula 
C!!-ndido, , Machado, . ~nego- Leal, Luiz Soares, 
D1As- . de Carvalho, . Vtetra ' de . Ma~. Belisario, 
Paula Santos, Horta, Monteiro de -Barros, MeU" 
Franeo.~,-. Livramento,-. Teixeira de Souza, F. Ucta
viáno,. . Titára, .. Caldre - ~ Fião, Sal! os, · Santos e 
Almeida, . -Raposo da Camara , B . lfol't, Bretas, 
!Seára,_ Sá. e Albuguerque, A~sis Rocha, André 
Bastos, Eduardo França, Mendes de .. Almeida, 
barão de M .• roim, ~?es Siql.\~ira, Pae~ Barr~to, 
Ang~lo Ramos, Per.etr& da ::;1Jva . Sott.:a Leão, 
Taqúc'tl, Dutra Rocha, Augu~to Chaves, Carrii.o, 
Bernardes de Gouvêa, Brllsque, Arauj o Jorgd, 
Almeida e Albuquerque, Luiz Araujo, ·e .Jacintho 
de Mendonça ; comparecendo depOis os Sra. Na
buco, Paranbos, secco, Costa ~tachado, Tra
V.$808, Slqneira Queiroz, Paranagui\ e .Cansan
são_; e .iencfo 11 horas o Sr • . presidente declara· 
nito haver sosslo . .POr ratta de. numero legal, e 
quo a ordem do dia para a &e3são de -UI é a 
mciima, t~ndo lugar·a apresent.açio e diséussiÍo de 
t·equl!ri'!lentos na hora competente. 

Sesdo. em -~S -de q.sto 
pnE!Im~NCIA Dó s Íl. viSCÓii»E. DE BUPEXDY 

St.-n:Aat~. -:- .Ez~iii"Áte. -~ Pa1•ecer~ de commt$:. 
sões - Negocws do· Rao Grande do Sul. Dis· 
cwrso do Sr. Jacint'M de 11\fendonçâ.- Suspcn
sll.a d6 qua•-entenas. Dikcu>~sos dos S••s. P aula 
Candi4o, Oandid.o Borges , Mello F ranco, Luiz 
Oa•·los, ministl·~ ·da justiça, G6a Siqueira e. 
Ta_~>a•-~.s . · ·· · · ·· · · 

r· ·A; hora · do êóshune.faz--se~ chamada· e achiio-.se 
p~;es.otee oe, Sre. vi~onde. de B&epj!Ddy, .Paula 

' . Candido, <:ooego Leal, Aralljo Jorge Eduardo 
. Frdnç&_. Cunha, Luiz $Dares, Horta, Bretas, co. 

nego Stlva, Be_rnardes de Gouvé~, Tei"oeira de 
~~. Belisarto. Barreto Pedroso, Paula s antos, 
R tbeJ.ro>, Dutra Rocha, Dias de Canalho Ren
tiques, Pa"~ Ban·eto, &>uza J,eão; Castell~rBranoo 
R~g~~ros, Cart'iio,' barât> de Maroim, Gome; 
Rt~e•ro, Belfort, T1tára • . Sá . e Albu•túerqne. Al
metda e Albuquerque; Ribeiro ·de Aridrala, 1\.fello 
Franco, . Taques, :San~ •.. Sccca, Góes ··sigueirll, 
Pacbeco Jordlo, · Parana"'uá, Angusto .. a e Ohvci.ra, 
Augu~\0 Ch'!-ve_s, · Figue'i'ra de Mall·o, . Rllposu;.da 
Can!ara, · T~•xetra, áe Macedo, Cansansilo Luitll 
e: Stlva "Sobr!nho; "Perei;a. <la Silvo~, Costa )lâ
cbado, Ferretra- de Aguu?-r .•.. Mou~irn de Ban·os, 
Pacca, .Mendes de Afme•da, ·J aClotho de · .. Men- · 
doaça, 'Bar~sn ' d.a Cur•ba; A.-.sis Rocha, P':ua
nhos, B .. mdCJra de - Mello e Souza M<lndcs; · 
. . Cvmparecêrào ·. depois os sr~. F . Oc'tavillDO 
Rodrignes Silv·a, :Luiz Càrlos,-.. 'Seára, .. Vieira d~ 
Mattos~ Alld•·é Bastos, Pàcnew;<an);~lo : R.iimos_. 
Zaehar•a s_, Machado, Corrêt\ . da~-·N· ·ves .• ~ ·Livra
mento, Ar.•ujo . Lima, Fe•'raz; Domiiigues · bih·a · 
T haop h :lo, Santos ~ Almeida; · Y. · .Lisboa, .. Tra: 
,.~sso.~s, Antonio Candidl); Fausto, llrsmdi\o, Ne~ 
btas, Ut·usquc, Fernandes : Vieira·, José Mathias, 
Caldre e Ffão.._ Magalhã.es Castro,. SiqneirÀ Qt~ei-
r oz, CanJ i,Jo ~rges e Nabuco. . . 

Lêm·se e approviío-se as act•1s dos -dias,.-10 e 
17 ·do corrente. · 

Y.la'EDI &NTE 

Um officlo ·do· Sr. ministro. do imperto, ;envíand~ 
c~m . um · ot!ic!o do presidente · ·'da· prnvineia 'do 
Maranhão, a: p~tição <;Ia asoembléa Iegislativ:l da 
mesma pruvtneta, pedmdo: !•, que ·nos :a lumnos 
approvados em todas as materias ·do · lyeé'o dU 
r espect iva capital seja_permitlido ut,atrlcltlartll ll-~e 
nas · academias e faculdades dn impet:io indepen
dent~ de novos exames; 2•, que seja concedido 
ao asylo de Sant:l -Theresa, ·aUI creadr'l, para 
educaçl\o de meninas orphãs e desvalidas, · uma . 
subvenção igU>\1 li que é dada a o estabelecimento .· 
das eduCAnd:tS .do Parã.: 3o finalmente , que as 
apolliCett da dividn p11blica d>< dit11. provineia, emit
t idas pa•·a oecorrer ás despezas cc.m o canal do-. 
A,·apapaby e outt·os mf'lhoramen~os utateriaes, 
te nliilo os mesmos privilegias concedidos jlelas 
leis de' 21 de 011tnbro d e 1848, 'e 2S ·de Outu
bro de 18l8, ás apo!ices das ,Jivid'ls contraliidas · 
pola$ provincias do Rio de Janeiro e _Mltias-Ge
raes.-A' commissão de assembléas rrovinciaes. 
D~ mesmo Sr. ministro, dando as mformações 

por esta oamara s<>llcitadas ácerca do requeri
mento de Manoel José Rodrigues.- A' quem fez a 
requisição. 

D.o Sr- 1° secretario do senado, communicando 
Cl,!le· S. M. lmpérial consent · em varias r~<solu· 
ço~s.-Fica a c.~mara inteirada. . . 

Do mesmo, cobrindo o yrojecto • de . incompa
tibilidades.- Vai a imprir.nr para en trar na ordem 
dos tt·abalhos. 

o Sr. 'F'arrolro elo A.g<&lo•· (polaordem)r
St-. presidente, pelo r egimento da cuo. as pro-~ 
pusiçõ s do senado têm aqui apc•1as duas iiia
cussões: por conseguinte ereio que este pro· 
jec~ . tem de ir ·a · imprimir para en_trnr em · 2a · 
discussiio. · ·E htrétanto,- e..~ntendo clle in11teria tão· 
grave, e di~posições de . tanto alcnnce; me parece 
que ' seda conveniente ouvít·-se ·a ·seu respeito 
u ma com missão da, casa, tanto · mars· quanto nil.o 
foi . elle iniciado aqui. Ao;ho que seria· prudente· 
e acerr.ado que· a eamara tül~ ·de •discntil-o _6 
mandasse.' a uma· de suBS com missões, afim d~ que 
pr ... p:m: o·· trti.~alho e emitta .. o se11 pM"ecer, par.a. 
então, firo:ia.d<>s neste, deliberaTm'>s '' com mais 
conhecimento de.caUBa·· (.4poiado&.) .... _.·; 
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O $a. Gom:s RIREIRO :-E' preciso pól-o de 
quarentena. (Risadas. ;· . 

O Sa. F:ERl<EilU. DE AGuun.: - Ne:-das c:ircum
staneias tauho d~ mandar â mesa um reque~i
mentl) · ~ara que ,, PL'Oje(;to vá á eommislllW de 
constitu1~âo e podel'e'S para o fim que · ~ de 
indic:a,.. 

Creio mesmo. que procedendo dest.tl. maneira 
ptocuro ad!a.ntar a .i.iscas-..ii.o, p.)rq~e . se por v~n · 
tur>< o proJecto Côr n'goTa a unpr1mn·, e depois 
apparecer alguu1 requeriLnent.o no sentido do que 
acabu M . ín<.licar, . hav~1i. maior . delon~a,.- 1?~~
taiíto entendo que antes mesmo de ser 1mpre~so 
o projecto deve ir á oorumis_s~o. para qu~, quando 
esta der o seu ~reeer, seJao ambos 1mpressos 
,,. submettidos ã. discu~silo da ca;a. · 

O Sa. PR&sJDE::iTI;: -Parece-me que se póde 
disp~nsar o r~qnerimento por escripto que acaba 
de indicar o no>bre. deputado, porquanto, o art. 
6tS dn regiJI.lePto : pel]llitte . que gualquor membro 
poSSOA lembfar :oí1tro 'de~tmo dlffer<>nte dllquelle 
que ll mesa der ao expedientt-, dispon.Jo •tue 
neste .caso se e<>nsulte :l. ea11a, " s" siga o 'l ue 
decidir a. voUlçio. '.Apuiados.) 

O SR. FEt~BÚRA 1 E AGUIAR :-Bem ; satisfa
ço-me com iSSQ. 

o Sr. Paula Cantll<1o (1<> secl'l:tal'io) : 
Com quanto ache muito t'azoavel o requerimento 
do nobr.: deptt1.9.uo, como costuma ser tudo quanto 
elle propõe, toda.,.ia t3mhem entendo que e~te 
seu requerimento> nito de~·e prejudicar a. que a 
mesa mMuie j:l imprimir o prujecto vindo do 
senarl.). A gravldllde d~ matena., a solemuidade 
dos debates -}Ue ~em de v.,rsar sobre ~Ua, exig~m 
gue cada ·representante da na.;:'io tenha o pr o
jcc~o impresso p9.1.·a meditar convenientemente 
âcerca das suas disposiçõe;. (Apoiado$.) · 

O Sa. FEitRb:IR~ DE AGun R :- J il corrl3 impresso; 
eu o tenho, e todos o têm. 
AL~uss S~;::-<HOREs: -Eu não, eu não. 
O ::;a, Du1.·M R"ou.-. :-Não póde deixar de ser 

iropres$o. 
Conl!ultadn ll eamara a este respeUo, decide-se 

que vã o projecto A commis,ão de c:mstitulç§o, 
sam prejui.zo lia impressão. • 

O Sa. FERRf.UA. FRAXf.'-'- : - Nós da opposição 
liberAl votamos contra a idéa de ir á com-
missão. · 

O Sa. Fi:RRA.Z :-Eu votei a favor. 
O SR. GO)[ES RteE l!IO :-E eu tambem. 
O Sa. PARAXAGC.'.:-Está de q ua•·entena. (Ri-. 

S4das .: 

O SR. JA.CL'-'THO DE ME~DOXÇA : - Sr. presidente 
estú. . na ordom do .lia um requerimento sobre o 
qual tenho de fallar: pedia a V. Ex que o 
déaae em primeiro iugar para a o.liscttssiio, quando 
não pedirei até uma urgencia. 

O Sn. PnEsrutxTF: :-Satisfarei ao n obt·e depu· 
tado. 

· Continúa · a leitura do expediente. 
Oftlcio olo Sr. Christiano Benedicto Ottoni, 

c:omro~.tnicaudo que o Sr. Thcophilo Ottoni. C<.)n
vjdado a tomar. assento n.esla. camara, não se 

· acha na eórte, ii1>1S ",que está. a chegar.-A' com-· 
miss:io de conitituiçtio e pod~res. 

DI) Sr. deputado José AscellS9 da Costa Fer
reil'SJ., cummullicahdo que não pôde c:omparecer 
por esses dias lu ses.·ôr.s desta. camar~t por haver 
fa.llecido sua mlii.-Yandou-:.e d.sanojar. 

Do Sr •. deputado Domingos J"sé NogueiraJygua
ribe, communican<:l•> que havendo chegado a esta 
eôrt.eno .dia 9 <lo corr~ute, ~não lhe tendo sido pog. 
sivel vh· toma•·· assento . nesta camara, por h aver 

sido conduzido, por ordem do governo, para à 
ilha de !'daricâ, e dalli para o lazaret.o da Jn· 
rujnba, ped~ por isso alg11ma pro'\'tlieneia .a esta 
c:•mara para poder · -vir ' toJnar $.:1St'nto.- Va.i. com 
urg~nciA. A commi.ssão d>Fwastituição e podere&. 

:Silo julgados objeetos de deliberarão e vão. ·a 
hupl'imir para entrar. na ordem dos ·trabalhos, 
os seguint.es projeetos : . , 

n A. sociedade dos artifl.ces · da p1·ovincia d11 
Bahill, .cujo lim é o soccorro aos seus respectivos 
socios quando cabem na iudigeuda, .e em o.liversae 
~utl'l\S. -ckcumstancias da vi!la, obteve da ll6sem· 
bléa provincial da mesma PI;'OVincia a C!Jneessilo 
d., lotel'i>~.S, e ora pretende a lSençii:o dos 1mpostoe 
gen•e& <JUe sobre as · lot.et-ias Stl cobrão. .A com~ . 
missão oe fazenda attentando pa1·a o fim e u~i
liliade ele tal sociedade, A vista do attet>tado d~ 
pr~sident.e da respecti VIl província, é de part:!:er 
que se delb'll ã mesma sociedade com a &dopção 
do seguinte l'roject.o: 

" .Ao. assembléa geral legislativa resol.ve: 
" Art. !." As loterias concedidas pela usembléa 

l~gislati va da ·provincia da Bahia â sociedade 
dos artífices de. :ne3ma provineia fieão Isentas de 
qttaesqne r im}.JO~t.os gera.:s, e:>tcepto O· sello. tlJto. 

" Art. 2.o Fieão revogadas ss disposições e tn 
contrario. · · . 

<t Paço da camara dos deput ados, em 16 . de 
Agosto d•J 18.'\5. - Silva Fel'I'CU.-D. de ~o'z.ua 
Lelt.o.n 

" A commissão· de madnha e guerra examinou 
os requerimentos de diver,;os cirurgiõe~ do corpo 
d~ saude •la 9.J.·mada imperial, pedindo que se 
lhes faca ex~ensbra a instituição do monte-pio de 
que gozito os demais ofilciaes. 

K A informação· do· chefe de esquadra · encarre
gado do quartel general da marinh:t, e do de~
emlJargador procurador da corôa e sobel'a.n1a 
nacional, a.bonão a justiça dos r equerentes. 

" Não lhés podf.'lldo deferir o. governo por ca-
r<cer a reelamaeno de medidll: legislativa, re
metteu os .requerimentos· todos para a ea.maR . 
dos depQtados. . . · 

• Nos relatorio~ passados fez ainda o respectivo. 
ministro da marinha algum &a considerações apoia.n~· 
du a ··preteução -dos ·-meneionadus cirUrgi~. · 

« Cunsidera.nuo a commissão que todas II.S ra
zões milítão em -favor dos requerentes, não hesita, 
em propõr é. consideração da eamara o seguint9 
projecto de lei-: : · 

" A ~ssembléa. geral legislativa resQlve : 
« Art. L• Os cirurgiões do corpo de ·saude · da 

a1-mada imperial tém direito a. serem comprt!hen-' 
didos .como :os·· demais · olll.ciaes no monte-p io dll 
marinha, fazendo-se e:r.t.en8ivo âs suas familia11 
os mesmos direitOs que forão con ferido,; a estes.· 

« Art. 2.' Os 1·eferidoll cirureiões J everáõ co~- · 
tribuil· para o referidn monte-~io da marinba, 
desde 83 épocas de euas admissoe" ao ·res pectivo 
C<lrpo de saude cr~ado pelo decreto· n. 7tiS · de 24 
de Abril de 1~1. 

H Art. $.• O.< cirurgiõeS que já tiverem p r een-. 
chido ~ ann••S de serviço, .ou que não qUJzerem 
ser comprebendidos I>Or lhes faltar . pouco ie:npo 
para o com pleLnento. <tos ~ annos exigidos, uão 
serlto · contempltldos ·no. moat~pio e gozar.áõ das, 
disposições anteriormente · estabelecidas • . · · 

ft Art. 4.• Ficão revogadkB as disposições etll. 
coMra.rio. · 

« Paço da camarà, em 29 de Maio de 1855.
Pereira da Silt>a.-A. C. Secú·a. " 

.. Maooel José l'ei:r.eira Barbos&,.Jilbo, sobrinho 
e herdeiro de Josê e Jo~o · Teixeira Bar bosa, 

· tendo 1·e.querido a esta camarn ·O .pagameniQ de: 
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t.;,():'ís:?S~f:O úc que lhe é devedora a razeuda 
llaclonal, seg.mdo con~ "<!os aut.?s originaes que 
juntou a o S•'U r equerJmento, e na<> havendo stdo 
attendido porque foi · rejeitada uma resolução 
(n. 12S de 1853) que a commissão de orçamento 
off"erecêm em Agosto de 18ã3 mandando l'ealis:n 
aquelle pagamento, requereu de novo ~stc anno 

l. ,. c:mettida. pelo Dr. Fiaes ao gover11o provisorio 
· nnturalmente arehivada na sec:-etariu t.lo mesmo 

govcrl)(>, COmi) pedia o interesse do tbcsouro ·pu-

:a esiR cama1-a, fazendo '\'Cr que tal paj::amento 
niio lhe póda ser negado. 

" A cQmmissão de or~amento, reconhecendo 
achar-se verificada a responsabilidade da fazenda 
publica, e n sobeja razão com <JUe o .peticionaria 
•·equc~ tal pagamento, pois c fóra de todn n 
du,;dn que ns sommas que o peticionaria re
clama e1·ào propriedada de seu pai e tio, foriio 
tit-adas do engenho destes nn época dn ~11errn 
da indepcndeueia da Bahia l!elo general que 
c:ommandaYa o exercito brnziletro, e po1· este e 
pelo :;:ovcrno bra.zi.leiro empregadas na maior 
pnte <hlS dcspezas daquella gnena: c attendendo 

11. qWinto el!e allega, ·c ás rnzõ&S dadas pela com
missão de o~çnmento no ~u pareeet·. (n 128 da 
18õ1l), jul~tn que se deve deferir a J:lretençno do 
refeddo Mnooel José Teixeim Barbosa, e por 
isso oíterece a seguinte t·esolnçiio, que é a mesma 
offerecida .em 1Sô1:!: 

a A assemblóil g~ral legislativa resolve: 
- " Artigo unico. O governo fica autorisado a 
pagar a Manoel Josó Teixeira Barbosa a quantia 
de 15(1:7S25-l5ú; importancia da senten~a qne 
obteve contra ·n fazenda publicn, pam o que po
~erà emittir npolíces pelo prt;ço do met·cado, caso 
11ão h o1ja no anno em qLul fize1· Bsse pagamento 
sobt·as da receita de que possa lanc;.ar mito ; re
vugadas quaesquer disposi~ões e!n contrat'io. 

" Palacio à a cam:na, 4 d~ Agosto . de 185:í. -
CaT'Itel,·o llc:· Cump·os.-:-F. de Pa~•!a Scmtos. » · 

n Discordo <ln C011Chls:io do parecei' de meus 
iltustrcs coll~gas da 1• commissi\o de orçamento, 
J>Ol' ser minha opinião quo Manoel José T~ixelra 
Barbosa carece d~ direito pam pedir a rcstitulçl'io 
dn quantia de 150:7825~50 que o thc.>ouro pu- . 
bliCQ nncionnl dedn a José c João Teixeira Bar-
bosa.- . 

" Funclo essa opinião na renuncia feita pelos 
refer idos Josó c João Teixeim Barbos..~, e . em 
íavot· da fnzendn nacionnl, das quantias que lhe 
perteneii!o c for1io gnstas on applicadas no trium- · 
pho dn indc~ndcncin do in1perio e com o exer
cito libertador na pro,'iucia dll Bahia. 

" Conseguintementc corre-mo o dever de e:<:po1· 
:·L camnra os motiYos pelos quacs ncred!t..l nn
quella rcnunci:~, embora niio tenha sido e lia jul
gnoln fcltn em de,· ida fónun pelo poder judicinrio 
do imp crio. 

" O so,·crno pro\'iso•·io, em fins do nnno de 
1$23 ordenou no Dr. juiz de fóra J.uiz Paulo de 
At·oujo Bastos, hoje Yisconde de Fíacs, q11e fosso 
Uquldor ll import•\ncia das quD.ntias acbadi\S nos 
engenhos dos Tcixcirns Barbosns, e npplica.ttns 
ú manutenção do exercito libertador. · 

11 Não podendo o refel'ido juiz cumprir pessoal
mente essa. ordem de governo pt-ovisorio, com
Jnissiollou pam t~l diligcncia o atlvoga.do Dr. Luiz 
da FranÇa de Atalwde Moscoso, como era pratica 
naquelle tempo quàndo o}uiz se Achava muito 
attu-efado com os afazeres-de seu cargo. 

« Em cumprimento desta disposição· dirigio-se 
o supramencionado Dr. Moscoso aos engenhos de 
.lose e João Teixeira Barbosa, c qllet·cndo dn\· 
conta da sua incumbencia, elles lhe declarúrão 
ser uma superfluidade a liquidação das quantiM 
tiradns de suas propt'iedades, porque :ts não pre
tA!ndiiio ped1r ao governo em razão de se dareDl 
por mUlto satisfeitos de haver - por tal fórma 
contribuído para triumpho da enu;;a do B1·azil. 

.. Tomada cssl\ declaroção pelo respectivo es· 
crivão que acompanhou a d iligencia, foi clln 

TOliO I. 

11ico. · ·-
" Es5n renuncia soll!mnementc féila explica a 

crençtt geral ua província ela Bahia de que os 
Teixcirns Barbosas havião praticado um act~ 
digno. <!-c louvor, não reclamando a r~stituição 
de qu~ntins_ a que tinhão indispensavel direito, 
e havilio tão poderosamente concorrido para· o 
~rium-pbo da grande causa da indcpcndencin do . 
1mpeno. 

" Semelhante eren~a subsistio a~ á ·mort~ do 
ultimo desses cidadãos (t8:3G), pois que nenhum acto · 
foi prllticado por ellcs que revelasse animo delibe
rado de. contrariar o seu pro')osito de 1!)2;j nem 
mesmo guard:n-ão elles a l'es'peito reserva 'al"u
ma , pois que em suas co nver-sns nfanavão~se 
desse neto meritori~ e de - bav.et:.~c:. uma prova 
de amtrode _ no p:u_z e1n. que sem pro- vivêrito e 
onde adqulnrào a. 1mmensa fortuna · de· que ero.. 
pequP.nn parte n que· se havia applieado a nla
nutcnção do exc1·ci\o liberUldor. · 

« Logo npós do fllllecimento desses illustres 
cidadãos ilt>a7) , o seu hCTdeiro entendeu-se con1 
dlrelt.o a pedü· a restitwc.ão da quantia supro
ll!e~c•_onnda, c paro. isso recorreu ao- poder ju
dtcLano. 

'' Offerccida p~lo de~embargador proeumdor ·da 
corôa como materia de emb,trgos a l·euuncia su
p\'l\m'lncion'lda, nno pôde ser oiferecido {t. consitle
mçiio ·do tribunal do commercio o documento qllO 
existia na secrctat·ia do governo, c foi della des
encaminhnllO por cit·eumstancins que não posso 
exnolinnr. . 

« Entretanto j1mtou-se aos autos o o:lapoiment.o . 
d·.:; visconde de Fines. e esse depoimento t·eve
lav'! a n\tu.rcza do do~umBnto desencunli~hadc>, 
e ntnda nuus os termos €m que 03 Tclll.eiras 
Bot·bosas se exprimirão, não só parn com o Dr. 
M:oscoso, como posteriormente pm·a com o pro
p:io visconde de Fines. 

« O peticionaria, llOr seu advogado, não con- · 
test.fl _os factos verificados com esse . depoimento, 
e l tmttou-se a defender-se com a allegação de 
quo tal renunci:\ não se achava n os tcnnos da 
Ord. li v. -1• • . tit. 62, e a.h-tn·â de 2;) de Janeiro 
de liii:•, como so se tratasse de uma doação quo 
devesse ser insinuada. · 

" O r esultado da discussão c a nalurP.~a <las 
provns produzidas 11conselháriio n l'elaçào revi
som n. condcmnar a fazenda nacional J:Or não 
t~1· P.lla olferccido prova que tivesse o caL'llcter 
do procedencia indispcnsn,·el para se crer feita 
em devida fórmn a renuncia a que se socconin 
a fazenda nacional pa1-n esquivm·-~o ao paga-
mento pedido pelo pet1cionario. . . 

" Com e~c julgado o peticiollario se dirigio 
no tbcsouro para hnvcr o pagamento da quan
tia j:'L mencionada, e o thesouru reme! teu ao corpo 
legislativo, apoiado na previdente lei d e 2! Cle 
Outubro de 1$32, que · deixa ao 111esmo corpó 
legislativo o direito do rcconsidernr o examinar 
os fundamentos dos julgados des$n o1·dem. 

<< Em vista do exposto ti eYidcnte : 
«·1-• Que José c João Teixeira Barbosa renun

ciárão muito solemnemente ao direito quo linh~o 
para haver do thesouro a quantia de 150:73211-IDOII •. 

« 2.• Quo o documento que continha essa :re-
n •mcia foi extraviado ignorando-se a maneira 
por que se dou tal extravio. . 

"8.• Que em consequencia desse .extra"io o poder 
judiciario se vio na necessidade de eondemnar a · 
fazenda publica, pois que . ·C! depoimtln~ de ~ma 
só testemunha, embora o ma1s conclud_ente e digno 
de ft!, não podia determinar ~ma preteução que 
j ulgasse a fazenda J!Ublicn di~pcnsll d_!l da _re~ti
tuição do que deYla n Jose e Jono Tetxeu a 
D:trbosa. 

1() 
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lMi SESSAO 1m 18 DE 'AGOSTO HE 1855 
« Se c~ses corollarios se dedu~~m do exposro 

dos Cactos quo se achão pro,,ados em iiUtos ori
gin aes, mo parece que tenlio rn.zuo p~lríl nio acom
panhar o~ meus illnstres collegns em suas con
clusões, e parn pnnsar da uma maneiro< dh•ersa 
acerca da justiça qua assiste em ~ua cpiniiio ao 
pellcjonario. 

« Xem se diga que a camara dos Srs. depu
ta dos está. obri!!;nda a dirigiL"-se pela mesma fôrma 
porque se dirigío o poder j udíciario e o não 
considerar a Yenuucia como feita em devida·fÔL"· 
tna, pois que entiio pedirei licença pa1·a obser- ' 
var não e,;tnr o c<n·po legislativ~ adstricto a 
tomar para demente de suns conYicç0es e base 
d.e suas delibe,·ações provas testcmu.uhacs ou do· 
<mmenta.es revestidas de circumstancias determi· 
nadas po1· leis , porque se convem !lo poder 1 

jndiciario a restri~ção doa el~mentos da sua 
convic~ão, não pôde isso confurmar-s~ com 
a g~andeza dll mandllto dos representantes da 
naçao . 

-n Desenvolw:lldo os fundamentos d:1 minh" opi
llÍ lo não pretendo diminui L" o mcrlto do pa1·ecer 
que não pude subscrever e tcollo sómeutc em 
vista j LLStiflcar-me de recusar meu voto no poga
mento de uma divida que não reconheço c que 
meus illnstres eoHegns se :1dmh·:io d<> não sc1· 
ainda paga, seguramente porque não conside1·fio 
a questã•l debaixo do pauto de '"ista. etn que a 
<>ffer~o ã considera>lão da camara. 

· " Paço da camara, S de Agosto de IS::í5. - Jos<f 
AntOllio Sa)·ah;a. » 

E" ~pprovado o seguinte parecei': 
" O conselha da nova clllpresa lyrica propí3c·se 

~ edifiear um theatro lrrico, no lugat· mais ada- ' 
ptado que pnrn. tal fim se descobrir no muni
cí-pio d:t c<)rte, no prnzo do 3 annos. 

.,< Pm·n attingir este objecto c fim, off.:rec~dous 
tn·Qjectos de 'contt·acto. 

<i Pelo 1" obriga-se a cdifica~· o referido thea· 
tro e entL·egal-o ao goYeL·no depois de 8 annos, 
contados da clata de sua abertura' mediante a 
~mortizaçiio annual do custo de sua consa·uc~ào 
na razão de S:OOO$ (termo m!l.~imo), feita C•1nforme 
o mesmo governo julgaL" cunvenientc, e o juro de 
,r>% do mesmo custo, deduzhbs ns qu~ntias amor
tizadn.s, ficando tambem n seu cargo n. nlanu
tenção de cspect:\culos 1~-rícos, sem Slll>siclio algutn 
eom artistas d!L maior nomeadi\. 

"Pt'lo 2•, obriga-se n edific;u· o mesmo thM· 
tro, consen·ando sua propt•it>dni.lo o domínio , e 
d:!ndo-se-lhe unicamente: Jo. o _prh·i!cgio exclusivo 
por 10 nnnos: 2•, o jnt·o de :.> % do capit\ll em
pregado em t:ll cJ.Hica~i:lo durante { nnnos con
tados d:~. dnt:1. da aoet·tura do mesmo th~atro e 
com igual obrigação, como no primeiro projeclo 
dfi! manutenção de cspectaculos lyricos sen1 al· 
gum subsidio. 

« Ainda mais pL·opõe-se n mesmo. empresa 11. 
manter espectacu1os no theatro Lyrico Flumi
nense, findo o t~mpo da actue.l empresa que o 
administra, -nté a abertura do novo th~atro sem 
subsidio algum. · 

<( l)iilerindo estes l?rojectos dos anteriores a qtte 
se refere o relatorro do mit:isreda do imperio 
parn que a commissão de commercio, industria e 
artes possa emittir seu juizo sobre tal pr<:tcnção, 
precisa d<:l informações do governo sobre $ua 1 
utilidade e con>eniencia. da adopção de algum-j 
dos mesmos projectos, o que requer. 

St~la das commissões , . 1S de Ago5to de 'ISi:i5 - 1 
.Siltq Fe>Ta.;-.-Almeíd~ e Alúu7u~rque. » 

1 
L~-se e é remettida á eommissão de poderes a 

segu.inte indice.~ão : 

· (( Indico que seja convidada n. tomnr as;ento I 
pela pi"O'"incin de :tlfina;; Ge1-aes o S1·. Christiano Ot-

toui, supplcnte pela mesma província , que se 
aclln nn c•kte.-B. A. de M. Taques.» 

O Sa. Pn~<siot::srE :,.:..O Sr .. depu.tado Tit:l.ra sab
oado p~ssaclo pedio urgenc.i!l paro ler um re
q uerimcnto. Y•;u eonsult!!.t' á camara a esse res· 
peito. 

Consultada a camara, approva a urgeneía, e 
em seguida 1.1-sc e npprOYa-se o seguinte rcq~c
t•inwnto: 

<( ~equeil"o q_ue se p~0ão ao governo os papeis 
t·elntl\"05 ao liJnSte de contas entre as thesoura
rias de bzendn e proYínoíal das Alngôas, sobre 
qae pcdio informa~õcs no anno passn.dC> â com
miss:1o de fazenda e orçamento. 

« Paço da cnmnm dos deputados, 11 de Agosto 
de 18:>5.-Sil~:a Titá;·a. » 

O Sn. Lrvn.uu;:~To pede urgencia pn;·n ler dous 
projecws. 

App1·ov.:uia. a u•·gcncia, Yào ã mesa, lóm-se, 
siio julgl\dos olljecto5 do deliberaçüo e viio íl im
prinJir para entrar n:\ ordem dos trabalhos os 
seguintes projecto;: 

« A asscmblén gemi legislntiva l'CSolvo' 
" Artigo unico. A província de SantiL Cntltnrina 

mandar:\ á representação nacional dQU~' deputa
dos nas legislatnrns seguintes; revogad,ts as dis
posições Etn contrario. 

« Paço dn. cam~ra dos df!putado.>, 17 de Ago3to 
de 1S;)õ.-J. A. do Lú;,·ar-~ento. ~ 

" A a.>scmbl.:a geral legisla.Liva. rcsol v e : 
" At·t . 1.• O governo e autorisndo: 
<( Si 1." A mandar orçm· as despezas necessatins 

para facilitar a. nnveg,lçiío entre as diversas la· 
guas no sul elo rio Tub::triio. 

«Si 2.• ·A fazer as deapezas necessa1·i:Js com o 
exame sclentifico das minas de carvii.o de pedra 
c forro existentes no município da Laguna, afim 
de ~onllecet:-se a qualidade c quantld~de desses 
mincraes ; podendo no caso de serem esses exa
mes !a,•ora\·eig, promovei" desde logo a or!!:ani
snção de uma compnnhin para Slt!t edtacçao c 
apro..-eitametlto. 

" $.• A. estabelecer na cidade de S. FmnciscCl 
do Sul uma alf::..naega. o~ mesa do eonsulado, 
como julgat• ms.is con"l""eniente. 

" Art: 2. • F icà(l rC\'ogn.das as disposiçues em 
COUIL"nl"U). • 

<( Paç1 dn. camat·,~ dos dcputad,~s, 11 de Agost() 
d<:llS.J.j,-J . .4. do Li~·J•ame~!lo.-D1·. Valle Caldre 
e Fiao." 

O Sn. T.>Qt:Es pede c obtém urgencin pat·a apre
sentar á camara o seg11inte pt·ojeeto, que e jul
gado ol>jecto de dtlibet"ll'"uo. c vai a intprímir 
para entrar tlt\ ot·àcut dos trnllalhos: 

" A nssembléa geral legislativa rnsolvc: 
" At·tigo nnlco. FidLo sujeitos o\ di$posiçâ_o pen:~-1 

do art. l)n da lei da S de OutubL'O de 1~ os 
q_ue fabricarem ou dolosan1ente iutro<luzire~ na 
cU"culação quaesquer títulos ou papei~ dfl crédito 
Cals_ os de estabelecimento~ nutorisadoô pelo gove1·no. 
asszm como os que falsifiCarem os Yerdadeiros ; 
re\·ogad::~s as disposí<;ões em Co.>ntrario. 

" PaÇo da camara dos deputados, 17 de Agosto 
de 1855.-B. A. de M . Taques.» 

SEGOCIOS DO rttO GnANDil 

Continita. a discussão do requerimento do Sr. Can
sansão sçbra negocias do Rio Grande do Sul. 

.. O Sr. -Tacln tho do 1\Xcnd.ono;,a:-Sr. pre
s:dcnt.e, rcle,·em-me V. Ex;. e a enrua.ra que clL 
volte a tt-ut-o.r dos n~gocios da pl"Ovincia do Bio 
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SESSÃO El\1 18 I)E AGO::TO I>E l::i55 U7 

Grando do Sul. Pens~vn ter jil sotisfeito o meu 1 O Sn.:B tmSQUE dá um aparte que n;io O\<Timos. 
dever quando ;na . ausencin do digno ex-pr~s\dente \ O Stl. J .•cisTuo n::: MRXDOS~A:-Eu .i<• disse o.o 
daquella pronnc1n, e etn resposta á~ lOJUstas n obre deputado que essa p.'lla.vra foi tomado. on 
.accusaçoos qu() lhe forlto feitas, enliiti com o - sua mais lata uecep~ão, c não no sentido legal; 
assento da mais profunda convicção o meu juizo ·o digno ex-presidente :referio um facto · que o 
sobre a suo, administ~ção; mas o nobre d~pu- nobre deputado confessou -quando disso que s•J 
tado que fo! o uWmo n. !allal' sob1:c este reque- i ba,·in ímmornlidade em se derr:un11.r un\ pouco 
rimento chamou-me p elo meu. propr1o nome outrn 1

1 
de ouro entr& a pObrez:~, lambem a hüvia ctn 

·vez. no debate, e cu oeudo no se\t chllnlado. ~· ser o poder quem escre~esse com set<1W01wio aedo 
uma dis~ussiio s(>brc novos pontos que eu ·nno l os candidatos. · . 
provoq\\ei, u1as que nceito~ c á qual ·deseju1·ia_ d:tt" •

1 

M:as . s enhores. scrâ e"acto que foi 0 dedo do 
~ dnria, amplo desenvolvlmen t.), so o ~ruo r de pode2· quem designou os-ca ndidatos de l&r2? Nii:o 
nbusnr da paciencia da camnra me não obn- sd se, ql\nndo adormecidas as ~ab•ües, a r azlio 
~se n trotar muito perfunctoriamente de alguns so pude\· pronunciar livremente, p oderá a1,ucm 
des.;;cs .pOntos. que .serão mdh~r desenvolvidos dize\· semelhante cousa. E ' _ v erdade que 0° -pri· 
-pelo nobre deputado pelas Alngo:~s pnr~ n>o oe- m eiro vice-presidente da J?l'Odncia do l{io Grande 
cupnr \\m pou~> m nia com .o? . que mo dtzem res· do Sul estava em e:tercic•o qnando s a procedell 

_pe1lo e o. 1neu s amiqos p <lhltcos- - . ú. eleit-li() primaria de 18'>2; mas esse vic"e-prc-
- _o honrado <idputa.uo a. quem_ rcs~ondo dtsse- sittento era o eleito de 1St5, de ·1817 e .de l t<!O ; 
no.; que se tin)ln conservado sLlen~10so, e nel)l e demais, a sua exclusão tão aeit~tosamcnte d e-
romperia o seu silen cio so ltle n_ãq_ p:~reccsse c rc tacl.t não podia deixar de desafiar novas sym-
~h:t-ir uma _injuria en1 uma propostçnq que clle p athins em npoio de sua cnndiuntura, po1·que era. 
nffirmn. t~r onddo no n~hre ex-pre.>ldent<J li o umn · cxclasüo por d~mnis inj11sta; e nem na tcrm 
i~io Grande do. Sul, o é a s~gu_inte' - ~oi t <h' cbssicn da g~nerosldade c do cnyalhciris:no se 
dito nqu.cllc ex-presidente que hnbn ll1'gn•do _:a podia to!era1· impunemente um decreto· de ostr~~ 
provinein do ll.io Grande do Sul . d<~ dc_gl:nu:'Çil.O cismo Cllntra quem tinha. por seu tnlento e por 
moral em que se Mh11va.-De _umn tal 1n~unn o seus sorviccs bem m erecido da prOTincit:~. 
n obre dcputt:do me tez compl•ce, e por Jssomc - .Mas, St·. pt·esidcnte, en supponho que o not..re 
_vejo na obrignção de defender n ambos os Mcl.l· deputauo apenns comtncttcu nestas accusaçücs um 
sados. · . anachronisn1 o ; creio quo infimncla d o poder nns 

Sr. presidente, procurL>i no . dis<:m·so ~o. n obr e ele ições h:1. quando . os dominadores do dis prc-
_dcputndo pelas Alagôns upl:l ta~ propos•ç:>o, pro. glo pel:t imprensa que os empregados publicG:; 
curei ve1• se elo qllo olle tmha d1to se :pod!'!_ t1rnr usttio no caso de sirnplices caixeiros, que niio 
semelh!IQtc conclusão; nmla encontre1; nao me podem ter vontade, nem pronuncinmento, que 
1·eco1·do mesmo de a tct·ouv!do, nHlS posso afiançar não seja no ~ntido da vontado do go\"crno •..• 
no illustrc orauo1· n quem respondo, que se o 0 5 B c\ 
ox-preoidentc do Rio Granclo faltou e~n degra- n, at:SQUE t\ um npnrtc que não OI\· 
õa~to moral, não () fez senão con~o ue um-ex- ''i!l\O$. 
t 1·emo q,ue clle proeuron ~mpre entar -... O Sr. . . h cr:<'tuo DI: 1\Ú::-:oox-;,\. : - • . • <lesigna-

lt · - ç~o do candichlios pt!lo p0lte1· dá-so qua:ldO \lm 
O Sn. Baus~m; : - A.ppc o parn a consclenCll\ presidente ele provincia t•ccommenda nas pt·o-

.da catnnra, prias listas t•emcttidas ãs inllucncill:> cl eiloracs 
· o Sn. J Aci><THO DL: lli~>:>DoxçA: - Ent tod(!~ "os os candidatos o ns rubrica. (Apoiados.) 

-documento.; olll.cines, en• .seus relatori~s an~el'io~ Sr. p t·esidento, n este, pontú cu nppcllo do ven-
\'O$," naquclle com que entregou a p_r~Sldenc_Hl uo cedot· de 1~~ para o ...-cncido de 18!0; dí:;n o 
-vice-pt·esident.e que está em exenac1o, em s.cn nobro deputado se por ventur a nn ultima elci-
-discurso C di[!JlO ex-presid~ntc dlz quo ·procU\"011 oji!O hOl\\"C !I infiucncia do poder que hOUYO 
$empre poY u'ó>n politic~ imp:~rclnl chnm~~· toilos em l S.J.I). -
os merecimentos. npro\-cJIM tod•1~ r.s dcdJeJlÇÕCS, o. sn. Br..usQcJ> : - Uouv~. 
iJtteressar n. todos na c[).usa pubttca paro. que o 
~xclnsivo d,:,1ninio de uns nf;.o produzisse o l'c
scntim()ntll, ou o indi!X""renti~mo de ou~ros ; ·,o 
indiffercntismo, senhores, qt\e e n pcrv~rsuo mtl;s 
}lel'!_S'CSil do pntriotism~, Q n vcrdndcn·n dcg~.·a
óaçao moral d l'l u\1\ llQ'O· 

Se -pois o nobre deputn~o f111lon ctn dcgrndat;iio 
moral, n:i~ flli nem pod1n se-r scnuo neste sen
tido. (Apoi<tàos.) 

O Sn. DncsqiJE tl1\ um np~1· tc que nliv ou
vimos. 

O Sn. -J.,crx·1·no Dl> MR:svox•:A: -· M~s o nobre 
deputado niio· puderA clizcr que lm, n:>o j•\ nesse 
discurso n qno se rcfcrlo, mas em todos os do· 
cumentos que deve tor compuls!tdo, cn~tsn que o 
autorise n pcn=r de scm~lfinnto mane1rn. 
- A outrn injut"ia lançadll sobre n provinciv. do 
Rio Grande do Sul íoi o dígno cx·presidcnte <:la
'queiln província ter d~~ que tini!~ havido grande 
immornlidadr. nas ele•çoes de l s;:i2, c que o veto 
'de eleitor- r io·(lrandense tinha sido corrompido. 
Nastn accusação ha, permi.tta-rne o_ n obre depu
ttldó que 1h'o dign, pouca generos.dadc; <la sna 
parte, bastn saber-se que o S1·. e~-prestdcnte do 
Rio G-t·nnde tomou ~ pnlavrn -e!e1tor- ou a sua 
·accepção mais lata, e quo o nobre dei>utado, 
para poder fazer a sua accusa~1o, te'l"c âe ser
-vir-se do- sentido leg~l ;· o digno ex-presjdente 
.sem Juvidn se r~feno ao ,-otante, e nao no 
eleitor, eom a. qno.\ifi.ea-;~o qne n lei exige.~· .' ' 

O Sn. JAc;:-:rHO DJ,; 1\IJ~:<IlO~Co\ :- . .. ::\ega o no
bre d<:putndo qunlquer do! factos que ienbo rc
fcl"i,lo •t 

O Sn. Dnc~•lln;:- A qu·~st:io s .cn\ do 1nais oa 
'lllCnOS intli\Cl\cin. 

O Sr:. J.\<:l~TIIO DI·: :11~>:-:r>oxç.~ : -Sr. prcsit!entc, 
ao so tl'lltnsso unicamente de um indiYit1uo, cn 
n iio _me julgat-in U I\ obri!Jn~io Jo fnzcr es~ t~
ílcxoea; mas como se d1ssc que c1·o. uma mJurta 
lnnçalln sobre n prov-in~in do Rio Grande do Snl, 
e nl\ qut\1 so u1c nuribull·n compltci<lade, en
tondi que oro do meu rigoroso deYer explicnr-me 
e def'cnder-mo ; é is&o que tanho feito. 

V é além disto o nobre deputado que a este res~ 
peito tenho seguido em parte o seu conselho ; 
d isse alguma cousa como o nobre depntado me 
pedio que :fl~csse, mas n~o o di:>_se balxinho.por
quo nl1o gosto de mexemos; dtsse-o bem c1a.ro 
e bem alto, niío .só ao hon:rndo ex-presidente ~a 
província do Rio Grande do Sul, como _ao pa2z 
inteiro c penso procedendo d est.a manen·a, nao 
ter de~obedeeidÓ :io pedido do nobre deputado. 

O Sn. BntsQUE di um nparte que não ot1-
vimos. 

o Sn J.,-::J~>no - nn ME..,.nol\c.~ : -o nobre de
putn·io ·pensa que o Sr. Cansãnsão de Sinimbú 
em seu díscnrso teve unicamente tJOT fim faz~r 
o .. elogio dn sua propri:~. administração o uccusa<;ao 
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de um seu adYersario. Sr. presi•le::.te, que ess~ 
discurso é um verdadeíJ."o el<Jgio da administração 
do Sr. Cnnsnnsâo de Sinimbít, é inncgavel; niio 
.Porque fosse apresentado como uma peça apolo
getica, mas porquo pela defesa. do nobt•e depu
tado pelas Alagu!.LS contra accusações injustas q11e 
lhe forão (eitll6, se e obrigado a concluir que 
o el:-presidcnte da província do Rio Grande do 
Sul íez uma admimstração digna de todo o lou
,·or. (Apoiados.l Se por sua vez f~z t::nnbem al
gumas accnsacôes ao seu ad\·ersario, o no!Jre de
putadá mesmo confessou que elle est&v:t em seu 
pleno dite\to ; e demais, ,.,nsavão ellas sobr~ 
·actos que tínhão relaçiio com aquellcs de que eUe 
era accusado; (\ nobre eJt·presídente quiz esta· 
bel~cer um parallelo entre a policia d~ então c 
:!. ' policia de sua administração, t:Io vimlenta e 
injnstn1ncnte accusada. 

Sr- presidomte, é-me agrnda.vel ~nfesso.r que se 
U3 nonl.s accusações pon-tidas do nobre deputado 
a que1n tenho hoje a honrn. de responder, são tão 
injustas como as pdmeiras, sfto comtudo menos 
acrimoniosas; são feitas em uma. ling-uag'em dig-na 
delle e desta casa. Analysarei pot·ánt essa3 ac
cusa~oes para mostrnr que elllls peccão, como 
as antecedeu tes, por falta de fundamento.· 
· Disse o nobre deputado que o digno ex-pt'Csi
dente do Rio Grande do Sul, durante :l slla o.d
minístraçito, sacrificou o ~anta principio.da divi~ão 
dos poderes, in l'ndindo as aUribuições do poder 
alheio. · 

Ha, Sr. presidente, não só pouca t:xactidão· na 
narra~iio deste facto, como um uo\·o anachronismo. 
O digtto ()x-presidente do Rio Grande do Sul, s~ 
s~ quer chamar luta ao que se passou entre c,le 
c a >~ssembléa provincial, não foi quem n pro
Yocou ; o primeiro acto que Ievela essa. deshar
monia nlo é o que o nob~:e deputauo refctio, 
mas o segnintc : 

O digno cx-picsidente, dons m•:zes depois da 
sua chegada ú provinca, achando uma lei sane· 
eionadG. para a fixação d~ força. policial, na qual 
era. autorisado o recrutamento, suspencleu a execu
ção dassa lei por inconstitucional, commnnicou a 
sua resolução ao govet'nu, e este, depois de OUYir 
o conselho de estado, respondeu-lhe que appro
''a'l'"a o seu neto. Nesse anuo reunindo-sa n a~
sembléa provincial, par oecasião de tratar-se da 
fixação. da for~n. policial, em ::;a discn,;são ~ do 
um modo in:~idioso foi outra YCZ votado o rc· 
cmtamcnto pam a fixação ua força policial. 

O pre~identc recebendo esta l~i. n::io podia, em 
,·irtnile da constituiciio, e por amm· da cohercn
cia, snnrcional-a : não n snncdonou com e!Tdto, c 
a de"\'olveu {, assemblêa. A nsscmbl~a nppNvon-n 
no\·amen~ por dona terços dos votos, e por um 
neto uc irrctlexão, porqM uiio posso qualificar 
de outra maneira osso ucto, n. mesa da asscm
hlf:a. mandou no presidcnt~ a l~i para publicnl-a, 
quat~do todos sabem que o acto addtcional de
termina (e o 1·igimcnto intcruo <la nsscmbléa está 
em Jmrmonia com o neto a.ddiciona.l) qllc as 
leis niio Slll~ccionadas por moti\"OS constttueio
Ui\~3 sejiio 'romcttidt1s .~ asseml>lca geral dil·ecta.
mentc. 

E" este o primeirG llCtD em que houve disoor· 
•lancia da assembiéa com o ex-presidente, e se 
isto ê uma hostilidade, não fo>i por cel"l~ elle 
quem a rompeu, mas sim a assembléa pro\·incial : 
negue o .nobre deputado, se põde, a veJ·acidade 
deste facto. Depois houve outra lei niio sanccio
nada, e foi a que rcgnlarisava a C!ltechese e ci
,-msaçl"io dos indig-ena3 ; o nobre ex-presidente, 
om suas X'AZÕes de niio sancção. era, a metl ''<!t', 
muito pouco exigent~ ; fazia. reflexões â assem· 
bléa unicamente no sentido de q ne nio convinha 
?.ar. pootextos :li apprehensões e desconfianças dos 
mdtgen:~~. porque ua lei, como estava redigida 
,;e poderia talvez iní'erit· que o emprego da for~á 

·pnblica. ia ser o m~io r,repondernnte na t:ald-. 
chcse. A asseml>lén. por •. m, votott a stta lei pnr 
dons t<: r~os c ella não foi sanecionada: nul,; o 
ex-presidente não sõ a mandou publicar, como 
tompo depois !!xpedio o ncccssario regulamento para 
a sun execnçao. 

_O Se. BnpsQt:E dl um aptute que não ou:· 
v unos. 

O Sn. JAC!ln'HO DZ ME~JKlS'Ç.\.:- Quaes silo. 
O Sn. BnnSQUE: -A l~i das loterias. 
O Sn. J".\CIXTIIO DE!!Ih::'IDONÇ.\:- O nobre de

putado sabe c•)tnO são eut1·e nós encaradns ns 
lotnias, reputtldas sempi'C um obj•!cto de favor. 
E talvez eu dc\·a dizer ao n<>bre deputado que essa 
votaçito apenas foi um maio cstratej:lico da maio
ria da nssemblen para se n'io poder trazer o 
argumento d~ · que clla votnviJ. contra tudo que 
vinha d,\ prcsidencia. 

. O SR. Bll:U~QU!-! dl um np:-..rte qua nito Oll
'\~unos. 

O Sn. JACL'o"TI!o DE M:r;;,n~:xç.l:- A asse1nb!éa 
não o podü fazer: estava isso d~cidido pelo ·PG· 
de1· competente, n>flS elb 111to quiz attend~r ao 
qu~ a boa razão lhe aconselh:~va. 

Mas senhores, nessa lei de orçamento a que 
se referio o nobre deputado, por VDlltura a assem
bléa provincial portou-se com a presidcnoia da 
província. de um modo que não lhe deva ser 
estranhado ? Niio ; guardou a appromção da l'e 
dacção da lei paro um dia. e nesse mesmo di:~. 
dissolveu-se de fado, e isto cinco..dias no.tcs do 
p crioclo marcado para o ~;>ncerramento dos seus 
trabalhos ordinaríos, dehando o presidente sem o
direito constitucional de poder emittir o seu juizo 
sobre a lei como membro que tamhem é do 
poder legislativo. 

E ainda mais, a presitl~ncia e3tava verdadei
ramente entre dons extt.-emos, entre dons peri~os. 
porque, ou devia deixar a província sem lei de 
orçamenlo cujo exercício come(:.aYa no 1• de J,,_ 
nciro, isto G, pouc'> mais ele um mez depois, 011 
então havia de ·convocar e:.:tt·aordinariame11te a 
assem!Jléa para fazer um~ lei que em nenhum 
casa podin ter execução ante~: ta.1vez do segundo
semestre. Nesta> circumstancias preferia defen· 
der-se mas n;\o accuso.r nasscmblea, como nproUYe 
dizer o.o nobre deputado: e nesse officio disSe 
que ella n~o entenCiia a lei como n assembléa 11 
cutendia, mas ']UC coll.Jcada entre os dous extre
mos tinha adaptado nquclle qu~ menos pet·igoso 
lhe parecia 

E nem o nobre deputado most1·ou quJ era. a 
prcsidencia quem tinha errado no calculo, porque. 
senho1·es, o. r~c~itn orçada :pela nssembl~n não é 
a q no se verificou. 

O S:-t. C.lNSAcxslo :- Apoindo. 
O Sn. J.lcr:-;Tno DE ME:~Doxç.\. :- Con~nlt 1 o no

br.; deputado o.; ultimos bo.lanços, e rer;\ qne 
ha. um delicit de 40:00~$00). 

O Sn. BnvsQOF. :- Nii:o é possível. 
O Sn. JAcXsTIIO DE Mii:.-.:OOS'ÇA:- Os âocumen

to~ compro\"àO que houve esse deficit, c o nobr6 
deputado não pode negat que é costume antes 
orçar a receita em menos para quo llaj(iO sobras. 
do <J,Ue orçnl-a em motior quantra para que haja 
defi<:It. 

li: tanto a nssembléa se persuaJ.io que proce
dia dest~ modo que dispo~ das sobras ; logo, !oi 
a maioria da assembléa quem se enganou, comO" 
se lhe fez ver na discnss~o, e como a pr€sideu • 
cia o demonstrou depois. 

O Sn.. }I!!;USQUE : - E poclia a presid~ncia re
prebender-uu.s, como fez no acto da sancç-:io da 
lei? · 
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Q Sn. J.KI:-<TIIO DJO. ~h::moxr..t:- ]I{,LS di33C - o 

i Ilustrado. ora~o··: «não pcnsêis que é só· eom o 
poder leg_lslatl\"O que o ex-presidcotü J.a provin
oeul. do R•o G:ande quer lut:lr ; elle im•ad1o t:un· 
bem a; attribuições do poder judicinrio c tratou 
de pro,·nl-o com o facto seguinte " : o nobre de
putado pela minha provincía, juiz de direito <b 
~· \"ara cta comnrcll de Porto-Al~gre, su~p<Jndeu do 
seu exerdcio escrivfu!s do subdelegado e do jniz 
de_ paz po1· não terem :pago noyos c Yclhos di
re~tos. 

lia aqui rluas questões : 1•, se o nobre depu
tado J)O.Jia determina•· essn suspensão ; 2•, se 
po<.lef!tiO, a determinon uo caso e.n que a lei a 
autonsava. 

O Sn. Tn.n·.tssos:- Eu o demonstrei em o meu 
officio de •·esposta, que não teve solução. · 

o sa. JAclsTno nE M~::xnoxç.\: -Esg,) omcio ~lo 
nobL·e deputado, no qual o illu;tre omdor r.. quem 
tenho 11 honra de résponder, qualificou d0 uma 
bella lição de direito, se!"\·~ para pr~va~ q~tc o 
mestre desta vez orrou. 

Sr. presidente, 11 lei de :30 de Kol'cmbro de 
IS H que ol>riga a certos impostos os officiaes 
de j ust!ça, diz no !l] lu o seguinte ~ "Dos ofti
cios g:ernes de justiça Yitalicios 4 % do rendimcnLo 
deU..,s ou do valor da sua lotação em um anno, 
étc~ )' 

Ha um a\"iso de 3 ile Novembro do 18!'l da. 
t•çpartíção da fazenda diril{ído á recebed(H'in do 
município neutro, no quat se dcelara que offi
cios Yitalicios Ott perpetuas silo aq uelles que 
forem dados como tacs, ou com a clausula de 
emquanto bem sen·irem ou autL-a semellmnte, 
mas nesse mesmo aviso v~m exceptltados aqncUes 
que forem por sua natureza temporarios. 

Ora, o regulamento de 3 de Janeü·o d~ lSJJ 
n_o art . .a. xeconhec<: ~omo de natureza t..:mpora
J:<a o officw de escnvaes de subdelegados, visto 
que só têm de durar ewquanto merecerem con
ti~nçn dos_ resp~c.tivos subdelegados ; logo estes 
nao estav.•o SUJeitos uo p:1gamentos •los novos 
c velbos direitos. 

O SR. Tr:.,vAssos:- Então pvrquc se mandou 
lotal' ·? · 

O Sn. J:I.CI"-"THO DE MEl\llo:-;:1_,,,;- Eu posso ntó 
assegnr;~r. ~o nobre deputado que a_ l"C<:<:!bedoria 
do mnmclplO neutro, q11e estn debmxo dC~s vis
tas do go\·erno, e q 11e nüo se póde dize1· que 
tem pouco zelo pela percepção d11s rendas do 
est«do, não recebe o imposto que o nobre depu
tado q ucria que pa~assem os escri\·iies dos sub
delegAaos c juizes de pnz de P<lrto-Alegre. 

E demais, supponha-se que estes esc•·h;iies ti· 
nhão commcttido esta. fa~tll de n_i'io p11gamen lo 
dos· noYos e velhos dLre<tos, entao n 'D•·na nüo 
c.:ra o. 5uspensito immediatamcnte, o sim uma 
intimn~iio para em prazo dado faze1·cm o pnga· 
menlo, c só em ultime. cnso é que pod1a ter 
lugar ll suspensão. Se o o nobt·e ileputado con· 
sidcram isto como questão de disciplina, tinha 
de !o.zer aodverte:~cia com comminacil.o do censura: 
em o segundo lugar multa1· até lOOS, e ainda só 
no ultimo caso suspeadêl-os, porque ó isto o 
que a lei manda. Mas o nob•·e deputado foi lorro 
a ultimaeseata,suspenden.·os, e suspendeu-os ponao 
embaraços á administr~tciio, porque estes cmpre
gtl_dos nâ_o se ju~fl'ando ~brigados a pagar· taes di
l'e' tos, nno quer1ao serVIr, e as a utofidades estão 
sem escrh,à.-es. 

O Sn. Ta.~vAssos: - Mus pagassem~ ... 
O Sn. JA.!:INTHO tE M&.'mo::.ç .. :- Isto e uma 

nova questao, e eu apen&.$ propuz-mc mostra1· 
que o oflicio do nobre deputado niio era uma 
- bella lição de dil'tito,- e que desta ,-ez o 
mestr~ errou_ 

O Sa, B!WS~.:;;,: : - PJtlia tn.'lnd lr cassar o 
pt•ilvimcnto '? 

O Sn.. 'l'r~·''"·~~~~s ' - Nem eu tive a inten~ãl) 
de dar lições de direito. • 

O Sn.. JÁcr::;'rnO DI> 1\{[;::;:::.oxç,, :-Sr. presiJent.-,. 
ha no procedimento do noi>rc deputado ainda al-
guma cousa de l'CPal·avel. • 

Eu niio qualificarei pot· outro) modo o procedi
!llento do nobre deputado : rri~s ta;{al-o-hei de 
Imprudente !Jm mandar . publicar, ou consentir 
quo. S3 publ1ca~se em un\ JOrnal da capital da pro
vtncla. um ç>l!!c<o sobr~ nel?ocío que esto.vo. pen
dente de_d~c•sao. da preside neta; Havíaalguma eousa. 
que dev1a serv1r de aresto ao nohre deputado • 
era uma portaria do tninisterio da fazenda. ' 

~ras, quando::! assim não fosse, o bom senso 
aco~selhava que nito se devia publicar semelhante 
offic<o, quando o negocio niio estava ultimado 
e. sim dep~n.dente ·de solução da p1·esidencia. Fe: 
llzmente hOJe o nobre deputado nfio podia pro
ceder dtl mesma maneira, porque o mio:listcrio 
da justiç:l aeahu de, por u.m aviso circular do 
mcz passado, prohibír que sejii:o feitas ta~s pu
blicações sem _o con~entimento do fl"OVer.no, qnc
é qu.em de'·~ Julgo.r da conveniencia d~ publi
carem ou nao esses neto>. 

Ett disse ao nobre deputado qne ha\"ia algum 
aresto por onde se regulasse, c sobt·etudo de•·ía 
ter-se ditill"ido pdo bom senso. Qualifiquei esse 
seu· acto ae imprudencia, ·algum outro qualifica
rin o procedimento do nobre deputado de des
lealdade da autoridade subalterna para. com a 
autoridade superior, de desrespoito, de desconsi
deração do juiz d~ direito para com o presi\lente 
da província_ 

O Sn. Bnt:sQoe:- Nfio hou1·~ desr~speit:>, lLa 
dignidade. · 

O Sn. J.<cr~"ruo. DE MExDOxç.\:- E" 11ecessado, 
Sr. presidente, que as questões de dignidade se 
sustentem quando ha direito de o· fazer, mas eu 
uãa entendo que seja dignidade insistir no e1·ro, 
sii por.111o este erro nos ó estranhacl•> por pesso~ 
a quem nii~ somos all"eicottdos. 

O Sn. PcESIDE:-<n>;- Devo obscrl"lll' n' nob1·e 
dcp11tado qne jt\ se tem p:BS:lUQ a hora pnrn n 
discnssão dos 1'cquerimontoa. 

O Sn. J.<crsTuo 1''" M"xoos•:.\:- Sr. pt·~sidcntc, 
etl não posso interromper o meu discu1·so : a ca· 
mm·a tem sido mltito ;::cncm•a p:tra i•>•lo~, e·s.PCl'O 
que o scjo. tnmll~m pnrn mim. Nrto nbu;<ll'Ct dll 
sun pnci~ncin, A Cl\lllnl\l vo) '1''~ ~st•m precipi
tando o me1l discurso d~ mnnch·n n tarmt\·o mme<> 
reduzido, o p•·omctt5 q11c ~e1•oi o mnls brcvo 
po~sl\"Ol ; mas niio dcSCJt\\'a inLcrrompel-o. 

Pcç<> pois u Y. Ex. q.1o 'c•msultc u cnmnrn so 
()C\1Uitto IJltO CU C•mtlntll'. 

eonsultadn. 11 cnmm·n a este respoilo d~cldo pcl11 
atllrmnti\·,,, 

O SR. J.\clxTuo m; 1\h:uox<.'A~-Agrndcco n v. Ex~ 
o 1\ cnmara esta nm·a pro1·a d~ bencvolencia_ 

Sr. presidente, disso o illust1·e orndor que um 
dos p:·mcipaes dMcito~ <la admi nistmçiio do digno 
cx·presidenta dn p;·ovincia do Rio Gr.ande do 
Sul provinha do seu consorcio illicit.o com uma 
politica que nao tem passado. cujo pl·ese,tte é sõ 
!le àól-es, e cujo (ututo ninguem sabe o que se-;Yi. 

S1·. presidente, cew:uravel é sem duvida o nd.
ministrador que cheglindo a uma pro•incin aonde 
estilo descriminado.:; os llartidos se l:tnce nos bra
ços de um para exclun· completamente outro ; 
mas o administrador que ehega, q·nc a ninguem 
hostilisa, que a to :los aceita, quo o tem querido 
apoiat·, ha de necessariamente te<· un1 clrculo. 
Não e possível que assim não seja ; felizmente · 
o illustra orador a quem respondo é mesmo que 
conf..ssa que os antigos pnrtído;; ·na proviocia 
d•> Rio Gmnde do Sul esU.vão confundidos e 
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amalgamados· nt1 occasíao · d:t chejt:lda daqncll~ 
administrador, e que tempo depois é que se orga
lJiS()ll essa circulo que ellc julga não ter um pns
~ado, E que em verdade uão o tem longo, por-
quo nã~ põda it· além da origem. · 

Porém, senhot·es, e nor venturn tal o cst.'iolo dn 1 
'Provinda do Río Grânde do Sul, que s o posS!I 
.p.zer que uquellt:ls que npoiavão n ndministrn
·-:ii:o que tantos bpneficios f~z (• provincia !L•nnão 
-um partido cujo · presente c só Jc dores? 

s~nhores, os beneficios dn paz, " scgunl. trnn
.quillidado que actualmen~ goza a pro\·incia do 
){io Grande do Sul, mclhorumcntos grandes ern 
-:'i, e sobre tullo em rcla•·iio nos qttc hnviiio, o 
<lescnYolvimento de todas· as induslrias, a pro· 
tccç,\o rnnpla c ll iscrc ta :1. todos os 1··.<mos do 
CO!fllllercio e :'t colonisaçâo, t~riio um presente 
dll dóre;; ? · 

Sr. presidente, sobre o fntnro cn serei menos 
tcmcr•uio, não ousarei <lizer ao illustJ·c orado~ 
que o partido que apoiou a auministmção do 
Sr. Dt·. Cnnsanstio, c que apoiar(• sem faze•· im
posiçi>es e sem exigir contli~õcs qutmkts adml
nistrn<:3es se compcuo!lrarcm das ne cessidade,; da 
pr01•incin c ns prc:cut·uro!m so.tisfnzcr, ness~ pnr- ; 
tido, S<lnhorcs, se ~ o:lao.lo julgar-se do futuro , 
ha de t~l-o igual 110 seu }lNscnt<l. 

Não se assuste o nobre dcputatlo, o não su ;
ciw appt·ehcnsões de unl futuro desastroso, por· 
que entendo. que a tanto n:'o d1vcm chegar Ol! 
m~ios oro.to1·ios e (\S cstrnt~gias politic~s. c nCll\ 
mesmo n:~ pt·c•Yiucia do ltio liran.l<: d<.J ~ul cu 
conbc<;:-~ clc;ucn\os que poss:to j ustilkar t.1es l'C· 
cci.,s. A paz c 11 urdem l l!m utli sol i<los :tli· 
cer~cs. 

O st:. Br,,;sQüc : -Lú cgLil •J mo·.-im~nto Jr. Ca 
choe in~ para lho cont~st,u-. 

O S•: .• T.1cz:s-rno PF. 1h:.'mOx-:.\ : - Sr. prcsi<lE.'nl l', 
se acnso mo: li à o t i vessl! comprometLillu a ser 
muito bl'C\'o em meu tliscnr.;o, tomaria ;1 lillo!l'· 
u;tde de explicar no nol>l·a Jeputa·.<•J que csgll 
movimcntvba.-ido na CachocirD. foi npclia.s nlll delírio 
de quem o concel>eu, o 1.:11 !JUC os mesmos ami
gos politicos do uoll t·o dcptHudo o r~provar.1o ... 

nomeação por íncompetencin do quem a <h\. I:; ' 
~·_erdade q~c no syst.ema ropresen~tivo;todos os píll'· 
ttdos prec•siio de um chefe que os <lirija, elles 
fazem entre os seus men1bros 11. oseolha. e ess~ 
eseolhll -sc fh:a setn(lre nos gral!_des mer<)cimentos. 
e nos gr11.ndes serviços ; eu nao tenho nem esses 
merecimtntos, e ucm esses servitos: mas tarnbl!m 
não tenho a m enor aspirnc;iio a sem~lham;, r~s
peiio ; nas file irlliS daquelles a cujo Indo coll1-
llato, niio passo, exprimindo-me nn bel!u expre.s
s:lo de nm nobre deputado por Minas, de um 
soldado fiel e disciplinado; taml>em u oio quero 
ser outrã cousa. St>ja isto dita para que o nobre 
deputado, npezur de ter us!ldo de mais esta cs
tratcgin, reconheça. q~e 6 Yào trau~lltt> lison~;ear 
n \'lltdnJc de quem nno tem outra scn:io a d<.> co
nhecer-se, e sobretudo pn1•a qua se per suada qu~ 
niio conse~uirá compromettet·-me. l'ot·qne, sc
uhoreP, ~quelles que vivem commiso, quf) :nc co
nhecem snllem que se cu Y:tlho pouco, <•Inda pt·e
tendo menos. 

En disse, St•. presidente, no comc~o do meu 
diSCt}I"SO, qnc prucur:u·ia occut~ar-me ·de . prefe
re.nct:l wll1·c os pOll t.ls que tem r<•lac;ão com
n>lg•l o cont meus · amigos politicos ; as.;;im o te
nho feito, tnns nindn. mo fnltn nlgnn1a consa. 

.ü nobre dcpntndo accusa a oppwsiç;lo ti maio
ria dn nsscmbléll pr~n·inc~l , que e:· a o g.-upo 
que de feudm. n adnumstt·a~:uo da pro"incia, de t c1· 
p1·otclado as discussões tle maneim 3 obri!!:lr n 
pt'c~;denc in chl pra,·incia a uma s~gttnda tli·om
gntüo .. .. · 

O Sn. D1tusQu~ : - Niio f,>i ac~usnçuo, frillei 
simpl~smentc n esse !:teto. 

O Sn. J.tei:<THO DE 1\fl:;~ n(IXÇ.\: - Sr. - pr~si
dentc, em. muito natunll que tlnndo-se pnra n 
discus:>(IQ umtl lei import:\nt~. aqucllcs qnc dc
fentlii'io a ao.lministração, e que cntcmltrlo que 
essa lei a. in compmmettcr, pois para isto era · 
cnlculacln, !ratass~lll d•J a. di6cuth· nmpb o de
scnvolviu,tmcntc : se ha culpa, é de qn~on nprc 
scntou scmcll\mltc lei uos ultimoJ (\ias <l<! Ko
vcmbr<.J. 

O Sn. D:~~So!UE dl1 um o porto que niio onvimL•S-
0 S.:. J.,ct:<Tll :O nt:: :\h:xoo:<:c:.\:- O no\wc dc

potado o '' PJ>I'O\·:l'? 
O Sr.. B~us~l!E:-~i.!o, et>rtamcnt~. 

O Su. J.I('!:STIIO Pt1 :.II"xnox-;.1:- Alg-nem quer 
n r~~ponsallilidndc Jo: tnl ftlcto ·? ~ão. 

Ot•:t. Sr. · pr·~s iJenL), essa discussão seria ·com· 
ofi'~itoFprotet:~.Ja? c~rtamcn :c qnc o1ão, p orque os 

: mcmlla·os d~ opposiçiio ü m:liol'ia da assamulún 
tratáriio de tnostrnr quo os nobres deputados cxn
gcr•~•·il:n a receito. para impór obrignçücs ú ndmi
nistracil:" q tte ella não podi!l snti.~ntzer, c isso 
~ria ofi'crecer pt·etextos n maioria da· nssemblen, 
em opposi.;.àv 110 p1·csid~nt~ da pto,·incia, para 
censurai-o. 

s.·. pt•csio.lont,,, ~c esse •fnct•) se ti\·~ssc pn$$1\ lo 
no menos r~~n um r 11~cut~ dirccto da adminls
\rn~<io, ainda se J><•do:rio. dizer que 11 n<hninistra
c;.iin pollcria ter lidn ·ndle nlgutn:\ parto:!· ma -; 
scnhQt•cs, fvi uma ,Jo:soolw<ii~ncia nHlnifcsta c in: 
justiflcn,·.-t n umn tlecisão do pocl~t· judiciario · 
lo~, n:to tem v menor •tlcancc político, c non) 
dessQ tncto se pôde concluir f)llC a. lranquillidade 
uo mo Gr.mtlc ll~ Snl cstt>jn nmca~11dn ... · 

0 Sn. Dr.t;sQl.:t>: -Xilo uissc isso, disse que p.Wn 
H nos faziáo c:l._minlt:u·. 

O Sn. .T.•ci~Tth) 1>1-; 1IKXJ)OX<_ •. I- O nobre de
putado felizmcni<: ltojc csl:'t menos n:ssust.'\dO do 
~uc no •lin em que r.al!ou, po1·que parece que 
Jh nilo teme, como tcmi;t então, qtt2 se rcpro
·duzão ns cnlumiLosns sceuns desse dccennio íatal .... 

O Sr.. DttuSQuE: -Temo ns exaltações dos cs
pirito> : a ssim principi:io iiS remltH;ões . 

. O Sn. J.~c~xTno or,: ::.'I!E~oo~'-'·':- s~ os espi· 
ntos t~m. s1tlo exncerbado~;, Sr. pt·esidente, não 
o t!!~l <;tdo .P•W mim e nem por meus amigos 
.Pohttco~ (apowdos), do.; quncs o IJObt·e deputado 
po~ . .lnats d:J umn v~z c seguramente por estrn
:1-:~na, se d•gn<:>u nomcnr·m~ ehcfc; pt>o·o-lho po
..Teru qu.•! me permiti.:\ <lizer·lh~ quo 'recuso n 

:\ molorin. tla assemblén, Sr. prcsio.lento, cntlln
<leu qnP. de,·ia nproveitnr-s~ da o~cnsi:io para 
distt·il.mir fa vores, os qunes c:.: nessa occ:lSião 
trntei de cxplic~u: c combnt9r. A cama r,~ n,'io ([lle
I'cni. que et1 h oje rcpt·oduzn o que nn nssemb!óa 
provincinl diss·~. porque tnl discussiic\ n:io pód., 
achar aqui iguol interesse, mns me pcnnitth·,i. 
ql.le cito nilt>nas alguns faeoos pnro. mostrn1· 
nto} onde iiio o~ capricho~ dn nobre maioria 
d11quclln nsscmllh\n. Qui?. cl!o, p:tm p1·oteger n 
um intli\·iduo, que lhe foss~ · cmprcsta·la certa 
qnantio. dcstinlld(l pat':l o custeio · de um Y;lpo~ 
qnc cnbio não ~stant nincln prompto c que de· 
vín ir servir em uma carrcirà em qttc F• h:win 
outro· qnc fazia o ·~cn·l~o que se d Q:;ejn,·a sem n 
motwr sub'.'ençiio. Deu um pri\•ilcgio n mno. fa. · 
bricn ele gaz quandn hll\·ln outrn qtte rcci:Imaya 
igual fayor e nüo foi attendida: c nem se d iga 
~o mo então ·se di>se, que estA. fabrica niio es· 
tavn tlcvio.l.amentc montAda, porque se te tive~se con·· 
cedido> o prh•ile~io {• que .melhor satistizesso as 
condições ex.igiuas, o protegido · dn maioria da 
nsscmlllêa provincial poder! a· ser o pt•eft:lrido, mas 
ent:io o seri~ com justi~a. · · . 

OS:,. Bm;SQue dá um 3p3rte q.nc nã•> Olll'imos .. 

O Sn. J.,cl:>TI!O DE ~IE:<Doxç.t : - :.II::ts o. prcsi 
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<lenci~l niio <Jiá:l. que p'·..>t~g~sse SÚ1ncntú lu]lten.~ 
mas qu<> p~ot11gesse 11. quaesqncr outros (!'lO os· 
tivessem em igaa()s eircuntslttocins. 
. A assembléa autorisou a pre;iJ~ucill. a OQUlra· 
dar u1n en:;:eulteiro q u~ th·cs.;c ce; t;J.S C · d~ter· 
minadas habilitações, ma> quiz impôr·lh6 que 
fossa in::;lez ou americano ! !Çào ndmittia ella que 
nillgtlem tivesse tt~cs h'lbilitac<:ics senão os ing1ezcs 
011 nmcricano3 : isto set•á ou ni<o ~pricho ? S-l· 
ria possivel que aquel!cs que não Eril~ ntO\'Ídos 
por esse sentimento deixnsscm de cmpenhar-so 
em ttma discussão pnra combakr tae3 pr~ten· 
t;ões? 

O Sn. Ba[;squ!i! dll. cmtl'O aparte. 
. O Sn. JACD.'THO ))E MB:;Do~>ç.t: - liapriclto hatt· 
.-c em qnet·e1·-se que fos<~o americano 011 ing.lez, 
,qualtdo a opposiçdo dizia que. se niio exígtss.e 
11~cionalidndes, mas habilitacões. Ora, se as eou.· 
sns s~ · pa.s~ári\o por esb fôrma, não se podia 
dize!· que eriio proteladores da discussiio aqu.ell~s 
qu.o pl'Ot0sL~rão. contra actos de~sa natureza. 

Lcmoraret a~ora .ao noL1·e deputa-lo uma cousa 
de quo parece haver ~e ~squecido, c _e que ~o or· 
çamento passou na pr1metra prorogaçno e nao na 
segnnda. 

~enllores, e l\111 exp2diente que aquella maioria· 
tem adaptado nno deixa 1· á admiui~tra~ão meios 
de enütttr o sell juizo sobre a lei do orçament{) ; 
canega-a de imposiç<'ies, manda-a para a presl· 
dencia, o immelliaLamente di$solve-se, a udmi
nistmçã.o não tem meios de emittír <:> sev. parecer, 
porq uc tendo v.ara isso 10 dins, antes desse prnzo 
a assem bléa Já está. disso i vida .... 

O Sn. B:tuSQUF. :-E isso por ventur.~ nutorisn.vil. 
n reprehens'to quo nos deri'ío? 

-0 Sn. JACI:-/TUO m: 1\!&x~axç.\. :-0 nobr~ deptt
tado insiste ainda (!fi uma accusação feita. nn. 
a.ssetnblén provincial, e á qual cu j á. tive a honra 
de responder. Tvrna o nobre deputado ao ex
presitlente do llio Grande do ~u.l culpado de 
liuz~ntns demissões, que não se ancarregou de 
provar se el'iio jltstas ou injustus .... 

O SR. BacsQU8 :-Tive a delbl'lcza de .deixar 
isso n Y. Ex. 

O Sr.. JACI:.rno m: 1\íllsno:.-::.~ :-DiijO·lhc hoje, 
como me uis5e então, qltc ness:\S d~nussucs estão 
compr~hendidos milito~ supp\~nb~ dos juizes 
mtmicipMs que ~inl1ão ncabatlo o quatdennio, 
nu todJnde3 poUcines que pcJiriio dispensa, outras 
cuj~ exonero.~çiio fui pedida pelo chefe do policia, 
~ finalmente RIJ.uellc~ que n presídenci!l entendeu 
Que· niio de·l"iii.o continuar o. sor\-'ir. no que estava 
no seu pleno direito, porque. se em alguma 
cou s:t é exigida ~ exigi vol n conJinnçn, é segu
l'::unent~ no nuxl!io qu.o u policia davc p,·e~tnt• Í< 
autoridade supedot·; a deltc~tdeza das funcções, 
n fidetidade cmn que ê preciso servil·, s:\o cOn· 
dic;oes indispenanveis para a boa administt·açiío. 

E nom me~mo se pode1·á culpar a adtntnis
trnçüo por no!!lent· nntes csto quo uquell~. uma 
vez quo se nua provo que nssas nomeaçues t•e. 
co.hirtio em pesso!\S que não fossem dignas dellns, o que d.;. certo niio e capaz Je p1·ovat· o nobt•a 
deputado. Eu j<\ po35ui um documenLo no qual 
Yillhi'io CxJ!licndas qunsl todas cõ3as demissõ..s, 
mas deixet·O na província; o digna ex.-president.e 
porem em sua proprh dercu {,Xplicarà d'} certo 
estes seus netos. · 

Sr. presidente, uma dD.s nccns>~.~ões lançadas 
so brc ~ss~ ex-prcsid~ntc é quo elle procurou. e;:.
tinrruir ns i~fiuoncbs natluaes da. provinch~ do 
Ri; Grande da SuL· Eu não nego qu~ ta.lentos, 
scn·iços, posições, xelaçõe» e considerações de 
familia constituem influencias de província alguns 
do círculo do nobre deputada, c I'(U J elle n:cesma 
é uma das influencias natut·aes da provínc1a •••• 

O Sn. BnuSQU.I!: ,-)Iuito obrigado. 

O Sn. J ,.rr:o,'T/11) .DF. ~h:)(. O);"ÇA. ' - . ~ . • mas;· o 
que ó in-inhitavel é quo ne;~ circulo ni\o se. 
encerri!o todas as intl.u!lacias ; n<> circulo opposto 
ha nlg11mas tam~em ; h~ qu.e'!' t."n. p~·es_taio bont 
s~rviço :1 pr,:,viltcla ; ha mltvtduo> dtstmctos por 
se11S talentos, posi~no c qualidades. E assim, se 
un~ sii:o influencias natnraes da pt-oYincia, p()rque 
o não sarila os ou tt·oo; ·? · 

O que se prccurou, senho~es . foi !)()mo cu ;jlt. 
disse, aprvYeiuu·. todo> os mere''.irncntos o _todas 
as illustruçõ~s, e lllargar csM ctrcu}o pns tn!lu~ 
encias natnraes, o que de certo sa n~o pó de d<:te•· 
que seja cxLingttil·l.s, é isto o qtte a · aúminis· 
tm~üo tez. 

Mas, Sr. p~·oside nte, a mais grave ilas aeeusa
e.õcs feitas p~lo íllustrD orador ao digno ex-pre
sitlente do Rio Gmmle e a nomeação ultimamente 
feita do alguns officines da gun.rr\(l. nadotH\l ; ha 
neste facto dun~ qnestõe"' a :t!lalysllr, a compe
tcnda. da nomca~iio c o acerto dcllu : tocare i 
muito de leve nn competcn cia; ut~s ~n\ittirei um 
juizo franco, sobre o acerto C•) tn que forão feiLas 
essas nomeações. 

Estoll pers~1.dido , s~nhores, _q<lc ? dect·~o qe 
2~ de Feveretro de 18;:,0 perm1tte a pres1dencta 
qno nomee os oiliciacs que n nora organtsnção· 
da gnarJa nllcionnl exigil·, comtant.o que n or
n-an.isação e as nomeaçvc ; fique m depcn1cntcs da 
~pprovar,ão do go,·erno; e e isso ~xactamentc () 
qtt~ fez. o _ex·presid7ute do Río G;rancle do S~l; 
est~ pots Jnsttftclldtl a eompctencm d~ nomeaçuo. 

O SR. Ba~SQIJE uã um ap:u·t~ qua n'io ouvi
mos. 

O Sn. JA.CtNTrto DE ~fE.xoo:x-ÇA :-Ell n;io ouvi. 
o nobre n1ínistro a e&t~ 1·e~peito, mas e ntendo 
quo S. Es. ha do curva1·-se á legislação do paíz, 
que é esta.. . . . ,. 

Mas, Sr. prcs1dente se a compete ncta e.;tu. IC· 
~itimad.1, serião desacertadas as n.>meaçõcs ·que 
fez ·o ex·p~esidenta 1 Eu não quero para aqui 
trnzer nomes, senão apresentana lllgll.ns de pes· 
sons con;;~im1as na província prH' sua posiGiiO c 
por sua fortuna, e em tudo uignns de éiltitn(t 
publica· de quo tê m ~J:Ozado sempre c seH1 a menor 
mten-upção. (Aplliados.) _ 

Sr. presidente, ~ssim como cn nponb nomeaçvcs 
desta Ol'dcm deseJm·ia que o nobre deputado me 
dissesse o nome do offiaja\ manos dign.o que fosse 
nl)lncado para a guarda nacional;. 11ajn l\1gnelll 
qtte j)OSSII. di~cr que entre os nomeados ha quem 
não seja di::lnO de cingh· n coparla c a bandlt QU!> 
o gwerno lhe confiou ; eu desafio os n.obres d~
pntados a quo o fação. 

St·. ).ll'esidente, vejo chnm(utos n•) ;,er\•iço bo· 
men" importantes no commct·cio; liOln~ns _..te pro-. 
priedade e fortuna, c po1· consequcnct•l ltltcres
sa'los na ordem publica. (ApoiadO$.) 
Com~ pois se p·1de diz~t qM essas notnençües 

silo deso.certadas 'I R ntrct;mto o no in· c de put!Uio 
juls•)U·llS tacs que ~.,tendeu dever chan~ar a llt· 
tençiio do g~vemo subre 11 guarda llllClOnlll da 
província do Riu Grande; cu cban1() tt<tnbem. a 
nttenç,to uo govcmo pat·ll essa llriosa m.iliciap 
mas par., l'ecommondal·l\ & suu benevolcn_cla;. o 
póclc o ~:~verno tel' eer~c:~;n de quo sa mfehz· 
mente algum dia appar~<·erem . inimigos no im· 
perio, se a ordem pubhea pree1S(l.C de defesa, se.. 
a tl·anquillida·lc co.ree~~ de np~io, ha d? ver, ~omC> 
tem ~·isto sempre que tem s1lo p~ccuo, luztre'!l 
as lanças rio-Ar::\ndcnscs ao sol bntllaote da V"l· -

ctoria.. (Apoiados.) 
O Sn. BltuSQUE. - En TlÍÍO eon testei iaso. 
O Stt. JACDITftO DE ll.hsoo~ç!..: - :M:ns o nvbr~ 

deputado jul<"ou abasta1·dado. a guarda naci~nal 
da minha província, julgou gasta n sua dedtca
ção, c quiz 9:uc o go,·ernc> trntas~o d~ da~lhe 
um~ n;:>V4 vo.la fazenlo um~ r<Jacçno. E por .•sso 
qu.o tM vi abdgil.do 11. dizer-ao nob~~ deputado qu c 
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os offidaes Je hvje n5v s:io menos dignos de 
que os :interiores. [Apoiados.) 

E 11em o nobre deputado põue dizer com fun
damento quo bencmcritos servido1·es tenl. io. si<lo 
desprezados c eswjc'io rcseutidos. A imprensa é 
que_ se encarregou de dizer isso, porque infeliz. 
mente a. impnmsa no ttosso paiz, não como 1-e· 
gra gero!, mns em nlgumas partes, c uüo poucos 
vezes tent sido o <lchv das paixões más e rllins ; 
a imprensa encarregou-se de dizer que um pres· 
unte. cidadão, o Sr. coron~l .José Corr.)a. da ::>il ,.a 
Guimarãe,;, o bnwo de ::>. l:lorjn, tinha sido des
prezado pelo ex-presidente Ja proYincia. Nada 
ha de verdade nestn aceusaçilo; esse distincto 
cidadão foi sempre tloYidamente apreciado por 
aquelle ex-presiilcnt~, <J ~c ncaso deixou a ;m
portanta cornmiss:'io Je 'lllC esto.-.. a encarregado, 
foi porque o governo ilnperial julgou, con\cniente 
p<'>r nessa fronteirl\ 1nn offieinl supcrtor de linha, 
o muito distinCtl) ::lr. Cf)ronel Manoel r.uiz Osorio. 

Que tem pois <> prd;i.lcnte com este neto do 
governo gnral ? Qu3l ~ o uc~gostoso? Scn:'t o 
dist\ncto :>t·. coron~l C<!na1·::u-ro? NiiC>, que este 
gozou sempre da cJnfiança do nobre ex-presi· 
dente, o lhe de11 decidldns pronts de considera· 
ção e cs timn. 

Eu n~o conheco offid~l nlgnm distincto da pro
'"ineia qne se livcs;e reti1·ado do serviço pelo 
facto de estn1· Jl!\ Pl'Qsidencia o nob•·o deputado 
pelas Alagôas ; ant~s vejo. e o nol><e deputado 
t11\o podet·á negal-o, que homens urredn1os hn 
longo tempo do serviçl.) publico, vicriio outm vez 
tomar a nruna tarefa cio~ car~,,s o:lc policia em 
lugares muito impor_tunt~s da pro\'Íncia, pn.,-..1. 
prestarem :í adm inistra~ilo ·vnliosos ,\ux.ilios na 
prevençi'io dos crimes c cnpturc1 dos crinünosos. 
.o Sr:. Bm;sQuE 1U nm aparte que n:to on· 

1·nrlos. 
O Sn. JAci:<Tno DF. 1\'h:~DO:<•:A: -:>Ias, S•·. p!·e

sidentc, o nobt·e ucputad•J insistindo em su,\s 
accLtsaço3cs sobre a gnm·da nacional disse : 

. (( s~nborés, n?t."'! n ,]ij~7ul,lnue que teve o pre· 
stdente da t)l"O>Jnc•a do hw Gmndc para reu11ir 
ll!l}a Lrigada de mil. c. t:_~.ntos llomcns, que de· 
·nao acompnnhur a dtvtsa0 que se acha •-m !\Ion
t~vidéo; compar~i isso com o que succ·eJeu em lS!:il, 
(]~ando a. ;_u:n orau_o, e no curto espaço de t;U 
d1ag, o dtstmcto ::;r. m:!rqncz de Caxias reunia 
11fio m~nos de ·10,000. ~l1M<1ns naciCinnos, e du· 
rante su.a mnrcha fu1 reccbcatio no,·:ts for<·as n 
ponlo d~ tet· do as dispensnr por · da~n~ccssiu·i;s 
~or9 <le jú a for~n era supcl"ior Ú<JU<:lla que dl~ 
OCYIA le\"(l.l•. » 
Senho~es, comparai a5 causa$ quo chamn,·ão 

~o serv1ç0 esses ~rn,·os n•! nnno p;t>sndo, com 
as qna os chamnnta em lts.)l, c ,·areis que entiio 
era uma popnln.r.il.o ciosn dos brios nacionncs e 
n_ quem se dizia ~11e in procu.rut· uma repa;a
.;no do tymnno uc Bttollos·A~···es, pelos in~ultos 
•)Uc nos tinhn fci•<i, e i;to na pl"\.IYincin. d:> Rio 
tiratldc, aonde n:to had·~ qaasl um flllenàcir<l 
que n~o t1vcsse uma queixa cJntra esse tv· 
1·nnno. Ulll ptll'Ctlt.U O. Vill:Jil.l\ Ulllll ÍOI'tUnn. :.1 l;C• 
lu\v~r. 
qr~. :~gora. v&Jc se ~1mn Billlplcs convo:ticncia 

poht•cn pod•n p,·,•dnztr um cathusinsmo i"'Unl 
i•quell~ que untedormcntc se hnvia manifestado 
:pot· uma . co usa mui di \·ersa. l\Ias, npezar disto 
'} ex-presidente do Hio Gr.,nue n;ro foi infeli~ 
llOrQlle no dia marcado pwa nHll'cha da di>i$Õ:O 
~ux~lia< elle tere gtt!!.rda nacionnl de sobt·n p•lrfl 
aq ulllo <Jlle. e r;\ ~reciso, c c.ntno par um acto 
de boa adnun~st•·n"ao fez com que esse wrriço 
pesnss-: reparLt1amen~c sobre toda n pro"l'lncln, p:u-a 
<[l~e n;;~ re~alu~se somente s0brc a p;ente da fron· 
tetra, lt\ fahgaua de ant•)riores e glot·iosos servi· 
"}OS •. Mas. COl_ll<? _d1z1a •. no t~mp~ marcado pnr.l. n 
ma.cba da dtvls~\o aux111nr, rcnn•o-sc-lhc mnn bri· 

lhante bdgadi>. d!!. f;C.ardu nacional; c a iot·~;~ 
marcb~>n para lfon tev1dêo tendo a guarda nacional 
cumpndo com.{) seu dever sem que fossem precisos 
ess~ vexames de que o nobre deputado nos deu 
notici:: .... 

O S11. Brui~Qu.t: :- Houverão >exames e deser
ções. 

O Sa. J:..çL,"T>rO DE liENoox<;-A.:- As cau!iaS 
erão diversas, o niio me parece mais neccssario 
t•epetir quo não põde haver comparação entre 
l&:>t e o anno passado, porque d•\ primeira vez 
procurava-se a. reivindicacão da ltonra nncional, 
que tinlla sido olfendida pelo dict:ldt>r de Buenos· 
Ayres, e ultimamente se tratrwa de nma commis
si'io politieo.: e•·a um servi~o de guarnição, e muito 
pouco proprio du guarda nacional. 
.E, serlhorcs, en jã tive a honra de dizer nesta. 

camam que a gu.aidn nacional da minha proviu· 
cia n'io receia os dias de acampam.:ntó, acha
se com ·ardor na,; hor:ts dC> eorubat<', mas de
pois quer voltar aos habitos pacifico a Jc sttn. vida 
ordinada. 

Sr. presidente. o illush·e orndor com que tenho 
tido a honra de occupat·-me, pcdio ao nobre ex
presidente da. provincia do Ri:- Grand~ do Sul que 
niio se recordasse sõ dns fclicitnçõcs que lhe 
Linh[o sido dirigidas pela maio1·il\ das camara;; 
mtmicipaes, qne se lembrasse tambem das. de
monstrações em contrario qne havia recebido. 

Sr. presidente , ns unicas demonstrações c.:>ntr:-~ 
o digno ex-pr!lsidente da província do Ri.;, G1·ande 
do ~Lll sfio ns scgnintcs: qn~ndo em dois vapo· 
rcs, muitas pessoas, tantas quantas podi;io caber 
nesses -.,.-apor.:s, e nos escaleres que -se pmlenio 
obter, c tias mais resp~Haveis c distincta~ de 
Pot·to Aleg<e acompanha vão o digno ex-presidente 
11:u·a dizer-lhe, a alguma ·distancia da cit!ade de 
Parto Ale::(rc, o ultimo adeos ltom·c alga~tn que 
t<we u infeliz lambrar11;:a d~ soltr.r, algumas du· 
zi~s de fo~netcs, c espalhar 11m pasqnim imprcs· 
so a qu~ derã" o nome d e sone to, rapsodin mi
scra\·c1 de que nin~uem queret·ú ser atttor, por 
que foi reito por quem desconhece ntli as regras 
mais trivia~s d>l metrificae-fio; ta.mbem não acha 
a•ttor en1 Pvrto Alegre n lembran~n de se man
clat· utirnr esses fognetes que sahil'iio do~ quintoos 
d~ alguma$ casas. · 

E11 f.J.ço i usti~n õ.s pessoas do cit·culo do illnstr<) 
orador; sei qno muitas dellns repro\·:.Íl'<io tnl 

· procedimento; e o illtlstre orador. qu!'llqLtcl· quo 
seja a sua indisposi~<'io contm o c~-admini$tra.dor 
dn provinda do RiC> G•·ande do Sul, n"o púue. 
com<Y rio-grandens~, pôr na mesma linha o vot:> 
exponta.neo das cot·porações municipaes pnra com
pnral·o com o torpe procedimento tle alguns indi· 
,·ir1uos que se ignora quem· sejâo. 

O s... BRU$Q~" :-V. E:(. t<)m sido m~no3 g·~nc· 
1·oso ti<> que cn f1li J?llrn com ll•llldlc~ que fizer<io 
as OYMÕC~ ao prcstdcn~c . 

O Sn. J.\CI:<THO DE !\[8J<DoxçA: - Pcrdilc·me ; cu 
nilo concebo Mé qtto o nobre rl(!ptttado, n~m o 
mais remotamente possivel, tenho. l'cspons!lbili· 
<ladc etn actos destn nntu1·ezn, f.-lpoiaclos.J O illustre 
rloputndo é muito nobre, tem 11m carnctcr muito 
clevnuo pll1·a quo th·esso um compottamonto que 
nilo sorin di~no t!e si, nem digno da pt·ovincia 
que represento.. {Apoiados.) 

O nobre deputado e touos os seus amigos po· 
liticos ~que RCJ.Ui cstiio .cu reput:~ ii)C!Ipazes de 
proced•mento tguRl (apotado!l], c ate J:l declarei 
no 11obre deputado qtte muitns ressC>as aJhesas 
U? seu circulo s~ têm pronunciado contra um 
act(• tãQ grosseiro. Em que,· pois, offendo cu o 
1nelind.-e <lo nobre deputado? Pó.te ser applicavel 
M nob.-e deputado tal procedimento? Não o 
credo. 

Demais, senhores, \"Qjo-me ni\ obrignr.ão de 
dcfcndct· a1ui, nii.o u indi\'iuuns particnl!ires, mas 
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a corporações muito respeitaveis, a eamar8$ mu
nicipaes eleit.ls, não sob a administração do nobre 
ex-presidente, e que lhe não dérão essas. ovaçõe~ 
quando ell~ li e~-tava oomo administrador, ou 
porque houvesse esperança de que volta..!se para 
a provinci"; pelo contrario esperArão o dia da 
sua dr.missão pa.ra agradeeer-lbe os servir;os que 
ha;-ia prestado durante sua glo~iosa adminis-
tração. . 

Não posso deiltal', nesta oeeasião de eomhater 
uma nova ostràtegia do illnst.re deputado, qu~~ondo 
se admirou de que · .fil cs.mars. municipal da ci· 
dade de Pelotas,. lugar onde resido, llilo tivesse 
felicitado ao nobre ex-pre~idcnte da -provinda. 

Senhor.as, ·o facto não é eueto, ·o· illus~re de
putado e.;tava mal· informado~ :Em outra oeca:sião 
contentat·-me-hia com ler a felicitacâo da camara 
municipal da cidade de Pelotas, que aqui tenho 
presente, e :~.ssim teria respondiJo ao illustre 
deputado; mos -petsu.ado-mo - que o nobre depu
tado nisto foi aini'l!l. estrategico, quiz deixar en· 
trever que nem . mesmo aa m•nh"s soticlt.ações 
pudemo eonseguh· essa f<llicitavão da municipa
lidade de Pelotas. 

Senb.-)res, antigas e honrosas -tradições, qne nlio 
são desconhecida.. ao 11obre deputado, dizem quo 
a municipnlit.lo.de- da cidade <lo Pelotua jámnis 
procedeu de outra fôrma que niio fosse segund() 
os .Jic&ames da· sua consciencia; o caracter de 
seus dignos membros e _de seu illust.radQ e dis
tíncto presidente repellem a idéa de que aquella 
benemerifa corporação se deixe guiar por solici
tações de quern quer que ~ejn; a e.tmara mnní
cipal de Pelotas faz unicamente o que as suos 
convicções lhe · nwnselbã:o. 

O Sa. BnusQ!lE:-Acredito muito nisto. 
O Sn. JACINTIIO DE ME.~ONI)A: -Estimo que o 

nobre deputado acredite, porque então Jica sem 
força a. sna. insinuaçlio da que nem· em Pelotas, 
onde. resido, a c~mara municipal apresentou esta 
felitita.;Ao. _ · 

Sellhores, em verdade admira a facílLtadc com 
que os •lOOJ"llS de~ulados se esquecem de factos 
passados ainda nao ha muito tempv I Pois -não 
tiverào os nobres deputados a coragem de dizer 
que no Sr. marque% · de Ca:"iss n ·pl·ovincia do 
Rio Grande· do Sul-não .pagou .a sua divida de 
gralidiio?! Ouvi, .senhores, o qúe ha de estra-
nhava! em tudo isto: · · 
. O Sr. marquez de Ca.xias esteve por duas vezes 

J)residilldQ ã província do Rio Grande do S"l; 
na.primeira, depois de 3 annos de administração 
couaeguio. pa.ciJical-a, e elll demonstr~ües popu
lares e fl!iilli t.ações .. dos camr.t·IIS mu nicipae.i o 
Sr. marquez de caxias tem os mais lison~eiros 
docU.IIUmtos do recoribecimenlo da. provincra do 
Rio Gra.nde dei Sul, · 

O Sa. ÜAL"DRE E Frio ;-Apoiado. 
O SR. J ACINTHO PI: Mc.-.ooxç.\.:- Entrou como 

um triumphador em to<las a~ povoações . por 
onde. passvll ; mas, aenhores, ni1o era saudado 
como um conquistad<:~r, toda.~ su; honras er,lo feitas 
o quem, sem qll&Si clfusiiol de sangue, nos tmba. 
reslHnido a _concordia e a paz, do que clle havia 
sido um instrument<> providencr al. 
N~m sõ ~ollhorcs, todas as camaras munici

pae~ da provioeia nossa oecasilto o lelicitlrão; 
a allSembléa provivcial, se me não falhol a me
moria~ pQr proposta. do nobre deputa·lo o Sr. 
Dr. lirtõlt&s_ 'rr3vassos, dirigio tambem um voto 
d.; grutid~ ao JW bre marque:~~: e nu en~r~tunt4 esse 
uoore deputado - me parece que se esqueceu disto 
quaodo,a~iou ao outro ·nobre deputado que tinho 
dado am aparr.e dize.ud<l qae ao !:lr. marquez de 
Caxias não se fizerão tantas ovuções, . · . 

O Sn. TtUvAssos :-Referi-me ií. oeeasião em que 
~ re~irou da província·. 

~o:wo 4-

O Se. JACINTIJO nE 1\oú::moNÇ.I. :-Senhores, ainda 
nisto ha mais um esquecimento do nobr.:. depn
tado; o nobre marquez de Caxias recebeu a feli
citação da · asSllmbléa poucos dias antes de !lua. 
retirada da provincis. A nssembléa ·provincial 
se reunio no aia lG de !lfa~ço, e o Sr. marquez 
de Caxias sallio da cidade de Porto Alegre dez 
ou quinze dias depois. 

Logo, nem por esse motivo o nobre deputado · 
estava autorisado a dar aquelle seu aparte: não 
lhe vejo desculpa senão no esquecimento dos 
factos. Na segunda vez retiro11-se S;Jressadawente, 
mas o nobre marquez não se recordo~rá sem emOção 
do recebimento que teve ·nos lugares por onde 
passou. . 

Mas, senhorll!l póde haver algum motivo de 
snspei~ã:>. nas demonst~eçQ~ das -eama1·as mnni
cipaes dadas ao Sr. Dr. Cansansão? 8<\rã. tam
bem su•peitll. a distinet!l eorpo1·ação commereial 
da cidaole do Rio Grande do Sul ? Serão tambem 
suspeitas as localidades que direetamente íelici
t.á.rão a S .. Ex.? Pois não honra, senhores, a 
um administrador, quando eUe jâ não é poder. 
quando não· se espera. que elle volte á provincia. 
receber provas dedtas ? 

St•. p1·osidente, se eu tiver um dia tl fortuna 
de f.uer um g1·andf) serviço, ao meu paiz, d~cln
ro que sel'oi para. .mim urna das melhores ,·ecom
p.'nsas taes demonstrações. 

O SR. C.;.LDQE E FIÃo :-:'Apoiado. 
O St,. JACI!lTa:o n~ 1\illNoo:;ç.._,,.,.. !;ir. pt·asidEmte, 

eu llaerificarei tnlvez as con veniencias. do meu 
di~urso, as conveniencias da.ininba propri>l defesa. 
ao d~sej•> que teoho. de __ n'io"al;lusar "<la· benevo._ 
lcnein da enmaro.; vou eõncluir o ·_meu. discurso. 

Tenho respondido, muito . superficialmente, & . 
verdade2 mas ,sempre baseando.-me -em factos, ã~, 
occusaçoes que ultimamente forão ft!itas ao no.
brP. el'·prcsidente da província do Rio Grande do 
Sul, as qua<>s, como já disse, !)e são menos ·aerl
moniosas do , que as . primeiras, . não Sãt) mais-
justas.. . 

Finalmente, senhores, póle o nobre ex-presi~ 
dente da. pl'o\'incia do Ri<> Grande .. do ·Sul .ter 
um consúlo; a eondiç!io da gloria é, como diz. 
o Sr. Lamartine, esperar. E!!pere o nobre ex-pre
sidente, que quando o f..go das paixões. der Iuga~ 

· ao pl·onuneiamcnto da· razão·, quando ·um fllturo~ 
que não està muito lon~e, tiver deatrufdo certas 
conveniencias da actuabdade para deixar a ver
uade penetrar no coração dos seus advet".;!\rios, 
elle lta de L•eceber, s~ nilo louvores, pelo menos 
a merecida justiça ; e a prosperidaoie um dia 
dirá. que foi o rrobre Cll:·presiJcnte um dos mai!l 
illustrados e dignos admmistradores ql!a tern lido
a província do Rio Grande do Sul. Esta -é a 
resposta, que julgo de'l'er dar ao n\lbre deputado. 

VoZ~>!'!: -Muito bem, muito b~m. 
Esta discussão fica adi11da pela hora. 

BllSl'K.''I~AO I>E .;)0.\RE:o!T.E:U 

Lê-síl e entra em diseussAo o seguinte paroc•ll" 
dn commissii.o da constit11i~o e poderes; 

« A' oommisslo de poderes fui remettido I) 

offieio do Sr. deputadG pela. província do Cearâ. 
Domingos José Nogneira Jague.ribe, deelarando
qtle tendo c~egado a estll porto no dia 9 do COE
rente para v1r tomar assento. nesta camara, nao 
p•\de comp:~reeer nte hoje pol' haver sido condu~ 
;zido por ordem ·do governo para a ilha de Marlt\l
e. dalli para o l nzareto da J uruj uba,-. c .que .lho 
p.1.rece que co1n.:> representante d>l nação não 
pó le j!er privado de tonp~:r assento no oorpo.le-· 
gislall vo logo quP para rsso se acha. pro rn pt9, 
s"m que a resp·ectiva camara. assim o dec_Iat·e •. 

· e pois requisita que no caso de pela mesma fonna;. 
20 
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o. ent~nder a dos St-s. deputados;· solicite do go· 
verno .a sua ""hida do lazareto; o tendo a mesma 
~omm1ssão meditado SQbre " lll&teria, eotend.; 
que a qualidade de depuLado niio o i:sent , das 
me\lidas que o go}·erno a bem da saude publica 
tenha julgado conveniente · adoptar, e usam e de 
parecer que por este lado niio ba que resoh·er 

a Sala das comulissões, 18 de Agosto de ts::i 
-D. Teizei1·a de Maceào.-G. e Yascon-:ellos.
FigueiJ•a lU J!e!lo ... 

<> Sr. P.au h• ca-.ulido; -Sr. presidente 
!Jii:O me declaro contra a doutrina do pareeer J 
lUCOu~sta\·el que a qualidade de deputado co~o 
outra qualquer qualidade ou gera.rchaa social não 
póde isentar ao mdividuo de submetter-sc á~ lei~ 
que a saude publica exige (apoiados), não ti poi~ 
.,ontra a ma teria do l'areeer, mas e contra a sua 
conclusão que n1 e pronuncio ... 

· O SR MELLO Ftu.Nco:- E' isso que eu ia dizer, 
~- para isso pedi a palavra. 

· · O SI\. PAliLA C.umwo:- Pois b.Jm, eu igual· 
1nente sou eontr.a iss->. 

·Sr. presidente, é preciso que a c&inara. saiba 
de uma maneira e.xplicita, ainda que perfa octoria 
quacs 11ii0 as condições em qu.e se tem acha<!~ 
-os executare;; de uma semelthutte lei, quaudo 
factos têm oecorrid,;, u.ltimllmcntc quo !bcs t~m 
-t:!\usado embaraços, e que met·ecem ll<:r esclnre-. 
c• dos . 

Havia-se est.atuido, o Sr. ministro do imperio 
haviA ma•·cado o prazo de 25 dias contados du 
partida de portos suspeitos para a durt~ção das 
.qut\rentenas de obser'<"ação, e para no fi.m deste 
prazo serem então admittidos os navios · á lh·re 
pratl~. (Jreio mesmo quo instrucções desse teor 
·explictmdo esta deliberação, forão rentettidas aos 
paize,; P-strangeiros: <te alguns Srs. eonsules es
trangeiros com quem ·conversei assim o depre
hendi. Occorreu pllrem a molestia que a.ffiigio o 
.ParA ; 1\qui cheguu o vapor da é:om[la.nhia d e 
i'aquetes brazileiros, o S. Salvadm·, t1·azendo 21) 
ôia:; de Tia<>em, por consegu1nte excedendo o· 
pa·azo marcado pelas instrucções tlm vigor. Digo 
isto, niio em minha defesa, porque não son 0 
-encarregado de exeeuta.r essas instrucções ... 

O S11. ?.IELLO FitAxco:-Estimo muito . saber 
disw porque tenho mais liberdade em discutir 
a- :natoria. 

. O Sn. PAI.;! .. \ C.\.xoioo·: -ó nobre dep~tado me 
!:u mesmo favor especial esclarecendo bent tudo 
•.tne occorreu. 

O Sn. Meno FRA:.co : - Quem é o pai disso ? 
O Sn. PACt.A. CAXDID<> : -Quem · é <> pni dos 

tilbos de Zebedco? E ' o meo;mo Zebcdêo (1-is<t· 
lfa~J •••• 

O Sn. DllTIU. R ocl!A: - E quem Á esse Z~bed~o? 
~inguem o conhece, e isso é oecessario. 

O Sn. PAt:L.\ C.\XDloo:- Hei .te ns~umir com 
lcaldnde u {)Orle. qu~J mu compct~ . .\ías conti
nuemos a h1stor1a. Essas instmcçucs vigora,·ão 
quando chega o vap<lr S. Sal~a<lOl" com 2~ dias: 
~ndo-se ímmedidtamente para elle dirighlo o 
::-r. Dr. provedor da saude, e .,u pouco depois 
ou na mesma o~asião, aconselhei, ~ço A camar~ 
qne attenda, aconselhei ao Sr. prO\·edor da saude 
que, SC"Undo J'l. letra das ins~"t<cçi1es, não ha
,.~ndll ;loentes -dur:ante a viag~m. tendo-se exce· 
dtdo de quatro dlas o prazo das itl$tl-ucç<íes, 
.de,·ia·se dar livre pra tica ao vapor I»>pt;'"ador ••.• 
Mas.~. por extrema cautela, ainda impôz o zelo 
do .::.r. provedor o que eu tambem lembrei ou 
com que concordei, algwnas medidas de désin· 
fecção. 

· O Sa. FERRAZ: - Pois não ha livre pratica como 
-então veio es!ia carta? · ' 

O $11. PA.IiLA. CANDJDO : - Perd6e-me a camara e 
o nobre deputado, eu queria dizer vapor S. SQ!~ 
t><UU~r, ao qlloll me r~6ro, e não o '-apor I mpe
n:ulot. Est11. é a expressão da verdade, quanto á 
Uvre pratica dada ao s. Salt'lldo•·· · 

A junta central de hygiene publica, pouoo depois · 
desse facto que &cabo de referir, en~endeu que 
erito necessJLrios 40 dias de quaro!ntena, em lugar 
dos 2~; eu não me- achava então A testa lia junta · 
a eamnra sabe que isso se passou duranl.<.• os seu~ 
actuaes trabalhos. em os quaes tenho tomado parte 
constatl~- (Apoiados.) · 

A jun.ta de _hygiene officioa, pois. ao Sr. miniii· 
tro dn 1m per10, representando-lhe a nec&&Bidade 
da subsmuiçào dos 25 pelo11 40 dias: . eu. não li 
esta · partíé:ipaçilo offieial do ~ultado, . mas ereiG 
que o Sr. ministro· do imperio, que para a salva
ção publica dl!v ia se eonrorrnar com este preceito 
da junta de hygicne, determinou que dabi em 
diante os pilssageiros fossem detidos ern quaren
tcua até pr~fazerem-se os olO dias no'l"ameutc esta· 
beleeidos para as quarenten~>s: m&Smo do S. Sal: 
vãdo1· alsuns escravos foriio ainda · enviado$ para 
Maricá, parll o que se não encootrou.repugnll.llcia 
nlsuma da pcrte da população nem dos donos 
dos escravo~. . 

Qnando \"eio outt\) vapor p_rocedenie do Pará, o 
vapor .[mpe2·adol:, .achava se .Jà em vig!)r _.a nova 
defermtnaçào e:ugtda pela Junta · central de hy
giene publica, a dos 4t) dias. mandada. execu~ar 
j)elo Sr. ministro do imperio, em yirtude do pa
recer de. uma cc.rporaçào medicá !lo paiz, mui 
competente e mui illustraJa, comquanto diver· 
gente do. meu pensa1· a e;te respeito, eu o· reco
nheço; o que havia de fazer o tir. provedor da. 
saude à vista desta deliberação r fez o que devia, 
recebe a as ordens, e executou o que a · attloridade 
superior h twia rletenninado. 

Note a eamara que niio f11i eu que len1brei es~a 
quarentena, cono a qual não concordo, mas ~ebo 
q~e o Sr. pro,·e.dor procedeu como . deTia, em 
Vi$ta das ordens emanadas de um poder. 11up~rior. 
(Al'oiados.j 

U~o~: s~ DEPt."TA.DO:- Proc"d.eu muit') .em regl"ol., 
. O Sa.· Po~.oLA C.ummo: - Não se persuada al~ 
· guem q11e em minhas palavras existe alguma i:ousa, 

alg11m pt!ns~mento contra o provedor · da saude: 
tenho em mui"' · eonsideraç·Áo o · seu caracter, 
nà<l, elle niiô prxiia J<:~roeedfi'r de outra maneira. 

Foriio, ~is, remettidos os rMrutas e escravos 
trazidos p~lo vapor Imperador par11 · Marieá, e ·os 
passageiros de. re pam a Juruj11ba. Encarregarão 
a este que teHt a~oma 'honra de faltar neste reCinto, 
de se dar ao trabalho de preparar hospitaes para 
recober essas pessoas : eu tratei de dar a devida 
execução, fni a bordo desse navio, fiz saerifi.cio de 
_minltl\ saudí·,. do mBu tempo, de tudo [apoiados) .•• • 

U~L\ vo;o: : - Entrou nelle 1 · 
O Sn. P.wu C A..'rDIDO : - •••• panl cumprir o 

mandato do Sr. ministro do impedo, nem sei t 'JmO 
de outra sorte so podia p•·oceder, sem TU o navio. 
Veja ngora a cantara que um serviço qu~ jlz por 
mora dedicação, como foi traduzillo uo publico ; 
por abl se d1z que fui eu quem impóz a quaren· 
tena., qne tenho feito mil mnles ..• que faço guerra 
ao th esouro ... · 

O SR. TAQOEs-:-Sendo onobredeputado aquelle 
me~~mo que tem escripto contra as quarentenas. 

9 SR. ·PAULA C&Nnioo : -E' verdade : agradeço 
ao nobre d~p11ta lo o seu. apart9. Corre isso no pu~ 
blieo quando . as minhas razões, os meuli pensll· 
mentol!; aquillo que entendo sobre qu,\rentenu 
oorre ampresso·, quando . -tenho procurado· reduzir 
eseas quarentenas a seu justo val<>r, ao que ellas 
têm de util. . · . 

Ma. .. , continuando a . historla., dirijo-me á Juru· 
juba e Maricá, e a camara _ajuize'do trabal.lio que 
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mo roi mister ·ter para acooinmodaY 150 pessoas 
em Maricá, q~udo ~do sido eli::Sa 1>rdem re~o
tio~nte dada. niio -tinha sido possh·el prom
ptifieor 11ada : foi pt'êcl;,o .,m · tr~ · dias &e ccous
truirern · barracõe.~ · .. aceommodaçõas, tomarem-se 
~sas na bahia ·da J•trujuba para MCC!mm<Aar 
as gente3 de Ti .•.. 0,; muito dignos niedic».> do 
hoflpital mariUmo de Sa.uta. Isab<!l, q••~ uã.o eo· 
nhecem o q11e· é socego quando se tl"l/.ta de cum· 
prir deveres, passârão uma noit.e nesse serviço, 
e earregàrio 11m seus abenÇOados bra~os M ba
gagens do.~ passageirosl ."!<~~lizmente que· do ;lO'J e 
tani.OP volumes, alguns dos quaes continhão ma
terias ·do muito pre~. nilo se deavio11 nenhum, 
c nem nenhum !o1 qu.ebl'ildo, (..tpl:liado6.) 

O 8a. F. ÚCTAVI.,.ifo·:-N'àda. se extraviou, tudo 
ee fez admiravelm•nle. · 

O Sa. P .&.UL~ 0ASP100 :-O meu n obre amigo de
putAdo pelo Riu de Jnneiro não . se ad1nira, por
que conhece as admiraveis qualidades desaes dous 
jovens m.edicos que estão no hos{lital marítimo 
de Sant4 I s abel. ... 

O Sa. F. O~T.WIA't(O :-Conheço, conheço. 
o SR.. E'AtJL.l c.,~DlOO:-.... de mtda se a.dmi-

.-:ilrá. . 
· E ' Yerdàde, senhores, que no cumprimento· da 
quarentena algum!\ «insa so1frêrão esses passa
geiros, mas eu pergunto a todos os senhores que 
estiverão na quarenwna da J urojuba se j!\mais 
ou_-.-ird.o alguma expTeSsão menGs digna, se al
guma cnusa lheg f.altou que só dl!pmdesse 'do 
coneur.io pe880al desses dons jov .. llS q,ue e13tão 
á uostn daquellé estabelecim~nto? (Apowà~:~s.) 
. Por 11m, depois de· uma grande despeza feitA 

atropeladamente, depois de muito trabalho, a 
oorou, eill Maricá, na Jurujuba, . etc., mandan
do-se eomprar .. tudo R. pr~~sn para sn mont~r essas 
aeeommoàações na Jurnjuba e em Maric~. en
tendeu-se quo era preciso mandar-se o vapor 
Iinperal/.~:~r p11ra ser" â esinfectado na ilha Grande, 
118 enseada de Abrabiio; como de fncto se -pro
cedeu, principiando a desinfeetar-s!! o vapor neste 
porto se !oi continuar e aeaba.l-n naquella . en~ 
sl'a.da, sendo ella &lli feita ou ooncluida d!!baix? 
ilas vistas de um medico que eu para esse fim 
mfiJJdei áqnelle lugar. Desinfectadn o navio, as 
1·oupas e as pessoas voltarão para este porto ; 
reelamou·so, e primeiro com raz!io apparente, 

·mas que depois se tornou real, que visto terdes
emb!lre&d<l a tripulaçlin do vapor ImJ?erad<n-, que 
ha.via. ido p!lnl a .en»ea1t_11. de Ab·mho.o, ere. uma 
falta de lngiea que contmnas~em em q11aren~na 
os· passageiro~ vmdos no mesnio vapor, fo~ltando 
enttto apenas 3 dias. . 

Conianltada sobre o _objeeto a commissiío -cent1'41 
de saude publica ultimamente nomeada, e então 
presidida por mim, disse 11ue, cornquanto fosse 
um abu$o o d~semb.uq11e da triputaçãQ do vap<>i' 
Im~l"aiÜJI" (:altando só 3 dias), que tinba. vindo 
ao mesmo tero.po que a gente de ré que se achava 
na Jurujuba, com tudo {fisse immedlatamente des· 
~mbaraçada essa gente, visto que se nellava 
flesembAraçadll a t11pulaçiio : assim se fez. 

A' requisiçllo minha, expedida pela mesma com
mis~õo ao nobre Sr. mioistr.1 do lmperio, man· 
doa.-se desinfc:~t:lr a roupa dessa gente de ré que 
se achava nn Juroju~ e o maia :p9ssive\ ainda 
8.11 ~esll(,as, all6im .como as que se achav<lo em 
Mancá: assim se proc.:dea., e todos foJ'\o admit
tidOI!I a livre pratlcs, não se e1fectuando para. com 
os de Maricá esta medida. senât> deposs de 40 
<lias. · · 

Por eate proeeder da. commissã·o central de sllu~e 
por mim s~ropre e ínstantemeate ~lama.da, Jà 
Yé a. cam:·ra que é. uma idêa predomiuanie que 
:tntes de deaembnrcarem as pessoas e todos os 
objutos que ellas tro11xerem procedentes de lll· 
pres suspeitos deve precede!· a desin(C(;çlto. 

Mas ; senhores , entretan~ que o vapor ·Jmpe" 
rador. se· d~slnfeet&va niPo .mseadiPo de A.brah.ão, na 
Ilba .G.-an<le; ·entretanto que os p&3sageiros d11 r~ 
se· passavdo para a JUTUJUba, tl alli se conser
vaviio até terem liv1·e pratica; .,ntreta 11to que os 
11seravos e os - ree•·utas foril:o pa1·a o .lll2areto de 
Maricâ., e ahi eomplet•\rão os seus · 40 dias! ... ~ 
felizmente em nenlium oiellea nppareceu caso a1-
gum •de mo1eatla suspeita, da molestia do · Pará.,. 
até que s maior parte desses escravos e todos 
os reet·utas viessem de Maricá!.. . -

Mandei, repit.•; com muita instancia procedet' 
á de.;inf<leçll.o das ~uas roupas, uma ~tL·ando por
ção .da qnal til>ha óid .... comprada _por mim P••m 
vestir · os eseL"aV<>II, " do &.r~~enal tmhlo sido for
necidas · as doe recrutas; porqlt& anteudo que-da 
roupa, sobretudo immnnda, como costumiio traz-!r 
os escravos, lo que podi• ref!ultar · grave dnmn•> 
fi população. (.·lpoiados.) Esses escravos achão-se 
já quasí todos na cidade, 1\enndo em liJaricli 
apenas os que niio puderiio ombarear então, e 
q,te et·eio J evem chcgllr hoje ou a.manhil , ~alvo 
alguns enfermos de molestias ntni especiacs ." 
conbecid:tK, e nem pot· so>mbra tlemelbnntcs á mo
lestia do Pará. 

Disse que sempre ín;toi pela desinfecção; po1~ 
que estou con....-encido quo, de;i!lf~ctl\dos conve
nientemente as roupas e mais objcctos inanimados 
e materiaes, desinfeetado o nnvio e a; pe•soasy 
niio se ear~ce senão de uma certa quarentena 
compt-ehendendo um pe1iodo muito limitado , e • 
Jl(lr assim dizer, emquanto essa desinf.,~ão se 
fa%, uma · qnnNntcnn regulada peiQ du..aç!io d<\ 
dcsin!ccçflo. 

Mas, continúo. Chegou depois o vnpo1· I >t>pem 
tl·i;, e apczar das orJen~ em contrario que se 
tem dado; sompre o asqucrv81) trafico de escra
vo>, imp1·cgnando os navios; s~mpre os recru
tas!. .. 

O v:•p)r trouxe um grande nume1·o da e;eavos 
c de re.:1·utns, e es <a. gente , por via de rllgra , 
ou quas; , sempre no peior asseio. O Sr. pr<>~•l
dor ·uà s .. ude · sempre em cumprimonto da lei, e
-não eu. mandou os escravõs e r ecrutas para :lfa
ricà, os passageiros de ré para a Jurujuba, e o
navio para t\ euseada de Al>rahilo para ser de.•
in!ectndo, fe~ · se eom clles exactatnente o mesm() 
que S<! fe:~: com o v.,por Impe••Cld.or, ncha-se em 
ex.eenção a qttarentena qu11 se liga li questão que 
se discute. 

Ora, a minha opínillo, que nlto é nova e q11e 
se acha exposta mnl detaH1ndam!lnta nfi meu. re
latorio, é q11e um navio proeP.dente do porto mai~ 
infectado que baja no mundo, póde sem o menor 
risco ser admittido li livre prat1ca depois de se1· 
desinfeetAdo !!elo proeeMO que abi miudamente 
descre\•o, e nao por esll6 pNceQo de fumigar em
barcações, come se costoa fu1nigar uma caSA com 
alfazema : processo como esse, algo. que eu des
crevo mindam~nte no meu relatorio, que foi e m
pregado com o maie brithnnto sncces;;o no brigue
tnglez Spy, · que tendo pe1-dldo onze pessoa;; de· 
febre am;,rella a~ó a manhil do dia seguinte em 
que entrou neste porto, e que depois d a nssim
desinf~ctndo não teve a seu bordo um unieo caso· 
ruais de febre amarella. 

Esse p-rocesso, que entendo de innegavet ell: - · 
cacia para. a desinfecção d~tM ro'npAS, dos ·navios 
e de tOJos os ubjecto,; inaninlad<>s; assiut com<> 
o das pessoas, habtlita os na\ios e pas.;ageíros 
para :;erem admittidus, eem risco, 1\ livre pl-ati
ca, prov.:nhãQ donde provi~rem : olles suppocm 
a destruiçao do 1'e7U'nO epiàemk~:~ nesses obje
ct.,,; elüsto:ntes~ a qual destruição .só a desinfe~ 
ç:iu effectua, . e 11ãu um período de 40 ou de lll)l} 
dias de quarentena: cor .. enda-se o risco de no 
.fim da quar~ntena propagnr, ~ua v~neno, o ·mal ; 
sendo purtanto muito mais seguro emprega•·-se 
a desi.n(ecçao ?"adical. o.lo que .fiar-se em um pe
ríodo arbitrari~ : quanto porem ao gennen ou vene-
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no ~pidemico absor~ido pelas pessoas, o mallimo 
tempu que póde ficar no interior da . economia, 
fallo do veneno pestilencial, sem manifestar-se, 
é dA 10 dias : é isto que se acha sanccionado 
por nações muito otais adiantadas do-que a no,sa, 
nas quaes se teoa n1arcado o pel'i•Jdo de 5 dias 
para o cbolera e 8 para a !cbre amarEila ; pa'l'll 
n esse I"Criodo com{>letar-se a incubação, isto é , 
0 tempo que a .:allutha leya a qhocar est~ ovo. 
(Itisadas.) No fim de 8 dias, dizem as leis pby
siologicas, com etfeito, dix a observação dessas 
naçõe~. ou o 'l"eneno pestUeneial ha de produ
zir seus elfeitos, ou ba Je desapparectJr, sendo 
el iminado o organismo. 

Já disse, pois, as Mções civilisadas da Euro. 
)>a, como a Ingla~rTa, a F1·ança, a Sat·denha, 
et c., marcãrão ~ e 8 dias para a quarentena, 
mas eu já dou lO : disse mais, que quanto á 
desinfecção do navio e seus pertence~, não se 
púde marcar com seguranta um prazo, ~r~ue 
sobre materias inanimadas, o veneno-epidem1co 
pócle conservar-s() não po1• 2 tnezes, m"s po1· 
4. p or 5 e até por um anno, porta.nt~ jal~o 
mrus seguro o me10 que proponllo, 9-ue executei 
mesmo para a febre amarella, e e por estas 
razões que entendo que qmpregailas de outro 
m~do as quarentenas são completamente inuteis 
(apoiados), sR.o mesmo arriscadas ; é r ealmente, 
senhore;,, querermo,. 1·ecuar á idade média, e 
nos não apro'"eitarmos das luzes actuaes . 

Süo estas a 5 idéas que tenho eseripto e pu
blicado em tL·es re latorios con~ectltivos, entre
tanto o vosso secretario é accusado de põi' arbi• 
trariam ente os navios em qua1·entena ! entretanto 
qu e estas suas vistas n iio forão na quadra a.etual 
reali3adas, · são mero projecto. · 

Em verdade, senhores, pensa1•a eu. que dns 
h1cubra~ões por mim com toda a cordialidade 
empregadas, que do meu_ saeriticio_ pessoa!, até 
4e minha fortuna, que nao sou ·n co, dena ao 
menos vir-me um reconllecimr.nto da parte do 
publico (muitos apoiados) ; mas infelizment.e o 
.que acho são diatribas ahi pelas ruas, não da 
hr iosa, população do Rio de Janeiro,- á qual d~vo 
o mais v ivo reconhecimento pelas attenções e 
favores recebidos por mim ; mas da. :rarte ue um 
.ou de outro gratuito desalfo~lçoado; como se o 
htgar que occupo me t rouxesse ~antagens pecu
niaria.s, como se outra couaa nelle me faça per
sistir senão o desejo e o dever de pt·estar meus 
pe'l,ut>nos serviço"' I Se eu estou em et"l'O r.os 
proJect.os que tenho olferecido, e que se achilo 
.annexos e.os relatorios do nobre min istro do im 
·perio. combatão meus erros. urooouhâo e incum
bão-se de executar cousas ~elSores. ; nno tenho 
a frAqueza do amor -proprio : mas não se me 
imputem acç;)es que não commetti. (Apoiados. ) 
Sou muito grato A. heroica pllpttlnçilo fluminense, 
uunc~ encontrei nella o ll1euur ul>.:;la~ulo no ctun· 
prlment.o de meu.s de'"eres, nunca 1·eeebi della a 
mais leve oft'ensn, por isso mesmo n ão des\'jo 
obstruir um iugnr onde outro tenha de melhor 
serril-a : nAiln m e i· mais sensível J o que as 
a~.cusações " quct·~ ncabat· com o Culllll\ercio, aíu
.gentando o estrangeiro do seu pot·to... atropella 
tlldo, invade direitos, assusta a população em 
seu proveito, !nvea tãndo molestias, acabo\ com o 
eommerci~ ... • Ora, é minha convicção quo no 
. dia que niio fôr f11.vorecido o commercio n:.cio· 
nal e estrangeiro no Rio de Ja.neiro, no dia em 
que se lhe oppuzerem graves eUlbarllços; a na· 
tão toda, esta cidade especialmente, experimen
tará grande atrazo , (apoiados) ; eu não desejo 
nem devo concorrer para tanta cala midade 

Só por duas vezes, :5r . presidente, a.chei·me na 
(Ollisao de applicar sob m inha res!J'orisabilidade 
iiS quarent~nas; 'llrnll. foi ao brigue. americano 
Parthyart, que ch.ega.ndo a este portN com doen
tes de febre amarella, ti~e de ir a seu bordo á 
nma hora da noite e achei toda a tripulação de-

soladA, o seu · capitão em um ·Jeito de dores, 
desauimado e quasi moribundo: t.i'•e de colher 
em meaa braços esse mesmo capitão, porque nlo 
h!lvia quem o ajudasse, :~õ duas pessoas do s~
Vtço a.;bavamo-nos a bordo, eu ·e outro med1co 
Je visít~ levei o capitão e os marinheiros doen
tes par11 o hospital de noite ainda. e só me re
colhi á.~ 4 horas da madrugad11. Então por se
gurança publica 1 mpuz quarenttna ao P tn'thyan1 até mandai-o de si nftlCtar : nito me competia, e 
verdade, essa autorid .. de, mas era proe\so aeudir 
á salvR~;iio publka,c eu nito tive duvida e111 iwpol-a 
(apoiados), até mandar puridcar. o navio para eUe 
ter l ivre pratica sem o menor illCOD'I"enlente para 
a salubri<iade da capital. 

Agora note a camara qne aié h9. quem me 'BC· 
cnse e diga quo eu não tomo o pulso nos pobres, 
~lvuz porque eu nii" mande faze! desses anuun
coos cuJos temperos de canella (nsadi;U) são, « os 
remedios graus pa n os pobres " (l"tSO!ÜU;; eu 
9,ue r ecebó em meus braços o marinhe iro desv!l..!' 
ltdo, enjôo-me da desgraça do pobre ! . . . Mas, se
nhores, qual é o medico que se nega a ir ver 
um pobre ? a soccorrel·o ? QuAl nli.o so nssenta 
na cama do pobre? t Não ha nenhum. (.Apoia-
dos.) . 

Mas, accusa·se-me de ser o h omem que t em 
posto tudo em coofta~rnção, que t.!m atropella
do todas as leis divmaa e humanas, impondo 
quaretltenas aos navios, quando eu nio tmpuz 
quarentena s nenhum out ro navio nlém d esta e 
da. segunda a que alludi que foi a do brig~Ae 
inglcz Spy, que foi a seguinte: chegando ao 
nosso porto com 16 doen tes de febre am~rella, 
foi pelo proprio e honrado S r. almirante Inglez 
clito n mim : " Este brigue ftca á . sua dis posi
ção para desinf~ctal-o segundo enteD;der .» .Eu já 
disse á cama rn a fortuna que eu tiDba t 1do de 
nrestar eom relieidade 1!-ite serviço. Agora appa
r cça um só na,·io mais, que fosse posto em 
quarentena por mim ! niio apparecerá, niio só 
porqu<1 não me competia, como porque em ver· 
dade, Sr. presidente , não se I~e tem apresenta- . 
uo casos e m quc1 apezar de n ao ser eu o C<liD· 
petente, de1•esse lm{lor quarent~nas. Não é pos
sivel que appareçiio outros navios como o Par
thyan e . o Spy, que eu p11Ze>~se de quarentena. 

(Ha um apa1·te.) 

Mas esta autorida.ie, não me tendo sido dado, 
nu:tca a exercL 

Ha outro caso do monsenhor Silveira, clama
se logo: « Foi o pr esidente da junta de bygiene I» 
Senhores, eu não soube dlslo senão n o d.ia se
guinte ; ante~ nunca tal cous a me chegou aos 
ouvid•)S ; depoi:i disse-se por ahi que o presiden
te da junta de hygiene mandou prender ao S1·. 
lMn<enbor SilYcira. por um policial. 

s~nhores, se se fez is~a, não sei como o Sr. 
chefe de policia nllo se apresenta explicando os 
faeto~. relatando-o como 1sto se passou, porque 
é necessario que o publi~ó saiba quom· tal pra· 
ticou.; duvido me~mo que interviesse a _poii<:i& 
neste negocio, ma" saia a ;oerdade á luz d o dta. 
Entendo que ha deslealdado em deixar cab.ir essa 

· imputl\çiio sobre qualquer empregado que nella 
não tem ~ menor parte. · 

O Sa. BR.\N oÃo :-Isso é 'Verdade • 

O Sn. PAULA. C.L.'IiDIDO:- Não !ni eu, não sou'be 
disto, n~m antes ne m depois tive parte ofiicial 
de semelhante facto; 11 nlio serem os -jornaes 
terio. por uma anedocLa. Maia ainda, Sr. presi· 
dente : nwrre uma senhora na Praia Grende de 
um.~ m.olestia que eu. ignoro, ba cousas a respeito 
do ·seu ent~:rramento ; Cfisse-se logo : « . .E' o pre
s idente da junta de hygiene que niandou ,!az~r tudo 
isso I » Ora. com eft'eito! 

O Sn. F. 0CTA.\U~o:- Essc rncto esta hoje 
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muit:? ~em exposto pelo Sr. chefe de policia. da 
plOVlUClB. · 

·o Sn.. PAuLA CAlli>Ino:- Mas esse tomou sobre si 
a r.!Sponsabilida.de, pnblieou tndo. 

O Sa. F. OC'CA.VIANO:- Porque é um empregado 
muito digno. . 

O Sa. PAoL~ CJ.Nomo :-Sem" dllvida como tal o 
reconheço e sempre o reputei: refiro o fac'o plll'a 
que se saiba que não. tive nelle a menor pinte, e 
sou in.cu!pado injustamel\te. . 

Eu pl)déria continuar a apontar outras seme
lhantes acensações, __ mas para não enfadar a. ca
mara, voltarei á materia propriamente dita, sem 
enfado com as aecusat.ões que se me tem feito. 

Eu ente!].do 9.ue tomadas as precauções neees
scrias por me10 da desinfecção conveniente. pelo 
proceS!lo hoje emprega.cl.o pelos medtcos d() hos
pital ·marítimo de Santa Izabel sob minha óirec
çãoJ o que_ declaro porque • sei que elle,; se não 
JUlgao reba•xados po:r ·segu1rem .meus conselhos, 
tendo sido meus di sei pulos) moços til' íllustrados 
come> honestos, processo de desinfec~ão, digo, 
refo:rçudo IJ')r outros medidas de prudencia, digo, 
julge>, sem perigD algum, póde vir o nosso collega 
tómar assento. 

Não digo a.mesnis.cousa para eom aquell~s pas
sage.ros que rorão. en-viados para a enseada do 
Abrabão, :J?úl'que aindll me não acho informado de 
todas as c1rcu.mstanchls ; talvez seja prcci~a uma. 
desinfecção m\lito mais penosa, utn p~ocesso es
pecialmente reclamado e mu.ito moroso, porquanto 
trata-se de desinfectar o na.vio, trata-se de des
infe'ctar homens cujas roupas estão em nm estado 
miseravel. · · · 

Como o·parecer da commissii.o não conclue por 
est?·modo, eu não lhe posso dar o meu voto. 

o Sr. Ca.ndido Borges :-Sr p~esidente, 
ouvi com pruftmda attenção o discurso· queac~ba 
de ser proferido pelo illustre deputado presid~nte 
da j)lnta de llygiene publica. Acreditava, Sr. pre
sidente, qué S. El{. não tinha nEcessidade de jns
_tificar · o seu. comportamento durante a quadra 
actua.l, porque a pop~ção sii, os homens que 
estão em r~1açii.o collt o digno presidente da ju.nta, 
os .homens que sabem de tudo quanto ba elle 
feiw, os sac•'itieios, os verdadeiros serviços que 
tem prestado, lhe fazom completB justiça. (Muitos 
apoiádos.) Estou COII$Cio de qu6 o nobre depu· 
t&d.o tem procedido como um empregado zel"so, 
tem feito aquillo que nem. todos teriã.o podido 
fazer. (Muitos a-poíaaos.) Mas poder-se-ha por 
ventura acreditar que ú digno prove.lor da ~a.udc 
publica tenha procedido menos convenienteme~te 
ordenando :as quarentenas; de cuja responso.b i· 
lidade se despio absolutamente o Sr- presidente 
da junta de hygiene pllblica? 

O SR. PAuLA.· C .. umroo:- Nem eu o aecusei 
disso. 

O Sa. C.\NDIDO Bono-ES: -Nem cu digo o C()u· 
trario. 

O Sa. PA.ULA. C!.~omo ,_Eu. disso; que elle tinha 
Cl,l!JIPrido a. lei. · . · 

O Sa. C!.Nntoo BoMES :-Eu repito a expressão 
de que me servi. Mas aereditar-se-ha que t~Dl 
procedido menos eonvcnien~menre o digno pro
vedor da 1iaude pública ordenando rus quarE'n· 
tenà:s, de ·cuja. convenicncia ·e I-esponsabilidade se 
despio o Sr. presidente· da junta de hygiene pu-
blica? · ·· 

O' SR. PAUL!. (1A.."'nino ,~ Et\ disse que não; cu 
disse que cumprio ·a lei, 

(Ha .lMrias aptu·tes.) 
• o Ss.. c.,N:C<IDO BoaciES : - Eu digo, COID o 
Sr. presidente dajunta dn bygiene, que n1io;nao 
estamos en! desharmonia, pois, asseverando que 
aquelle outro distincto funcciQnario procedeu bem. 

O S11. P!.UL.I.. ÚA.Nomo: -Nem eú disse o'n:trá 
eousa. 

UllA. voz:- E' o que elle estó. dizendo. 
O Si!. 0ANDIDO BoaGP:S:- Tambem eu digo q.ue 

procedeu: bem; que mais quer? Est;tmos de aeeordo. 
E procedeu bem porque? Porque o g<J\"erno, qne 
se nãn qniz ::t~competentem~nt.l arvorar · em juiz 
nà mataria, nomeou uma commissâl) de saude 
publi~a. que lhe deria propOr as medidas que 
em sua 89-be-lo•·ia julgasse apmpriadas. 

(Troca~-se val'ios apartes.) 
UM Sa. DEl'I71'A1XI : - Ninguem quer ser o Zc- • 

bedeu. 
(Continuao os apa~·tes.) 
O SR. OANDIDO BonaEs: -A' jnnto. de hygiene 

publica o Sr. ministro do im~riG reunio medieos 
notaveis, entre os qURes se acl.ta o illustre depu
t.o.do pela Bahia. 

O Sn. GóES SIQUma,t: -Obrigado. 
o Sn. c ... ~'PIDO BonGES :-Essa eommissão prop&~ 

ao governo a neeessid ade das -q uareatenas. _. 
O Sn. GóEs StQt:EtR.-1:: -Apoiado. 
O SI\. C.\NDIDO BoRGES:-••• ampliando íL qnar~n

tena do 25 dias marca.d•JS. pela junta de llygieDe 
publica, e a elevou. a 4.Q dias. 

(lia varias apa1·tes.) 
O SR. PAULA. .CA.:-iDiDo:- Foi ante.; da 'oceur

~encia ... 
O Sa. C.~Nmoo BoRvES :--:-Bem, n iio tem nada 

isso com o. questão; porque acredito que bem 
superfl.ua seria hoje uma rli;clissão a c.ste :respeito: 
mas o que é incontestavel e que o 'tligno p'r<•vedol' 
de saude tem cumpndú com o que lhe é deter
minado nos respectivos regulllmeJttos. 

o Sn. P.<t;LA. c~...-:JIDO :-Apoiado. 
O SR. GANDroo BoRca;s : -Homens notavcis, 

Sr. presidellt,,, e notaveis llO. sciencia, acreditfio 
que as qur.rente11a3 são evidentemente uccessarias 
em circumstancias ider.tieas as ero. que nos acha
mos; ouh·o~ acreditão que ellas nil.o 'são conve
nientes. qac não produzem nenhum resultado; 
entre ós partülistas de.<sa medida de j)reeauçiio 
uns estendem o prazo durante o qual deve e\la 
ser observada, outros o restr:gem. O Sr. presi
dente da junta d~ hygiene, pot·. exemplo, .acre
dita que levar a quarentena alom de 5 du1s f; 
uma. supet1luidade, e qu~ desde q•1e se desin[ee~ 
GOnçenienteroente o navto, a quarentena nao e 
só uma superfiuidade, m{IS até um vexame sem 
j ustífica.e,lio. 

O Sn. PAuL.~ c.~...-o:u>c: -E' esta a minha con
vic.cno_, o estã. .descripta no mett relatorio.-

.O SR- CA:>Dmo Bona-ES:- Mas <i isto mcsmo'o 
que estou dizendo, isto é, estou mostran,lo ·qual 
e s. opiniiio do nobre deputado, bem como aqtlellas 
que a contrarião ••. 

O Sn. PAr;LA. c.~xD!OO dã um aparte. 
o· SR. ÜAo;õDIDO BoRGES= -Dd>:O n~ui n questão 

das quarent<lno.s, contentando-me em affinnar que 
opiniões diversas tem sido Sllstentadas; c q~al
quer que sejg a opiuião que tdnha em seu. apoto a 
sancção da verdade, o debate é mal cabido qu.ando 
se trata do parecer em discussao; · · 
- O offi.eio do illustro deputado pela pro+ineia do 
Cea.cà que '!e acha em quarentena me parece uma 
queixa dirigida á eamara dos Sr.. deputados 
contra o governo. 

Mas, seol1ores, o que é que _fez_ o Sr. ministro 
do imperio !lOmeando a comnpssao de sa_nde pu
l>Uca na quadra presente? Fez o que dP.YIIl f:az~r. 
E se entre as medidas ·propJstas pela comm1ssao 
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s~ nd~a es~a do! ~nc se ~neixn o illll.$tre dapu· 
tado, '}ue culpa p.\de ter o governo, que se guia 
pe!a opinião dos peritos, sobr~tudo ')ttando esoa. 
-opinião s.: acha eseudada pelo prestigio d., h<:>
lll<!nS tão respeHavt:is. · A camara conceb\l qual 
seria a grande a·~~p~nsabiliJade que recal!iria 
~obre o gvvern" se <lllc fosse d~ encontro a e;;sas 
medidas. s., o JlO\'~rno em t.aes casos wio tomasse 
semelhantes cautdas, se a camara dos Srs. ãe
putaJvs lh'<> <luizesse ved><r, quem havia de res
pouJer pelas COilS•'quencias que dahi jJUdessem 
]'r"''i~ perante o pa.~<? Qual seria de. entre nós 
uqudle que em lugar do Sr. ministro do imperio 
t<.Jmaria semelhante rês;:ousabilidadc 1 

{lia um apal"k) 
Mas diz o illuslr~ deputado que as quaren

tenas sliõ infr•1ctiferos. Eu farei apenas uma rc
Hexiio. O illustr~ deputado acredita que o vicio, 
vírus ou o principio gerador da mo\estia põdc ,·ir 
na roupa, e pa1· isso aconselha a. sua desmfecção: 
ma~ ,;e elle pó<le \"ir na roupa, se o illustre uc· 
putado acred1ta •JU.~ as roupas devem ser des
mf.,ctadas, bem cotno o na\'in, perguut<) eu: 
depois de chegarem os •1a vi os a este porto, esses 
vírus ou princapios rnorbidos não podem ser >lbSur
vidoo pelo co•·po Je nm outro passageiro? Tanto 
podem que o i!luSt"l"oJ depntad . acha conveniente 
de si nfecta•· a roupa.. E se a absuq:>çào ua causa 
morbiJa tiver lugur nessa época, ú diao; uasttl.l·ltõ 
para a quarentena? 

Não havedu factos que demonstrem que o 
-período chamalo da incubação se póde estender 
além dos 5 di:1s? Q~al de nós não tem visto que 
uo fim de uma ,·ia.gem uu Je uma tkmora mais 
oU: 111enos prol.,ngada. em lu~res patudo~us, a 
fuure iut~rmittente ~~ <.l~senvolve eul u.lguus ca~os 
oito, dez ou vinte uias depoi~? 

Senhores, isto ê um facto, e tudo O: e bvm que se 
po~<a dize1· não dest:r!)e o que é filho da exp+-rieucia. 

Por ç, ntura não çstá demonstrado que a appu
Iição dos effeitos da causa promotora .~tá depcu
dente de muitas circumstandas in,ti...-iduaes e cli
matericas? Por "l"entura o lll' que é l"espira•io no 
alto mar, a tempGl-atura que ahi s~ expel"imeuta, 
.e a ruesma que se dá no nosso porto, ou em 
outro qualquer drcumdado tle montanhas, agaza
lha.io cumo ~ o nosso ? 

M<~.s, s~nhores, eu não quero entrar nesta ques
tão, d<:ix<Nl. de JlO.rle; o que é verdade é que a 
quarentena não é a primeira vez que se -püz em 
execução eutre uós, mesmo tla qu.ldl-a presente; 
o vavvr que veio ..io Pará esteve em quarenteua, 
e entre os seus passageiroS acha\·a-se um nobre 
dept1taclo por essa pro,·it,cia que esti\ presente; 
agora é outro o caso I 

Pergunto eu, o deput<luo q uc veio do c~:~rá e 
11ue se acha no v<~por em quarentena. ten\ mais 
threitos, mais regalias do que aquelle do Paril? 

Ainda mais, supponha a camar<~. que é cun>~· 
nicute que se dé uma solução qualquer a esse officio, 
dirigido yelo Sr. depuLauo pd<~. prc•vincia do 
C., .. rã, nno ~chá a catnara qlle mesmu qunndo 
ella ntio concorde com o parecer da. eommissito 
o seu cúmpot·tameoto não póde ser outro senii:o 
lll:ltl•iar ouvir o gcvcrno para ucpois deliberar t 
,(Apoiados.) :)umas aJministr:ulorcs, senhores, ou 
S·Jmos legisladores ? E cnt:\o para que in tro met· 
.te1·-nos em uma materla puramente a<.tmini,;trativa, 
e ~ue nem pódc ser a.qui discutida seu:io incon
'Veuiante e incomp<!tentemente. (Apoiados. ) 

Eu pela minha parte d .. claro que voto pelo pa.
l·ccer da colllmis,.;ão; mas se cllc não pa;snr 
acredito qtw o proM<limento mais regul:tr que 

· P<Hiemos t~r ê ouvir o governo ácerca da materia. 
Depois da informaçiio do governo podl!remos então 
deh\olerar (npoiadr>s) ; antes disto acho que qual
·quer- delibern<;no que tomemos é incompetente e 
·cheia dos mai<Jres inconveni<mtes. (Apoiado.·.) 

Yot•) pelo parecer. 

o sr. ~ello Franco'- Sr. presidente; 
u1o es_p~re Y. Ex. ouvir de mim um disenl"'O 
aca•lcoul~o, seria impr~dcnci'l dn minha parte 
tentar faze l-o. 

Eu estou de acc~rdo, ou quasi de accordo com 
llo5 meus nobres collcgas que me precedêrllo. · 

A eamara ouvio-me, tratando do orçamento eni 
3• discussão, elogiàr o procedimento do :::ir. roi
nistro do imperio. 

O SR. u.~!':oiDo BoR•7F.,.;: -Apoiado. 
O SR. :MELLO Fn.o:co: - Mas, Sr. presidcnw, 

tendo übsen•ado a marcha que depois se tem sc
"Uido jnlgo devl!r protestar contra e lia; n~o 
quero associar-me 8. responsabilidade daquclles 
que cnteudem que e indispensa,·el continuar-se 
com certas medid.as, que me l?&~ccem; .al~m _de 
dCSÍ"UilCS, e por ISSO mesmo ltljUStas, InJUStlfi
cave~S, vexatorias :para o commercio e para todos; 
e o que mo.is é, ansustentavcis á vista ào que 
n pratico. e a experi~ncia tem feito adoptar. O 
ministerio tem sido mal aconselhado. (Apoiados.) 

Para qne, Sr. presidente, ,;e b~ de ~nteoder 
pur quarentena es.;e pFazo f•<tal d~ 40 dias? Po~ 
ventura quando um vapor veoo do Parâ, e chego-. 
a e.te por~o com 2! dias de viagem, é tlesinre
ctado, ~ durante tou:> aquelle tempo nenhum caso 
d .. onolestia se dá a bordo, pergunto eu, pode 
ser justificada a quarentena,' entendida como se 
tem feito a. Ci!Stl prazo fatal de tO dias : não ser>. 
semelhante medida desneceasaria, contraria a., 
que a experiencia esclarecío.la ··acon:oelha p•·uden· 
t~mf-nte, e vai de accot·do com o que tem sido 
adoptad<> em paizes 1nuito adiantado<> ? Se pois 
se não podem JUstificar essas medidas, se ellas 
são desnecessarias, eu peco Licença pa~a r•:petil' 
que o :>r- ministro do iuoperio teru liJo «lll mmh~ 
ol)iuião nlnl aeonselUado, e dizer que nem . a 
sciência, nem a · pratica. das nações ci vilisada-s, 
vêm em a.IJono des~e systema lle sequestrameOtú, 
que por desnecessat·io e in ["!lndadv torna-se op· 
pres;ivo e contrario aos iutere~ses geraes. \Apo·io.
du•·.) 

Eu pois, S1·- presiJ.ento, n1io pos~o partilhar a. 
responsa.bilid~e ucs:>e<> actos, e tomei a palavra 
para p"dir ú ca.mara. <! ue se digne tomar eru 
cúnsideração o o!lic1o do nobr~ deputaclo pela. 
)lrOVÍ•lCÍa dú C~arfl, que se acha & bordo do vapor 
Imp~l·(ldor, uüo pela cil·cum~tallcia ..te ~or o~lle 
representante da nação, pv;·que essa qualidade 
niio o is~nta da sujeiç:lO ás medidas quo;: forem 
necessari as a respeito de todos os cidaJ:'Ios. 
{AJJoi<tdos.) 
~e a quarentena fo.;se reclanladll para o bem 

de todos, ~stou certo de que esse :>r. deputaJo 
tem bastante patri()tisnlo para niio se querer co1-
locar c1u ditr.;reutes circumstancias dvs out,·os 
p:LssiLgeiros du ~·apo1·. íApt~iaãos.) Meu 1im o! 
convi<li.lr a Lodos os m<:us nobres collegas para 
conc11rrerem com setts conheciment()s praticos, e 
faze•· qucJ o ministerio, ouvindo as corporações 
competentes, m11is b~m acuns .. lhatlo, faça ceSSal' 
a pratica seguida, pur iuntil e cunta·aria aos 
pr~cei1os da sci~ncia. 

Tll<los niJs sab~mos o que sueeedeu desgraça
da mente em Cam~tá ; o terror pl"Opaladc- pelo~ 
cont~gionistas fez com que os pais abandon~~sem 
no Jello da dór c da morte aus frlhQs, os filhos 
aos pais, os e!'posos a SllBS esp()Sl!.S, estas aos 
;;eus esposos, etc., e isto porque? Por caus:L da 
exageração, por cn.usa t.\lve2 d11 ignorancia <le 
algum medico a respeito do que se passa •Jin 
t;tes occasilies em outros paize~, e :niio duvidon 
espalhar o to>rr.or J><lr toda a parle. Aqui DlCSDIO 
o que uão t ·mos visto ? 

..1. historia do qne se prntioou reh1tivamente a 
eS$•• s<mhora que flllleeeu em S. Dc>mingos da 
Nict.hcrohy e uma -vergon!JA. (Apoiodus.) s~ por 
ventura ess" senhora morreu do cholera, o qull 
eu contesto e contesto ctnn a opinião de medico,, 
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uv que Scll'via aLropellar o enLerramento do So:ll 
eadn•·er? Por ventura não estaria já aquelle 
lugar infeceiona4o? !.'l.poiadO$.) As pessoas que 
a tra.tArãn, que a. .assistirão em sua molesti~. 
nilo teriiio respirado bastante ar, permitta-se-me 
a. ez:pressiio, chQlerico ou i:JftJctado, paro apre
,;entarem-8<! immediatamente com a mesma mo-
le,tia? (Apl>iados.) . . 

Senhore.o, eu vou-me convencendo de uma cousa, 
e vem a ser, que nem um só ca;:;o de chulern 
sl' tem dado no Rio de Janeiro. (Apoiadas.) Se 
por v<Jntura .o cholera asiatico tivesse appar~dd<l 
tiQ<!i, &er6dite a camara que nós já teríamos 
tido . occasiiio de deplorar muitas victimas dessa 
fatal . enfermidade, mu:t!)s cidadão;; estari(lc) sa
crificado.is, · muitas familias cobo>rtM d e luto. 
(.tpoi«UU!s.) . . . 
~ào me lembl-o, Sr. prestdente, t.lr hdo na 

h,istoria. desta epidemia t~rriYel cousa id~ntlc11 
ao qnc teUI()s ob!:iervado, com a mar~ha e cou. 
os symptomas que se diz terem appaNcid'.l n 1 
Rio de Janeiro. Pois utn caso ou outr ... de alguma 
a1!'ecção que se pnr~ce ou Lem al:;:una symptomRs 
do cholel'a, e denorninão esporadir.u, ~d~>\e· elns
~iftca.•· eomo cholera a;;iatíca '? . Qual é o medico 
de algllma eliniea que não l.o!m tido occasiiio d e 
tratar do ehokra denominado' csp:>radlco! E se 
>ião tem felizm~nte havido Ulll so caso de cho
lera, para que todas estas exagcraçõas 1 

Não é meu fim censtU':\l' ao go\'~rno, porqnn 
elle ;não é aatoridade conipetenl~ para proeede1· 
em t:1es ea.sos senão segundo os conselhos das 
corporações medicas ; é, pois, a e.;sas corporaçõe~ 
qtte me ditijo, ch~mando a sua attenção para 
r e,\'ercm cssii.S medidas, ttara acc•nselbarem. a re· 
vogaçiio des~e pra~o fatal de quarenta di&s que 
~e acha estabelecido para quarente!la dlls navios 
(.áptiiad08.) 
_ O meu nobre cullega já. disse, e eu re~eth'el, 

que a 1·espeíto das desinfecções, do>.s quarl!ntenas, 
e stl\o divididas as opiniões dos meuicos; uns .eu 
tendem que as quart}Utenas devetn SOl' de aQ dU\S, 
óutros que develll so:r de :.!O, ~ outros finalmente 
o..le muato mPnos. Em tal caso, uós que perten
cemos a um paiz novo, que fl!liz:menw não temO$ 
ainda J)resenciado o cholera aaiatieo, por q1te 
razão uào ba.vemos de consultaL' o que se passa 
em paizes cultos onde bebemos a. ins~u.:çiio qu e 
possuimos, nesses paizes aonJe essa Wl'ri_Vel epi 
domi"· tem gras.-;ado? O quo se prattca, por 
exemplo, na ~rança? Qual é o prazo alli estil
beleeido pam os navios_ . q~e cbegi\o de port;os 
suspeitos t Apenas de "a d•!U- l'ara que, po1 s, 
oorn medidas tão rigorosas, leva.·mos o SUdto a 
tOdas as províncias, a equ1parartuo-no~ a certos 
paizes que por ignoranc•a, ou quaesquer outrllS 
razões, exagerão as medidas de uma l'azoavel e 
~clarecida pre_venção '! E;n posso asseve~ar.á ca· 
mara que mnttos · negoctantes da provmcaa de 
1\[inas .que se dirigião a esta cõrte voltArão Jlllra 
SUl!.$ casas com medo de uma ~pidemia que nlto 
existe. . 

Digo que não existe, senbore&, porque tenhO 
pedido aos meus collega.s medicas cum quem en· 
tretenho relacões, que quando por ventura esti
verem tratando de algum doente VE>rdaiciramcntc 
a.ffeetaJ.o doeholera, me te,ção .o llb~_qut(! de com
muriicar, porquo desejo ir· ver esse d•)en~e, exa~ 
minar esse c11oleri~, e entrc~anto ainda. mto 
pude conseguir observat· individuo algum que 
tiT<sse semelhante eutermida.de; . de maneira qne 
o · eholera é inteiramente invisivel no Rio de 
Janeiro. (.J.poiados.) 

O Sa. BRAND:to :-E' cholera mysterloso. 
O Sa- M~:1.t.o F a .. :.; co : -Existe para algumas 

imnginaçõcs, ~\vez impressionadas do mais, que 
acreilitiio euxergar essa mol.estia em casos que 
não merecem ~1 <)Ualificação. 
. ~u pois, Sr • . pres1;IelltC, lembra\·&, s em a ttoplar 

ab$()lutament~ o ·er.pediente do nobre depnt~do
quc acabou · de fallar, a conveniencia de · se · re
!lletter o pare!lc:r_ que se achR elll <li!reu~,;ão á 
tllustre commts:>ao de saude publica, porque . é 
el:la lambem competente P"ra ewittir u1uto opi· 
ntli:o, para aeonselltllC ao gove,·no em semelhante 
aS$Umpto. Não · t•uh<l o des,·auecim~nto .te. que 
n camRra adapte a minba opiniâo, c p"r i~so 
limito-me a faz~r-lh~ este ped1do, p"rqu<l, senho· 
l'es, fO:ce!ando _ e:u mui~ <la_ uph.lemi11·. que feliz
mente na o extstc, recea; a.nda m.üs do t~rror 
e ·das suas con~equeneias. (Apoiados.) 
. Y. Ex.: Sr. presidente, talvez saiba, por l.er 

lu!o nús Jurnaea, o qne acontcc·eu em Nictheroy, 
e seguramente se não fosse a imprudenci& de 
algum ~nedico torrot·ista çgse facto não teria t ldo 
lugar. 

.o Sn. PA.liLA. CAXDIDO :-Apoiado; eu nem soube 
dtsto. 

O Sn. Ma.LO ~·ruxco:- Seguramente o nobre 
deputado era incapaz de apprJvar semelhante 
absurdo, de aeonselhar q,ue representa!lsemos o 
papel de barbaro.<; faço JUstiça aos »eu~ conb.e-
cimeutos. (Apoi ados.j . 

Eu li hoje em ,uma folha um artirro do Sr. chere 
de policitlo de N ictberoy, pelo qua~ mostra elle. 
eu reconheço, que procedeu r~glllarmtcnte; 11ãO 
~abendo medicina obron milito bem satisra zen.to 
a. requisição do medico (apoiad'>S) ; mas não posso 
estar do aecol'do com o proc.,ditnento desse. meu 
ecllega., quem quer que elle ·sejR. (Apoiado.!'.~ 

O SR. TAQUES :-E' bom qllc as autoridades nlo 
ra,~,o tudo quanto se lhes peair. . . . 

O Sa. MeLLO l!'n.~xco:-Siw, ~enhor, e por isso 
SCI'ia conveniente qil.e u ministtJrtu ouvisse a dif· 
íc1·~ntes t:erpo.raçõ~s medicas, ouyisse a acad~miu 
de medicina, paru procedex . em consequencia da 
sua opinhl.,. ' · 

O. St!- FERIUZ :-O procedirüeuto do patocho de 
Nictheroy. f•>i ainda melhor ! . 

O Sn. MELLO Fru.:.;co:- Tudo isso foi resultado 
elo terror. (ApoiadO$.) 

O Sn. ÂJtAuJO Ln.u :-Esse parocho merecia ser 
SL1!1penso. . -

0 Sn. Conn~~ DAS NEVES:- A cenSUl'S. niO 
cal.lc a t odo o clero, porque sabe-se qual foi o 
sen proceJimeoto no Pari. ! ..ápaiados.) 

O Sn. F E <tRAZ :-Sem duvida, o clero do Pará 
procedeu rr.nito dignamente (apoiactos) ; o pnrocho 
de .N ietheroy é uma excepçáo. . 

O Sn. M;,:Lw F JUNCO : -Dizia· eu, Sr. presi
dente, que oiio podia approvar o comportamento 
de$Se medico, e repito que tudo quanto depois 
se seguio foi con•e9.uenci>l do terror: o terror, 
pois, foi quem insptrou I? procediuJento_ do .v~
gario, prestando os offictos do se11 mmlsteno 
ao . cad• 'l'"er o:lessa senhora co \locando-se muito ·de 
1onge. 

o Sa. F K .. l ltiZ :- E c·om doU$ brazCil'OS ao lad::. 
g_uc!mando nlfazomn, lau~ando vinagre sobre as 
'tirozas, etc. 

O Sn. :!llE~D:;:s DI'! ALMEW.\ :-Que tal é elle !. 
C.!rtamcnte niio é catbolico. 

O S11. M.!.:LLO ~·a.~Nco: -E, Sr. presidente, 
qu.ando iato se dá em u1n lugcu· tiio pe:to d.. 
corte, veja V. Ex.· o <JUC nu o lle?ntecentt 1108 
lu.,ar es remotos aonde ha menos lllustraçao ; e 
por isso tanto mais dignos ~e louvor se _cornão 
os mcdicos c o clero do Pam pelo pl'OCedtmento 
que tivcriio em Cametá (apoiado.t), 03 quaes eo:n· 
pL'ebend~ndo .a santidade da sua missão, affron· 
tárão todos os . perigos p~rn levarem o soccof!O 
a. todos os afliaetos. {Apotados.)· . . ' 

O SR. SA.LI.ES:-Em Camctá não hnvh Ulll :W . 
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medico, b.avia sõmente homens ent~ndidos e pa
~os. 

O !:ia. MELLO Fx:.u~co, -Concluindo, Sr; presi
dente, eU: pedirei licença ã camara para mandar· 
o requerimento de que fallei para que o p<lre~er 
vã A ()(Jmmíssii.o de saude pulllica ; ella nlls d1râ 
então se as bistorias de cholera imaginario, de 
uma epidemia que não existe, aconselhâv toda;; 
essas medidas preventivas, que, por absurda:; e 
contrarias aos preceitos da sciencaa, são oppres
siv~u=, impropria.> de nos:sa illustração, e nada 
maiS. 

O Sa. F- (ICTAVI.to.No:-Muitc bém, muiw bem. 
O Sot. DOTaA Ro<:IU: -Por ora ainda não se 

sabe quem é o Zebedeu. 
Lê-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte 

requerimento ' 
t< Requeiro que o parecllr em discussão seja 

remettido á commissao de saude publica para 
sobre elle emittit' sua opiniiio. 

" Paço da calll&ra, 18 de Agosto do 1$;;;).-
Merlo F'·anco. , . 

O Sr. Luiz Cs1."tos:- S1·. p1·esidentc, eu 
tencionava. jã pedir n palavra para declinar do 
convite que nos mcdieos que têm a honrB de 
se sentar nesta casa tinha feit.o um nobre depu· 
tado pela minha província, e· pretendia dc<Jlillln· 
desse convite pela incon\·cnícnCla. do lugar em 
que elle é feitO'. Trata-se de um re_gulnmcnto do 
go:ver.no. a que todos estão submett1dos, e eoltre 
essas pessoas um . membro desta casa ; o g•wc>rno 
quando e.>tabeleceu essas 1·egra$ relativamente á 
quarcntc>n!l, o fez depois de OU\'ir a opinião de 
homens mui C<•mpe•erites na materia, e poi.i 
acredito ·'que é di!. maior ir.can\·cniencia, da maior 
incompetencia que· a camara dos .Srs. deputado~ 
queira hoje tornar·se juiz dessa quest:io, o tornar 
sobre si a responsabilidade de dar urna decisão 
eontra aquillo que estã decretado para . tndos, e 
isto tanto mais inconveniento se wrna quBndo 
se tem em fim favorece•· a. um dos membros da 
camara, o que vai off~nde1· a igualdade d<:l direit.o 
de todos os outi'Os passageiros; porq11e dentro 
dos navios não ha dtstincções, tO<fos devem su
jeitar-se ás mesmas leis. 

O SR. MELLO Fa.~~co: - :Xão se trata "di~so. 
O Sn. Lu1z C.mLO~: -E' a consequeneia. Ora, 

o nobre deJJULado man•ianào esse negocio :t~ara 
a. ·commissao de saud~ publi".a o que quer e se
guramente que ella e!\lilta o sou parecer sobre 
as quarentonas longas ou nleDo$longa~. e é sobre 
isto que eu digo q11e ha ineompctCDcia na ca· 
ma.ra; o g'O\'eruo com o se~ \"ilgar .púde ouvir a 
opit)iào da academia do n1edicina ou d~ facul
dade, e diminuil· o tempo da quarentena, se ella 
Cõr desse p:orecer, e que niio pet·t.::nce á catnara 
doil Srs. deputedos, que se praticar dessa Gor.te 
.,-ai tomar sobre si uma 1·esponsabilidado . inl
mensil. 

:Sr. p•·esidente, nada nlais dit•ei, pot·que acho 
multo inconveniente esta <liscussão que t~m lta
vido sobr~ quarentenas e niio quarentenas, por
que aqui não é ella propria, está perfeitllm~:n~ 
deslocada ... 

O Sn. 1-h:r.i.o FRA~co :-E jlara qu~ temos uma 
comm.i~são de snudc publica? 

O Sa. Lmz CAnLOs: - A ca.mara não anda1'â 
prudP.nt•m•<:'nt~ tomando qualquer deliberação a 
tal respeito sõ porque tem elll seu seio meia 
duzia de medicas, e . porquanto, além c de incon
vuniellle, ser;a intromettcr-se . nas attriuuiçõe;; do 
pod~r exccuti\'o. · 

O Sn. Mo;:•.Lo FnA:-:co :-Bem, n~o t.,mnri\ neste 
eru;o. 

O Ss.. Lmz O.un.os: -Senhores, a respeito de 
epidemias e molestias eontagiosllS, eu. sigo sempre 
o pareeer de Rosthan, que julga mais pnidco1l.e 
a o.Pintiio dos C()nt.awoni:stas, por sa ella de 
uoa1s humanidade, · VlSto que tende a tcmar,se e 
adaptar-se p:rt;C~~uçõea a favor do publico,· ~Inda 
mesmo quando n :Io esteja decidida e provada a 
coutngiosidade, ist.o é mais prudente... . 

O Sn. MELLO Fn.1..~co: - Isso é tbooria de eau
t..Jla e caldo de gallinha. 

O Sn. Lu1z C.utLos:-Senhorn, eu sou de.opi. 
nião que seja approvAdo o parecer da oommiS&ão • . 
~Ao sei se teDioa cholera·morbu.s ou nio.; mil$ 
se po.- ventura soft'rermos algwna epidemia mor.-. 
tifera, a maldição publica não .pouparA áquelles 
que facil ou ligeiramente ridieularisarem os 
•wcstos legitimamente estabelecidos. . 

o s .. -. Co.n<lldo Borp:ea:- Não vejo eou
,·cniencia ou n~cessidade do requerimento que 
se discute. não sei mesmo que fi.ni se pretende 
obter com elle, porque a commis:>ão de saude 
publica ha de sem duvida alguma arj!umentru
scicntificamentc; e niio póde deixar de fazel·o, e 
então pergunto ã camara dos S1·.;. deputados se 
P.lla e~ta disposta a entrac- em uma dlswssão 
medica. se cstn di~cug:;âo é conveniente na quadra· 
actual, e se ella poderia ser tão e~tensa e pro
funda como o de\·e ser t 

Eu não quero saber, Sr. presidente, se temos 
o cholera-morbus entre nós ou não, c nem ·sou 
chamado á tribu:c.a para discutir isso ; mas o 
que m~ parece é que é incoolVeniente · toda 3 

I .. discussão que tenda a desmoralisar as medidas 
quo cumpl'e tomar · em certas circumstancias. 

1 (Apoiados.) Tire-se a força 1noro! á autcridn.dc, 
destrua-se todos os meios necessarios para pre-
venir. ou dtsto'uir a epidemia, e se por desgraça. 
tivesse el!a lugar repentinamente, veríamos o re
sultado de tão imprudente proceder, e bem ar
r ependiJós ficnrià·• aque\les que tivessem entrado 
em semelhante discussão e concorrido co111 o seu 
v·>~o para um tal desfecho. (Apoiados.) 

Não P.~iste, senhores, nesta capital uma junta. 
de hvgiene publica ? Niio é a ella que compete 
tomàr todas as providencias, prevenir, cuidar de 
t u•lo 1 Certamentt : e pois o que tem a camar::~. 
dos Srs. deputados com semelhantes object.os f 

Fallou-se no enso da morte de uma senhora. 
em s. Domingos, e nl!ruma cousa se disse sobt<l 
o chefe de policio. de. N ictherohy; senhores, Cl~ 
conheço a. esse indi~·iduo, posso affirrnar·vos que·. 
é um homem muito sisudo. muito circumspecto, · 
e P"rguntarei ao nobre deputado se quanlfo um_ 
me.lico attesta que uma pessoa bav1a morrido 

. do chol~ra·morl>t~s. não era de\'er da autoridade 
, l(m-;ar mão de todos os meios que pudessem 
· impedir u pr~pagaçiio do mal? . . 

. U3l Sn. DEPOT.\OO: -Eu nüo conte~tei isso. 
· O Sa. t}.~:<Dioo BoaoEs: - Supponha·se q11e >!C 

dava u•n caso, que nenhumas medidas se toma.
''ilo, que quati'O homens cahiil:() na mesma casa, 
qa<l esta nà<i se procurava desinfectar, que :~ 

. molestia fazia pro8ressos, e quul niio se1·ia n 
enorme responsabihdado do chefe do policil\ a 
quem esses cui.:lldos cstaYiiO attribuidoa t (Apoia-
dos. Y • 

(Ha um apa1·tc.) 
Eu, senhores, não quc1·o s&ber se houve caso 

de cholera·morbus em Nictherohy; o que digo é 
que aquelles quo narràr•io esse facto me ·parece 
que forào exagerados.,. , 

(Ha outro aparte. ) 
Mas é preciso attender aos ineonvenl~ntes quo 

pndem resultar de se dcsmorali3arem por seme
lhante modo a~ medidas pr &.-entivas que se devam 
tornar. (Apoiaaos.) Nilo nos illudames ; se um~~~ 



c!maradosDepl.lados-lm~esso em 1610112015 09 58- Pagina 19 de 22 

outro rxccsso (lc auwl·idade subalterno. deso.fia 
ela more,;, P. igu:.lmcnto certo, que esses elamori!S 
:lUJ::tnentaràõ sc a populasão s .. vir aband;m:ula 
pela autoridade. Aiuún me lembro quo depois da 
e ntroda do vllpor S. Salt:ado,·, e do dcsctribarquc 
dos pa~sageiros, tendo a_ppnrecido esso caso <la 
1-ua do Hospício que se <h8lõo du cholm·a-mo,·lms, 
e que cu não sei se o cro, se fizerão aeeusaç-ics 
gr.nissimns contm o presidente da junta •lc l1Y· 
glcne publica por ter deixado desembarcar essa 

gente. 
Com cffei to. Sl'nl1ores, qu<1 de accusn~ões c nc

cusac;ões bem fttnd:ldas niio callil'ião sobre o 
go\·erno se do fActo se désse um caso de cJ.o1·~•·a 
em umn casa, e nella mes ma um segunclo, um 
terceiro, c m:1is dous na casa m ais proxima, e 
nssim por dia nte, ~em que ~ governo dés3e a 
menor providencia!! · Entretanto · porque as dá, 
porque , ·ela p ela s..'\ude pub liC!l, porque cumpre 
c:om um de seus mais im portantes deveres, pro
cura-se por i;so envenenar suas inhn<;ões , e 
dcsmornl•sat· nlCdidas de t:to qlio interesse pm·a 
todos, sem nv:smo excepc5o dos quéixosos ! 

Sr. pt·esidentc, n :to são estas medidas (I que 
póde produzi!· o terror do que tanto se fa lla , 
porque ellas den1onstr:lo o zelo e cuidado do 
goverM pela saudo publica; no contudo .o de
leixo e o pouco caso, podendo produzia· funestos 
t-esultados, dariuo ainda á população n ca·ncl 
certeza de que sa achava illteirnmente abando· 
nadn ntl hora do perigo, e esta certeza sim po
<tcria inspirar o terro r, wnor Íl\llt'> mais v~
bememe quuut<.> teria pnm nllmcntnr·sc essa 
mortandade deploravel que se observa na propa
gação de uma · epidemia. (A.poi!l<los. J 

Não devemos pois . trntar com indiff.Jl'•m~a um 
objecto de tanta n~mscendc!lcia; é prcci~o que 
a. autol"idndo continuo n hm~m- mão ele buos os 
m eios quu a scienci:• ü••n indicado p>.~rn p rCS<'r
var-nos d~sa cnf~rlllidadc. 

O Sn. MELLO Fn,INN :-O quo 011 niio quero ú 
que sej n desimped1do tllll navio c não o ~cja outru 
11as tn'lSmns éircumstnucins. 

O Sn. CAx n no Bonc:r.s :-E. senhores, como 
nessa quarentena hn um: rep1·c~;entantc da na~iio, 
cu creio que a c:unoL"o devo set· duplic:ulaawntc 
CíiUtblos a em qualquer 'dclil>cr:'lçào qne tome, 
porque en não q~cro que s e diga que a c:unarn dos 
Srs. deputados crcou priYilegios para s eus m~ml>l'Os •. 
(.Apoiadoo·.) Eu uno quel'O fnzcr umn exccpçi'io 
em fnYor de um collcg'' nosso, porque se1·ía uma 
cxcepçüo .odiosa {apoiados!, c eu não quero que 
nós tcnlmmos mais rcgnlins do que os ontms 
cidad,lO$ nlóm dnquellas m~rcndos na constiluir:1o 
<lo impario . (AlJOiarlas. ) • 

Lê-se, npoia·se, c cntn1 em discussão o seguinte 
requerimento: 

" ~cqucil-o qnc s~jn ouvido o g..wcrno. 
•• Paço da tamnrn dos dcpntndos, em 18 do 

Ag~sto de IS:J;j_ - Araujo Lima. » 

O Sn. N.~ut;co ími1lish·o da j?~tira) s usicn!n o 
parecer, sc•ndo qun uüo ó ndmissivcl outt·n con-
1!lusõo stniio nquelln quo elle propõe : se furn 
TepngMnte e$tabc\ecer um pri\'ilegio o excepÇtio 
a favor do Sr. dcpntado, u pois n qucst.lo se 
1·efcro 11 t.odos, c se Tednz a umn questno de 
quarenten,., a quul s6 o govct-no_ é com{>etente 
·para decidir, consultodos·os homens da scléncin; 
:1uc esta discussão só póde tél' :um resultado·, e 
Q o -de induzir o :::overno ll r econsiderar ·este 
negocio quanto a > tempo _da qu&_rentcna; 

o sr. Góes SJquc.ira: -Sr. presidente, 
felizmente rui · prevenido. não só pelo. nobre ·dec 
pntado pelo_ R io de Janeiro;. distirícto m edico, 
romo·· pelo que ~nderou o honrado tir. mir.ist.ro 
(la justi~n ; ·direi portanto . muil.<i poueo, rill:m de 
~ue actnalmentc · acho-me nlgum:1· ·cousa incom-

'l·ono 4. 

------·----· --· ~----~-
Hil 

motlaJo em minha s!lud•', e S!l t umo p:trtc nesta 
cli sc>~s;;1io 1: po.-que, tendo csts.do ni·commissll.o 
centro! de snud~, niio devo ·conservar-me silen
cio;o, n;ônllentc quanclo !!e>bre esta com missão 
di rigcm-se t.odas íiS vistas e .se lhe fazem cen
suras, posto que iufundadns. 

St·. pr esidente, em consequeneia Clus notldas 
\' indas :lo Pnri ill:erea da devMtadora e m or
tifer.a epidemia que ulli se ·ltavia manisfestn<lo, 
o govemo, como o pt·ime iro rcsponsavel pela 
sat~de publica. (apoia<lo.-), e receioso de que essa 
epidemia s~ estendesse n d iversos outros pontos 
u·~ imperio, procurou ouçir os conselhos de pes
soas competentes, .nflm •lc que, esclld::do c for
tnlccido com tal juizo. puucssc realisnr C•'m t t1da· 
n circumspJcçiio o pruclencia. :.r.l'aellns m eciida:s 
qnc pm·n isso concorres~em . c que Cusscm em 
licm <ln. popula~iio. C•>lll efl"..:ito, para ser jn~lo 
ó pnciso confcsSI\r que o honra<lo Sr. min istro 
do ímperio niio Llcseja,·a proceder scn1io tuedíantc 
o conselho de pessoas colllpetentes: ao menos 
Isso S<'lllPI"C obsen ·ci desde que fiz parte dn com· 
mi ssiio central ic Stlude , e s c nlguma.-: medidas 
acQOSt-lh~dns e sna rrnlisn,iio t<:tn dado motivo 
n censnras., n!lo cntt·o n~orn uc:..te e:tnme, e sõ 
<tirei que algumas censuras silo infundnd~s e rc-
1'Cstidtts dt1 maior exagemçi'io. 

ALGl:l'S Sns. Dt;t>UTADOS: - Apoiado. 
o St\- Gü~~ SrQcEm.\: -.Aqui n~sta camnm 

mcsn1o, Sr. prcsidente,-o cluC ncabamos de ou,· ir 
:ic~rca elas quarentena,;? ~rem-se l:mr,ndo o ritli
cu!o sobre clla~. f"~m-sc clilo C)l\C forüo impru
dcntemcutc nconstllindus, que tned medidas hoje 
esHio condemnud:ts e r cpr o>ndas em l-Odos os 
pni?.C!' civilisndos, qu~ s:\o. f)llt as da ignorancia 
" bnrl.ml'idn<le. l{•oalmcnte, senhores, causa admi· 
rn•:ft o quando se onvcm ·taes proposi~i>cs: a exa
ger:v.:ã o com que s:"io feitas, e a . mancil·a dogmas 
t ica porque s e as resolve!-.- N n s<>ssão passadu. 
Sr. presidcnt~, C)TL nmn di~cttss ~o que n semc
lh~L1te rest'eito ti\'C com o honrado ::lr. 1• sccrc-
tnrio, eulittL minha opinião itcet·cn das qu~rentenas; 
então disse, SL presidente, que dOdtiS certas 
circumstancias as admittia , que n.1o as condem
na vu, c que no contrario a sctencin c a p ru
dE:ncl::t as aconsclliavuo ctu muitos casos ... 

O Sn. C,1:snroo DonGES:-A~oiado. 

O Sn. GóES SrQt:E•r~' : - . . . . que tomcns no
laveis as r ecommcndavão, e que nos paizcs ci
vilisados se as punhão r.tn prntien quando a ne
cessidade o r eclamava. E' minha opmião já aqui 
pron unciada, e estou protn pto a sustentai-a. ::\ ''" 
lançare! pois o t•idiculo sobro as qurn·entcnas, e 
em erro entenao que laborão ac.~.a~lles qu."l enun
ciüo exageradas e e~tremas opuuões ~ tal re~
J,>Cito , poa·qu e m ostrao qu~ J?i'IO est_ud•to; e nao 
~ cítn:lào n esmo .., que se dtz lrr(;flecttdamente que 
se combatetn certos princípios aceiws il athuitti
dos pela sciCilci n, c que o intelligcnto e discreto 
ndministrador j:\mais deix:u{t" '"dc ·seguir e pôr em 
ex.ec\tção quando ns cit·cumstanclas o exigem, 
Admitto, pois, Sr: presidente, que <lndns ce1·ta!:> 
ci1'ctunst.anclas se dcven\ il empregar M qunren· 
tenas, escusando rcp~tlr es razões que j:i aqui 
tive occ:l$ião de e nunciar, m zões que ainda mais 
se forta.lecem ú propOr\"io do estutlo quo fr.ço 
sobre o assump:o, vendo que felizmente minha 
opiniüo tem em _seu_ abono a s de homl!ns muito 
eminente$ lU\ sc1cncta. 
~üo pense o ncb1·e Jei>utado por.- Minas que

os- disünctos mcdicos q ue aconselhárã~ no go
verno as quarentenas querem essps medtdlls _qua
renti!nal'ias empregados nessas epo~ILS de lgt!O· 
r(lncia e de barllo1·ia; niio · pense qne lembrârão, 
nem lhes ra~a tnl injustiça. esses la;a,·etos, o~dc 
se exercião p<aticas ridícula$ e bnrbar~ ; nao, 
não senhores, :lconse).hon-s& a .necess1dade -de 
medidas quarcntcnarias, ·mas de ~ccordo cem a. 

. 21 
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:;cicncia, de a;:co1·Jo cotn o 1)11•1 tlc m:~is modc~
nttmeute S•' tem cscripto, Cóll ~iliani•J n~sim <H 
i!lter~sses Ja humanit1 :1de 'com os ,J.J commcrcio. 
>1.poiados.) 

O que cnt&nclem, 8::-. pl·csid~nte, P ·•· quarcn
tcllas, p Gr lnzal"Ctos ou po•· essas lllcdhlu:> ue 
sequcsb-a~:ão ou de isolamento aquelles que com
pletanHmte as 1·ejeitão '? Serão nntigallms e l'idi
cul~s cm todos os casus c occa>iõ~, como tenho 
cu,·ido dizer·~ Os tncdicos incum biuos do sct·,•ko 
sanitario nuo n" d cw,•·aü aconsdh:u· :, nntodd:de 
comp~lentc, múnnenlc quantló se e~t:\ em com
manicação o lm lugares onde lana ""'" cnfcr
m idRÕe rceõnhccl,huncnte epidct:~ica t Que gmnd~ 

·n sponsabilidadc niio pesa sobi·~ os en~ul'l'egadvs 
cl:t sandc publica, quando s~ csqciêCem dos S~lli 
tle,·uros, e são os primeiros a d~~moraliS:ll' t•ICS 
mcolhlas: [Apoiado$.) Se uma cpiolcmia dcs~n
,·vh·ct·-~~ ett1. virtude. Jú sc1u~lhan te tlúlt:!ixu, se 
i~so fôr uc1uonstmdo em um p:liz, que co nt~s 
darão, conl(l ficuraü d~sonemdos dessa g-rande 
r csponsabilicla1c, como p ':.cle rau pernmn<: c :~ t: tm:t
<tuillos em sua conscieucia O> que parf\ issv cml
eorrer .:?nl"? 

As mccliõas '}Llltrocltenarias, pois, Sl'. pt·cs.iJcntc, 
qu::mlo mesmo não produzissem all(u.m outro rc
saltnilo, p elo mcmos coricorl'.:riào pam trnnqtü
lis:u· niio só o espit·ito das poi)ula~tles, como dos 
que ,·igi:1o sobre sua saude. Entends-sc, l'<'.Pito 
aimh, que I!U refiro-me e aconselho as med1das 
'lua<·ciÜI)lHil'ias debaixo de ccrtns c espccia.cs con
cliçuc3, c segundo o qnc m.:.d~1·nnmentc >"C tem 
cscl·ipt.o. Tal opin ião tampem, Sr. presidente , é 
compnrtilhada pelo honrado Sr. 1• secr..-lario, 
ccnfonnc ~e acha C:>i:posta n o p1·ojecto que tem 
por tittllo •l rcgimen sn•1itnrio <los portos do im· 
ll~rio, projecto que cstiL unido n·J rGI:itorio do 
::>1·. n1inístro do itnpcrio, que fo i distrilmiU.ó '' 
Ct'tlllRl";l. 

O Sn. PAut..\ C.\~Dr:x>: - O nobr~ deputado cst;\ 
t·ngo.na.lo, no meu rclntol'io pt·.:.ponuo u dcsin· 
fecç1io como b ase do meu systemn, c n~c) :tCI)ll· 
sélho quarentenas. 

O Sn. Gór:s SrQt.:Enu: - Oh 1 s.:nho1·es ; leio no 
proj ~cto do nol>re deputado mcuidns rclath·,, s íts 
qnnrcntcnas .•. 

O St:. p_,t:L.• C.\:SOID<>: - Qnarcntcn~s proviso
ri:~s . 

O Sr:. GóEs SrQt.:EfR,\: - E q ucm c q nc cst[• 
ttquí entramlo . na distincç~CI d:1s qn::l.rlll\tén:~s, c 
acon~elbaudo que cllns sejüo p.;rmancates c in
uctelminadàs? O que digo o \"ejo no u·abalho 
d ll nobre de putado é adoptu<lo o pl'iucipio cardial 
u:u~ qua1·entenns, o por isso não sei como so 
lan~a sobre ellas o ri:liculc- 110 mesmo tempo, 
dizendo-se qttc são antigalhas, etc., etc. 

O Sn. P.\UL.\ C.\:smoo:- Não, scnllOr, n dcs
inf~cçito é n base do meu sr:;Le!ua·; niio achn 
outrA cousn em meu rclntorio; so s~ o 11!1' em 
h11braico, porque em purtuguc:.: }lor CN'to ni'i.() 
púde le1· isso. {Ri~o.) 

O Sn. Gore& SrouEia.~: -A qucsl.i'io é muito 
séria, nlio é com riso que o nobr<J <lcpttlndo ha 
do responder, e permitta dizer-lhe que deve }lro
ccJer com mais delicadezn para ..lommigo, po1·· 
que de •Jl\IJ'n f órma poderei usnr de •llgum.\ J'c-
~~~L . 

O Sn. P.~UL.\ c.,XDlOO: -M:as o nobre d epntndo 
mo est<'• att.l'ibnindo aquillo que cu niio dlss·c. 

O Sa. GóES SIQUEIRA: - K•l'o attribuo, não se· 
ubor; 1·efiro aquillo que cst,\ escripto em seu 
p rojccto de 1·cgulnmento. · 

O Sn. P.-t:L.\. CAXDIDO: -Admitio as quarente
na; como melo U.e desinfectar, note be m. 

O SR. úó ES StQUElRA:- Multo bem! já o n:>brc 

I 
i 
!, 

ucpu~\tlo aJmitte n; qulr.:nt.::l.ls, c p or cnasc
glunt·~ essa~ C'atras n1cJhl<.lS tle sequ~stt~a\~ão ou 
J c i:;olament ), pal'<L •. 

O· SI!. l',wl .. > C.\:';Dil>~:- M:B iss~ niio é lcs
infc=cc:ào. 

O :;;R. Gu.:s S IQUEIRA: - l\fas para que o nobt·~ 
t.leputarlo possa proceder á tal desinfecc;:io é nc
ccssario procctlcr â sequestraçào ou isolamento 
elas P •'SSO<<s e dns cúusas, é necessario tempo 
P''l'n tncs Pl'occssos, c qu~ a,> ucJmais haja. u11t 
c.lifid.:. :~propriatlo, e Indo iss~· constituo u1n 
comple'.:o Jus m cdid:u ou pro\'idencitH qu:lren
tcn:\rins. 

O Sn. c.,:smro B ·)niES:- Apoindo. 
O SI\. l'AI:L.\ C.\:SDID~ :- No projcclo que eiL 

propuz n:io nd10 isso, a dcsinf~c•;iio é n base. 
O Bn. c.:,,s Sl~lJE:lll.\ :- !\':lo dct\'icló q M o nobre. 

dcputa:lo U. ig:\ que a dcsinfcc~ão é P. b:tsa do set1 
syst.ema, mas pnra qr1c po;:sa elro~ctuar n dcsin
f~cç:io ci nec~ssal'io o que digo, além de q uc o 
n obro deputado Cl'll sctt projecto estabelece rcgms 
r.:u·n ns qua1·cntcHas l}l'ct·cn!i!,ao· e de ''Í!JOI", 
mnr·cn o t~mpo, p::trn as mesmas c parn n de.<
i.n(.:r.çt1o, aconselha a (wl(la(·<io de uu1 la::aret~> , 
diz qual dever.\ sc1· o seu pessonl, e~e., etc. O 
projccLo do nobre dcpulndo foi dlstribHido, e 
queu1 qnizc1· poder:\ Yerifica r o que di~o . . Folg<>, 
Sr. presiõ~nlc, com a opinião que o nobre dcpll
tllc:lo exarou ne~t~ tmbalho, porqne ainda na. 
sess:io passacln em uma. discttssão que eommigo 
te,,o pr.>nuncin,·a-so contrn as quarentenas c ln-
7.aretús, cnlrdnnlo nQto quo nconsel hot1 n fun
dn(.ão do lazarcto de lúnric{,, onde se cmp1·cgiio 
essas medidas d e seq•tcstn:t~ão ..• 

O SI'· P.wr . ., c,.:-:oroo: - E iHlt;) seria vencido 
pelo nobre deputa•lo? 

o s~. Gó·;~ SI<')UF.tn,\ : - N:'io me nnimo 1\ dizer 
(\UC o nobre d•!putado foi Yencido pot· mim, niio . 
tenho ti'io louca \'aidade, porque conheço que son 
muito peqnono ít vi3ta da nobt·~ dcputad•), que 
ó ttln gigante d:t sci~ncia. ~. 

o Sn. y>,,IJ L,, c.~l(L)lO() : - Ot·a d~i:te-se diSll). 

O S n. Gór-.s StQr:.:m.l.:- C.mresso que (, \·ista 
do nobre <leput.·vlo sou muito pequeno, mas í<ll
jlttei quando li o seu t rabalho p or ,·er que csti• 
ele nccordo co111 o meu pensar, e o nobre depu
Lado mostl:'n que l'C!lectio rnelbot· sobre n n1ate;·in, 
~nt•~ctantc qno na ~l!ss:io ~ns>a·lll. tinbn opini.ào 
mtcn·:.ml!ntc conh'o.na, e am;la ho;c em s~u d,sc 
curso pareceu sustent.·ü-a. 

O S n. I'AUL.\ C.\:>Droo: - E' boa l .. • 

O Sn. GóEs S rQI!t>YM : - As opiniões que o 
nobt•c deputado ac:\bou de omittir são como tts 
do anno pllSsrulo, contrarias :is idcas estabele
cidas em seu pt'l>jecto, e ns quo tenho ,·isto em 
ontrns occo.siõtS s<.>r nconselho.âus. Sr. presidente, 
eu entendo que o comportnmcnto que hn tido o 
honrado Sr. minlst•·o do imperio :icercn das em
bnrcnçl;es procedentes das pt•ovincins do Para e 
da Bc~.hia tem airlo de nccordo com o ·]ue ha 
sido nconsclbatlo por uquelles n quem e\Je cotn
pt:tentementc 011\"ÍO, {Apoiados.) l!;u, S1·. presi
acntc, nüo doclinó, com toda a fr.1nqneza c leal
dade o digo, dn responsabilidade . que possa 
caber-me pelo procedimento que hei t1do . nessa 
ccmmissào, onde indignamente sirvo [nclo apoia
dos), e. as opiniões que nlli tenho apresentado 
cstou prompto para sustent11l-as, não Só no par~ 
lamento, romo em qlllllquc1· outro· p11rte. 

E' verdade, Sr . presidente, q_ue o h Qntado 
Sr. ministro do imperio, em vu·tude do: que 
propôz a junta central de hygiene, determinou.. 
que as embarcações p1·ocedcntes do Po.r!\ c de 
quaesqucr outros p o11.os onde a:cinassc . o. mesma 
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e-pi(lcmi•t ·rll3S;m sujeitas a uma rigorosa qun.rcn· 
t.cna (10 <.Iins ínclttinuu o t(•rnpo da viagem~ 

O Stt. ~hLLO Fn,xco:- E' muito comprida. 

O Sa. Gó~>s SI<.!T;Cnu : - En quero chrg:n· a 
uma concluSã(). 

Com effcito 1m1 dos vnpor~s vinJ.os do I\u-.1 
foi submettido n. essa praticn; ma,;, Sr. prr.si· 
dente, via-se que semelhauto quarentena n~o t'ra 
executnd:l rigvrosamcntc, -via-se •lUC os l:omc ns 
snbmcttidos u essa medida commnnicavfio-se eom 
pessoas de terra, c• -mJOunicav.io-sc mesmo com 
os medicos encan-cgad.:Js do s~n·i~o do porto. 
c quo estes depois Yo>ltavil•> IJ:lrn terra; via-se 
quo um vapo1· tcnóo ido p·nra a enseada. uc Abn\
J,.'i:o, afim de Sét' submettido ú desinfecção, sem 
ordent nl,:;uma para o seu regrosso apresentou-se 
l>cstc po•·to, c que o seu connnandanLc c pessoas 
<la tl·tpulaç:lo desembarc:\rão. nesta e~pilal, c 
confuniliriio·se no centro da populaçiio, de mmwira 
Que sarprcndeu <observar-se q_uc ::.s ordens rr,la
tiYas a css11 n1edida sanitaria crãro Lurhdas. 

O Sn. ~It,LL~ Fru~co :-Isso nl"io con..-úm. 
O Sn. GóE,; SIQt;•·rr:,~ :-Pois bem, \' enllo-se que 

tacs ordens criio bnrlad:ls, vendo-se qu,, as pes
soa» sujeit11s n c~sa scquestrnçiio ma,ltinhiio re
lações com indi\'it\nos que iao de terra pnm 
bordo, os quacs volt.n·ão depois pnra o centro 
da popula~rro, re conheceu-se 11uc cl> quar.~ntcnas 
<.lo modo po~rque ~e i t\ praticnndo, constítui{io um 
Yexame parn os pa~saç;eiro.> G nenhuma pnlfi
cuidadc troúi.'\p. (Apoiados.; 

O SR. MELLO FRI:>:co :- }\i\o 1(>\1\"c> o proccJi
m<;:nt? dcs~e eapit:1o a que o 11ohre dcpnta,Jo se 
l'Cieno; e qua.l fot a conscqueltcia '! 

O Sn. Gui"> SrQt.:l::r~.\ ':-A conscqnc:ncia fui qnc 
o ~~· m_inist.ro do in~pcrio, l'cconhcccn<lo 'J"C 
l:a.n,to d•tlieukl~dcs J)<ll·a qttc SJ execntMsem 
bem ns nwuidas 'J.uln·cntcn::ui~s. consultou n com
missrto central do saudc p:ml <JUC clla d{,sse de 
novo o sc_u,parccer. Essa commissno respondctt 
no S1·. lllllliStro cstrnnllando que ns .ordens i•t· 
dicaclas úccrca das quarenten~s não fo;;s~m ri no. 
rosamcntc observadas, c pedia [t S. E:o;;. qu~ 

0

:ts 
1hessc obscr,·m·; mas tnmbcm no m<>smo tempo 
a~scntou, tendo rcconsid~md~ o objccto, qu~ as 
quarc·ntcn~s se devio\o Jimitat· 30 'lue <lisp.;c o 
regulamcn t1} do p"rto_ 

Com ~lTcito foi semelhante c<>mmunica~:io no 
St·. mittlsu·o <lo impcrio, e t~nlo rptc a ·gnlet·a 
JU1li1lcr. que hn puuco entt'Olt nesto pol'to, c o 
n1.por Pm·auci, CSttiO snjcit.-.s n cssn qnn.rr.nlúna 
de obsen·ac;ilo, ~Cf(ltndo o rcgnl:qpcnt•:. Jo po1·to, 
c qtto siio ti <lias. 

Oro, r.: clnt·o que tendo a comtni~s~o ccnlrnl de 
saudc tomnJé\ l5Cmclhn!1U\ uclib~\'at;:1o, o vnpcr 
Imperadm•, C111 r1uo Yl"IO o llonmuo S!'. dP.pntndo 
Jagunribc. de) quem trota o pnreccr <!U~ s~ dis
cute, tendo clwgll<l<> aqui hn muito 11\0is <lc 10 
dins, cstiL 11.0 caso ele sea· dcs!ulpcdltlv, dc\'cuolo·sc 
pcrlllilt.ír no~ seus pnsso~geit·os que ,·cnh:io pnrn 

;, ciuntl1!,. mónnento quando n~n~:um caso do lllO· 
lcstin se tem uccl:lrnllo nlli. 

Poa·tnnto clll@do que o S1·. pr<J\'cdor do Sflu<lc 
Jo pot·to vóde mnnónt· uescmbarell.l·, de nccordo 
com o Sr. presidente da commissào central, os 
pass11geíros vindos nesse ~apm·, pois que nenhum 
.:aso. de enfermidade Sll t~m manifestado. 

O Sn. liiELW FR,~~co: -Apoiado. 

O Sn.. GóEs SlQCEinA :-Purew-mll, pois, que 
-<la discussão que tem havido o governo pode 
4:0nllecer que nenhum inconv€niente hn pnnt a 
:>aude publica desi1npedir essP.s passageiros, antes 
:isto cst~ de accot·do cQm a resolução tomada 
Jlela commissão centl'a!.. Eu nt~ dis~e ha pouco, 
llll\ con,•et•sa com o St·. lo SOtl"0tari.~,- que. sup.-

punl~:1. 'J_llC os passageiros do Yapur lmp,~i'<tt!o,· 
estavão J:l de~cml.mrn~a<lus. 

o Sn. P.u.;Lt.. c.~XDIDO:- Apoiado>. 
O Sn. Duna RocJL\ :-A .discussiio ,·ai serYindo 

de algttmn. evusa. (A.po'iltdos.) 

O Sr:. Cor,r.f.:A D\S 1:'\J,;YES:- O vapo1· ill"l0~ 
niio estc,-c nem Ulll dia de qnarentQnn, oJcí:l:.o~-s·~ 
sempre d<sem bara~ndo! . 

O Sn. Fennu ,.:.... Apoi::do; li~i de· f:lllar a cito; 
respeito. · 

O Sn. Gó r<s StQ<;EinA :-El\ respondo ao nob•·c 
deputQda. T~m-sc <1ílo que o vapor iu~lcT. foi 
CXI.!Cl1ÜtUÜO dns IncJiJas quarcntenaria~ ; hW.S 
notem os r.ob,·cs deputado» que esse Yap~n- t•JCOu 
nos pOl'los du P.:rnambuco o oh Bahia quando 
n:'io constn YCI · officialmentc ã commissiio cc·ntral 
qu<l nlli ti\'Cssc apparecido j(1 caso o.lornm da 
epidemia reinante no Par:L o 

(lia difT~rent.,:s a/l(fi't.:ts.; 

O Sn. l~J~Rn.\~ ~ -0 consul in~·leb n1c dls:;e. 
qnc n cm'tn da snL<dú <lesse n1pór d:t\'tl·O com 
ú casos. · 

O Sn. Gó1;s SlQl'EI~.':- Nilo· sei U.isto officiill
meJllc. Do:mni~, cu não app\'OYo esse atropello 
de medicltls; pode ll~w1· algmna falta, c ist~ c 
mesmo muito natural, mónnentc em pnízcs como 
o nosso, a1>ndc n>io so tem preparado tudo quanto 
convêm pnra occasiõcs criticas, c d~sta o~:dem. 
Qual ó, por exemplo. o laznrcto. que se diz qn t:; 
temos em ?.l!lrieú ·? 

lia npen;IS !'.lli H!llt\ cusn nHil con;ünida, 
porem nit•J 11:1. nncorudonro pnm os !la,·ios; o 
hospital do Sacco Ja .Juru.inbn aíncln nüo tam 
os cotmno<los nccessm·ios. Queixamo-nos destas 
fnltas. porqtte só cho.mamos pelo santo d~' nossa 
de,·oçi'ío na occnstno do perigo, p~ssndo cllc ol
vidamo-nos de tudo. :.-l.lJOiados.] O ::mno passo.J.11 
qunndo ho11.Vo:J rocei o do eho1eJ•a->J>01'ln:s forãol~m bra
das n.lgmnns medidas, depois tic'>u tudo em abando
no. Qnnmlo es~amos no 111 omento da toa·mcnta, co:t
YOcfto·s c as autoridades, commíssües mct!icn.s, etc., 
delibera-se muita coma em papel; mns passado 
o Jltri~o eutrcgamo·llúS no somno do caboclo. 
qnebmmos o remo, c c1ciinmo-nos 110 fnndo ua 
canoa. · 

o Sn. PACf,.~ c.,:<])JDO :-Apoiauo; cst~ " que ,; 
o grande mal. 

O Sn. GôES SrQtnmu :-Quando cu fnll~i aqui 
úccrca do nqucrimento uo llObl·c deputado o 
Sr. Ldtâod:I. Cnnhn, cmiLti a. nürllt:t opini~osobre o 
:tssumpto. Yã a censura a quem tacar, c re~lmento 
c -pal\1 esLrnnhar n maneira porque se f<1Z o ser
viço snnitado d•>s nossos portos c se e:.ecutiTo 
ccl"tns medidas: c cntl'étnnto que lanca-se todo 
o oclioso contra a commis~ão central de sn.u.<lc, 
contl·n os mc<.licos, qu~ndo ~lgumas nntoridacles 
passada n. crise suo as pdmciras qne zom~iio das 
medidas lembradas. ~.tpoiaclos.) 

Em conclnsão, Sr. presidente, julgo qne, peh 
di.;cussão havida, o go\"erno púdc jiL determinar 
no Sr. provedor de sa11.dc qnc punha em lh•rc 
pratic:1. os pa$sageiros do Y:\por I>npCl'(tdo,·, {:Oi; 
que e~t.' medida cstiL incluido. na providencia 
tomada ultimtnnenlc p~la. commissão central de 
smtde. 

Quanto ao principio !;Cral das quarentenas, 
St·. presiJc~te, estou de accordo com os honrados 
deputaJos. Poderemos divergir em um ou outro 
ponto; ma• fclizm.:ntc estamos todos concorJes 
na idca de que é uma medida nccessaria e ur
gente daua& ~crias circumstancias. E nem se diga 
que é desprezada por outros paizes ; não, senho
res. t1:to é isso exacto, o que porém acontece é 
qnc am niio ha tamanhas difficuldndcs cCJmo as 
qne cnconhnm~s, mt~cut'iO·SCl r~gulat· c convc-
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uicnL~mf?nt..: aqncllas rneUiJ.1::;. que s~o a l1~m ,h, 
<>andü pulJJiea, hat·monisanuo-se f~S5im os in!c
rcsscs tlo commcrcio c da hmntm!L\;t·k. •, .tpotrt
dos. ! 

o. Sr. l.""crr~,...:- A cumum me pcr..lo~r;\ c 
consentirá. quo diga alguma cousa cn.l r~fún~ucia 
á opi~h1o que o nob~é mitüstto da_justi~a _h:J 
pouco expcndcu. ~ prcsen_te d1scussao t~m stdo 
util e cri\ necess:ma. (Apow<.los.] Qaanuo o nobre 
tleputado pelo Ccaril q u,l _sa acha !' _u01·:1o ri c um 
~·apor em quaxeutcn::t. hoJe so du~1g1o u. cn.n13T:l 
po1· m~ro d~ 1un officio qllc fnz o ollj cct • do pa
l·e~cl' que discutilnos, por certo não t~ve outn) 
1im scnà() prü\'OC<ll" Ulltà u iscuss1o que eschwe· 
4:Csse o governo sobrt! o tná~l •··:~günen~ d<"t~ qnn
rcntcn~s ~m ,·igor. Este titn QSÜ Cllns.;gtüdo, o 
no'urc ministro <la justi~a m esmo. u:lo n egou. a 
uti lidado da disr.ussiio. 

S~nltor~s , o uireitu de peti~'ilo n~o tem unicn
ln~nte por fi n1 fazcY con1 quo :1. can1n.ro. inicie 
uma meditla qna.lCJ,UCI', mas tambcn1 tt::nu c n f<tz~~ 
com qu~, por ~11~:_o <la cénsut·a, as autc~riua:~~~ 
ao paiz so restnnJ"O aos mews lc::;aes, e n.-~o snm•l 
da orl!it:< <.Jus geus deveres. [AíJOwdos.) J:\ se 1·c. 
p oi;; que a discussão tem EL'Oduzi<lo utcis cJTd· 
tos:' um d~llc3 foi a declaraçiio i]Ltc f,~z un1 nobre 
deputado pc-la minlta pro.-incía Jc '),Ue a jtulta d.:: 
h~·gicne 1.Jlt~lica j:1 providenciou o mcl~to~ meio 
pat<t prc,-eUtL' os Ye:>:nmes, mesmo o m<to tnH:l
HlCnto dos pasBJ.geirüs nos lazn:ret?s; 1nns p er .. 
mii.ta o nobr~ deputado qae cu <i:g<l que estou 
:tdmiro.do d~\ maneira porqlle entre llús se pro· 
e cde :i qnn,·eutena. A discussão mesmo tem re
\'elad0 qttc n:io existe qunrc ntcntt, c sim mua 
opp1·ess~o inuül c muito >exat~ria. 

ú no 'Urc :St·. 1• scct·eta rio, a qu~m mmc n. dei. 
xarei d e lountr pcb seu zdo c dedicação pell 
saude pu\Jlicn ( aLJOio,ciQ,<, n os dectm·ou qne esteve 
::t bon\o de um dos vapores pos~v~ em qunrcn
t ~na, que communícou com seus passageit·,,s c 
<'qUÍ)l:tgem , c cntt·eta.nto o nourc Sr. 1° s~cretnrío 
nuo fi.;ou d e quarcutena; e Olll prOYOltO 110.;$' 
Yeio para a te nTL ct>mulunicar·sa contnosco! 
; .4.1lOia-clos.; 03 medicas dos !azare los communi
cii.o-sc com a t erra, os homms q_ue y[i() levar 
mantimentos a esses laz:U."c'US \'oltao p::n-a () meio 
da ;:JOpulação ! · 

O Sn. PAt:L.' C.\XDmo: - P~ço :io noh~e depn
tndo rpte de~~r~\-a es . .;e SHJll"l! .mmmum das qutt· 
t·~ntenas. 

o Sn. I·~1mn.\~ : - o Yapor ingl~z G;·,:at sV~.?t~,·n 
cl10gou tiqui e npres••ntott n Sllll. carta d.; saude 
o;njtt co111 n <leclm·u~üo uo t~1·cm ha,·iuo novo 
<'nsos ull cpidcmin hn Bahia, 011d~ tocou, a niio 
íicou uc qunrcuteutl (apoi~<dO$' • cntret·tn\o quú 
uma cmb:ll'cação que passon pela BJ.llit\ quatroJ 
dias antes dc.~~c vnpor íngle7., e one llllenas alli 
se demot·o•l um din, cbcgnitdo nqüi flc()U de CJ.ua
!'t'ntenn! (AllOia,1o•·-) 

Que sv,;tetua é esse nii-> sei, nlo.~ cstnnns de 
qlllucntenn para a Bahia, c n Dafti.a cst•l de 
'JUftl'cnleno. plll'a o Hio dc .Tanci1·o, o o resultado 
c que os pa,sagell"OS hão de .tica1· sempre de 
quarentena, 'lucr n'um, quer :fi)Utro lugnr! 
í .. t poiaclos.' 

Por outt'•) lalo os passngeit·vs em qu~r;mtenn 
p11ssiio bem, os primeiL·os camet·ão carne secca 
<: farinha , o qne ~~~i() c m:io Il~ra a cholet·a .•. 

{lia u:m aparte. ) 

Kiio csto:t íallando sobr.:~ os m~uicos, csles 
são muito bons, mas não to)m t•ecursos, tHI o t~n1 
n•eio~ .... 

O Sn. Pst;L\ c .,:s-oioo : - Fir.e1·iio o que P•tdc
riío. 

O Sn. FEan ... z : - AgL>m quanto (t desin f~c~iio, 
Sr. }li'ESiucnte, V. Elt. n~llt fn.z idéa do quo é 
ell(l_cntl') nús; chega nn1 h~mcm á cas•t quJ tcut. 

tle Ser ~tcsiurcct-::a.da, Í~tZ algun\a~ falncg.at:Õ~S, 
lambuza com cal t1·ast~s c p~~l.c~, sem pr_;!r.CltO 
c a c5mo, c ln<lo · fica pet·fcio. Em ::;. Donung()~. 
na cns:t ""' qu~ f>tllecen ::t in feliz esposa do 
i; r. As:;is Ar:tujo, nHl.ndon·s ~.p::tsMtr :t.lgumns latn
l>au:Js d~ C;ll s obre <:> p'lp~l das S'llas, sobre <lS 
t>·.:tsic;, etc., emquanto qttc o; quartos fic~1·iio 
s;Onl ~) e..sta.\?:1o. ~. l\a l'U;l. d o L:l.,~radjo a dcsin
r~c•:iio foi a 1110:lo de barll~1·os, uma ''CL'dadeira 
dcstt·uiçi'to. 

O Sn. P ,c\JL.I. r;,,:xt>ri>O:- l\iio fui eu qllc man
dei desinfectur es5a casa. 

O Sn. Fl,nr,,,z:- :!II~s f.:z-sc iss?. 
O Srt. P.\l:t.A. C.,:.nm~:- Yejn o qu.c se fez 

naqnelln cas:t 11 cuja d~sinf~c•;:1~ en presidi na 
t·ua do Hospicio. 

O Sn. Ftmn.,r.: -O nobre U.cputndo f.,z mnl (;lll 

snppór que lOd::ts essas eonsas qtw s } ~ixem lhe 
toco\, não; cndn um Clll'L'Cgtle ccnn o que llte per
tcnc~. 

Depois, Sr. prasidcnte, llõ Mrlns tnmb"1u pt·e
~isüo do qu~t-cntena? As cartn.s víntla; pelo vapor 
Parwul ni,da não furão entrcgne3. E o m<>do 
J..; a5 dcsinf~cta1· :qui no Rio de Jnndl'o como 
.-, curioso!... D 1o·sc-lho uns poucos de talhos, 
de sorte qne uma cada que recebi trnzeudo-mc 
um conhecimento fi~ou iuutilisud:l, c este docu
mento igualmente. e at•} o s~rL segredo podia :<<?t· 
conhecido. K:'lo sei o que se faz a tn.l respeito 
em outt·os p:üzes, tnns pnrnce-mc q•w basttt dat··s~ 
n.1 C(ll·to. utn talho pn.r:1 f~zer nella p~neto·n1· o 
ur, e n;'(o picai-a coma pau Í<<zer bifes ( J'isa \ : 
pçL·düe·ule a c-an1.ara :-:e m3 exprimo assíu1, n1as 
p:u·ece-me qtte é a melhor mnneira para di~: r uma 
íJ .. :t cxacta do que se f:tz nlls cnrtàs. (Apowdos. ) 

Sr. pr~sidentc, tudo o qtte se t em f~it<) é um:t 
patacoada, n~ .:didns sGm nexo, sem meio;;, seu• 
s,·stoma, O que se esE~ fo.zend,) agal·a devia-se 
tér fcit•J ha um onno, pa.nl. não vi1· t ~o al?ro
prilttlo o di\() do llObre deputo.d(), quando dtssc 
que nós corremos c gl'itamos p)t' ,Snnta Bn.rhm•a 
CJ. unudo 1·onca. o trovão. (Riso -l 

Ora, rtunnto ao destino do parecer sobt'C o n~>bt·e 
deput ado p~lo Ceat·:i, cu c1·eio que ucnhum deve 
tet·, pol·que nós nào p ~den1os sobt·e esse objecto 
tonuu· tnoil.idus algumas; 1nas ao menos e.3l.'l. 
discussuo desper!!mí ao nob1·e mini3tro do im
pet·ío, c elle. qu.e é t:lo ferYOroso para soccorrc•· 
:~os que solft·tJm. procurat·.i meios de fazer cessa•· 
es'c estado d e cousas. 

Nesta occasiilo pe-;o n1 ministerío que lance 
sett$ olho.ros sobre o Rio de Janeiro : nlimpez:t 
da cidade é a peiol" possivcl, e com essa modid:t. 
de s~ lant;nr á noite o lixo t\' nta, acontece q1Le 
ahi ficà0 pr~scntcs a cad:J. ca•1tc, q1te não sib 
dol~Ít1fectados, c quo corrompem u ar, entreta nto 
que a naçiio tem gasto bastante dinheiro e V.ti 
gast:mdo ; 11. policia. nada tem de bo.t, c fiscall
snção não ha nenhmna, o serr[r.,) é muito mat 
feito, porélll o diohciro vai-se gastando sempre 
e muito. 

'l'udo cn~r0 no~ se f,tz ã pressa, e J~stc modo 
tud() ~ mo.l feito, e o resulcado q11asi nenhum. 
Actnalrnentc isto se dai: upparecc o mal, grit.n-se, 
lll() \·e-sc tudo: vai po.m aqui, ..-ai pam alli, vai 
pnra. acollí, embarca, nao embarca, cor re, noo 
corl'e, a etnbarcação vá para nlli, venha. pam 
aq•1i defronte; . tudo se faz sem :;o.ystema, SCJI:l 
tento e reflexão, c o qttc apparecd é uma ver· 
dadeim patacoada. A. lmmaniilade soífre, o não
encontr:1o-se l'ccursos pt·omptos. O que succedcn 
aos soldados que cahit·.'io doentes ha pouco. tempo~ 
Este-s (coita.dos!) and>i.riio de mn pam outro lado
sem en~ont.-.tr uma almn ~riJosa que delles se 
compadecesse l Um Jelles ficou abandonado e1n 
um csca ler e ahi pereceu. ti nt ingua d~ soC<loH·os, 
conto se cstivessemos ctn uma na~ão de barban>s. 
{Sensação.) Esse infeli~· C~i l'epudiado du hospital 
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Jn ilitar, nã > :1chou alJt•i:::t" em ht~!\t" HlgiUll: fui 
v~u'a a prrua. p:n ;t ir par.s o ,·apor, o \'ar~<>l· -ha,·ia 
largado, foi lan<;a io em um escnler e alli ficou 
ao l'i::tor do S()l, e lá se tl:lou ~ Nem ho•tve no 
l iÇSpitnl militar U!U medico qo.e l bn pre<trlsse os 
soccon·.:>;; u~c~ianos, ·que o ncompanltas~c •.. 

o Sn. c.~XI:IJD Don-:;Es :- Esl>Í ClliY;)ll;ldO, f o ··:Lo 
medicados no hospital. o 

O Sn. F~::nR~7. :-E como é qu~ nil -l IJOU\'C um 
só medi~o qüc os acompanlHlS$0 at~ a bJl'do? 

IIIa "m apa,.lc) 
E cOtllO ê q tte se classilicon de C'hOl~1·<~ . c man· 

d~1·ão-os para o lul;ar destinado a •·cccb~r o..; cholcri · 
cos ·? Ab ! IIojl! ~udu é cbolera, c D<Jos me livre q ue 
1wsw mom<:ll~ em q ue í11llo álgum cabo de quar
teil';'io queirn tlizer que cu estou . ntMftdo do 
dwle1·a, po,·que Já Yirâ a padiola l>""" me se-· I 
qucslrar Jos cuidados üe minha fa milia, e cu 1 
ltci úc se~ l~Htdo q u~1· queim 'I ucr não. . . ' · 

T; li.~ \'0:1. :-X lo tenha medo. .j 
O Sn. FErtn.\z:-E o mesmo ia nconlccendo 

com motiScnhot· Silveira, mio oLst,mt~ quP.rcr-sc 
Jt~gar o fttcto . Se•tbores, a saude c a ,·ida do 
ltommn ó t! igrH\ ae to:la a atten.;iio (al' oiado.s) , 
as :~.utol'idaclc~ que:: sej:io prudentes e prevíden
ws, isto .:. muito nccessario {ctpoiaclos) para que 
s:J C\'ite que 0 111 um caso dm·idoso um ignoraute 
sacrifitl ue o. vida de qualquer individuo. Eu con
.vet·sei com uma pessoa que. n.doccendo-lhe de 
mnn colico. um seu csct-aw' ·de :toit~. n primeira 
vrecaução q1te t omou foi probibir que seus fa
mulos o muis p assoas de casa dissessem o.lçumll. 
cousa lll\ 1'! 111, ou mattdassc procurar meaicos, 
com o l'CCeLo do lazareto, c o escravo com r e
medios caseiros no 'outt·o dia cst!IYtl bom; e se 
o coJltl'>tl.'io se fizesse, Já i ri:t para o lnzar eb, 
e no trojecto mo:rerin i mingua. 

Outro dia <JbservoLt-se um enso: um medicO 
dizia que \lln homem doen te n iio csta\·a nffectado 
da cholcrn, tt polícia , por<irn, p::trticipou que c.;
ta\'n ... 

O Sn. F. Ocr.H1.;.::s:o :-Já \'c q ue 3 culpa n:lo 
e d·1s medicas. · 

O Sr:. FE!In.\z :-Ett não os e stou accusando. 
Ora, eSS>l inf~lir. senhoril que morreu em S. Do

mingos foi t•·atada por um me.:lico, quê dizem 
que .a receitou por um:• molest ia mui difierente 
<la. cholern ; o rcceitual'io tl.izem qu~ ex iste ; che
~pu entretanto ttm outro· modico, e disse que 
.:rn llm cnso de cholera, c nt:'io o p rime iro con·eu 
immcdia~mcnte :!. casa do cl 1efe de policia, e foi 
denunciar o caso c pedir qu<> mnnc!nsse c~.ten·ar 
o s2u cnd:avcr. . 

(Oict:em-se alguns apm·tes.) 
Uma pessor. tla familia me pcdio quo cu fi1.esse 

umo. corrcspondencin sobre semelhante caso, 1·c· 
cusci-me no momento dizendo que sel'ia melhor 
d.:ixar o caso tomar·3e mais publico. 

Eu con10 falle i em um aparte em sncCl'dabs 
devo dizer o.o nobre deputado p eln Parabyba que 
1·aspeito muito o clero, e que cstoa eonvene~tlo 
'lUe . sempre em occo.siões semelhantes pre~tào 
·muitos serviços os saeet·dotcs c mostr!io muita 
·~ragem, que não é propria · de C{Ualqu.er inii
viduo ; porém o viguio de Nictlieroy, ou seu 
·substituto, ou set\ coadjutor, fez a eneommenda
<;ão dessa infeliz 2.cnhora, de um modo digno de 
cen.;ura, m andou p.usar pela sua portll o corpo, 
e lá de muito longe, por detrás de sna. miuda 
gelosia, tendo dous brazciros ao l:ado aon.de se 
·,les pejava algum. almiscar ou enxofre, fo1 qlle 
Jez a cncommendaçii.o lnnçando·lbe de longe a. sua 
ben('ão; s~gttindo depois .o corpo para ser cnter

"radó, não em um cemiterio, mas e m um pasto 
que c ft·equent:ado por gados ... 

! 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
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O S•~. C \XI.llL>O B~r:c ~• :- P:u"' um lug.1r sa
·g..:ulo. 

O St~. F~::ntuz: -Nem CCl'CaJo, qaant•> mais 
sagrad c>. 

o Sn. c.~X~lDO Bonct:~ :-Já Í.•Í cer caJo. 
O Sn. Fenrw~ :-... tlc sorte qn() a familia 

quando passou poz· Li, tle volta Ju miss:1 d<> 
setimo dia, \'Ío o estado em 'que Sl 11ehava ~sse 
lugar, qu.e m·n pa.sto <lc uuimacs. A~ui páro, vo-
tando . p~lo pat·eeer. · 

A di~cusillc. fi<:J. ::uli:\.la p<:la hora. L :.vanb-se 
"' sessao. 

Sessiio em ~o de .o\.gosto 

SC~lL~RIO.- Expedieltte. OJ·dcm do d ia..- su~p~n
-~ao de qual'<mtcnas.- DiYcu•·so do S•·. Paula 
Candido. Cont;·acto con~ a comilanllia dJ Pa
{J!teles. a . VapOl': . .DiscttJ•sos dos· s.·s. ,1>'9USto 
de Oh~ewa, •'I"ust•·o dos n.e[Jocios c>tra.19ei•·os 
e Fer·ra.::. . · 

.A' hora rlo costume fez-se a chamada, e a chão
se pr~sentes os Srs. vi;c~nde de DaepenJy. Pdula 
C:u~~·<,Io •. Macha~o. Corre?- tl!Ll! Neves, eone~o Le 
al, •I cJXetra de :Souza, Goes S•queira, Sapio Lo- . 
unto Junior, Ctmha , Sll.lles, F err:u:, BeUo•·t, Arattjo 
.Jot-ge, Ed!;!ard<> l•'rança, Rap:~zo da . Cama.·a, 
Brct!ls, Seolt'a, Souza Mendes , Ahueit.l3. c Albu
qu.c>·que, Pacheco, barão de "'Iarolm, Femandes 
Vieira, Paes BmTeto, An<lrõ Ba5tOs, :'>Iello Franco. 
Bern:u·des de Gonvên, Sollm Leãt>, Teix.ei.-a de 
Macedo, Rlb~iN, Dutra·noclla, Sá e Albaqucrque. 
Paranaguú, conego Sih•a, Azemdo Cullliuho, Horta, 
BarbJSa elo. Canha, P1n·anhos, Bnrret:> Padr~so, 
Sobral, 1-'olrrJira de A~ll i:u·. Puelt·a da Sih•n 
Dia3 d e C!ltTalho, Cat'l'•IO, Taques, J.{Jll t.eiro d;: 
Barros, Rego Barros, L uiz So.u·cs, L uiz Araujo, 
Belisat·io, e A•·auj:> L ima. 

Comparecendo .!c pois os S r.;;. Ribairo de Andrada. 
Vieir;\.de l\Io.ttos. C<>s~ ll!acbado, Gome~ Ribeiro, 
lfenrictues . Tit.lra, e Secco. o S r. presidente 
declara a ber ta. a sesslio. 

Conlptu•ccclll tlepois os Srs. F. Oeta,·iano, Fi
gneira de :'lfcllo, Bmsqu~. Castello Bt·anco, Men
des lle Almeida, Assis Rocha, D omingnes Silva. 
Sn.yào Lobnto. Nabuco, :R·Jcha V. "Lisboa, Au
gusto de Oliv~ira. Au~do Uamos, SMtos e Al
meida, Caldre e Fião, L in-amen to, F austo, J.ima, 
e Silva S<.lbrinho, José l\laLhia>, SJrah·a, Brandlio, 
Bandeira de · Mello, c Pacca. · 

Lc -se c ::~pproYa-sa a acta dil sessiio antcccdent~ . 

Ex.PEDll>~TE 

Um oO'Icio do St·. m inistro da gttcrra, do1nJo 
ns iorormnçücs, pot· esta c~tn1a.ra solicitadas, ãcen:tl. 
d() requct•imento. do capitão honor B•·io José Au
gusto Castello Branco -A· quem rcz a rcquis i<,;ão. 

Um 1·cquerime•1to d" jun~a directora da asso
ciação comme1·cial da cidade da Bahia., pedindo 
uma 1·csolução que ponha o cNnmercio ao abrigo 
dos prejul:zos que solfte com o privilegio de pt-e
terenda que o tbesouro·entende competir-lhe nos 
easos de fallencia..- A: comwis~iio de fazenda. 

E' npprovado o seguiutc parecer. 
<< A eomm lssiio de fazenda pan1 poller dar seu 

parecer sol•re o incluso rcqacnm()nto dc .. A~tonia 
Michaell\ de Hollanda, que p.edo remtssao da. 
parte da divida que oomo me:ira lle st u .casal 
lbe cabe solver, em· virt:..de do a lcance do scn 
marido, ·o cx-collector da f1·eguezia de Porto 
Alegre da província. do Rio Grande do Norte, re
quer que se peçâo sobre a. materia do mesm~ 
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tüu SES:HO EM 20 IlE AGOSTO DE 1~!Xl 

1'\)Q.nel·imt\nto inr(.)l'llltlçU~s no gv,·\! rnv t)êl o tni· 
nistc\·io da fazcnJ:\ c sua opini:io snLl'tl a cou· 
"'·enier1thl e jll~tiça Ja pn~teu\:Uu coutida no lncs
mo r eq ncrinu;nto. 

« Salln das eommiss<ks, 20 d·l .\gosto dll I:;.';:>. 
Sila:a Ferra;;.- J). d;: Sou.; a Lc<io.- f} 

J<:' julgado ohjccto de dctihcrnç.io c Yaí n im· 
Jll'ímit· pnrn <>ntrar na ordem <l•l• t11ob:\lhos o se
gttintll projecto : 

«A mc~o. auminis tr::üh-n rla confmria de Nó~sa Se
nhor:\ do Amnnro da cidade d:\ Cacboeit·a ua 
pro\'incia da Babia , par:1. llnt.rhnonio tlc am 
:t5ylo 'pnra seu,; it'hl:'los indi~cntcs c dcs,·nlido>< 
pcll~ lllspew;a IJ:lL'n pos:::UÍL' ln.:ns Je ·1·:._liz na im
llot·trmciu Jc 20:UU'JS. 

« A commis;:'io Jc f>~r.cwl:t, a nxümplo de hlcn
t icos ped iu<'~. é <!c p:~rcc~r que se núoptc o. sc
J,'lliut.:: rcsolu~iio. 

« A asscmbléa :;~ro.l legíslnti,-a nsob-e: 
« Arti:;:u unico. A r.onfmrin de ~ossn Senhora 

do Ampal'O da cidade da Cachoch·n dn pl'O\'ind:1. 
da Dnhi:t fica nutol'is~da pm·:t fltlqn irir b~11s do 
rni1. o t~ o va!OL' de :20:i.JI1~J;), $Oh 3 cr.ndi-;fio de 
com·.<•·tel-os cut apoliccs <l:t t.li\'iJn pttblicn, dcut:·o 
,J.o pmzo que o g-JYcrno m:~rcad: dispensadas 
p:ua esse Jim ns leis <I•! :>mtJ>'Iíza~iio. 

<< So.ln das commissi)c-s, :)0 de Agos~o Jc J~. 
-~if't·rc. ]r';.;n"rJ.J.~ -1). (l..: .:Sou.; a. Leao. ,> 

E' Ji,la, .., rcm <•1tich :\ e.omm iõsf'io de c?nsti· 
iu i4.::io c IXH.lm·e;:s :\ s~g11into indkn~-<lo: 

« Inui.:o qnc se ck;mem snpplcn lcs pcl:~ pt·o
\'ilH:b tio :ll:unnhiio pcl:\ attSCllci:t do,; ~~·s. tlepn· 
tnJos D- Frnnci~co .., :\hu·cl:lliuo (';one:tl\'t!S. -
.1!<:1/o 1-'r<mco. •• -

ORDE:\I DO DL\ 

CJntinúa ·~ cligcu~silo do r~qnc.rinh:lüV do 
St·. ~hdl•> Franco pnrn qnc s~ cnric {t CGulmissiiu 
.Jc s:.tu<.le publicn o }Xll'êCCI' <la commbsiin de 
con stituiç:1o sohr~· o o!lido d<l S•·. deputo. o.l•> Ja
guaribt~, c.;m a emenda uo Sr. Ar:.ttJjO Linw, pa ra 
I)Ue S<;ja OU\'ÍUO O (;0\"Cl'l\0, 

Q Sr. Paula Oan <U<lo :-1\:to dcs~jo en
fndnr a camnra ~·cprr:duziu rlo .o que j{L expendi, 
pOl'Ql\:lnto tenhc. <hto ponco m:us ou m~nc.>s o qne 
con\'itohn, declarando <JUu não s ou cn que te nho 
actunlmente p •.•clcr dil rcsoi\'et· S•)bre o objecto, 
m:l...CS s iln o Sr. tuinistrot ouvh.l~t unu:\ conunissão 
ue medicus uumcn.la pelo lllé:;auQ :-:;,·, m!nistro t.lo 
ilnpe rio, ou a junta central de hygienc pnl!licn. 
E,;tl\ juuta, c•·c,u.ln p~ltt> li:iS do patz, l'cpresen t•m 
no ::;r. lllinisu••) !.lo llnp.~rio t1\W ean vêz de S(\r~m 
ns qunt·entenas t lc ~~· dias tlt:virt., sc1· tlo ·10 Jhts; 
~n uão me ncltu \·n. f;Ut:1o lH.-.Stu. "-'\tnlnti:Jsüo on 
junta: S . Ex.. nlUthlú1t • • l.:;(•rvnr l'SS;.ls di~posirõcs 
)1CJiJas pdu dil:t junt;\ d..: ),y~ienc pulJiics, c'rcio 
]}Oi li quu. ntl•) . c~t,·&. u cru:g:{• Ut: tiJRLS uingu..:Jn do 
•1uc t.lo :-st·. mmisU·o <lo lllltWn~ mnnuar consult.u· 
no,·nment·! iL junta se ~~ JlOJ ·~ nltcrat· e~;;.;: prazo 
l1oj c marcntlo, c <·H• con;;cq::•mda altcrtlr uovn
rne:nte o !H'RZ<- ; mns cnv}ltanlo essa orden• sup~
lior não bllixnr, us pcssons qnc -cotuo Ctt são 
npenns, apenas c npcnas··incumbidas de Lrntar, 
d., cuidnr dessns pess.:ons e mais nada, não po
dem tom~r. a respeito da um·ar:lo dn quarentena, 
n menor resolução. Isto é tão claro, que não sei 
c~mo ainda algU)ll!lS l>ess.oas mP~ ·Y~m· pcrgunt:lr 
quando ntandaret cu snhn· ao ~~· .. Jagu.nribc da 
•tum·entcna ! Ett que nem impaz n quarentena, 
11cm mat·co seu pmzo ! 

!:5enllot-cs, 0::1.1. sõ sou in: mn'bltlo de prestar o que 
. , pude r n esses quarentcn:trios, n~o ttmho ontm 
incumbcncia scni'i•> n tlc \'~lnl" sobt·c a snu<.lc dos 

qnnr~nicnarivs, e pr('st:u--lhes outros oOldos : ~" 
não impuz a qunrcntcna, mlo IUC compete lc
,·nntal-a ot1 tnodlfieal-a, n~m o posso fnz ,.,. ; não 
:>o\1 mesmo do opinião fm·ol·a,·cl ao seu~itlo em 
que >!<l d la5 estabelecerão_ 

:\[ns, Sr. pr~si·iente, cu peúi :'l p;~la t• t'it prin
cip tlhncute JlOl'<}liC nn ultima sessão, coufc,;so á 
c:.tmam, que b:lsL:tntmllOUIC !nr..ommoua~o c . pí!
nnlis•tdo de se me attribuirem cou>ns pelas qunes 
cu n ~\o tt•nho •J m~nor vislumbre de r•<~pvnsa· 
!lilidntl~. fui, conft):>S<">, para ~.on\ o mctt collcga 
c amigo o :;,., Dr. Gó<'.<, pouco tlclíen<.lo. o p or 
.iss<! p~ço aQ Jncu !l?bt•c tlnl~go (]nt.! r.:ecba. c'?tn sat.!s
f .t,;u.o ,o Sr. nr. Go~s (a; Stfj?lal tf.; a.-;~c·nh.inênto~: 
Cll n :io t!cs~jo qnc a. nossn nmisndc c considc
rar; :io em que ten ho seus t a lcntr.•:> c suns qnali· 
'lu,i-~s, so~lnl. a ll1CilO'r quebro\ por nc4.: iics qu~ neln 
$<~mprc todos os homens si'lu s~nhvrcs tle do
min:tJ', mas q•ill todo o homem ele: lol'io conhe
cendo que. commcttett ::rlgum cxe~sso ue,·c rep:'lra•· 
pelu devid~l Roltisrnção. Se nlgnm~l cous;l ha poi~ 
110 (]1\C disse qtt1 oífl.!ndcss·: ao n'l•~n ~unigc, en 
a r etiro .... 

O Sn. GúB' 5:Qt:!mu:-O:>d:;nLio , acr·i to n sali.;
faç~o. 

O Sr:. P"\\"·A v.\ X DIDO: - E' para ••ssc fun que 
pc . .li a l'''lnt·ra_ 

.Jn~g;l-so n. nt:ltêt·ia cHscntt ... to, c pL·uccdcn<.lr•· sJ 
iL ,·ota<;>i•> é rejcítnu·> o rc:1nerimento c u emenua. 

C ontinú,\ a cliscn;s:io p•·incinal. .T11 l~a-•~ d :scn· 
ti.! a: prQcctlc-sc á vota~:io uo'pnrc::cr c ó ~ppN
vadtJ. 

C.>nt:n i~ :-.. a !>' cllscus.sfio ~o pr.)j e(:tCI n. 5:l c.1cste 
anuo, <ptJ ::tppl'O\'a o COiltrncto cclcl>r:\lo pelo 
go,•crno com o gm·eu t:! da compnnhin do pt:t'lnctcs 
a ,·apor, com :t:> cmo:n..tns aJ n>i:tdns. 

o SL"'. ALt.;::;us to d e Ollve- i~.• ;,t:- Convt!n
chlo tia urg-c11t•) ncce.>s iúuuo d~ se too·nnr quanto 
antes mnis l':l)lidns e reJ::nlnrcs as t•omm tli)ÍC:t· 
r:ões desta c•irLc com '" ~!l'IJlC ipacs pr·o,·incias d o 
litoml do imp.aric.>, cu, St·. pro,;idcntc, est:n·n dis
p•h L-l '' ,·ottll' sy•ulJolícamcnto p<!lo proj~-.:to aprc
sentndo pela nobt·c colllmiss:'lo <lc commercio, 
indnstri:l e artes , na pm·tc em qtlG nppro,·a o 
contrnct'J ccle brndo entt'tl o gowcruo e tt c~mpn
nhin Bra>.ilcil-a olc P::t<tnct ~s n "''!'''"· l'<t. recitt-01<', 
$ r. presidente, que es~~ contracto ~alisf•tria 
i11l1Cll~ fim , ptmJUC cllc ten<lia a mr:lh ot·:n· con
::;hJ cJ·:.t,-dutc:a~c us communic::t~Ü(>S en tre c,;l.:l. ca
pit:\l c aq ucllns principacs prtJ\'intins ; porém n 
nlilit.l:tJ·J dessa mctlida foi J ,; üt.l sorte d~~co
nhcdtla c d~sYirtuacla nn disc11ssno, '}\lC na phraso 
tl !t'}t:cllc~ qne n combotem, esse conlt·ncto, long•~ 
de s;;r mna medida nltan, cntc r ('c\utnnda 1)<'\os 
interesses }ltt'ulico.;;, n.lo é m ais <.lo qnc um acto 
irrcflo•clíuo do nobre mil:istro olo impcr io achan
Jo-sc em estado de concçflo, c scgnn~o di.;sc nm 
nohrc deputado 1>ela prov íncia do c.r.oranhiio, n~o 
r\ scniio 11m desperdício dos dinll<: iros publlcos. 
)\C?.:tt:ls ckctln1S!.:tncias, Si·. pt·~shlel~tc , t.cndo cn 
de yotnr po,· esse contracto com al;,'l1mas mod'
licoçõcs iudicndns nns c mcnd3s por mim :tpre· 
scnt.Adt>s, c tendo de dnt• igualrncnLe !lssenti
m<lnto :t algumas das emendas tio nobre d~put,\do 

-pcl:1 Bahin, me vejo na obriga~iio d€ tomar pm·te 
n~stc dcbat.~ . nfim de mostra r ·aos nobres depu
tadas que cu, longe de conco t·t·m· pnm o despcr
'dicio · Jo; d inheiros pLtl1!icos , julgo contribuir 
parn que u tn."t de&pe7-~ q ne de hn mui t.> pesa 
s >bl'c o esta:lo, po!!Sa · com ClSse an~mcn t.~ pro· 
post•l tornar-so m:us pmYe~tosn, o <(ll•l ddln rc
·sLtltc uml\ maior somma. de bcnc·fic :o:> c vnnln
:;cus. para o p:uz . 

E' para m:m tt1n fneto incontP.st.:wd, s<'nho:·c~, 
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.-, nma. v.-·ro]õl,lc rfllú resnlla do ta•lo qa;tnlo se lia 
o\:lito n.a discu;sli~J, que o set·\·i~~ry dcs:;a::;: couunH· 
nic.nt:~cs u:l(J h~ sido ídto ele llll1:l manc.d1·a de 
toda C•)nn!uiente pa.-u o scr\·i~o publko, uem de 
l\nl lllOUO ue to<lO sntiafactorio pa..·a !l'}lldlcs ljUO 
têm an laLio llllS vapot·es de~sa comp,mhia. Po
l'êm, senhol'C~, os incotwcnientes rc~ttltunte; u..:ssa 
irrognlaridade ole scl'\Íço por ventura dc\·em só 
rccal•it• sol.H·c a companhia? Esta ó utua questíto, 
permitt(t a c.1mam q11e lhe <liga, q11e n:to foi 
o:xamiiHJ.da com a dcvi·ln impat'cialidnJe pdos 
uol.wes dcpntaJos; antes da di~cus~ão resalt" 
lHlln ,~erdt\ t1C iLllpOrtante, isto C, <}Ue il COlníll\.Uhiu. 
pela su::t parte tem feito todos l'S cõfot·ços pwa 
1nclhorar cssQ sen•i<:;o n seu carg<l. Os hol.>res 
deputados s:io os primeil·os :, r~cololtccct· que 
cn tt·ç os vni)O\'"'$ qtt<! p)s ;uc uctualmen te a com
}Jnnhia .oxistcm dons qtlC salisf>lzem convenien
tomcnt<! as nccc;;üundc~ desse sGr\·iço publico, os 
,·nporus Tocantins c G!tanabm·a, a esLos dous Ya
pores Cll\\1f•'·~ accl'C!!!ccntar um te1·ccit'O que é o Pa· 
>·am<, o qual acata de chegar da Inglaterra, e que 
dizem superior aos mesmos Gu<mabaJ·a c T.or:ontin~. 

Ora, se a colllpanhia pouia continuar a fazer 
o s~l·,·iço qnn t:nha contt·actado com o..; antigos 
\·apor~s. como os nobre;; <.leputa>los t·econhcccl':io, 
v,om a ac'lnisição desse:; tres vapores, o GuaHa
fJa!'(1., o Tocrmti>1s: c o Prwcmá, mostra que f~z 
Csforços para mc)horar O S~l'\'Íj(O a . .scu cargo. 
(A potaclo.<. J 

A camara SttlJa que essa companhia tnm nm 
contmcto com o goycrno, o q_ulll estabclec.o obri· 
g,\ções tanto par::t a companhin como para o IN· 
Yf:t•no, e entre as quaes não se acbava inclui-la 
a da acqnisi\:ÜO clesses novos vn.porc . .;: o.s. nobres 
!.lcpntado8 notári'io ::ts faltas da companhia; agora 
cu p~rgunto: ela pm'te do g~vcruo não) lmvet•i 
falta no cmnpt·itn~n to de algumas obrigaçõ~s? 

Se a. pontualidade e ttm!l das pt·incipaes V<lll· 
tagcns da. navegação a vapor, 6 fadl conceb~• 
<Jilncs os gmv~s pt·ejuizos que devem t·:r cau
s::tdo nos inter~sses <.la co~pl\.uhia, ~ aos do cum
mercio em geral, todas essas demoras nas viagens 
dos vapores occasionadas por ordem do govern<>, 
e as mais das vezes pelas dos presidcn tcs de 
provineir.s, s~ndo essas m·dens dada~ quasi sempt•e 
pot· motiyo; fnyolos! 1 Ainda o nnno passado, 
~~-. p•·esidente, vindo eu de minha provincia em 
um dos vapores da companhia brazileira, che
gil.mos no porto de Maceió antes do meio dia, 
o presidente da provinr.ia e as demais autori
dades se prcstll.rão o. de3embat•açar o vapot· pat·a 
este sahil' no mesmo dia, mas no momento de 
cm1:>arcar um passageiro, que era ueputado ... 

O Sn. C.\STELLO Ba.L-;co:- Set·á bom dize• que 
n:io era deputo.do do. província. 

O Sn. AuotJSTO l>E OuYEIR~: - •.. teve medo 
de entbnrear; n!l. verdade o mnr est.tva muito 
Agitado o a noite hon·orosa ; nã~ querendo e !lo em
barcar pol'quc Cl'l\ medroso foi n.o presidente dn 
pwvincb dtzcr que c.>tnn1 incomnaotln.Jo, o ~ste 
lllandou immcüi:~tamentc demorar o vapo1· para 
o dia scgtlintc. Cllmprc notar qtll;l 11 bordo es. 
tavão 800 passugeiros, todos ineommodtldos, tendo 
o ' ' apo1·, por ca11sn do tempo, sido obdgadJ a 
fazer-se ao m~r d pairnr durante a noite, quei
mando Cltr\·ão durante 15 a l!l J1orns em pura 
perda da companhia, que snpportou o3sa despeza 
por causa do medo desse Sr. passllgciro. 

O Sn. Sonn.l L :-E' bom declarar se é d eptttado 
<las Alagôas. 

O Sn. Au:msro DE OLIVEIRA: -Eu disse: Um 
passageiro IJ.Ue veio no vap~r. 

O Sa. ConmlA.. n~ NEvEs : - Convém saber quem 
fvi o medroso. 

O Sn.. Sonn.IL:- Dizem que fvi um Sr. depu
tado por Pel'nambuco (Risad;u.) 

O S11 . .lu;.~c'T.O ••:·: ÜLC\'L'.ln':- F.-.s,~ 'l"cm 
f.Js .:.~., eu cl b> nn1cmnent;::: Q r~tct 1, como po".iel•ift.. 
cit:u- mil outl'os i~utles, e appcll•> pat·o. " eon
seicncia do3 proprioJ uobrc~ dcplltado3. 

O Sn. Somur.: -Ao mc:l'lS seda bom dizér a 
qne p,·o,•inci>l pcrlomce o tnl m~uroso. :núadas.) 

O S1\. At:a::sTo r E O!.tY:m~~ :- ~ão foi o nobt·e 
d~putado ; estl sntl~fdto ? 

Scnh01·es; convÇnl tambcm saber se e.;sa. Ílllla. 
<\e lil:npcza e asseio que o~ nobres deputados com 
t<Jda lJ razão ll<•tào a bordo d<lS >i'lj)Ol"CS ua COfn• 
J>anhia uc\'C unicamente t·ccahil· s~ore os agentes 
d<t mesma compatlhia, ou se tambem essa f<l.lta. 
não é em pat·tc .Je,·ida ao.; l1abitos c costumes 
de algun~ pa.ssagciroii~ .que de maneira al«uma 
se (]uerem sujeít.'lr a e.s~:l disciplina pt•:•p~·ia c 
nccessarla a bOL·uo do~ paq ttetcs. 

[2\-úo !!pOül<los i! ,·eclamat-r.es.) 
B'>r Sn. DEt•uT.\DO:- O.i commanda11t:s fazem 

tudo que podem a b~m elos p:~ssageiros, mas 
d~ p<1.rtc lia cotnpanhi'L lla muita.> faltas. 

O Sn. AuccsTJ DE Or.rvEin .~ :-O.s n(j'uc;; dcpu.
t~tdos h~o ·de pct·mittir-me qtw lhes diga qlle 
tambem os passageiros concoaem <:tn p:u·t~ pn~a 
esse mal. 

O Su. CuRttt~.\ Jü ~EVE>:- Sel':'l bom <Jizer 
como. 

O Sn. Acnr;sTo Dil OLtVt;;IlU: - Niio qnero con. 
trarial' nesta pArte os nob1·es deputs.<lus, mas o 
que ·cu lamento é qne ellcs tratando de apreciar 
o pr.;>ccdimento de um'\ companhia importttntc 
do pai~, fossem tão dcsnpíedados, rlescarrc~assem 
sobre ella tf1o pesados golpes, dcscend'' a~ê cortas 
minuciosidatles, scn1 oulíttir os erros ele cozinha 
a IJoL·do dos YO.porcs l Ao passo que se esque
cêrão dos >P'::tndcs serviços que es.;a companbia 
tem prestado, ornittb:.sem o.qtlillo qne para n his· 
tot·io. dn mesma compar1hia constittle um.t png;na 
dourada, p1·efcrindo ant~s occuparem-~e <.le~ses 
cpisodios de cozinha. Ain\l•l rue lembra que um 
nobre tlepu.tauo na za discussão deste proj ecto 
se mostrou to(.[o enjoado e desgostoso quando nos 
ref~rio que umas papas e caf.l qu~ lhe derão n 
bordo h~vião sido muito mai fe,tos. (Risaclas.) 

~[as, senhores, cu observo aos nobres depu
t .. uos: o que a contece a bal'(]•J do3 paiJ.uet~s <la. 
companhia ti o mesmo quo o.contece nos proprios 
paqttetes in~lezo.> quo aqui sã~ cHados como 
modelos. (Nao apoiados e >"eclamaç11es.] 

Senhores, todas as vezes qu~ se dó. ttma gmnde 
reunião de p:)s•oas em um lnglll', é muito difficil 
satisfazer a todos; se entr!l os n~bres deplt.tados 
algnns e:cistem q11o tenh:lo o habito de lCl' as folhas 
inglezas, devem te1· notll.do que toJos os dias appa-
1·ecem a!li correspondencias contra os comman
dantes dos }ll\q\\Ct.os; eu vi até \lma con·espon
dencia p'lrttculnr de pnss•1~eiros em que se (lizia. 
que em uma -vingcm n. bordo de um vapor inglez 
da linbn. do Drazil morrerão qunsi ú fome- (lle
clamações.) 

O Sn. Go:.rll:> Rtm:rno :-~Lio P. exneto. (Apoiaaos.) 
O SR. Ac'GusN DE ÜLl\'Eir-' :-A corL·~spJn

dencia ti exactll. 
u~ Sn. DEPunno: -Mn.s n:io é exacto o que 

nclla se diz. (.Apoiados.) 

o Sa. Auc.os"J:o Pt:: OLrvEm.~:- Senhores :p~la. 
minha parte declaro, sem qnerer contrari!l.r nos 
nobres deputadlls, que to.ntô nos vapores inglezes, 
como nos da cumpanhia brazileira, cu tenho 
sempre cncontrndo um tratamonto igual, e mesmo 
s11perio•· itquelle que teaho em minha e:1sa. ( Vinas 
l"eclamaçues.) . 

U!l Sn. DEPVTAoo:- Nos ingle2es, !!õim, mas 
. nos brazileiros o tratament? é pessimo. (Apoiados.) 
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O Sn. At:<>t:STO 1>}: Ot.I\"Eln . .:-~:io qnero.dizer 
c:~m i,to qt\0 algumns v:-z~s os llob•·~s d<!pntndos 
11~0 tenhlio dehohiO de encontrar aqueltc trata· 
lllcuto que deYião esperar como ju-.t"' compen· 
't'll~iio <1n lmport:mcln das passl•$!.ens. 'l!'e pag:i!·iio, 
e Dlt:smo em atten~:lo :\s uttas post~(Jes soc•a~s 
qne occupiio no paiz. 

O sn. Conni':., í),,,. K'"'.);$:- Nós não quctcmos 
:tttcn~iks J>ChY; posi~<•es que ()(c\lpamo:; ; qtte· 
t~mos llom tratam~nto por<luc pagmuos. 

O S.n. AvausTO l'k~ ÚLn·mr.,, :- Lam~nto, se
l lhorcs, qtw os nobres depntlldos dcscassem a 
essas minnciosidadcs sem so d ignnr em ao meuos 
rcc~n.la•· o pnpd import.-mtc t)UC eS.S;-1. companhin 
tem rcpl·c;cntãú<l no p:uz: quantlo nh:~s essas faltas 
que sufTn!r:io os r••p~wos d<)S noln·es ~~~1mtndos 
slo comunms :l.LlS vapores do todas :\$ nn~íi( s. 
{Yiio apoia<los.) 

J,"ô1·a 11cccssario que os nohres d eput.'ltlos pro
,·nss~m que 1ü\o txisLem t:<ml>em recl nma~ues 
cr•ntrn . o tr~t:lmt'll tO n l>ordo dus p~HJ.nctcs in· 
glcz~~. ou de oulnl qnnlqnN' n:l.<; :i t~. 

O Sn. } ".Er:n,\Z : -O t rat.1.mcnt•1 acttt.tlmente nos 
paquP.t<-s bra:t.ildros não ~ i~unl ao tratamento 
:llttct·ior. (.A1wia<los.: 

O St~ . CJmu::A D.\s Xt·:\·Es: - Tem pciornt.lo 
<:!0) ~~ -

0 Sn. A liüliSTO n>; O•.tn·:llt.~: - I"ois cn tot 'llO 
a <lcc1a nn· HO nobn> dcput:ttlo C( \l l) o tratamento 
~Jne nlll tenlw rec~l.Ji•.ln é iAU tl l úq uellc q,1c t~nho 
e111 minha cn<n. tU<?c1irmaçiícd Us nobt·es tlepn
i<~do s poÜHÍIÕ t CI' rnzi'io pnnt q neixnr-sc, m~s 
bâO de r HmÍLt.ir qu e IH'StC lllOtnPHIO Cn pt•t)tint 
o meu pr t>prio tcste!llunho. 

U)l Sr:. DEruT.InO: - E;tL:io é pm·,1nc Y. Ex. 
il 11mitu f~liz. 

O Se:. A~Gtc!>TO l)r-: Ot:.lYEtn• : - P ois b t:Til, <:n 
nJmittú qu~ os uobré:> depu tndos tenbiio tndn. a 
l'a7.,lo : lll :'IS n:lo /'"'dr•n illlpedi1· <\llC '!li tenha 
t:uubem f.) nacJill1o qu~ \'i cDm t•S mens pro· 
prins olhos, . c qne Ht cnt.::nd:t ')lt C <:S~ns fnitns 
s:''io cc mmuns n todos os ,.,, pcres de compnnhit~s 
cstrangeir us : c 11 JNl' V<·7.C$ j{1 unho ~mbarcado 
em \ '::>pol'C$ ingl<'zcs, ontl<> ol.lscrYei qllc, ao passo 
IJUe se yin mll inglez muit•) content e, ::tpparccln 
um allon•iio <•tt ll\11 fl·onc•:-7. descontente cotn o 
tr:?.Ltim~nto llc b unlo, nchnmlo iado m i10. 
o s.~. F ERI:AZ : - ::\-I::ts nõs to:los SOill03 brazi

lei!··>S. (.·1110 ia<! os. ) 

O Sn. At:m:~TO 11g ÜLJY~etr. .\:- :\ft~ s, R<1nhorcs , 
cssns fflltns torn;io~$c pnra n1im n1u ito ínsiguifi· 
co.ntcs, <1 unndo ~onsi,lcro ns imtnetvns vnnt.agcns 
IJ'IC n comp~nhin t..'m pmporciotMtlo :10 cvmmer 
cio, ponuo Clll c•>n tuclo localidnucs qno ncnhu
mns rcla~ões t inhü•> :m~~l'itH'IllCHtc o descll\·ol· 
\'cndo ~,;sas nov::til l'cia~Gt·~ cnm1n~rcines com co.rn· 
der de eo·unnu nica-:<•es certns c rt•gnl•n·es. 
Essa~ m esmas falta•, l}ll<} os nobn:s tlcputa tlos 

tu:hão l iio gt·nn •s , perdl'tn pnrn miln !Oilo o peso 
<Jl.mtldo eu ·considero os impOI't:tlltcs .sct'\'iÇ•lS que 
n comP.::tnhin tem : prestado i• can~a <1n o rd<:nt c 
da umiio <1o imperio. Em tot.lM as occ:tsiões cri 
Lic.'\s por qne tun pnssado o pniz, o governo tem 
sempr e encontrado da pnrte d!l co•np:mhi::t a 
mais plP.nn coodinnldo c d~àicaciio, tendo po
dido pot· este m odo . l c\' f\1' com rapidez n sua a cç:to 
betlelica ás exLremidadt•s do irnperio. 

O Sn. Fo:.~v::- A compnnlt:a nito ·razin mni~ 
d o que cumprir o contracw. 

O Sn. Al:cnJsTO nE·Or.n· l·!lll.\ :·-'Mas ncsl;e <liU· 
p~nho o ~ovc•·no cnc.-,u troll ~~m prc ;lu ]l Rrte do,; 
~:;entes da cowpaoh:n vnrn o cnmpt·im~nto de 
suas <>rdens uma ou cd iPncia que !"Ú podcrin espe
rnr de ctnprcgaúo:> public·•s. 

O Sn. CvnT<l::.~ DAS :::;:EYJ.:S:- )..' cu~tn u<l ·muito> 
b om dinheiro. 

o sn. Aut:C~TO !).E ÚLt\'Jiin.• : - ~iio ba dinhCÍl'() 
9,tlC p:lgne cer~os scrvi~o~ . (.1po iaclo.<.) 

O Sn. FEnR.\7. :-A companhia nil'o f~z mais 
do que cumprir com ~s SIUlS obriga.;J~s. (ApOi(l · 
dos.J 

o Sn. A1·ou~TO DE Ou\'Ern." : - O$ nobres uc· 
puindos em suas 1·ccrhninaçiies forllo mnis longe, 
att• responsnhillsa1ito á com po.nhin pelo es~:\do 
fiores•:enta dos s eus nt>gocios ; a sua prospcrida
t.lc sct·vio d.:: :1rgnmentú contrn o nOYO contm
cto ! ... ?(a realidade nu nen ' 'i nt"gnm<O>nt:lr do tnl 
Ul:lllP.ll'!l. . 

Senhores, tl!'l !l empr.:Jsas mercantis o ,~stalo mnis 
ou lileno.; prospero <los nc~:oeios q no lhe (lize111 
r espeito dc[>entlil muitas veze3 da bon dit <!CC:IO 
que t>)nha prcsitlido :)s suas ndministrn~ões . 

Parccc-me, Sr. prcsidcnt~. que o estntl-o de 
pNsp~ri<.lndc em qnc se ncltiio os negocies àn. 
eompnnhin, clll \'C?. de ser u m pt·eju ir.o, ó nntcs 
ttm>t :;nrnntin p nrn o n ovo coutracto. Tem este 
contrncto. como todos sabem, eótuliçoes muito 
Otlel·osas : >\ com pflllhin tem d~ t'.movar o !leu 
mntel"inl ; te!lt d e fnzct· com pm d~ n ovos \'ilpo
rcs, o pOI'Ltttlto, sendo t~o opulcntn como p re
t.cnJcn, os n ul.>t·c;, depl\lados, <lSL{< l ll i<l» no CCISO 
de snti;;!,•r.cr esst1s condi~<'lc:s d'J qn.J umn com
pnnllln qne csll\'cssc pobt·issim:t. 
U~! Sn. D<:PüTADO:- Vai tnlvez mandar rcmo

ç-~u· o l -Jaltü!1U!. . 

O Se:. ..l.t.:m:sTo Dt,: Ou''l~tnA : - O lJ(<h iana F• 
nfio per:enc~ :i. companhia. 

lhr Sn. DE!'UTAt>O : -O a o S. SalcaLlo>· . . 
O St:. Aunt.:sTo n.: O r.l YlllllA; - Esse n~po.Jt" 

tn:11bcm nfio v:ti SN' \'i l' mais n :< no\'n linha, c 
ser:'• uom q ue os nobres <kputnúos, qn:m<ll) q ni · 
7.CI'Cnt fali~t· n cstn!; llli\ L~rln~ . . tratcnl de proceder 
a c~rtos infonnnçücs afim de podcr~m <li.;corre>' 
co1n 11\a is pr.;.cisíio e ace1·to. ~-·lz:~oiailos<. 

o Sn. R\r oso n.1. C.\liAn.~: - Enti\o tumb cni 
todos os onti'Os vny;ore~ nll•• podem scrçi r, por
'l"c n i\o p.v.lcm <1nr con1modos 1!11\ eob·erta enxnta 
aos pnSS;Ig:eh-os . . 

O Sn. · Auc.t.:STO DE VLI>t::II\.1. : -l\:fns o nollr.:: 
clcput~do ê con:ltrnctm·, e pód c decidir se se pollent · 
em alf!ll lll <los ac~ua~s vaporr.s, o Tocanti·M ou 
Glta?lalJm·ti, fazer arranjos de modo qne· fi•I\1<}111 
co111 duas co\.J~rlns'/ ·. 

O Sn. Rwo;;o o.\. 0.\ll.\t\.\ : ~ Em Yaporcs 'l,ll~ 
lliio t~ullão J,tJIJ:) tonelau:H não ó is~o n11uto 
poss i\'CI. 
· O Sn. A. t::r.u;;;To ut ÜLlYRIIt.\. :- E~t nind:i nito 

!::ti lei em 1,000 tol1clndns. 
o SI'! . R.\!'OSO !>.\ c.\~U\.1.: -l\[us c es:in ;\ to· 

ncln~cm d os \"O. i:JCl'CS <)\\.> se exigem no con· 
tmctõ. 

O Sr!. Ar;Gt:~TO DE ÜLIYitlnA: -l'nrecc-tne <tne 
o nou•·o deputndo nem leu o contrne~. portJ.u~ sc 
o tiYc~sc l ido n!lo n\·::tntm·in semelhante propo· 
si~;io, pcrqu:mtc o con tracto t rata uc \'nporcs d e 
(j{,(j :\ 8(;() tõnclad:lS', e não de 1,000; semc
lhnntc lu t~~1to pet:t r.nce t\ imagina<;!io do nobro 
d cputndo. 

o Sn. n,,ro~o r.t CAliAru:-Ao menos c. estn a 
toudugem que se tem citntlo, e com que se t~m 

nrgumt ntado. . . . 
O Sn. A!:Ot;$TO DE OuY&rn.\: -Argnmento ... 

ctu.ln ntn uprescntn · os qne fl lt<lt' : · •nns quando s•: 
t rnt:\ úc np•·ecinr um contrnct•>, qunnuu se t ratn 
de ~nsnnll·o, pareeo que se <leve f li7.Cr rcfuroncin~ 
it~ snlt:; <li"p"sic:õcs ; c n :io no!l nrsmnento~ que !lo 
t,;,m npl'C!I~ntn,lo. 
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Sellhores, em um pai2: novo oomo o-nosso, <mde 

o espirito de as&Ocio&ç:io é tão escasso, emquanto 
que de seu desenvolvimento em grande. parte· de
pende · a · realísação .do em prezas uteis, parece-m .. 
que esse estiado ilorescente ·da eompanbaa é ante<J 
animador· para a formação de outras empre.r.as que 
promovão t1 ·prosperidade publica. (.4poiaaos . ) 
Portanto, essa opulencia da eompanllia tem mais 
essa vantage m a1ém .da ser uma gt~rantia para o 
eontraeto, eomo ainda ha pouoo di$$8. . . 

!:lenboree, dc"o declarar <p>e o voto .fl!.voravel 
que tenho de dar ao projeeto não é filho do es
tudo do momento; . tenho o juizo formado ácerca 
deste . as•umpto desde lti5l ; cr::~. entiio memb1·o da 
commls$ão .de commercio, indusLria e ártes, 
quando tive de ~xaminar. , ucto do governo que 
mandava vigôrar durnnte m~tis cinco annos o 
contracto que : então ftn~va, e desde logo de· 
elarei aos meus co !legas da commissào que nisso 
coneord{u'ão commigo, que niio me pareCI•\ conve
nient.l e>~sa deliberação iio governo porq!le pesa
vão os m~:smos onus sobre o <'Stado sern novas 
vantagen~. · 

O SR. F.:tuuz:- Mlli> não "havia essa d itferença 
do preço do carvão. . 

o sit •. Aúausro DE ·oL~VElRA. :-E' verdade, ma:~ 
o . nobre deputado tar4 a bor:~<Jade d~ esperar um 
pouco. quo logo Lratarei deste ponto. . . 

Mas, :senhores. naquetle tempo eu disse, e alnda 
d igo hoje, que aqaella medida não me p:1recla con
veniente; concordei tambem com os meus nob1·es 
collegas da commissão em . que fosse ~laborado 
um parecer, d ispondo que aquelle acto do govtJrno 
s4 t1vesse vigor emquanto nàu fosse celebrado 
um oont.racto . pelo qual se estabelecessem RS 
communicações debaixo de um syst.:ma maia con
veniente e rapido, podendo pa.ra este fim o go, 
vérno .couyir em augmento de consignaÇ-ão s~ isso 
fosse neeessario. , 

Orà, .se em ltl51 et\. em de ópinií'Eo que o con
tracto existente e ainda hoje em vigor devla· se c 
por t,•l fórma. renovado, M1.0 ignorando que essa 
renovação feita pela 1nnneira que entiw ja m·e pa-

··recin convenieu~e traria novos onu~ ao eslado, 
nilo tendo mudado de opinião; posso et~. hoje me 
l'ecnsat" a ,esse aagmento de despeza, quando to· 
do.s ~bem que tudo quanto diz respeito á con- . 
stnl.:çào. naval e ao c~o de V& !)Ores ·tem aug
n~ent.ado consideravelmente de preço ? 

Ja vê a Climara que o voto que hoje dou é o 
me:ii!IO que · eu pretendia dar . em 18;,1. Sõ la
me ~o to que o governo l.ivesse demorado po1• tanto 
te'Qlpo a eelebraçiio deste novo eontracto, e que 
o anterior .ainda. esteja hoje em vigor: e é esta 
a ei•-cumatancia que deu lugar â.s retlexiies al· 
gumas das quaes aliír.a bem cabidas, que alguns 
·nobres deputados· expendérão nu. discussllo. · 
. .Portanto, Sr. prestdente, ·me parece . que o 
eontracto' cel~brado pelo governo está no caso 
de set• npprova•lo pelã camaro.: todavia cotando, 
para melf1or garantir o~ intet·esses do fisco, que 
se lho devem 1azar algllm•.•a modificações, • eu 
pediro:-i licença a V. Ex. para· e'!trar no exame 
de algumns emendas que se achao sobt·e a m~sa. 
Paro· e:sse ftm peço a "V. Ex. que se digne re
mttter·me essas emendas. (0 orador e· satis· 
~~) . . . 

· Sr .. · presi<lelit~. · não posso de ·maneira alguma 
votar .:pela emenda apresenta da. pelo nobre in!pu
tado dt\ Bahill que d1minue. o prazo de nove pa1-a 
seis . annO$. . 

Parece ·que se o nobre deputado, tão illustrRdo 
como é, meditar bem sob•·c o alcance desta emenda, 
plldú'á.·a sua .t-ctiradn da discu~. Es~a-emenda 
não. vai senão Caur mal · aOã interes:~es da com
panhia, e meamo · llOS interesSes do· gov.:rno. _ 

A· companhia · tendo. um .. contracw sõment.e 
1JOr ·seis .unnolt: não poderá Amprehender os gran· 
aes melhoramentos que são . neeessario!!, ha de 

TO~O -i. 

uni~:amenta cingir<-se á letra e:.tpressa do con
tracto, não fará melhoramento ãljl;um que · não' 
fór ,exprcs.~amente · e:dgído pelo eontracto_ -

E muito melhor conceder· se mais dous ou tres 
annõls â oompanbia aftm de que ella possa ter unl 
1nateriat muito melh01· preparado do que a'}nell~ 
que existe estipula~õ no eontracto; pois que da. 
SWl parte ha todo o mteresse em ter baroos mai<>
t-es, com os melhores accommod~ões p<.Slliveis, . 
para poder sustontar convenient.<mente a concur-· 
rencia. et>m 0$ compa:.hi~eslrao.geiras. Nàopo$50' 
portanto dar o meu assentimento a esta emenda ; 
ella nli~ não est.ã. de aceordo com os eontractos 
feitos entre governos e companhias estrangeiras 
que .o me.~mo nobre .deputado invocou. . 

O Sn. RAroso o., c.,31AilA : - Seg11ndo a sua 
opl!'iio, segue-~ que o p~o de n ovo annos é 
mUlto curto. · · 

O SR. Ac.GasTo ~E Ol.tv&nA : - Niio sei arg~
menta,· 4:>Slm 1-· Po1s porque o pnu~ de seis :~.nnos 
é _pcq";ono, segue-se que o de nove annos tambem 
SCJa 1 l>e 9 nobre dep).ltado jul«a '\Ue o prazo 
<leve ser de 100 annos propou'li:~ · (l'isadas) ; e11 
entendo que o de nove annos é bastante. . . 

O nobr e deputado pela província do Bahia sabe 
t.ão bem como. eu que o prazo marcado nos C!JU~ 
tr~tet.os de pa1zes estrangeir••s nuncB é de seis 
ann<'s ; a renovaçiio do ~ontracto entN o goveruv
ingl<'Z com a comP.anhia de Southampton foi po1· U 
aunos ; o p1-azo ilo primeiro contracto~> feito cou1 
esta companhia brazileira foi de 10 annos. 

Qra, pat·a quo quer .:;· nobre deput&d!> dimi
umr o p1·azo estipulado, qu::~.ndo dessa diminui
ção não pôde _vir senão . males á companh•n: e 
no governo, po.ts que ass•m a oompnntiin, coruo 
dls~e, será mu1t.o acanhada em suas novas.con
st•·ucçiies, não se .alargará, nem empreheoélet·:4 
grandes melhoramentos,. afim de nfi:o .arriscar os 
seus Cltpitaes? · · · 

A outra emenda. JJ nobre deputado marca ·O 
n.nmcro <las t,)netadas dos vapores, a sua velo· 
c1dade, · etc. Entelido que esta medida pôde pas
sar : mns acho-(1. desnecessaria, ·vist.o estar pre
venhla !•o .contracto ·que. as viagens· red.-,ndas 
.&erão fe1tns . dentro de um prnzo estabelecido. . . 

O Sa. Col!RÜ DAS NEVES : - P or esta maneir~ 
os vapores ronceiros servirflõ, pois que elles po
derM f•1zer e6SSS viagens· dentro de U dias, come> 
prol!'ou exuberantemente o nobre d•puto.do .1>4'la 
Blllua. 

0 Sn. AUGUSTO DE 0LIVElllA: -Eu eStol\ que 
o nobre deputado pela Bahia, para .fazl!r o seu 
calculo, . tomou por base o Tocantins. que é un1 
vapor novo, de. marcha supet·ior, e que não e&< 
tnva ineluido no numero dos ;·apores que fazid•> 
parte do material ;-elho da companhia, destinado 
a'• contract' aimla em vigor . . 

O Sn. F.&tnuz :-Tomei a bnse d·a tO milha.Í 
por hora. 
o Sn. AoousTO DE OLIVEIRA:- Dez ntilbas PBl'a. 

termo médio e uma grande velocidade : e o nobre 
deputndo nito sabe que a velocid!lde de' 10 ml· 
lhas é maitlr do que aquella · que se (:xige no. 
contract<> com a companhia de Sout!:ampton, q1úl 
é de S milhas pal'R a linha do Brazil, e 156 •le 
9. e 10 para a das Antilhas? · 

O SR. Co~t.a~A 1as N &vEs : - Por eausa dos 
mares. 

0 SR. AUGUSTO DE OÜV:J.:IIlA: -Parece-me ~· 
que est~ .emenda do nobre depnt.1d<! e desneees
saria: todavia pl!lo principio geral de quod al>~n<fat . 
non ~1oscet, não vejo inconveniente (!m que passe: 
e nito tenho duvida em cunsideração p&Ta eom 
o nobre deputado de Y<~tar por csbl emend1,1. 

O Sa. F&nJUz.:-Obrigado; ou·desejo que o Sll~ 
verno retoque o eontract?. 
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,- 0 SR. AUGt'STO Dt: 0LIVl>IIU: -Eil tenho de 
votar por d11as das emendas do nobre deputado 
pela Bahia. 

O Sn. R.-.poso 1M. C nu •u.: -Logo a obra do 
wntraçt.o nii.o está tii.o perfeita como sllppó:t. 
. O SR. ÁllGUSTo I>E ()uyUiu. : -Pôde o eon

tracto . ser muito . vtultojoso, o no entanto ser 
couveniente· ainda 4Ccr.;scenll'lr·ll:e novaa clau
suiii.S que mclho•· nos ·garant.ão seus. salutares 
effeitos. 

A primeira emenda é aquella que manda qne 
vs vapores não possã~ rí>eaber escravos í\ seu 
bordo. Me parece que esta medida probibitiva 
é da mais alt.a necessidllde, não só pam o paiz, 
C\)lllO pura os interesses da propria compalihia. 
Estou persuadido que ainda lllesmo que esta 
emenda i1ão passe, a companhia ha dn ser a 
primeira a impedir o embarque de escr&\·os nos 
>SeUS vftpores, porque nunca os poderá ter limpos 
e .asseiadt~ emquanto cC'nse::ttir q11e entrem a Lordo 
escravo$ como passa~~iros. 

Não sei se alguem disse na discussão que esta 
medida não era constitucional. Realmente não 
posso ace itllr semelhante argumentnÇão, porquanto 
me parecEo · evhlentll que o ·estado, subvencio
nando uma companhia de \'npores para um ser
viço determinado, pOde· impór as regras e r es
·trieções que julgat" •:onvenientes. Entendo que é 
de multo interesse que e8tll ·medida passe ;· e eu 
niio tenho duvija de aflirmar que se ellu não 
pa;;sar ·a companhia por sua propria conta a 
~doptarl\. · 
· A. outra (!IJleuda do nobre deputado ~la qual 
vo to P. aquella o.ue supprime a condiQtio 2.'> do 
<:ontracto; q11e dlspõe que o govemo é obri~do 
à paga~: ã companhia " exced ~nte do preço · do 
carvão de pedra · quando fór Uit\ior de ~S pc>r 
tc>nclada. Entendo, Sr. presidente, que esta cem· 
diçiio n ihl pôde ser favoravd á C•>mpanhi:\ senão 
em· casos de má direeção dos · seus negocias; ou 
-de mil f~ da. parte de s~us agente~. · 

O Sa. FEaR.u :-Apoiado. 

porem é necessarlo que essa alta . nos . preços dos 
fNtes a premias de seguro tenha s1do occas1onadR 
por modifieaç.õe~ d.g ·re!Jições entre a Grà·Bre 
tanha P. ·paizea estrangeiros, ou por qualquer 
outr& C!\Qsn de carocter publico e ·na<:iQnal. » Por
tanto, il ·o · eommissariado do alllliranta•lo quem 
avalia e!3Sa cireumstaneia; é quem . decide se póde 
ou não ser admtttlda a reele.maçlio, que · depois 
é remd.tida ao governo para fuer c) a.ctD de equi
dade q\lnn.to julW\ conveniente; Aqui está a.·prova 
do que dig.>: eis o nlatorio t.[lresel'.tado . este 
anno pelA directorl~ ~a eomp_anh1a. de Southam
pton, o qual se expnme ase1m.: · 

" No llltimo r.:latorio dirigido aQ8 · Srs:· aceio
nistas ns direetores annunclàrão "que tinhão di
rigido uma r~clamnçlio ·ao governo de S. M. 
para o pagamento de uma despe:~:& addlclonal 
proveniente do augnlento do ·seguro e frete . de 
can-&9, oecasionado pelo rompidlcnto 'de ' h"6sti
l1<'ades, " qual, depo1s de haver sido submet
tida aos lonl:; do commíssa:riad~, roi" remettida 
ao tbesouro, que a indeferi< . » 

O Sa. :MENDES D~ Aut~Il>A ;:...Porque não e~tava 
bem prr..vada. · · · : · · · 

O Sn. A.uGUSl'O DE OuvxmA :-E' verdade que 
tambem a m esma dircctoria diz qttc ·insiste nesta 
r eclamação, e quo espera uma ~oluç>\o faTata
vel : mas essa decisão do governo · ingle:t-, que 
sabe respeitar a religião' dos·contractos publicas 
mórm1;utl! quando elles são relativos a subd itos 
inilezes, mo~tra · quanto é ·re~-tti ~ta a intelligen
cia daquella condu;ão do eontracto que diz que 
n companhia · póde r~latnar o e:teesso do · preço 
do · fret~ e seguro dos cnrvões. _ · 

O cnso de guerra · estipulado · no·. contracto 6 
u1na occ•l1T•mcia. ·mais que provada, ~ não obstante 
esse fundamento o governo · inglez n ão deferio 
ravora~ebnente a pretenção da companhia. · 

0 Sn. AUGUSTO I>E 0Ln"J;anA :-Esta e a minha 
opinião acerca desta emenda do nobre dep~tado, 
que .eu . procurare~ provar. Foi dito na üi;;cus;ào 
.que no contracto ôa companhia ingleza existia 
igual condição; mas eu poS$0 asseverar. q.ue_ a 
ilue nlli exi~Le é bem díYersa. 

Direi tnais, Sr. presidente, que o gov"r"o in" 
glez só corre ·risco em uma hypothese, e ·o go 
verno do B,·a•il" vai correr riscc>· tJm ' to1a.s as 
bypotheses, s~j ito q uaes · f~rem as cnusas que 
tenblio occasionade> a elevaçao nos preços d () custo __ 

I total dos carvões. · · 
O S11. ~lE.'iO~:s DE At.Xrruu. i - Sõ · em uma, .no 

. augmento do preço . 

O Sa. FEP.RAZ :-Apoiado; trunh<>m estoa infor
ma\lo. 
·:O Sn. AUGUSTO o~ ÜLIVEIR.\ : - Ha. n esse con

tracto uma disposição, a qual posto que tenha 
algnma relação . com esta do no\'"o contracto, to
da'\·ia tem um sentido diver$u e um alcance 
menor. 

O SR. Me~oi:s ·DE ALllEto,, :-Que produz o 
mesmo e!Feito. 

O Stt. A.uouSTo o" OLtYEinA :-Niio, senhores: 
tenbo pMsente um: rlocun1ento p!\ra. provar o con· 
.trRrio ~o quo a~se ,·e1-a o nobre d<Jputado. 

O Sn. FEaR.U ·-E quando fosse igual, eu ap
pliearia o argumento do nobre ministro do im· 
_perio :-não sigamos o exemplo dos outros. 

O SR. AuGUSTO n::: OLIVEIR.\ :-Um dos artigos 
do coutracto inglez: diz o seguintll :. « Qllando 
o frete dos e:arvões que a comp:mhia ·mandar 
para os depositas de suas diverõas estações exce
der ao preço de 2-2 shellings, e quando o seguro _ 
exceder a duas li t.ras e tlous slíellings ... 

. O Sa. MEKDRs I>E AUlEIDJ.: -E 22. sballings: 
e erro. 

o SR. ÁT;GUSTO DE ou,·rmu. :- ... a companhia 
l •\•derá requerer ao commissariado do almiran
tado o pagamento dc$Sa despeza addiccional, 

O SK. AoousTO L>E !)LrVEJ:tU. :-Mas· o augmento 
do preço pôde ser oecasío nado por mil causas, 
sendo pl"eciso q•1e ·aquelle augmento no frete da 
que talls o contracto jn~lez seja occaslonlldó s..'o 
por ea11sa de gu~rra. nao entrando· ahi todas as 
evontua.liJades commercises; e v.· Ex. · sabe por 
enntua.litlades eommerciaes quanto · não crescem 
o custo e valor de eerto9 generos ém nos.so paiz 1! 

o Sn. M..:NoEs tH: At.MIIID~ di ú.m aparte. 
0 i:)R . AUGUSTO O& ÜL\VEJRA.:-0 DObre .depu

tadl) nio sabe que em tooos ns mercados quando ba 
(.'scas~ez de· um ienero o sen eusto sobe a pro-
porções grana.,s . . · · · · . 

O Sa. ME!II>l!S o.: AI.KSID" :..:..I) gover no ingle7. 
nilo admittio a rcclamaçlio dll eompa.nbia P.<JTqUe 
a alta do,; fretes não· era devida aos elfe1tos da 
~uerru. . . 

0 Sn. AUGUSTo DE ÜLI\'EIJU:-Ora. O nobre de
putado eom este aparte veio justitlcar o ·proce
diménto do governo inglez quando não ctniz admit
tir a reclamação da eompanhia, e.a!<Sim tambem 
provar quanto ê llmitada a intd lige:ocia ·de .. ee
melhllot·J cond!çõo no conttacto ingle.z:. como.ainda 
ba pouco disse. · . 

Senbo=-es_ .á vista -do doeu.mento .qae acabo de 
exhibir, parece-me -que essa coadição . no. ron
tracto da companhia ingleza é mui difierente da 
que se acha. utip11la.da.no·eontratto em diseus~o. 
ni\"o tendo o tnestno alcance, e · p<\rtanto nito é 
perigosa como essa ultima. Eu direi á camara 
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que se fór eliminada essa condição, a compaohar 
nada l*'de ríl, a - não se d;lr o easo de ha\·er 
uma má, direcçio nos ~us negocias. 

Pela' experiencia de 20 aunos de ex I stencb .ia 
companhia; e mesmo .pelo ultimo relarorio dD 
gerente, se ·vê que o termo -médio do · preço do 
c;ar-víio- comsuniido pela· compttnhia r egula a 208, 
nunca Hcedeu a esae preço, embora em alguns 
lugare,; ~>Qr cir~u.mstaucias aeeldentaes elle se te. 
nlia algumas vezes el .evad0 • "Ess>.1 circumstüncia 
é devid-a ao facto de ter a eomparahía . !cit.o eon
tractos_ vantajosos . o tomado tud-•s a:~ precaul<3es 
para n>'io l'$tar exposta a eventualidlldbll commer
ciaes :· ora, se · a companhia c,•ntinaal' a ser llem 
dirigida, n11nca o pr.Jço tlo carvii.o ha de ex.ee-· 
der de :2511, e jámab: se realisarll. a hypol.hese 
da condiçilo 25 do contraeto·. P<~rém, senhores; 
figure-se · o caso ·de 11 direcçlio .dos n egocios da 
companhia passar para mãos menos probas, que 
inconvenieote.; e prejui~os não podem . dabi t'e-
&ultnr? · · · 
· ABSim. <1 gerente' da companllia (quando não 
fór tão· in\Qlligente e honesto como ó actual), faz 
um · éontracto oorn um fornecedor ; esse íomeee
dar faz bancarrota, ou por qualquer outro mo
tivo não . põde contiU:uar a fazer. o suppriment.o 
do carvão ; em tal circumstancias a companhia . 
vê~se obrigada ·a compr>lt' cilrvão no mercadu pelo 
pt·eço em que se achar? E se fór em occasi:io ern 
que o ctn-vão estiver por 408 a nos. póde dal:i 
resultar um prejúizo ·de tOtJ:OOOfl para a. nação I 
: Me parece pois, Sr. 'presidente, que o governo 
de sôrte alguma deve carregar com os elfcito$ 
de eventualidades &>mmer.:iaes, e muito menos 
expôr-s e a pagar pela - ne8lig.encia ou mll te· 
d11. cumpanbiu, quando por Jofe!ici,JI\de os ~eus 
negociQs fórem :dirigidos por agentes ímprobos. 
Em to.do eaaó. n ão . r;erido commereiante, o gn· 
-vem o não póde nem deve suj~itar-se de. fõrmn 
alguma ao.risco dss víciBllitudes commcrcincs, que 
devem ""correr p_oa· contn da companhia, que _é · 
nma empresa commercilll. Antes do que aunu1r 
a e'ssa condiçiio do contracto, eu pref~rlria. sug
rnentar . o subsidio da,; viagens, ao mouos para 
que a de~peza ~.>xigida pa1·a e_sse serviço fosse 
fixada de uma . vez, afim de que nlio pnde$S<! 
ella· ao depois ser . augmentada por tantas cir
cumstancias. imprevistas. Parece-me, Sr. presidente 
ter déinonatrado qu.e essa condição_ do contracto,t~ndo 
um se1üido tão loto e alcance tão pt:rigoso, em 
llada se p.v.rece cou. a ·condição er;tipuJada no 
contractó inglez, que é :subordinllila á ca11~ da 
guerra ; portanto, por todas as razõt<s que acabo 
ile ex pender, não pos~o· deixar de votaT p ela emen
da apr~sen~~a pelo dis_tincto_deputado P•la Bahia. 

Eu, Sr. presidente, apresentei tres emendas, 
e "ou jue&i.ftcal·as ; uma daaaas cmcndne redolva 
a byi>Otllese ;!U do Cl)utracto, d11ndo mais garan
tias _ ao :flseo. P~la claustlla 24 do contt·acto està 
~~StabeleciJo que em C4SO de !líuh;tro, quando QS 
yapores dA eompa11hla ptlr itupossibilitBdos fica
rem . em estado ele não poderem fazer c.a ving<~llll 
nos pr~os .determinados, para não se &Iterar >l 
regularidade do sentlço deve " compl\nllia !reta1· 
vapores. Péde dar-ee a hypothe.'!e de não se achar 
senão. vapores peqDen•>B, por .eumplQ de 300 i:>- · 
u4)Jadll5, como .. aeo~u lia pouco tempo, 'llltl a 
eou1p,.nbia fretou o vapor P1-:incua-U()l)Oi:ititla.; 
.é ju~>to, senhore~. que .em semelhante caso o go
verno , pag~- a. nlesma subven'!_ão que . dev~ dar 
para os outros vapores de lotaçao supcr iOl' ? Essa 
minha emenda- clesl.r6e esse inc<>uveniente ; .mes
mo . nãO .· é· .r:n)lito prov.avel que muitas ve~es. se 
verifique semelhante hypot)lese, porque· a ~om
panhia s~ndo . obrigada. a, ter . . dollS . vapores de 
sobreaaleute, . e neJ:l'.ssario que esses dollS vapo
:res trunbem ~~ao impossibJlitados para que . ella 
~- riíalise ; poré!Ji ·.ll«!S .coJJtrae,tos . publicas CO'!· 
vé1n por to-Jos. _oe modos acautelar e g:ll'l\ntrr 

os interesses da faunda. pub~ica, me.smo para 
as hypotbeses · pouco realisavers. (ApOiltclos. J 

A OU;tra eme!Jdll ntlo altera o co11tracto, pelol 
coutrarlO mante111 uma das. s uus disposições al
terada por uma emenda adoptada em 2• di..cussão. 
Eu lo~vo ao nobr~ deputados _da Pataliyba o s.:u 
prúcedtmento bav1do na 2• d1seussão <leste pro
JC.:t.o, louvo o empenho com que . esses nDbres 
depu~os ímpugnàrão v artigo do eontraeto que 
deternuna fJUe os vapores da companhia só entrem 
nos p ortos da Pat·ahxba. e Rio Graude 'do Norte 
quando isl5o fór possível.. .. . 

O SR. PAES BA.RB~>l'o:-Se louva, como se opp~ 't 
0 SI\. A UGUSTO D:E ÚLtvt<ll\A : -Eu lou-vo o e·m· 

penho com que os nob1·t;s deputados se oppuze
rão a e~se. artigo dn cont-:ac~o p<Jrque suppo<lm 
qu~ os t ~te~e'il>es da p rovJDcta que represeo.tão 
ficao p~uoltcados por essa dísPQsição do con
traet.o. Eu mesmo, Sr. p residente, acouipanhal"i~ · 
11 E.'S5e-; nobres deputados, seria o primeh·o a olfe~ 
recet-Ihes os meus fracos serviços se pot· ventura 
n!Lo visse que os receios doe nobrer; d~put~dos 
não são run<lados, e que ell~ na.<c<:~n de Ulna 
interpretação erronea dada a esse disposição). 

Eu entendo, Sr. presidente, que os nobres de
putados nenhuma razão têm pat·a se queixarem 
do nobre . ministro do imperio por ter elle aJmit~ 
tidu essa condição no conLracto que iseata os 
vapores Je entrar nos - por-tos da Parahyb>< e 
~io Grande dv Norte quando isso não fór pra
ttcavd por falta de ag!Ul, ou coustrucçii:o, ou · 
tonelad&:~ dos paquetes, devendo porém a com- · 
panbia fazer conduzir por escaleres seus as malas 
e passageiros a seus destinos. Os nobres depu
tados d~vem s~her qne outro era o systema que 
se quer1a segutr para regular esse serviço rias. 
communicacõds dll cõrte para essas ,Províncias ; 
s~bem os nobres deputados que hav1a ' um. pro
j ecl.o, o qual tinha .o assentimento de muitas pes• 
soa.-;, c.tja idéa era que houvessem linhas gera~ 
para os, port.os pl·incipaes, e linhas intertnedia
rias par a os porto,; de meno,· importancia ; C>S no
bres deputa los sabem que exiswmlinbas interme
diarias, umas funccíonando e outt-as proll\pta$ 
a fuuccionu ; tod:tvia o n obre ministN do impe·
rio, não querendo de mar:.eira tilguma prejudicar 
as communh:a~ões da Pa.rahyba e R io Grande 
do Norte, niio se a:.imou a confiar na commu
nica~ões da córte para e~;~as provineias a. essas 

"linhas intermed•at·ias, que ainda- não tinhão tempo 
sulflciente de exist,,ncia para oft'.:recer a neces
·saria garantia qnanto á r egularidade do .set·viço·. 

O SI\. PA.ES BU\Itt:TO:- Como fa\la de existell
cia, 3C · ella ainda nito começoa 'f 

O SR. AuGuSTO n& OLIVEI RA : - A da · Bahia jli. 
fuueciona ha multo tempo, e o nobre deput11do 
ube que o eonkaeto que di11cUtirno1, sõ d.,vendo 
ter execução daotni a 1~ mezea, 11ntes dessa época 
a companhia P~rnamb11cana deverá estar runc
oi;>nando, visto que ~lo OIPu contraeto el!a deve 
dar e~Le anno prioctpio As suas viagens, e para. 
esse fim a est:1 hura d~·e ter alh chegado o 
prim~iro vapor. . · 

Po.taoto, parece-me qua o 'O~dímento do 
Sr. ministro áo impcrio· é digno ae todo o louvor,. 
tendo elle n~ta parte ante.i se mostrado sum· 
m~wente cauteloso. Os 11obrE.'S deputados l!Sbem 
qual é o fim principal do contracto, que é dar 
maior rapi.Jez ~ commnnieac<;cs ; e para · co>use~ 
guir-se e:sse fim, são necessarios vapores de maior 
caraeidade do que os lllé hoje empregados ; ero 
ta hypothese os n"bres <JeputMoe sa.bem per
feitamente que esses portos não dão entrada a . 
navios senão de certas dim~n:roes... · · 

O SR. OoBR!lA. DA.S ~EvES :-Das dimeosões mar· 
cadllS no contraeto pt>dem eotrar. 

O Sa. AuGuSTO DE ÚLIVEin.\:- Bem, em· tal i:àso. 
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a companhia não se pôde guiaar senii:o pelas 
infonnaç.ões de seus agentes ••. 

O SR. Coam~ .... l>AS N.,;v.~<s: -Que sil:o os mais 
suspeitos para as entraJt~s, e o governo de'l"e 
ouvir tambem os seus agenw;;;. 

O SR . .AuausTo l>E O:t.rV.ORA: - Nno vé poiim 
o n<Jbre deputado que ha toda a gar<tntia para 
qne essa i~cuçiio toda. condicional que se acha 
D<> cootracto não seja il\udida ! .. 

0 Sn. CORBI~-'- D-'S NEv;.;s:-Essa garantia e que 
eu não achõ. 

O Sn. AuousTo n:< OI.rvEJR~>: -Eu a encontro 
não só D() nobre deputado, oomo nos presiden
tes daquellas provincilUJ, porquanto, se ea<Oa en· 
trada nos ~rtos é objecto de interesse vital para 
essas :provmeías, <:o!llo pt-e Lendero os nobn>.s de
put;odo6, os mesmos nobre~ deputa:los serão os 
primeiros a denunciarem qualquer abuso .... 

O Sa. 0\lRRih IHS NEvEs!- Contrn abusos re· 
lJr .. sentautos aqui, e q uasi nunca ven1os bom re-
:mltado. , 

O SR. ÁUGt;STo D& O<.rVEIRA: - .•.• niio devem 
porém os nob1·es deputados temer nbusos da parte 
d<>s commandantes, porqu6 estes em tudo estão 
sujeito~ aos presidentes de provincias. ( Recla
mações.] 

(I:la um aparte qtu 1tão ouvintos.) 

Mas o eont•·acto diz qtu~ os vapores não entrem 
(!m caso algutu na Parallyba ? 

UY SR. DEPuTADO :-PermUte-o. 
O Slt;_AuGus·ro DI•: O<.wEtaA.:- Diz que elled níio 

entrem .quando não lôr possivel, ou por falta de 
agu~, ou pela consto·ucç~o dos paquet~s. 

O Sn. CoaaEA DAS Nt>vES:- E queu1 é o juiz 
da impossibilidade de entrarem os vapores ? 

0 Sn. AUGUSTO DE ÜLIYEIRA: -:Ha de ser Deos, 
se não quizet ser o nobre deputado. 

Os nobre> deputu.dos, oppondo-se a esta con
dição do contracto, parecem querer que essa na
v"g"ção de vapor qn~ temos na· costa nunca 
tmha o incremento qUtl é para desejar (fl4â a2J~>ia
l!~s e recl<!maç<l~l ; os nnbres depútados n~o 

_ devem querer atar as mãos d3 eompanltià, como 
que impedindo que clla tenha vapot•e; grandes, 
porém só pequenos ~ de muito poUNI capacidade, 
.ile modo que possão en tra1· nesses portos, que 
sito só accessiveis a navios de ditninntas lot>J.ções. 

O Sn. PAES Rmmcro: - Ha uma emenda que 
exclue essa circumstancia. 

O ~a. AuGUSTo nE ÜLIY.EIRA.:- A respeit'l do 
Rio Grande do Norte tenho para .mim que ha 
impossibilidade absoluta em o>utr:w~m alli vapo
l"es de grande cala,lo, e e este nm ponto que 
cu vi bem discutido e averiguado em Pernam
buco, por occariião dus exames o. que mandon 
proceder naquelle port~ ·a cmnpa:1b\a Pernambu-
(ana de N,w.,gA<:->lo ,., Var-o•·· · 

Ull Sa. DE~tJTJ..D\): -Não e pOI" falta de fundo. 
O Sa .. -\uGcs-ro DE ÚLl>'~IRA:- E' verdade que 

e\les ~dem entrar; na sahida quando dão a volta 
arriuando arriscão-se a h· sobre uma pedra. Este 
~erigo ~ denunciado por pes·soas competentes e 
msuspcnas. 

O Sa. lhroso DA C,MA!I~:- :M:as ba opiniões 
em oontrario e tambam comp~tentes. 

O SR.. A.uousTODEOLl\'EIRA: -Mas o nobre de
putado ha d" pl>rmittir-me que GU tenha tod" 
a f~ nesses exames que se fizerão por parte da 
companhia Pernambucana. 

O Stt. R~> POso nA CAMA lU: -: !Iras a opinii"io 
do gerente 'I 

Q S•. AUGUST<> DE 0Ln':EUU, :-0 gerente é O 
uníe<l des~ opínisto, e além · disso O$ nobres de· 
puLados devem saber que 4) primeiro. vaPQr" d& 
romptu~hia Pernambucana deve ter si(lo.eoostruido 
de .modo a nàú ·calar mais, de a .. pés . de . agua ; 
para ter esta Yantagem .foi neeessario sMritiear 
outra vantagem imporl.lmte, a de velocidade, pois 
elle tal\•ez não ande mais que 8 onilh.'\6. 

Ux SR. Dll:PUTA.oo:-Oito mtlhas é, segundo o 
nobre deputado a rnarcluL dos vapores ·to-ansa
Liantieos dll linha do Br..sil. 

O Sa. AuouSTo vE 0L1VEIP.L : - .Maa naquelle 
yapor oito milhas é o maxim'l da sna marcha, 
e ~nos vap()res ing1ezes a que eu ha. pouco me 
rereri oito... .milhas é o termo médio, o .que é 
muito difterent.e .. ; um vapor qut nnda no maximo 
oito milh>te, com vento e. mar pela prõa aAda 
cinco óu ~uando muito seis. 

Per.;uado-me que não ha razii<J para os nobres 
deputados suppórem gue, a passar a clausula do 
contrado, fiquem• preJudicadas a6 eommuoiicações 
entre esta cõrl.e e a J:>a.rlihyba. Pela minha parte, 
para dar aos nobres à,e_putados uma· prova da 
sirtceridade de meus sentunentos, mandei à mesa 
uma emenda. que pr.~põe uma garantia de mai~ 
contra qualquer «:xecuçãe> que p~ssa ter essa con· 
diçào d•l cun trlleto em offcnsa dos intereiiSeS da
quella provincia. 

Aprov~itando-me da promessa que nos fez o 
Sr mini~tro do imperio relativamente a um age•lte 
a bordo dos vapores , qne. seja o encarregado 
das malas e corJ,"eSpond&ncias do governo, jul· 
gnei devdr antes consignar no ~ontracto a rea
fi5sção. dessa idéa. Por esta fôrma têm os nobres 
deputados toda a s~urança de que as commu
nicações não tieart\o jãmais · interrompidas, R 
presença desse empregado do governo a borJo 
dos vnpores é seguramente uma ·garantia; por
quanto tendo el\a de fazer etrectiva a entr~ga 
dns lll!llas, ha de procnrar cumprir a sua com
missão, procurando tambem a sua propria com
módidade .. A menos que os nobres deputados 
niio queirã•J subordinu os interesses get·aes de 
todo o imperio aos interessc6 locaes de duas 
proYincias, uii.o podem j1imais· condemnnr a com
panh!a a .scrvit·-s~ só de· vapor'ls pequenos , de 
rnan.,lra que. passao e· devão sempre entrar na
qnclles dons portos. Parece0me pois que a dis· 
pJsi~o do · contracto ne~'ta ·parte é tão razoavel 
como se póde desejar, isto é; que os vapores só 
entrem naquelles portos ··q11ando isto fór prati
·cavel. 

Eis pois, Sr. prfsldeute, pouco maia ou me
nos as obsen·a~o-~ que t~nclonava wbmettet· 1\ 
eon~ideração da eua para motivar o voto fMO· 
ra>el que tenho de dar ao contl"acto om discus
$iio ao qnal dou o me11 apoio, P.Or conaideral-o 
umn me...tidll iltil que devêra Ji ter sido ado
ptad .. em ISõl; e eeguramente nesta discuSBiio 
11ão me julgo dominada por entra qualquer in-
1J.u.,ncia que nil:o seja a de minha propria con
sciencia, podendo nesta oooasião C(lm tód11o a se
{:tnri.lada declarl\r ,que nio julgo . f~:zer um enr
tejo a certos nome~ a quem se referem as allu· 
sões feitas. na di&eussão, pr,sto que e~ses nome~ 
-sejão de peasO&i! a quem voto respeito e. oordial 
amizade. · O contracto me parece so.mmamente 
Y~~ontajoso, e as modificações' que Gn sustentei 
em nada depoem oont.-a a 6na moralidade, ape
nru;; pt·evinem abusos , que sô poderáõ .. ter . lugar 
quando houver negligencia , ou má fé da parte 
dos agente~ ou. directores da- COI!l;JO.nhia, o que 
não e do ·esperar, sondo porém convenie11te tudo 
acautelar ·nos contractos publicas. 

Na realidade esse novo eontracto vai ·melho· 
1-ar eonsideravelmente. U1i1 dos importantes ramos 
·de serviçO a c11rgo do estado, aquelle que ee en
carrega de manter e desenvolver as relaÇões entre 
todas os i mportante3 provincias do litoral do im · 
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« Em ·lugar de' multas até -t:ooos; .diga-sa até 

lO:OOO,f, independente da quantia depositada, q11.e 
sen\ considerada llnicamente como caução do 
contracto.-SilM Ji'e~1·a:r.» · 

)>erio, ·toroando as connnunicações não só mais 
frequentes e regulares, IJl8$ a.inda muiiO mais 
upfdAS. Por essa ultima eonsider~ão c novo con
traeto _ainda'm.ais me sedaz, ~rque ene·é filho 
d~sa kléa lum1nosa- que tem feito • ,l)or ·assim 
d>Zer, U!I)A. completa. -.l'evol~ · no· mando;-civill
udo,- e que- é o earacreristico d~' seculo aetaal 
oe»r.6r · ou triumph(lr do ~fPC.Ç() . ~ ;to- tempÓ 
-~los gratada effeir.os da vo~ «pplicados 
QOS .meios de communicaç4o. 

"' Na 1• condição do cnutraeto SUJ>p.im~o-se 
' as palavras-,-por Cal ta d'agua.-.lo' . X . Paes IJao·-
reliJ. » · 

. E' verdade ·que este projeeto tem 'para . mim o 
grande inconvo>niente de ser -um - augmento de 
4espela: mas- e~se ineonç-eniente 1.ero sua- eom
~nsaçiio na maior ~mma _de vantagens que hio 
de re~ultar d~U eommonieaçõu esta6eleci'de.s pela 
Dlallell'a p~r que se . est.a~ue no nov<.> contracto. 

EstA claro qne um se1·viço qtu.l era. feito por 
meio de barcos de npor 4e 41)0 a 500 f.?nclarlas, 
segundo os termos do contracto em v1~r, n'•o 
ostá nas mP.smas c ircu·mstancias do 'serv1ço, con
fonne o novo contracto, feito por vapores de GOO 
n 800 toneladas -, de muito ma1or f.,rça de lriaehi
n ismo, eoja construeção ha do importar em mui~ 
~&ia, e cujo. çu•teio é hoje muit-~ mais dispen-
dl•>So qQe antrgamcnte. · 

Por estas r~õcs esse augmento . dA despe:a 
era indispensin·el,- e clle serll de certo ·modo com
penS-!_do, como jll disse, pelo desenvolvimento da$ 
rela~oes entre as diversas-localidades do imperio 
P. pela maior facilidade de suas communica!)Ões: 
Se os nobre1i deputados quhet·em comparar as 
circum·;;t!lncias de hoje com as de l.Si2 quando 
foi · vot~ a. subven~lio de 20:000/1 pÓr viagem 
redonda-'p~~ o norte,- e de 6:000/1 para o sul, 
hllv de ·ve;- que as eircnmstancias <le hoje são 
DI\Üto mais favoraveis; o pniz· daudo hoje em um 
·caso 27:00011, e no outro -8:000', soffre esstt nova 
·despeza co"'\- muito mais facilidade do ·qu.e sof
fre_n a pdmitiva em 1St2; a. ra2ão é porque o 
pruz Um augmentado eons•deravelmente. Eu f.>l
·garei muito 9ue dentro de alguos annos o-governo 
sejf!- o primetro a ·v •r pedir out1-a. vez a.o corpo 

· legts_latfvo um augf!lenLO de· despeza para este 
·serVIÇO ; eu folgarei que elle nos v~nba úizer qua. 
o co.~mmercio tem por tal fórmacr~ido, que :para 
att.ender a SUAS necessidades toroa-.se indispen
savel -que ·o serv:ço_ das eommunieações seja f<lit.> 
por barcos de vapor de muito_ maior capacidade 
do gue o~ exigidos no contracto em dtscusiii.o. · 
Será est~ a prova mais évidente de_ que 0 paiz 
tem . canunbado· ct~m rapidez nas v1as de pro-
gresso e de 'prosperidade. -

Debaixo desse ponto df! vista o novo MnLracto, 
destinado a- melb;)rar u•n serviÇO importante a 
cargo do· estado, segu11do a:s exigencias · d~s cir
cumstancias act11ae:~, e para mellior · attP..ider ás 
necessidades das relações entre as diversas pro
víncias do liUoral, ao piiSStl que é um documento · 
q11e prova- que o Brazil nito está estaei,nsrlo, 
e qne vai pro~perando, é em -ç-erda.de uma medida 
da maior utilidad~ e que pr001ette as maiorl!<s 
;-,mtagens; . . 

Port&.nto por este novo contracto voto sem o 
·menor ·receio de que pratique 11m acto otrensivo 
aos interesses puolicos, julgando pelo contrario 
oontl'ib1úr ·para a . ado~iio de _ uma medida de . 
utilidade e'~>'jdente e ine<•ntestavel,. e que longe 
de ser um . disperdicio doa dinheiros 'publicod, é 
antes· uma delíberaçào muitO a·ccrt:lda e a.Ssisada 
•que vai ser tomad&, tão honrosa para a camara 
'como pàta o go,•eroo. (Apoiad&.s.) 
··- Por_ ' todas e&Sàs considerações, em uma ultima 
'conclusão; declaro qiic ·voto pelo· projeeto pelas 
emendas · P':lr mim apresentadas; e por duas du 
emendas ofl'erecidas . pelo dis~i.ilcto deputado pelA. 
Bahia. · . 

ALRtiNS Sns. DJ:PtJT.&oos~-?tlnito bem. 
Lêm-se, apoião-se, e enttio em discussão as 

•aE-guintes emendas ' 

. O Sr. Par.::.nho .. {minut1·Ó dos '>lego.-ios 
estraugei>·os)-: - .Sr. presidente, e11 .não pretendia 
Unnar p_arte n esta discu113ão, não· só ponJuejuJ
R&'~B o ac:lo do govem<J D8Kaz· explicado e justi
tieado pelo rdawrio e discurso do meu nobre 
collega o Sr. m inistro do -imperio; !:Qtno porque 
eutendo que n~ me é lieito solicitar a atúmção 
~a ea!Jlara senao quando ·te11ha de cumprir UlJl. 
tmperaoso dever. - " . 
. O di&CUI'SO do uobre .~put&do pela Bahia ob-rí· 
ga-me a tomar a palavra, vi"to qn<~ o me11·DObre 
coll,egJ\ nã~ se acha presente ; neste momento 
asstste A d1scus~í!.o do orçamento d11 repartiçdo a 
seu cargo na outra camara. · 

. O ~obre deputado p.!l& B9.hia impugnou Ci>lll 
V1Vac1dade e empeuho varias di~posições do eon
tr;~cto celebrado pelo governo eom· a e<>m,P.anbia. 
br>12:ileira de paqu~t~~ a vapor. Nã o conSidero a 
impugll'!ção do ~~bre tleputadn como filha,à.Q'setl 
antagvDismo -pohttco.- Houve, ó verdade, ~dis
CIU_!IO do nobre deputado ulguns remoques e al
lusoes pessoae.> ; mas eu oão vi nisso m8is -do 
que saineLe.> de um discurso de opposicíonista. 
Não podso crer qua o nobre deputaao :estejll per
suadido de !lUil o -governo na eelehrn~~n <lc~se 
c-mtracto gu•ou-se por outras_ considero.çõ~s .que 
não aqu~lw q•te Jev~m presidir ' aos Q.ltús do 

. govern<>. · . . . 
' Se não estou ~m erro acredito que o' nobre de
putado tev~ princip~lmente· em vista f9.ter ~Stntir 
à. companh1a que nao deve contar e.:.m : a b.me
volenct., do corpo legislativo, se por ventura não 
melhot"ar consideravelmente, como exige · o li'>'I'O 
contraeto, o set"viço dos paquete$, se não fôr 
nimiilmente ·eserupulos• no cumprimento das obri
gilÇÕell que por este controcto contra.e, e est i
mul>~r o governo a que · seja denl~U~iadamente 
austero, o mais auo>tero que · seja pos3iY~I. na 
1iscallsação . do cumprimento ·;!o ' eontracto. -

O contracto devidamente apreciado em· suas 
disposições não . pôde deix.e.r de -ser reeonhooido 
como vantajoso ao serviço publico. 

O Sn. AuousTo %>E Ouv.Euu. ;--Apoiado. 
O Su. P.\B.~NHOs :-Para bem aprecial-o conve m 

eonfrontar as vantagens que o governo offcrece 
ll. companhia com as obrig11ções que lhe im~e. 
Deste para1Ielo tira-se uma conclusão muito di
ve.-sa daquella que tirou o nobre deputado; a 
con~lusão é que o gove,·no bem at.endeu aos in
teresses publicos , que as vantagens conee·liolas ~ 
companbfa nito silo excessivas, que as obrigaçõee 
imposta~ á eomplluhia são de muita importaneia 
e tendem -a conseguir o ilm que deseja o nobre 
d6putado, que devo! desejar a ca:mara. · --

Vejamos quaes eão essas vantagens e qoae~ 
siio ~ssas obrigações. 

A eamara. s11be gue pelo contracto actoal, n~ 
linha do sul a companhia ni.o é ·obrigada·senllp 
"a uma viagem por mez. Segttndo o nÕ\•o 'é<intraeto 
devem haver duns viagens por- mez do Rio d e 
Janeiro a Montevidéo. ·. · · 

Essa . linha t-ermina actualmente no porto do 
R~ Grande; pelo novo contract•J_ é ella e.tendida. 
até o pono de Montevidéo. Os passagllil'013 e cor
respvndencia que se destinão à eidaüe de Porto 
AlP.gre são :lctualmente conduzidos do. porto do 
Rio Grande por um vapor de .· guerra: a COnlJia
nbia deve·. ter, segundo as novas estipulaçuas, 
um va~r destinado l,)M'll nqueUe serviço, " eom 
·a capacidad~ necessana pat·a sabir bana fóta e 
:receber os passageiros e a conesponolen.:i•\ d~ 
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vapor procedente da eõrt~ quando'este uão possa 
~uu-llr naquelle pQrto. 
. ·.Estas nuvas e<lndições impostas S. ~ompanbia 
são ou 11ào importantes? A quanto montará a 
despeza com a extc,.>do dada. á linha. até Mon
teviJéo, com a duplicidade das viagens mensal
mentt>, com a cou~en·açâo e custeio dt: um vapor 
na laglla dos Patos para o St:n ·iço entre o Rio 
Grande ., Port•J Alegre? Esta dcsp~za n•io ser! 
ótçada em muito sendo-o em lOO:OOOH. Aqui temos 
poi:; que, segnnJo um orçamento que não p6do 
ser eonsiderailo a lto, as nov:1s condições import.ào 
üw accrescimo de de~peza de cerca J o 100'000$ 
para a c ompllnhin. · . 
. Qw é a subvenção actualment~? .E' de 534:000$; 
o quo: offerece u 110\"0 ~;ou~racto? lH0: 000/1. A 
dift'e•·ençn e de 80ii:000b'. Cousiderimdo o au~;mento 
da des~a na li11 ba do sul, esta subvenç~to fica 
reduzi .ta a . 200: 000SOOO. 
· Dir-se-ba que cum a ·dnplicidade dru; via~ens, 
e com a · ex~ell$âO dada á linha. aw Mon~vuJ.>a, 
a companhia pod.era culher .maiores lucros ; mas 
~?te !- camara que a ~enda que dahi pó_de pro
·nr nao terá compar.aça.Q con1 o ac~;rescuno Jo> 
despeza. N"ssa tinha de Montevidéo a companhia 
tem a concurrencia do pa<,nete ·inglez, <lué ba 
mui~ .se · acha estabdeddo : a companlua tetn 
de eH!lbelecer em ~fontevidéo um deposi~ de 
ca1-vtio e uma !lgencia; e po•·t:1nto o augmento 
ela r~nda que pócle p1·ovir, lo\ do maior nun:ero 
das viagens, já da maior extensão dada á linha, 
não reJUczio·á senão muito pouco o acerescimo de 
despeza que acabo de orçar; 

O Sn; FBRa~i: - Ningu~ín combateu o subsidio. 
· O Sa. PAR.~~Hos : -Na liloha do norte o que 

existe actualmente? 
Não ·I. a tempo marcado para a~ viagen~, não 

e:otio~te .no contt-acto dek1·minada u fo1·ç11. dos va
p ores. Pelo novo contracto se marca o maximo 
<i o · tP.m po de uma viagem redonda do porto do 
R io de Janeiro ao Pará. E sta . viagem deve ser 
feita dentro de 3l dias, prazo que aínda ninguem 
julgou exagerado, . att<lndendo-se ao tempo d11 
demora uos .portos de es:~ala. . , 
. Os vapor~ d <!vem · . ..er do porte d·~ t;()() a 800 
tondadas, e kes pelo meno:i de 700 toneladas ; 
devem ter a capacid&le necess..ria para serem 
artilha\lus e urvirem como trKllsportes a rma
dos : devem ter as accommodaçõcs precisas para 
tnmspo1·tar~n• T•lcrutas. e tropas, até um. certo 
numero razoa l'.:l, debaixo de coberta enxu;a. 

A companhia <leve ter um YKpor de r ese1va oa 
sobre~alente, tanto nesta linha do norte, como· 
nu · do suL. O• vaptlres ticiio inteiramente á d is
poeiçdu dv gúv orno quando delles ca•·eoa; c o 
governo núo terá nesses casos de receber a lei 
àa companhia. l5e n1io. houver accnnlo entre a 
companhia ~ o g11verno-. sobre o pre,o do afre
tam.:nto, estu s cr A decidido p\lr urbitros. 

O l)a. FliRnÁz: - Ji•·havia o direit.> de desapro-
priação. · . · 

O ·Sn. P .. uu.saos: - A comeanhia é, demni~, 
obrigadu a íaze 1· uma re<lueçau nos p•·eços das 
passagens e frete~. 

O SK. F~RRAZ : - Já está feita, excepto para 
o sul. · .. 

O Sr<. P~1~.\XB~s :-Estas condições· são de pouca 
impc>rtaada 1 Não trazem cllas um graot.lc o nus 
.para a coHtpanhia. · , 

. O nobre <luputlldo disse, e é este o obiectO de 
uma de s uas emendas : « O contrn<>to ., "mmisso. 
é dcfec.tivo, porque n:i.o dettJrmina fJUal é a força 
dos va;•> L'S." Mas o nobrtJ deputado meSmG pa
receu· l'flc •nhecer que i,;so està determinado oor 
outrns t .,rln!\S no ·coutt-acto. Uma v'ez que se iJe. 
t~rmina o nutximo d o t empo da vi:tg«m r~donda 
uma \'eZ .qnu a distancia que os vnp<Jres . tôm d~ 

percorrer é · c.:nhec:ida, o minlmo da sua ~eloei
dade fica determinAdo. (.Apoiados.) Se a distanciS\ 
do porto do Rio de Janeiro ao Pará e de 2,.J.7!i 
milhas, cada paquete en\ sua via:!'em redolld.a 
tem de percorrer ·*•WO milbas: SI!Ddo o m:u.imo 
do praw da viagem redondJl de . 3 ~ dias; des~ 
contados os dias . ,1e demora nos Jift'erent.es portos 
da escala e~sa viagem den ser f~ita em 2:! dias 
de nl\vegação: para vencerem esse espaço e nesse 
tempo os paqu~tcs devem . necessariamente ter. 
pelo men•>s, a velocidade de 8, 9, mílha.ot por hora, . 
1st.o é, c~rca de 9 -milha.~ . Attendendo-se ás con, 
trariedade,: das correntes e dos ventos; a força 
elfectiva dess..s paquetes deve ser sup.lnor á que 
eot·re~ponde .á velocidade minima. 

O Sn. FERIUZ : -No contracto com a compa: 
nhia· do Amazonas determinou-se a força que ae
viào ter os vapores. · ' 

O ·sn. P ..... nANtloS : - E' verdade; mas 'porq u,e ·se 
d" t "rminou assim 't Porque estava no cuntract.o 
.nnteriol'. O resull.ado é o mesmo; desde que se 
lixa o xuaximo de tempo da viagem, d~s<.le que 
~ di~ta.ncia a p c :·eorrer é conhecJda, o mínimo 
da ·velocidade est:\' dotecmioado, ~ po..ta noo o mi" 
no m•• da fo•·çu d~ machiuas. . · 

Ha ainda utua outia condição no contrneto, 
note o nobre deputado, que . tem relàção com· a 
força dos "apores. Desde que se marca a tone;: 
lag-.m dos vapor!ls, põe-se unt limite :\ sus lor~.a. 
'pot·que o nobre deputado . sabe que ha setnpre 
uma c,·rta relação entre a tonehogem e a forç~ 
m ecanicu ele uu1 vapor. Em regra essa relação :é de 1 para. a. Al;sion, por. e!te~plo,, s~ .. u!D v.a119;r 
de rodas é de tre:tentas toneladas, pode-ao çun
sidcrar qu~ a sua machlna . terá ·uma força .· de 
10() cavallos, pouco .mais ou men .. s . · Purtant~i, 
segundo as d• :>p~sições do contracto, os ucsejos 
do nob>·e deputado estão. ID&iS que Satisfeit·•s. 
. Os termos dessa estipnln~Ao silo convenientes, 
porque, se nós o que queremos é a · ~;egulilridàde 
·e rapidez das viagens, para que impor A c:om
p ;,nbia uma condição desnecessarla? Para que 
detcTmlnar precisamente a força dos e11genhos dos 
seus vapor~s ? 

O Sa. F..mMZ : :..... O minimo. 
O SR.· PARANHOs ' - Pori)ue não se ha de per

mittir que a companhia possa aproveitar os aper
Ceiçoament~s que se int~oduzllo na· constmcçao e 
maebinismo dos vapores, segundo os quaes se 
p o<sa obter o mes mo e!feito cc;»m menor força 'f 

D.:ixemos '\Ue a companhia possa aproveitar 
qualquer innovaçaio qne por ventura appareça 
que aê a mesma velocida.re com menor força; · e 
uma vet ·que . ella faça as viagens uo tempo 
mnrca<.lu, o nosso fim asi.IL ·conseguhio, a utili.· 
d ad.., publica e:itá satisfeita. . . 

Segundo 8 $ condiçõas do ·contracto. ó inãabi
tavcl, ••S vap<>rea devem ser de maiór forçA e 
cap&Gidade, e por . eo.nseguinte. devem consumir 
no mesmo tempo ma1or quantidade de combua
tivel, Tem-se dito que os vapores .que Sl\u de 
maior Corça vencem tamben1 a mesm~ distancia 
em me11or tempo. 

O SR. FERRA:t: -Ao menos acontece· · i11to com 
o Guaflabára. 

Q Sa. PARA..,.BOS : -O eft'eito util não é sempre 
_proporcional i. força; não . é exacw, por eil)lllplo, 
que o vapor .da força de 2(K) · cavallos. teilha 
seo1pre a dupla vdo!lidade "do vapor da força 
de lW ca,•allos. Ha elfectivamente um augmento 
<i6 consum() d~ combnstivel para os .vap<11·es de 
m aior força ; a sua rapid~:~: níiQ compensa o aug: 
m ento do ·gasto de c:ombustivcl, <> is:>u se póde 
demonstrar praticamente. · · 

Um dos velhos vapo1-tls ·da companhia em uma 
viag"m redonda consome ~ tonelad .. s do melhor 
carvão, que é o d•! Cardüf ; Q . vapor .Guanabara, 
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já .eonatnlido tendo a companhi>& em' \'iafa estas 
novas condições, consome na mf!llma viagem tiOO 
ioneladas de caniio; é uma · di11erença de 200 
con~Iadas por viagem redonda. Dovendo os V11.· 
pores f!UIIr duü viagens no mez, aqui temos um 
exet!SSO da dispendío de combustivel de 500 .to· 
nllladaa, que no fi.m do .anno monta a 6,000. 
Calculando a .· tonelada dcl CIU"Vãu ao pi'•'<;.O de 
2011 ·temO$ um a11gmeuto d•l · desp.,za de 120:{l()(),g 
na linha do Dl>rtl!. Deduzind<> esta quantia dos 
OOG:OOJS a que dcou reduzida a subvençilo· pela 
•nbtr&e!;ão do acereseímo da · despeza que urcei 
•Ítl<! bavt!l'ia na linba do sul, temos 86:00JS'pa-ra 
(a:zer face a toda$ as oa~ras desp~zas . do· pessoal 
e material, conservação do~ dous vapores de so· 
bres.•lente, reJucooio no pr~ço Jas pa.uagens e 
fretes; etc. · · . · . 
· Em vista elo. que hei exposto podef·Sc:·hailizer 
qu.e a »Ubvençito coneedid11 é eJ~;e"s,.iva? Segll· 
ramente nàl> •. Temoa por ella o direit() du c:Xi· 
gir tnuit() da companhia? Creio ~ue nã.:~; deve· 
mos· exigir ~lg11m melhor!itnento notavel, mas n:lo 
podemos· ser tão e'égent.es. eomo parecem quer~r 
21lgu.qs dos uobM& depatados. 

A garantia concedida p elo governo ·refatiYa
mente ao preço do carvão .pareceU. 0.0 noln·e do;· . 
putado pela Bahia mnito .:~nerQsa, parece11-lhe 
mu f"vor excessivo· relati\·amettt•> às c.>n li~ões, 
que eUe n>'io julgou sufficientes. O n.-,bre deputa
do que ha pouM lallon eoneorJou. neste ·polito 
oo.m o nobre cdeputRdo pela Bahia. Peço licença 
aos uobres. d~putaJos e á. cauuu-a. pa:a. susteatar 
•111.<1 esta cl:~usula nilo é tão onero;a ao mo s e suppõz 
" é Gt: j IU,ÍÇd .. 

·E sta claU.'IIlla nãq· lmporf.a _um &agrqento de 
subvençi\o é utn.· seguro contra o gnmde p rejuízo 
que ·póde ter a companhia se por veutura o 
i:arvão · e ;:;cassear muito. Pessoas fidedignas e 
competentes inrormáo (o nobre deputado pôde 
s11bmetter ·esta. informação á pro-;-u dos algari ;
m~ts) que, des<le que· o preço do earvoi<> aubir 
de' 2'.lSf)J() pcir quintal, a companhia tem prejuizo. 

.Quilria o nobre dep11tado que a:;slm como da
inos uma ·g1rantia A companlí ll contra a alta do 
preç<> do . carvão, e~tabelo~_semol que qua~d? ~te 
preço . des.:esse a cett.l hmtte, dev1~mos dlmmlltr
" subYençiio. M.ta se está reconhe1do qu~ a com
panhin tera prejuízo desde que o preço de: car<~'no 
$xceder de ~. que baixa l't\touvel se póde sup
p.lr ·uo preço do carvito que aut<>rise um descontt? 
na· a1.1bvençio ? 
. ·p ~ Sa. F saRA.~ :~ Então não tomemos por base o 
preço de !WS. 
. O S& P.m.umoa: -Mas dlr-~e-ha: "A condi
ção. roma-se multo onerosa an governo.» Nito é 
a11elm : a companhia, pur iiiQ mt~smo que 111.% um 
grs.ndo conanmo dt~ae ~~mero, provê·l\8 delle cum 
m~Ji~ anteudencla, d peloa meiotl os maia· eço· 
n<nnio:oa. 
· O Sn. FBiut.U: . ....,EIItlo póde~IG diJipenaar e88& 
condiçi\o, · 

O SR. PAn.t.!CifOS: -Compra aempr11 esse com
l>uati•al l'or um preço inferior ao do mercado. 
Q carvolo que consomoJm oa paquetes u'iio- vem 
tc>do 110 Rio de Jan.~iro : é luv4do aos dül'ereu
\811 depó11itos da compallltia uo norte e no sul; 
a alguns denes ·de poait()s o carvão chega por um 
)ll'eÇO muito, inferior {&q aelle que ·tem· uo merca
ao do Rio de Jan~it·o. D.qa.i rdllulta que o preço 
médio por · que a companliis. compra o . carvão 
qne coUS()(llam os ·s eus .vapores é inferior ao preço 
geral. . · · · 
· Qa:>ndo···• gllverno .comprava· earvão a 308, -.a 
406 e a 0011 & tonelata, a companhia · ·tinha ear
-do p()-r menos:de· 2õll, ou. por. pollOO mais : .accaal
metlte .que · .e dá . um i:8IIO' enraordin&rio; .. qne é 
a guerra · da Europa, que tem elevado con!llde
ravelmenu os fretes do~ navios qQe navegào 

P"''" o imperio, a companhia tem comprado car..-ão 
por meoos de _2.'5$000. . - . 

.Se poi~ i;;to é aa:>im, · ja .voa a colmara que só 
em çircumstancias muito extraordinarias se.poderá 
tornar effeetiva. essa. garanti:~. ; e se . a ~ubve>lçào 
não é excessiva, $e nã.o eorresponde aos unus 
qae 8!1 lmpoem pelo novo contraeto ' companhia, 
dever1a o governo recusar essa gamntia ? . 

O S:a. F li BRAZ : - N'inguem tem · demonstrad!> 
m~s do que V. E:r.. a inutilidade da gauntia; eu 
Ih o a!!Tadeço · · · · · .. · · · 
. o . ·.. . ' · ·- . . . : . 
. Q s~. P4RA.'UÍOS : - Querià o nobre deput~o que 

em lugar dessa garantia SG désse maior subven· 
çfio ; i~o importava· o .mesmo. · . 

Podem da.sa . g<lra.ntia re&l1ltar abusos. eomo 
dis..e o nobre . deputado -pOl' Pernambuco 1 Não 
não póde, porque ,. compa nhht, dando-se o casÓ 
de set· ner:essario lorna.r efi'ectíva · essa : clalbU\a, 
ha de ·pr.Jvar coiD as fact11ras do;s carregamentos 
que mandar vir o preço por qtul eompraro car
vão ; e não póde f~Uer contract() para · a comp-ra 
desse eombu ' ti vel por p-reço . supel'ior a · 218. sem 
prhio conhecimento · do governo .. A.lêin• desle6 
dados o governo tem eonbecimomto do ' p-reço .das 
praças,. e tem age nte-; pelos qttaes póde· veritl.car 
as allegações da eompauhia. Portanto nlio se ·devem 
receiaf a b usos n~ pratica de:>sa .estip.lllaçãQ .... · 

o s~ Fk:a&,\Z dá U.tn aparte. 
· O Sa. PARANHO$ : -No ' contracto da ê oatpanhia 
de Soutbampto)n M tambem uma ga•·antia s:eme· 
lhante ; o nohre deputal<>. por Per •• ant!> .l;o Jisse 
qn.; a gat'antia do contl'!leto 11\g\ez ez·a mui ··dlversa, 
m;IS .elle 'me:;mo se enea .. regou de· mo~tritr q ue. a 
garantia que · d:\ o Jl'OVei·_n., inglez IÍ . sue. cnmpa
nhillc é muito semelhan1e, porqtze aili o que ~e ga· 
rante é c. . preço: dos ·seg11ros. e fretes nu caso iie 
guerr" externa o~t de algum aconter.imenLo de 
caracter puhlieo ·e nacionaL Por exemplo, o grande 
att-ractivu do commercio da Australia, ·desviandu 
para alli os · nt~-vios , e (,,zenJo l' ,.. isso·· s11.hir os 
fretes, eis um onso. ·q_ue justifica ·o a ugmeuto dn 
s11bsidio ou a cealisaçit.o da garanti a de · :preço. -Tra
ta·se ·naquelle contracto da aHa dos· fretes e segu
·ros, porque .é o qua p6de v~iar. s end1> na Ingla· 
terra · o pt•eÇ<) do. earvau quas&·constaote. 

O Sa. F . ÜCTÁVIA<'IO d.á um. aparte . 
Q sa: PA.IÚ.NI!OS:- Nlto >lUStento a -clausula por 

que ulla esteja tambam no-eontract() inglez ; não 
gosto de sep;uir os -.xemplos estrangeiros senão 
qu11ndo são ápplicaveis as nossas circumstanelas, 
e neste caso p:1reeo-me qui! ha toda a -paridade, e 
que o ex•!mplo procede em apoio da clausulado 

. contrllCt() brai:ileiro. · 
0 SR. FEIUU.Z : -E' IIJD:lo imitaçl\o ln(eliz. 
Ull SR. Dt:PI.i:r.wo: - ·E' um·novo u.uxilio além 

da subvenção. . · 
O SI\. P~aos : --' O nobre deputado, impu· 

gnando o contracto, não pa.ree,n .eoll$itler~l-o em 
sua verdadeira natureu ; o governo imperJal Diio 
deve d11.r li oompiUihia s6me11te: aquillo que poss~~o 
recompensAr o serviço que della eJtige : a :pa~ 
ni!l} deve se.r precisament~ igual ao serviço• e1t· · 
gido: o governo deve animar e .pJ'Vteger.csla em
preza.. deve-lhe favor. (AJlOiados:) · . · .. . · · 

o SR. FEI'IIU.Z : -A renumeraçlio do ' capital> . : 
·O SR. PA&\.\'õl!Os: - Perdóe ,me o. nobre deputa

do ell1u1o conside.-o o tont.-acto com•> uma ;gual. 
dade ent~ o on11s e a. recompen,\8. ; ~ntendo que 
o governo deve animação c· favor a. esta eompa .. 
nhta, e e:ttão as condi<(jes, &.." vantagens. e os 
onus não podem ser. p~sa.dos em · ;uma balança 
ordinarla. Mas: aiuda quando. assimf•>Sse o nobr,e 
depu~do ~r~io de u~a: base ~ snppõz que a c~m
panh\3' pudena t;ubSlstir como· está sem auxtlio 
do governo .... 
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O .Sn. FI>Ril.\Z: - Não disse isso 
O Sa. P .t.ll.\NHilS: - •••• e que poderia ~eitar 

mesmo as novas condições sem augmentJ> dt~ sub
,·ea(.iio. O nobl'8 deputado nos apresent.>u a com
{lan!lia como em um pé de grande prot:p:erida.:J;,, 
e eu niio aebo fllnda<la esta propoa1çi\o d<l nobre· 
;ieputado. 

O Sa. FERa.~.::- Se hou,·esse conou1·reneia mos
trsr-se-hia. 

O Sa. P.ln.U<~Jos: -Ael1o que o llCgocio é m~ito 
:::rn'·e . para que nos pos.;amos sujeitar a uma e:~;.
perkncJa ; mas eu creio que se essa e:<pt.rieneia 
se fizes.;c, niio se daria eJ>sa eoncurreneia tão van
tajosa como se afigurou ao nobre deputado. 

O :Sn. FEllllAZ : -Ponha-se em coneurrencia, e. 
veremos. 

O Sa. PAitANHOS: - O nobre deputado argu
mentou com os dividendos da con:panllia para 
mostrar a . s.u•~ o_pulencia, e volt mosttar. com eso.es 
mesmos dlndendos <tue o estado dA comonnbia 
não é tão prospet'O eo~o julga o nob1·e deputado, 
e. q_ue ella, mesmo . 1JO statu guo, nilo poderia sllb
sls.br . sem o llU:tlhO do governo, q uant•l mais 
empr&hendcndo as m~o~horas que se exigem no 
con~racto. 

O _Sa . FJtRtu.z: - Eu não me oppuz á sub
'l"ençso. 

O S&. PAJlA.'IKOS : - Mas quiz faz'lr crer ·que 
e~. gran<le a vantall!m qu!l S_!! íuia á eompa
nbla, e que elln nao ~tá tão necos.;itada que· 
carecesse de uma retribuição em troca daa novas 
obrig>tções a qne se sujeitava. 

Senhores , de lSlji a 1~2 a . companhia não íez 
divid~ndo : es~ periodo foi de ensaio, foi de 
trabalho So.'m !ructo, foi de sacrificio: os dl\·iden
dos começãrào em 18!3. Em 18!-'.l l~H4 e 18t5 o 
d iviJendo foi d e lO %; . em 18~,' de· 5 ô/10 % ; 
em HH7, de G,9 % ; em 1818, de ll,~l '){.:em 1::1!9 
e 19.'\0 de lO !6 ; em 1851, de 10,9 %; em 18.'>2 de 
11 9/10 % ; em 18..">3 e 1854, de 11 %. 

Ve I.)OÍ>~ a camara que: estes divideados nunca 
chegMoo a 12 16, e que al~mas vezes deseenio 
a ~~-%. Além 4isso não têm elles . o Vlllor que 
suppoe o . nobre deputado, porq,ne siio caleo.ln
dos em relação a•> capital primttivo de 720~1008. 
oa de 2,00:1 acções ole ;$00$, e u§o em relll(ào ao 
capital actua! ••..• 

O Sa. F~::nn ... 1.z : - EsSil augmenw do capital é 
proveniente dos l11cros. 
·. O. Sa. PJ.uslta.;: - S.<J compararmos a renda 
l1q 111d& qu!l a companb1a. ~ve o anno _passado 
com o capital actual, o d1v•dendo ê a pentls d e 

i) "· 
O SR. F.-mu.z:- Não bá ningu.:m qae argum~ute 

Juahn em eommercio, por<}ue o Cllpital ac.-um11lado 
vem n ser u ell'eito dos lucros ; os llCeloni><tiiS não 
ç~mtrilJuir:lo com novas entradas. 

O Sa. Pnts UJIDITE : - AÚençiio ! 
O Sa. PAIIA~aos: .:. Eu considerei os divlde11dos 

em relaçito ao capital primitivo, e considero-o$ 
em relaç.to tto capital actual ; o nobre deputado 
ha .de petmltttr; me esta consideraçlo, que é de 
mn1to pl).so. Po1s ·os . lucrns · accumulados nilo s ilo 
c~pitnl ti!l çompanhia ? Não deve por consequen
cta ·constdcr~r·se tambem o interesse em · relo.çiio 
a esse capital'! 

O SR. · Fe11a<z : -~Ias foi o res!Üt!ldo dos 
lucro~ ; e o nobt·e ministro n1io attenáeu a iso;:n 

. 0. SR. PA.RA.'mos : -Vejamos agora como se t~ 

.aceumulado um capitnl que parec..•u exagerado 
oo nobre deputado. A companliia ntlo.paga segara 
dos seus Y~pores, e faz n1sso uma ec.:~nomia. de 
6 °/o! mas e<.>rre tod_os os riSCO$ maTitimos ; está 
suJeita ás eYentua!tdades de todos os sini~tros 

possivels: Essa eeonomia monta a 669:27;)8-t:.:O · 
mas deduz:indo della .a importanela dos do.u ~-a: 
pores S. Sd>atti4o e · Per11ambucana, que se per-· 
<.lerão, fic-a ~ somma redllZida a t79:-J7:)6. E eis
aqui um dos meios potqU$ t. companhia teni p00ido 
aeeumular esse eap1tal, deixandll de.segurar os seus 
vapores pela confi.antA que tem na",aua achuinl;tra· 
çiio e na perieia dos seus commandaJJtes. 

.:l>!ot<l mai11 ,o nobre deputatto . que ·os maiores· 
d~v•den.do!l ~·,·erilo lugar n?s aniiOS em .que . ~i 
Clrcumwtanclas extraoidlnar1as o· governo teve ·de· 
pag~r muitos fret .. .>s A companhia. para tran<por. 
te de. tropas, em que teve de empregar exclusi
vamente no serviÇo militar .do . imperio alguns 
vapores da eompllnbia, ~mo forão os annoa- do~ 
11:>19, lSbO, lSi>l e. 1852. . . . . . 

E por ventu ra o rendimento de au&Oll eni qt~o 
se dá.:. circum .. tancias e:ttrao1'dinnrias, deve ser· 
vir de base pa1·a julg&r as condições penn"nea
tes da existeneia de umli. empresa.? Parece-me 
que não. · 

Pareceu ao nobrl) ~epntado "que a eauçiio esti
pula<ia no art. 30 do eontraow não é sufficiente; 
porque sendo }(lvantada para pa~amento das 
mttltas em que incorrer a companJiul, essa· cau
ç.1o duixani. de existir. 

o Sn. FERRAZ : -Assim se deprehende da letra 
do contract.o. 

o Sa. PAlu.xHos :- Não é assim po'rém que· 
eu entendo e . que s e deve entender o art. :lO do 
coatractu ; a eançiio é pernument.e, e se ella rc>:~: 
absorvida pelas multes a companhia tem de re-
noval-a. · 

O Sn. F.E.RR:AZ : -O 1!0ntract.o dlz -perderá 
O SR. PARemos :- Perderá desde que o go~ 

verno julgue que as infracÇões ·commetidas pela, 
companhia eq_11ivalem à ímpo•·tancia da caução, 
e esta .condiçao, .longe .de ser. f,•voravel," é muito 
oneras~ à companhia, porq11e o : unieo juiz para 
a apphc11.ção de s.;melhant~ pena é ·o governo. Se <! 
e;ovcrno cn \endu <rne a companhia tetn fa ltado a 
todas ou. A alguma daS condiçi).:s· do eontracto,e qne 
deve impór-lhe a · pena lla perda da quantia d~ 
positaua, põde manda~· levantaJ-a . sem tlepen, 
uenc:ia de processo judicial, : e entendido .o arti· 
gl) oomo .deve s er, a companhia é obrigada a1·er•o: 
l"&t• a C811Çii:O. . · . 

E. as:;hn ·qlle ó governo eutendeu ó . artig~. á 
assim que a com pa11hia t.ambeln - o entendeu,, a 
nem podiá ser de outri.l modo. Se o .nobrt: d.:
v~<tado porém entende qu<J o artigo ·não é bas
tante claro, e quer melhorar :t su& redacçilo,- creio 
quu não deye haver dllvida ~m &editar alguma 
eme11da só mente para e6t.e llm. Para mim .o art~o 
é claro, mas.ae a eauhua aa~im· o uão entender. 
approvar.i .s emendq apreseniadapelo nobre dep1l-
ta<lo, e que eu não .Ju.lgo precisa. . 

Censurou taiJ\bem o nobre deputado .que t~o 
contracto se n tto e:;tabeleeesse a clausula retll)
lutoria; o nobre deputado disse que o· contracto 
ni:.o poderá ~rer rescindido, quaesquer que ~jào 
as fa1tl18 que cornmetta a companhia. .• 

O Sa. F e tuw: : - Niio dias~ isso. 
O ·SR. PARANuos : - Como . ·o nobre deputado 

di~ que nno av,u!~>u esta propo~içüo, .qJJe pare
CeU·me ter~Ihe . ouvido,. cu de1xarei de couside" 
ral·a, e com etrdt!l eu :suppunba que tinha havido 
eugano da !IJinba parte. . . . . · 

Julga o nobre -deputado qull o .prazo m~~teado 
para. a . duração do eont.-aeto. é exe.essiTo, que oo 
JDtJl"U.~Se pablico oonvinha q11e o governo ..a niio 
preJ.ldesse p~r ·tanto tempo, que · o · prazo se re-
.duztsse . a · seu$ annos. . . · .'. ·. . -. 

Sr. presidente, partindo t!o:1. "principias de que 
partio . o nobre . depu"tado, de· qu11 a · aubvenl)ie 
compensa de mais as obrigações impostas á com
panliia, e esta se acba em circumstanciu ws que 
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não ne~,;isita dos au:!tilios do r;overn••, e muito 
natur;ol a conclusãó do nobre deputado, o prazo 
devet·ia S'lr menot·. 

Mas de,;de que se reeonlteça, como eu reco
nheço, que o ooutracto obtiga. · a companhia a 
gra_nles despezws pela a.cquistçil"o de \'lli)Ores de 
~lllor força e capacidade, e p,·l<> maior dispen
diO que ten~. de fru:er com ·o s~rviço g •ral que 
dos paquetes se exige, t>1nto '"' liuha do norte 
eomo !la d~ ~ul; uiio parecer.\ excessivo o l)razo 
de 9 annus. Este prazo :não é exce~sivo pari. dar 
tempo a que a companhia po~so. indemnisar-se 
do avanço de capite.l que tem de f11zer em mon· 
tar o serviço oomo exige Q contracto ; o uug· 
mento de subvenção não basta. par~ isso, porque, 
~omo jã. o demonstrei por n.lgsti>"mos, ella não 
é excessiva. 

Impôr condições tão onerosas, e querer que 
o contracto seja Cle um prazo curto, é niio que
r<lr con trncto. 

O Sa. SAY:i~ LOBATO dá um aparte que não 
pudemos ou ui r. . _ . 

O SR. P•JUNII:OS: - Perdõe·me o nobre depu
tado, o f.lOVea·no não contracta soh a pressão de 
circumstancias d~sfavoraveis ; . o contractv foi feito 
atten,!endo ás eircumstancias do bontem, de hoje 
e d,, futuro, a drcumstancins ordinarias. Por estas 
ra2õas nii:o pos~o convir na redução do prnzo do 
conta·acto ; entendo l).ue o prazo estipulaiio é um 
prazo ruzoaveL 

O nobre deputado' pela Bahia, e alguns outros 
senhores, ~ntendêriio que o contracto não é as;nz 
pre,•idente, que nilo acautella todos os abusos 
que a C••mpanhia póde · praticar em detrimento 
do servi<;o publico e do serviçc pat·ticulaa· que 
cumpria mesmo resalvat' ·os interes<e~ dos passa
geir•>s,os -qunes segundo os nobres deputado<;, 

·sito algumas vezes mal tratados ou mal servi
dos a bOI'do dos paquetes · brazileiro~. 

.Sr. presirlente, eu acredito facilmente o que os 
nobt"S deputados affirmãn, que· o tratamento a 
b ordn dos paquetes bt•asileit'OS não é O melhor, 
e que al~umas vezes e mesmo máll; mas !1Drvcn
tm·a devia ser isto objecto de estipulações no 
c.~ut.ra.cto .. ? N•> regulamcnt•• que o governo rem 
de fazer_ para.a execução deste contt·acto,e por todos 
o~ outros meios a Se)l alcance, não póde. o go· 
vento influir para que a "-'lmyanhia attenda mais 
a os i nt~resses das seuro paseagei ros ? Pot·que 
querer tot·oar ·o Cóntracto casuístico? P.>rque 
quet·et· .que no contracto se estipulem todas as 
par~icularidades deste sel'Viço, quer em r<!lnçüo 
ao governo, quer ·em relaçllo aos particulares? 

Acredito, basta qne os nobres deputado11 o aftlr· 
llleau, que-algli"s eommnndantea nilo cumpretn bem 
os t~eus tleverea, nito trattto os seus pa"sllgeiros 
como us devido trat4r ; mae cumpro tambom t'tl• 
conhecer, em primeiro lug11r, que os IucroR da 
companhlll ni\o 11:\o !Ao gramtes que pos~ào ~r
mittir os melhoramentos quo os nollres deputudoN 
dcsejilo. 

O SR. CoRB~A. DAS NEYES : - Menos ae paga 
pela passagem nos •apores da companhia tr~ns
utlantaea, c o tratamento a borJo é multo molhot· 

O Sh. PA.ItANU<le:- Nilo basta só ntlonder 11~ 
preço das pM!!agens, ó preciso a.ttender a ~us 
as condl~õe>~ de gastos e lucros da~ duas eonl-
panbias. . · 

Vejamos o que prodmem os fret.es ~ pAAsa
gens nos paquetes áa companhia brazileira; no ul
timo anno produzh·ii.o 4~:079$a51; a dnspeZll com o 
custeio e ~dminbtração dos "avore~ montou a 
563:ô.'Jl$9i"J8, · o que · d>l. um ·saldo negativo de 
91:7728600. Quacs são os dons ramos principaes 
de renda da companhia de paquetes (Senão os 
fretes e passe.gens? Portanto, nas condições actuaes 
uno se _pôde . exigir um perfeito tratamento a 
bol·do desses paquetes. 

TOICO 4. 

~as novas vantagens que o R·Werno offereca 
á eompaulaia t<!VC tambem em viste. melhorar o
sel·viço particuh,r. Cumpre porém confessa•·, oomo
bem noLvll o n<Jbre deputado pela prnvincia de 
Pcl-nRmbuco, que nõs a bordo dos paquetes es
trang.!iros somos menos eltigentes do que a bordQ 
dos paquetes hra~ileiros. [ Apoiados). Nestes o
eujõ" e as priva~ões proprias de uma viagem 
ma.ritimR entendem algnns que autorislio toJ11s. 
as aberrações ; e a bot·do dos paquetes cstr-;m
gei..-os julgamo-nns todos hospedes em c:1Sa de 
um <;strRnho, ou peln m~n\ls em casa de um 
amigo tnuH.o c.:eremonioso, não somos ahi tão
exigentes. 

U:uA. W>Z : - Isto é uma verdade. 
O SR. P-U<A~SHOS :-Sejamos poi~ justo:<, recu~ 

nheça-se que a falta de assei·• e a desordem 
vem tamb~m das abenacões a q11e alguns pas
sage1ro:; se jnlgão com direito, porque se con
sit{eriio em $na easa porque estiio em navio bra· 
zi leiro (Apoivdt>s). 

0 Sn. CORRI~.\ DAS NEVES : -Não posso apoiar
isto, pois que nos paqut tes brazileiros o tê não 
lia criados para servirem aos pllSsogciroo;. Se não 
somos exigentes a bordo dos paquetes inglezes, 
é porque ahi se no$ dll tudo q11anto pl:eclsam•>s. 

(I!a algwnas reclamações que nrio pudemos· 

l. ouvi1· em. resposta a es!e apa,·te.] 
O So. PAR.•'<HOS : -,- O JlObre deputado pela Pa

rahyba impugnou,- sobretudo, a condição do con-
tractc. relativa a.o porto da ·sua província, e ao 
!l."rto da provincio do Rio Grandu do Norte. 
Eu louvo as inten~ões do nobre deput<tdo, acom
p:mho-o no interesse que mostrA pela sua 
província; ·mas não posso convir na interprdtação
que o nobre . deputEldo deu a úStc aL·tigv do con
tracto,-não posso consiClera1·estaelauslua como uma. 
desigualda<le odiosa á. provineia da Parahyba e 
á do Rio GrAnde do Nort:<! .. üreio qu~. não ha. 
desiRnaldude quando a igualdade é im[lossivel ~ 
desigu&ldade se daria se porventm•a se preten
desse subot-dinar os inter~sses gerl\~s ao inte-· 
r~~se de uma ou ontra localidade, S'l porventu•·a. 
rtuizessemos subo1·dinar o sen·iço d~s p"qu~tes 
lls cirelllnstaneia~ hydrogl'aphicas dos portos da 
Parahyba e do Rio Grande il.o Norte. Estão estes. 
deus portos nas condições do~ outros ? Segura
nt ente niio. PeH60IIS competoo tes, e que conhecem· 
tanto como O$ nobre.~ depul&dos a hydrographia 
desses dous vortos, susteutrto a necessidade desta. 
clau~ula. do contrne~o. 

O SR. HE.'mtQuss : - E pessoas tambem com
petentee a con~stão. 

O Slt. PARANHOS:- Navios que demandem ma Í$
de 10 péa d'a~;na nii.o podem subir Mó ao an· 

• coradaurc da cidode da Pat·ahyba com maré va
annl.e, t6m de e~perar a enchente. Nai> marés: 
oJ·dinc~a'itl8 nll.o ha na barra mais de 12 a I:J 
p~s d'n.gatl\1 do aor.te que mesmo o navio que 
(lemandu. lO pés col'l'c o risco de encalhat·. Se 
isto ó oi!Bim, como exi!l"ir vapores do porte qlHl 
exise o eontracto, c nnpõr-lhcs a condiçl'io de 
entmre111 scmpro no P•>l'to dll~ Parabyha' 

O nobre dupulnJo p~t·tio era uma hypothese,. 
que n "to se dá na estipttlaçiin do r.ontracto, de 
QU•1 o porta da Pnrahyba e do Rio Gt·ando do 
Noa·t.e ftciio excluid<tto da escala; nã,,, 05 vapores 
deveraõ entrar nesses portos sem:pre que o possao 
ra.zer; niio enttaràõ quando il"to l'õr tmpratlcavel 
pnr f&lta d'agua ou pela sua tonelagem e cons
trueo,;ão. 

0 SR. ALBUQUimQUE : - Quem é o jtli~· de$Sil 
irnpraticnbllidade? 

O Sa. PARANHOS: -Na occasião hade ser o
commandantc do vap01'. 

O Stt. ALBUQvE:RQU>: :- Então nunca entraráõ •. 
2:3 
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O SR. PAlUNuos:- Mas o acto do oomman

<:lante do Vtlpor não !Jade ser fiscalisado pelo 
pruitente da pnlvincia? O commandante do \ ' &· 
ol>"r e a companhia serão punidos. em conror
mi..tade do · oontrado, se pot· ventura o ,-ioluren,. 

O Sn. Connft.A DA& N.to:\"E5:- O e?mmnndante 
eontinuará a sustentar que não pod1a entrar n•J 
porto, e t'!ÓS sustontaremos o contmrio, e tudo 
fi(al'il llSSIIIl ! 

O S~t. P.<UANuos:- A respeito do porto do 
Rio Graude do Nmte ainda se dão eircumstan
cia~ menos íav(lr:).veis, .A' entrada deste po1·to !ta 
uu>A ponta de pedra denominado -Cabeça do 
negro,- e um banco que corre do t-ecife da costa 
para dentro. Os navios pnra entrarem a,..roiio 
para o banco, e apens.s montão as pedra:; têm 
~e voltat· imhlcJia\amente. 

Est;:, m ovimento rapidn e tanto mais p~rigoso 
<Jllllnto maior_é o comp•·imento ~o navio. A barra. 
-e mttito estrella, e da sua estre~tez~ resulta quo 
tanto tU\ forç.a da enchente com() na Tasaute es
~allelece-se ahi uma forte cornmleza. E' por i:.'l,;o 
~inda mais peri"OS& a entrada na !or çn da •:n
ehente, ou na sabida. na f<>rça da vasantc ; () na
\ "ÍO é im pellldo para um dos cscnlhos, o leme fica 
innttl is:ado, o movin1ento das aguas e a sua cor· 
l'ontcza pat·ttu-l>:io os movintent.os ,. egulares d•> 
-na,-;..,_ C,•m(l pois exigir que os ''ap~re~ _da com
panhia ent.rem sempre 11e3te pod o ? ~ao c 1$to pra
.tical·c t. Ou d.;vemos renu11ciat· aos melhoramen
tos que se uesejão no serviço-dos paquetes, ou 
.ó rorçoso admittil" a Cll:cepç,io do cvntraeto. 

O nobre deputaC:o; presidente da provlneia da 
p,unhyba, olfotrec<J uma etnendn supprimimlo a.s 
{lalana.s- po1· falta d'a.go1a -, c ~stabeleccndo q uc 
<l e~copção sú possa ter lugar pela tondngem 
-ou construcçao dos vapores. {A.poiadqs.J AdmiU? 
.a en\enda do nobre deputado, porq lte ella eon· 
segue o mP.smo fim do contr&•!to, q_ue é a excep
;;l'io sótnente por causa de imposs11lilida•1e. pro
' 'enua essa impos.<il>ilidade da tonelag.am ou da 
construcção do navio em •·elaçao ãs cireumstan
cias hydrographicas perm.lnentrs on accident~es 
.Uos do11s ponos. 

Ulo! SR. DEPurADo: -Assim t! menot• o at·bit rio 
.do eomm:~ndautc. 

O SR. Conn1h n .\5 NEvlo!s dt'' um aptlrte que nuo 
-QUI'illlOil. 

O Sn. P .. n.,~nos : -Sr. prcsid<mt~. pe.s"'' n ennn 
-eiar o 1\ll!U voto a respe1to tias dento.is emendas 
que se achiio &obre a mesa. 

Quanto.!\ ementln do ltol1ro doput.:ldo pola Bahia 
que se ~·~fere li e>tipulaciio do artigo 30, jt\ diuo 
qun•1Lo ó suiRciente. Se a camara, •.!Otcndcr como 
<> nol>1'o dol'utndo, quo n , ...... lt~r.~tío do artigo n.to 
,1 clara, que se lhe pot.l~ Lia; ""'" intelbgcnci.1 
<:lirarsa ..taquclla <tll<l eu cnun~l~i, ncnlnnnll du· 
Tiua deve tor tm I'Qlar pcln mnemln. Su IJOI'élll 
·enteude, como eu, qnc n clnuRIIIn e clm·a, quu 
R CllllÇI\0 CRtipnlnua. ll~I'A 5~\' plli'U\RII~ Illll , (]UC 
a colllpauhia uo\'e rel\0\'nl-n ~cllt!ll'il quo o &ou 
cl~posito seja le,·nntntlo CIU puuiçúo l.las f.oltas 
qu~ ella comme~ter, a emenda do nolH"e duptl· 
tnJo e dcsncccs~nria, o não don-e aer appro••ada. 

Já. disse que niio voto pela emenda do nobN 
tleputatlo que restringe a duração do contracto, 
e tamllem oito voto por aquella que é relativa 
ao transpo•·te de eseraYos. 

Reconheço com o nobre deputado que é iucon· 
·nniente que continue a pratica actual, quo é 
nccessario pôr alguma restl'icçito a isso : mas nfto 
julgo que seja conveniente vedar inteiramente o 
tran$pOrte de escravos a bordo dos paquetes, ex
ccptuando-se unicamente os que perte11cão aos 
11assageiro;,. Uma vez qu$ se nlio prt•judi.jue .i 
"egurança, commodos c asseios dos p .. S$ag.,iros, 
~uer de r é, quer de proa, nilo ha ra2:iio para 

prohíbir o trar.sporte dos escravos nos vapores 
da companhia. Isto é ol>jecto que o governo póde 
aU~nder c att.enderá •w s.>u regulãmen t.o e n:>. 
sua fiscalisaç~o. · 

O SR. FERnA7.: - O governo dê. regulamentos 
sobre contractos? O ta essa é bõa ! 

O Sa. P.<&A~tros:- O goveroo está 'autorisado 
•a fixa1· a lotuç:io _ dos tr!\nsportes, · pód<l impô r 
que se nllo adrmtta mtus de certo nt~mero dll 
pas,;a~eiros. Isto é do regulamento administrativo. 
co;no é flizer inspeccionar o~ bal'Co)s de vapor, 
l>~nto pelo qu~ resp~>ita ao machinisnto como ao 
casco, fazer examiaar os seus mnchinis\as, etc. 
O nobre deputado tambem referio-so a estes 
exames . · 

O Sn. Io'snn.•z: - Ni\o. 
O SR. p _,n.,:.nos :- Mas tudo isso é inateria 

administrati,·n, robre que o governo ~e dispor, 
ou que virLnalnlet:te estlt. comprebendsda nas oon-
diçõcs do contracto. · 

O Sa. FEnt..o.z: - Em ma teria de con tracto o 
governo niio tl!m poder regulamentar para obri
gar a outra parte contractante. 

O Sn. PARA.NHOs : - Eu ndmitto a proposição 
do nohre deputHdo, porque o contrario seria u:n 
abs11rdo, que não entraria na razão de·ninguem : 
mas o que tnmbem atl!rmo é que o governo não 
earece de autorisação para 1h.ar a Lotnçito dos 
vapores, poriJ.ne isso pertence 6. policia marí· 
ti ma, porque o ~o,·erno não ha do consenti i'" que 
a companhia comprornctta por a,-n,·~za, 011 por 
amor dos seus interesses, a vida dos seus pas· 
sag , iros. 

O Sa. FERnA.z dl um apotrte. 
O Sa- P-•R•NflOS:- N~o voto pela emendare

lativa ao art. 2l do _contracto, o!l'ereclda pelo 
nobre deputado por J>ernambuco, porqua me pa
rece qu~ no caso previsto nesse &l'tigo não se 

I
. d eva ünpôr maior sncl'i:ficios á companhin. E' o 
caso de avaria ou sinistro que impossibilite a 
companhia de ter . na caneira o numero de va
pores e da for ça que eJtig.: o contraeto. Que•· o 
nobre deputado que nesse caso se rtdo2a a sub-

I v unçilo, se esse serviço provisono n110 f(>r feito 
uas condições do contracto, · 

I (Ra um aparte,) 

r.(as ae se der e.'!Sc caso, isl.o é, se a compa
i nhia soft'rer em •1lgnns dos seus· barcos taes ll.\"a• 

l 
ritts que elles fi<Juem fóra do serviço, como em 
um cMo do~ses 1mpór maior saerilieio à eompa.
nltia, reduzir o aui.Jsidio correspondente a uma 
~iagcm redonda ? Se pela menor torça dos va-
pores lls viagens não fOrem tão rapidas, como · 
n subvençiio t! por viagem redonda, a companhia 
pct·o:cl.ull'li menos, as sub\·eoções annun. e mensal 
N!l"•in do facto rednzidl111. Se as vantagens con
colidna pelo governo á companhia !os11am, como 
1•aroc~ruo n atguus sonhores excessivns, entii:o 
~crill r(IZODI'd qu(: qualqoer nlte•·açlio no serviço 
para peior detenninasse um desconto no subsi· 
ilio por cada viagóm. Mas s"e o governo niio dá 
à companhia um auxilio tão avultado, como é 
que se pl'elcndc diminuir esse auxilio no caso 
em que por cnusa do forea. maio•· o serviço níio 
possa ser rei to nas oondições ordiauias' Iaso 
não seria augmenta•· o saeriftcio c prejulzos q11e 
entl1o soft't·ess" a companhia ? . Não nria augmen
tar a atnicção · ao afl1ieto ? 

(Ha tat-ios ap<lrtes, ) 
O Sa. Pt..n"-"liOS: - O meu nobre collega o 

Sr. mi11istro do impcrio não se comprometteu, 
como disse o nobre dep11taao por Pemambuco, 
a aceitar a emenda que o mesmo nobre depu
tado r cdigio, autorillllndo o go>ern() a ter um 
ago:nte seu. a bordo de cada vapor para Jiscalisar 
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o cumprimento 4o contracto. O meu nobre col
lega d1sse que essa id éa lhe occorrers. na occa
siào em qu~ a enunciou, q\N e1lo. poderia talvez 
ser adoptada, mas que não se compt·omettJB a 
adoptal-a, e pedia. á camara que d~ixasse ~ssa 
m(ldida ao prudente arbítrio do g.wcroo. Eu. faço 
o mesmo pedido á. camara ,- que e lia deixe t\ 
discr"ição do governo adaptar o.quelles meios que 
julga,- mais convenientes para ftscalisat a execu
ção do contr•tcto. - Isso é das attribuições do 
governo; ~está- dentro da espben do executivo. 

1'enho, Sr. presidente, enunciado o meu voto, · 
e concluid& a respastA que julguei dever da.r aos 
nobres deputados. 

o Sr. Ferraz '-Sr. pt•esidente, quando na 
pr•sente disenssiiQ eu tive k honra de occupar a 
attenção <la casa por alguns momentos não tinha 
aind~ sahido impresso o diseurso do Sr. minis
t~o do imp.:rio proferido na ~· d i$cussi\o, ao qual 
não assisti. Nii.o me foi possivel pois responder 
ao nobre ministro em a.lgnmas das suas l·epul;;.as 
á» emendas por mim pn,posw. Hoje me cabe 
este prazer, e igualmente o de a11:radecer ao no
bre minísLro dos estrangeir~s a m~neil'a obse
quio.~a pnr que se dignou tratar-me. 

Fal-1)-hei,. Sr. presidente, e ao mesmo tempo 
passarei a examinar algttmas proposições dos 
meus hom·ados col\egas que me seguiriio na dis
cussão, e a sustentar alg11mas idéas do nobre 
deputado de Pernambuco que orou em primeiro 
Juga.1· na sessão de hoje. 

Creio que os nobres deputados e o nobre mi
.nisti'O, ou níia me entenàêrih>, ou nilo aqllilRtá
ti'ia l:Jem os motivo$ qu.e me dctermimírão a fazer 
opposiçiio ao oontracto. Os nobres deputados se 
persuadirão que eu combato a linha ou empresa; 
não- As vant~gens da empresa são innumera
veis, são de gr!lnde alcan c:e, tl eu. não quererei 
por maneil'a alguma privar o meu paiz da r~pidez 
das communicações de que hoje g02a, e que de dia 
P.m dia por força hão de augmenta,·. Não me im
pona mesmo, Sr. presidente,. qite essa empresa 
seja adjllclica.)a a este ou áquelle individuo, a 
esta ou áquella companhia, que~o sõmente que 
o seja con~orme os mtel'~sses do paiz, as con
veniencia8 do serviço publico. 

Nilo olho a pessoas, olho só pelos interesse~, 
para as eonveniencias que devem ser exaradas 
em nm contracto, porque a lei entre-os conLra
ctantes vem s ser as condições escript~ nos con
tractos; A<sim poi"s, Sr. presidente, pe1·doar-me-ha 
o nobre minbtt·o dos negocias estrangeiros, a 
quem respondo, qne eu diga que disposições re
gu1amentares não têm cabimento em um con
tracto .. celebrado entre o governo e o particular; 
aquillo que deve obrigar o governo e a compa
nfiia e o proprio contracto, e no presente contracta 
só mente em. um caso pôde o S<l"erno estabelecer 
medida• f11turas, e v~rn a ser a tnbello. que mar
que .os dias de estadia nos difl'erentes portos. 

Pelo parecer da. cornmissiio que foi appro'l"ndo 
em 2• discussão aceresc" uma outra. occasliio 
para o govemo estabelecer uma medida ftttur.t, 
como a camara. salw, que é sobre a lota~iio doa 
passageiro~!. Se porem a nobrd commissllo niic 
ti v esse . oifereciJ.o esta idéa para ser eonsignncl a 
no proj ecto,. " gLiverno nào podi 11 es t.abelecer essa 
lotàÇão.; havia de continuar-se com o estado 
actll81 das cousas em virtude do qual o numero 
dos passagairO$ vai além ·dos com modo~ dos 
navios, de fórma que os rectutas e escravos siio 
agglomerados sobt-e o conves, e nJUítas· vezes 
envol\Tidos. com. os passageir"s da eamar"' em 
razão de grande~ temparaes ou de chuvas. 

A idéa .poia. de regiilamentos em mate ria de 
contracto:>. é uma idéa qu.e não póde set· de m:\
neira · algttma admittida, nem o nobre ministro 
do imp~río pôde autorisar a sna eompetencin.. 
Assim pois, Sr." presidente, o principio que se 

estabeleceu de que no oontt-acto se d~via men-· 
ciunar todas as condições uecessarias pat·a com
modiuade dos pas.>ageiros e s~gurança de suas 
vidas, ou para a bon navegação dos v~pores e 
suas breves vifjgc ns, silo condições sem as quaes. 
nenhum contraeto hoje deve 1>er feito cont a COnl
panhia dos vapores. 

E' sobre estas base• que os governos de todos
os outros paizes assentão serra contrachs sobre 
t~l mnteria, e mais acautelados do que nósr 
Sr. presidente, nunca deix.ão de mucar tudo o 
qu<> ~ de mister, e Yão tão longe que· at& fixào 
o numero do~ officiaes, o numero das pessoa.; da 
triputnçãa, o numero das S\ccommodações, a qua
lidade dessas accommoda.ções, a qualidade iia. 
tratamento, os meios nccesso1:rio~ para no caso d<} 
sinistro salvar-se o ~ssoal do navio, passagei
ros, etc. Ahi so marca a quantidade e qualidade 
dos apre~tos e sobresalcntes, o. quanttdade da 
carga, do oom.bustivel, etc.; e na fnltn, 'luand" 
uma commissã.o competente declara que nao estS.. 
conforme_ o rumtl·aet.o, ha uma multa., e multa. 
muito g•1U1de. E~tes casõs não sno objecto d~ um 
regulamento, fazem pat·te de um contracto. 

Sl'. pre~idente, o nobre ministro suppoz que eu. 
combatia •> sub&idio; não ; eu ·quero que esso 
subsidio seja pro\•eitos~>, eis o que nós exigimos; 

, o govcmo confio. inteiramente 1\a companliia, c:n 
não confio senão na execução do contmcto; o 
governo suppõa que a -companhia par seu inte
l'esse proprí<> faça o methor possível o ser\"iço, 
eu <jUero que esse-melh01' possivel-seja. fllito 
em cumprim ... nto ue uma obrig,tção exarada no
contracto: eis o que nós exigimos. O governa dá. 
um bW de confiança que muitas vezes põde fer 
i llud ido; eu q_uet·o que o governo, no caso dessa. 
CC)Dlpanhia de1xar de cumprir as suas obrigações,. 
tenha os meios de a fii.Zel' ·entrar no exacLo des
empenho d.~ seus deveres. C~eio, pois, Sr _ presi
dente, qua a minha opinião é a que é digno. de 
ser adoptada; em matHia de ·contractos ct·eio que' 
isso é mais st~uro para se obter algum fim. 

O nobre mimstro defent\eu a com panllia, fez; 
aqui o balanço do seu haver, demonstrou qtte eUa· 
nao tinha grandes lu~r.:.s, entretanto ·que o nobt·e· 
m í nistro, tom ando p01' base os dividendos, ~sque-· 
ceu-s.: dos capitaes renlisados e accumulndos pro
Yenieutes d.e lucros ... 

0 Sa. Ml::<I~TRO DOS N'llCOCtOs ESTMNOElAoS :
Isso é o ftlndo de reserva.· 

O Su. FEaa.u : - Alg11mas eompnnhias d"etel'· 
minno que os dividendos niio possão exceder' 
de 7 a 10% e os lucros sej;Lo capitalisados. Ni'io
é sõ esse fundo de reser-va ·que s. c:,,mpanhia. 
po;sue, nlio; clln tem além do fundo de l'~serva. 
do cavital de sua entl'ada, um capltal lixo q11~ 
està repl'esentado p!IO material ue.suss omcinasr 
pe\os terrenos que tem, pelos nav1as, ete ; e ate
por escJ'avas. Se a companhia agora se dissol
,.ease, e.a suas acçõcs, <rue eroo de 8608, aegu.ndo 
um ca\ettlG que fiz obiet·áô nfío menos do ~IUN! Já. 
ae vê, pois, que nir,uem póde contestar essa pros
peri<lnde. 

l'ergunt.o de onde obteve a .:ompanhi• essa 
pr,lsvm·idade? Os nobres deputados o conCessão,. 
ns pllSS!l'"'ens e os fretes são as unicas fonte;; 
do renda;;'· o prodncta olns pRSI!IIg<)nS e dos fretes
é diminut~, ú11nb~m o dizem; logo vem do sub
sidio o quai foi sut'llciente, porque a companhi!l.
dent~ de poucos annos apresenta um capital 
de 1,800 e tantos cuntos t _ 

Não tomo ~;~or. bas.e a prospendade d~ com~ 
pu.uhia pllru. 1 .. .:. ompur onu~, o quH eu dtsse fm. 
que o gO\•erno desde 1851, desde que fo<z esse
contracto que eu e o -nobt"tl depuudo po1· Pe>'
nam buco s u Pltqzemr>s pro"isorlo, sé estabelecesse· 
a concuneoc1a, ~eguramente a companhia, n<r 
ponto em que estava n!OJ\tada, havia dentl'erecer· 
vantagens superiores ·as qu.e outra qualquer po-· 
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<leria offerecet·; mas essa concnrrencia niio se d~u, 
~ hoje n:lc;> s~ póde d .. r, eu o t·econheço, porém a 
culpa não e minha, nem d~ eorpo legislativo :a 
.concuncnch no annt> passatlo ainda se podia dat·, 
tn3S actuatmente por. maneira a!~ 1m1 ella púde 
apparecer. 

O nc;>bre ministro quiz dcmonstr:tr qne a com
:panhia nada ga~haria; tr~es calc11l,.,s pertencem 
w 1\ companhia ou seu gerente, eu: nüo posso 
entrar •wsses arcanos; me pat·ece que até cet·ta 
i-poca h ou ,.e falta de econllmia, até mesmo des· 
perdicios, mas eu niio posso entrar nesses a.reanvs, 
:não posso saber a b~ de seus :alculas. 

Pennittll·me o nobre mioistro que lhe diga. que 
sens ca\eulos não ~ão exnctos, porque disse qtte 
-com a linha P(lT9. o sul d~'l"e-Sc r .. zet' a dcspeza 
de cem c•mtos de rei~, porqttc a. companhia tem 
uc compt·m· n~vo material, e dahi concluio a. pc
nuria da companhia. 

~enllo1·es, o augmento de despeza foi calmlo.do 
pela ·companhia; n despezo. do combustível na 
•·azão de t;)S pot· tonela~a e o seu consll.nN ntt 
de 21,000 toneladas pol' a11no tamb~m foi calcu
lado, e j,\ so ''e po1s que h9. uma base segur.t 
c llllQ eventual; .. despeza de pess<.>al "{lll.rece-me 
.que niio augmentíl., e se augmenta é mmto pouco, 
e nas gerencias, porque o nobre minisll·o sabe 
muito bem qu~ a companhia te1•e até oito embal'-. 
cações com muito pc~so.•l, c até então luta.ya com 
muitns despezas qu·~. hr:>je economisa, e ainda 
1.11nis podia economisar, pol" e:.:~mplo, podi:\ te1' 
uu• teneno seu aonde assentasse suas officinas, 
" não p3.gao· aluguel de um trapiche, o que se 
faz t.Ah'ez por d~scnido; podia ter obtido do go
Yerno marinha para ass~ntar suas officinas, otc., etc. 
Eu. podia ir mais adiante, lUas não quero entrar 
nos mysterios da comp:lnhin; porém o facto ê
que o nobre u1inistro r11io me póde coJ1test:lr, 
npeznr da sun Cil.pacidade, que a· comp11nhia niio 
>iCeitaria um contracto sobre bases úe ond~ resttl
tasse inf,ollivel perda: c, senhores, ·tanto en,~, não 
assentou seus ealcnlos em tue~ bases, que cxigio 
.a indcmtiisa~ão de qualqnet· dift"et·ença acima do 
preço de :!.f>S por tonelada de carvão ; m1o pense 
pois o nobre tuinistto CJ.ue os calculo~ d11 com· 
J?anhia s:io fal bos ; n iio, os ealc u los tl~ S. Ex. 
a que hão de falhar. 

O nobre ministro, queren·lo justifi~al' a coudi
.çilo 2;)• do contracto que foi tão habilmente com
batida pelo uobt'ol deputado por P~m,~mhueo, qlle 
nas discussões apreaenta sempre o melhor animo, 
.o melhor zelo pela economi:. d•'S dinheiros pu
blicas, não r~z mais do que justili.cal' a. opini>1o 
que temos contra a mesma condição. Disse o nobre 
minist.ro: « Ess<l condiçãtJ nao. ê uml\ subvenção, 
é apenas um seguro; " mas seguro de qutl? Dll 
umn subvençr'io. 

Disse ,., nobre ministro 'l'l' t:1l segu.t·o nunca 
se realism·ia. porqne a com~ .. u.hla !JrC\'iuu:ia cs~a 
)lypothc~e mandàndo c1•mprar o car\·ão com an
tecedencJa, como tem feito, de modo que quando 
o esta.Io vbtem o c:wviio nn razão ue 30, ella. o 
nbtem na ra~~io Uo 'iJ ~ logo .u. cunJi~~-lo Z5a Juio 
i: ueces ,al'ia .... 

U SR. M:tNlST!tO DOS N"t>GOC(O$ ESTR,I.:\GElROS :
JI;Os casos ordinarios. 

O Sa. FERnAz :-Qnau.lo, Sr. presidente, o es
tado das cou~as chegasse a um ponto tal que 
dcvesse-~e rcceiar a pel"cla de compa.nllia, o corpo 
legislati1·o tem dado pr<l'1"4S de semp:·e aclldii-a 
quanda precisa. ~Apoiados.) Por outro lado, St·. 
pre.<idente, attentc-se b~m que uma condi~ão seme
lhante serviria sempre {). fraude, nii:o fallo quanto 
.:to pessoal actual, mas e>;;te pôde desapparec..r, e a 
ít·aude poderia apparecer, e cntllo o governo se v~rhl 
obrigado a estar examin:~.ndo facturas; além de que, 
nôs ~abemos quanto é fncil no commereio obter-se 
facturas duplas e triplns pat·a se justificar um pro
~esso; com que fins, pois,. metter·se o goTerno etn 

ta~ embaraços e trabalhos ~ Se , pois, da medida 
l'€Sulta az<J ã fraudo, A negligencia, a falta de zelo e 
d~ prude11cia, porque a eompanbia, tendo segur'~ 
a úiffet·en~a. do pr•~ço, quaudo maior de 2:\8, 2Õ· 
de-se de.;cuidar e deixar de fazer as pmyistJes 
e1u tempo; se além disso põde o governo ser 
illudiJ,, nas tac1uras, parece obvio quo a condi
ção :W• do c"ntr:.octo é melltor que de~;sappareça, 
pelas razões dadas pelo nobre deput.tdo pot· Pet~ 
nambuco. 

O Stt. AUo1USTG o~,: OuvltiR."- :-Apoiado. 

O. SR. F&naA:r..: -Tendo pofs demonstrado a no
eessidalc da adopçilo da minha emenda, que eli· 
mina ~ coll•.tio;ã<> ;t)a, cabe- me ainda a satzsfaçiio 
de rc~p onder ao nobre ministra ·etn relaçiio a o11tra 
conenda sobre os escravos e declat·o á casa que 
se pass11rem as emendas de qu~ acima fallei, a 
dos e$CI'aVOS e a de fiscali~aç~io, na qual tenho 
unicantellt~ em vista. fazer com quo o governo 
reveja o eontracto, e previna o que pód~ a!J!dll 
sm• pu~ven ido, pot·qua eottendo que elle nno pode 
estabelECer rogulamentos sobre esta mate.rin, eu 
desi•tit·ei <le outr.os quaesquer idéas, porque essas 
são M maior~s vautagens qtte s,; poderáõ colher, 

Sr. presidente, a emenda sobre os escravos f·)i 
proposto. por mim, como membro da commissão, 
depoi~ de obter a approvuçiio do gerente da com· 
panhia ; o nobt·e ucputa.lo por Pernambuco que 
hoje eneat<lu a discussiío sabe. muito bem que o 
nerente adoptou essa emenda; entretanto o nobt•e 
~inistro do imperio quiz aqui di~et'•MS que se 
não pas~asse u idéa .de transparte e passag~m 
a!o.< escravos o contracto Stl l'oscindiria. E para 
qtte! 

O nobr~ ministt·,, do imperio no seu discu!30, 
que ·foi publíeado com tanto atri>SO, tambem ,d•~sc 
que essa medi•la importa1·a. um ataqtte ao du·e1~-o 
de propriedade ! · 

Oh I senhores, um jul'isconsu!to qualificar. tif!lll. 
condi{'õio de um contracto como um lltaque ao d•rclto 
de propriedade L .. Eu cahi das n'!-v~ns ><O ler SdUL.,_e
lhante coll.sa, e n3m mesmo prectSO oft'erece•· razao 
al::(uma em contrario, porque a <!pini&o do nobrtl 
ministro ni\o é possível que seJa sttstentada, e 
se el\.;> a proferio nestá casa com a convicção ~e 
juriseonsurto, com á convicção de dou~o~ em _di
reito, c de lente de uma. ·dllS academtas do Im
peno. eu nito sei renlmente como c~mprehcn
dêl·n. 

O Sa. EaAl':'oA:o :-E" jurisprudancia nova . 
O Sn. F1-:mw: :-0 que é o direito de proprie

u!lde senão R livre ifispo.içào doS bens quo a 
cada um pcdoncem; o livN go~o do que obte
mos á custa do emprc~o de no~aas raculdajes, 
por meio de nossos cap1taes, ou P.or outra qual
qu•r manei1-a l'esnltante do trabalho? 

Em que se iria de encontro a e~se goza e livre 
di spo:Oiçiín , s~ no contracto se diSSesse que nos 
vilp .. res cb companhia des.tinados_:pm·a a CO,!Jdnc
çilo das mo.las e passa"'&trOi nao poder.\o s~r 
tranaportndos escravos ifestinado~ ao ua!lco? Em 
cousa nenhuma, porque a livre disposição dcssn 
pNpl"'ieuat.le e!C<.'6pcíorud tlca ·intacta; o seuhur 
que quizer dispól' dos seus bens o· lJ(Ide fazer, 
ou n<.. htgar do seu domicilio, ott no Rio de Ja. 
neiro, ou n·outrtl qualquer lugar, transp~rtando-os 
em 01ltl'O qualquer vapor ou. el!lbareaçao. Aonde 
estava pois ataque a esse d•re1to, se o govtrno, 
de a.o.:ot'do com a propri.a gerencia da compn
nh!a, declarasse que uão queria escravos a bDrdo 
dtJS·Vdpores? · 

Eu, Sr. presidente, niio ·o•tvi o nobr~ minL~tt·o 
nessa occasi:i?: lencl~ porém_ o. seU: d1scurso. fi
quei >Otpren .. hdo, c atnds hOJe estou convenctdo 
que Q dtseurso nesta parte é·obm do tachygrapho 
e não do nobre ministro. · · 

O SR. Bru.NuA:o :-P~brc tachygrapho l •.• 
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O Sa. F~\Z:-Dlsse porém o n..>bre ministt·o 
dos negociao estrangd ros, ·tratando deste pont .• , 
que, marcando-se n lotaçilo conforme se decldio 
.••m ~· .-liscussiio, este mal fica pt·evenido ; mas eu 
de,·o dizer que S. Ex. está .. nganado. Estabo· 
lecendo-se, por exemplo , a totuliuade de 00 pas· · 
sageiros de prôa., a companhia ha de transportar 
60 et<eravos, porque os lucros pre>venientes das 
suas passagens s ilo sup'lriol'es aos de outro •1ual· 
qual'luer passagair.). O rl!cruta paga muito lllenos 
do que o .escravn, e ,;6 se " governo insistir mu.ito 
na arlm'ss~o dns ~.::rutas ê que os lugares de 
'prõa debum\õ . de ser preenchidos pelos escruvcs . . 
· Ora, os .._-scravos que vêm do norte para com
mct·cio, vt:m no estado o n1ais· deploravel (~oia
dos), j à em relação a<J asseio, jà e m relaç•to á. 
mornlidade. [Apoiados.) li: sero\ digno <le uma 
_nação civilisada <{Ue mantém umu liuba d e ,-a
p ores, que sãoeons1derados embarea.;Õo!S ele gucl'l">t, 
,otr.~r~c.:r o quadro miseravel de escravos c n1 R.ll· 
dr.,jos, de uma· maneh·a triste e immoral, á. Yi!<ta 
de todo~ ? (.1poiados.) Será. convcuícnte c~sa mis· 
. tura de sexv~. d<.>ndc rcsultiio pruticas tristes ... 

O Sa . Ba.o.J<o:i.,:-.As obseenidadcls as mais es· 
candalotSa.;;. 

O Sa. FERRIZ :-.. . .a mesmo a p:n•nda J e cos· 
tmnes inteirrun~te d ignos de \'eprovaçiio? S ei·;\ 
isto digno de 11ma companhia sa.otentada P"lo · 
go>'erno? Parece-me que o govern o, mais do qu~ 
eu proprio, devêra combater cst.a condição ; e e u 
suppuz _que rosse um esquP.cimcnto Jell~ quando 
m_nndci a minha emenda. O séu fim não é pO\' 
certo n supp1·essii . do trafico ; cllc continunrá em 
outras e mbarcações ; o men fim era fazer com 
.que n bordo dc:.s vapores da companhia não se 
~essem essas seena~ dignas de repro,·ação, c 
hom·csse o i.SSeio indispeosavet pa rA a propria 
ssude daquelles que v:\o a bordo dos Dl<!>mos 
vapores. 

E, senhores, parece que nest11. iuéa cu dev~ra 
ter por comp~nheiro o mlnistcri•>, e 'Principal
mente o n obre nlinistro d a mal'inha, que bem 
conhece a n~cessidade de urna tal mf.di~R. 

P or outro . lado, senhort:'s, a companhia >lté 
ce1'ta época. nio admfttia seniio os escravo!' _dos 
passngeíro~ , qu e estno em melhores con•Jtçoes, 
porquo séndo d~ ordinar io seus cnadns. Lêm ,., 
.vcstua rio neces&ario, e outras couimodid:•Jcs que 
não iêm aqucllcs que vêm par~ o R io de J~
neiro sómcnte para ser~n. vendtdos; esses C~Ja 
deseripçiío nos deu o nob 1•c Sr. L• s ecretano, 
conr~ssando nest9. casa que !oi preciso que elle 
comprasse rottpll p11ra eobril-os! 

o sn. PAuL~ CA:o~D!oo :-A.s que elles tinhüo .na 
vP.rdade não crão engommadasl (Risadas ) . 

O Sa. FERnA.z.:-Esta vão mais que ~ngom· 
madu pelo sujo tl porcaria, e já que toqullt n<'l!Le 
ponto perdóell\*IM os nobres deputados po1· Per
nambuco ~ Mttranhão qu~ lhes diga que o. falta 
de ut<:usillos no~ vapores . nito ó eulpn dos com· 
·mandantes, mas sim da companhia : _o comman~ 
dnnte niio t em obrigoção de dar colcboes t!Ul bom · 
esbi.do, nem os outros objectos de que carece1n 
os pa..,;Bgeiros ; a roupa da meu, a louça, eLe., 
são · materiaes d11. companhia, e nt<o ·do commau· 
dante que por tnelhor que seja, n:io pódd r~>no!~ 
J.iar.; mll.l'de sua falta ounuio e~talo. (Apniados.• 

Os cómman \antes compromettem·se A dar .os 
,viveres e· fazem tudo que podem paro dnt· bom 
:tratamento aoc~ passageit·os, mas não tem •>o 
mdos neeessarius ; c ao pass~ -que o pret:o d<l 
todos os genero; augnientou,-e que a constgna

·.çlio . dada a•H commandantes para . a snstentaçiio 
.dos. pa!IS&geiros foi .'diminuida. 
· UH Sli. 'úâú-t .. oo ·: -De '!'>~te que a dimi_uuição 
do p>·eço da p~sA:;em ·sb fO I em despro>n•tt<J dos 
commandautcs. 

O Sa. FEI'.!l-\ll :-Pois á proporção qu.e os ,.;. 
Vo!l'es augment.lo é que a ·companhia diminue a 
quota que .dsl\·a a••s comman~ant• ·s para a sus
k•ltação dos passageiro!l, pois da qaarta p11rte 
das passagen• passou p&r<l a quinta? ... Como é 
g,ue os pob1·es comma••dante.s podem fazer mais? 
Não acha o nobr;, ministro que a falta é ,Ja com· 
panh:a ? De certo. qu., ê. 

Dis;e-se que o> tratamento a llurdo dos •vapv· 
I'C!I era igual a., qae se dá aos pasJag~iros nos 
vapores i uglezes ; mas que para estes . havia 
s e10tprc ceremo::ias, " para us nossos exig~ncías 
sobre exigencias. Nada !la porém d~ verdade 
nest>l ~Jroposlçtio, e eu. peço á. ~amara ~ue me 
atte nd,.. Os vapores inglczes têm deposttos em 
differentcs p:;rr.o-s da roupa neussada pa•·a a 
substituidio da qne !<e acha suja a bordo, e os 
nossos vaptll'es nada disso t~m (apoiados); tudo 
nclles se faz a esmo .e sem a mcnor ·provldcncia. 
Os ulcn,;ili<>s para o serviço doiS passag~iros nos 
vapor~s inglezes acbào-se em quantidade sulfi
cicnte, e e111 bom cstaJo; nos nossos isto se nilo 

·do\, c as,.im por diante . 
O nobre deputad•J por Pernambuco disse lam

b em que a falta de asilei•> a · bordo dos nossos 
va!JOI'uS procedia d•Js passageiros brazileiros. 

U:u :la. Dt:PurAI)(): --;- E' nma iuj ustiç;t. (Apoilx
.àos.1 

·O SR. E'snn"z: -Eu do certo me não anima
rill a t!lnto, c nã.., so_u suspeito, rucsmo p_o:·que 
ha oito nnnos que na'> via Jo, •: qunnJo vtnJa,·n 
tinh~o os. vapores como eommandantc " rancei I•> 
.Falc:io, Onut1nho, e ontros riesta m·deon. 

UM SR. Dm>ur.\l·o: - Ne.;se t empo o trat·omcnto 
era bom. (,1pDiaàos.) 

O SR- F:ERn,,z:- Os cominandant~s t i·,,h:\•• ; L 

quartu pat·t.e das passagen s , c o tt·ata.m.:ntu 
qtl•! elles dav~o a os pa.ssageil·os, _confo?,;so que 
não era infcnol' n•l Jvs raporcs mgleze> e a n 
menos cu já me cont.entnva com esse tratamento 
que gozamos dnrante ~s P.rimei~os tempos dn 
companhia, porque entJ!o nos t.er1amo< nos n .. s
sos vapores pouco mau ou menos as• mesmas 
vantagens que se t~m nos vnpor~$ inglezes, l1ni
camcnte eom a dit\'erença de que nesses vapo
res ha Sl'll.nrle r !'speato dos criado~ para com ns 
passageiros ap!ll aéWs) ; o passn ge1 ro ub~em· . d•) 
-criado med iantll nma. pe'lu~na lWtnm~< de.danbetro, 
todos Õs cuidados que si'io neeessarios (apoiados) ; 
e nos vapores · b ro.:r:ileir•>S 11m individuo pros
trado custa a ter quem lbe uê uma gôta d'agua, 
ou unl ealdtJ ... 

O Sn.. Co!lRtA. n AS N EVJ.:S : - Ousta a ver um 
et·iado. 

O Sn. FennÀr. : - Os Yapores t\iio Uo1 um 
pessoal sufficiento e habilitado para tal serviço. 
(Apoiados .! . 

o Sa •. Cona~.\. DAS Nzn;s : -:-E alguns comman · 
dantes llté prohibem que os criados dos passn· 
geiros vito ~ seus eamarotea. 

Olfereci uma. emenda para qn~ ~ s •>"ernn fi
casse autorieado a n,mear commtiiSO~S que fisca
lisassam o contracto, as qaa;:s d&vm, ter a~s.-nto 
nos Jllfert~nt~:s pontos oa. que. os vap<!res t?cl'-·'· 
o nobre ministr" disse que o governo ftecal1sava 
e liscalisa dU nR:o o cont&:>to : mas o quo lis
ealisa o goveruo t Fiscal in. sóme~te o cstn:io ~a< 
maehinas em virtude d? regulamento que o:x>ste 
para ·t·>do~ o~ estab~lec~mentos ·e embnrcaç~ns n 
vapor; mas a fh<cahsaçao do contracto nao_ ee 
elfectúa ; n sca!iSAçio sobre as acco~modaçoes, 
asseio, ute:lSUios; tratamento, etc., nao ha, e !:_U 
vtJu. dar um exemplo sobre a falta de execuçao 
do contracto - · . · _ 

0 C•>ntracto pennlttmo de lS:•l, em consequen
cia de um decreto du corpo legislativo, obrlj:!OU 
a companhia a faze1· com que us • seuR VI11Jur.,s 
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~n!r.,ssem no por~J do I:i<> Grande. do Norte e pelo governo a companhia não subsistiria! E' 
:;u dcuocra.sseu• a !li seis horas. Os vapores da um engano perfeito do nobre deputado, t~nlw aqui 
comeanllia quando ião para o norte nunca en· o bal.an\~, ilelle se colhe o seguinte. que o h() -

travno naquelle porto. tieavào distante u1u certo verno·pa:;:vu noanno de ISãia quantia de 1~:$'!38 
numero de milhas, e nesse lugat· espéravão pela de pnssa:;ens, e os particulares pagárão 200: 4.74$ ; 
eorrespoudcneia; nn volta porém entra vão a bat'ra que o governo no mesmo anno pagc.u de fre-
e dcmoruvão-se as seis nora.~ Jo eontrac:to. te 12:1008, entretantll que os particulares pagá-

O presidente da. província, creio qae ~:ra o r11o ti3:0006; jà se "lê pois, Sr. pt·esident:l, que lioave 
Sl'. Garw.Jbo, eicigio o cumprimento do C1lntracto; {;ngano da pane do nobre deputado. 
0 que f~ ··O governo gêral '! ].landou que uma :Maior engano ainda, Sr. presidentl', se d~ 
dceisiio •lo eons~lho de estado, tmm1.d,1 em l&U, no seu discurso sobre os gran<les lucros reali· 
fM~" posta em execucii<l, não obstante o eon- J sados pela companhia em consequeucia da revo
tl'<tcto celebrado em virtude de um J ecreto do ' luçii.o de Pernambuco; o nobre mini:;tro olo3 
poder legblntivo dct~rminar o contrari()! 1, negocias estrangch-e» hoje mesmo detnon~trou, que 

no anno del>S& revolução os dividendos dessa 
O St\. Rwo:;o 0 ·" CA~: -Apoiado. j comp:mhia fo1iio. ainda mcllores que 03 actuaes, 
O Sa. FERtl.-.z: -Eu tenl to aqui esse documento ; \ de onde r esulta a verdade de que grande fonte 

de so>rtc que a de.;•s•io dv conselho de estado de l11ero:o da companhia provém do3 s ubsídios 
.tem mais força do que o propri<> decr~tu do po· dados pelo estado; se isto é assim, a camn.ra. 
der logi~lMivo ! I noçatiará se uma companhia. que dentN de pou-

0 S:a. R.~POso I>.l. C.\)!..t.l\A.: _Sendo es.<.'L <leci- cos 1\nnos accl,mUb um capital de 1,800 e tan-
siio de 1!;44-, e 0 coutract.o celebrado om 18:)1. 1 to3 contos·, ó ltma companhia que e.,teja. nas 

I 
circU!ll::otanciall dep1oravets em que nos pintoot 

O SI\. F .,;R.aAZ: - Em consequenci:~. desta exi- o n<>b~:e deput,\do p elo Maranhão e o nobre mi-
gencia do presidente da província, foi-llle daqui nistt·o dos negocios estrangeiros. 
u m offieio do governo impor tando utna forte re- Outra cmeud:n que otrereei ó relativamente a <> 
priú'l•ud•• ;_c a companhia ent:.io, depois <!e uoo~tr'!'r I tempo do contrncto. 
a :sua força, fez · tun favo&" ã; pnwlncta do Rto Eu j>l disse na casa a primeira vez que fallei, 
Gmnde do Not·tc mandando que os seus vapô- e r epito agora, que · a questão de tetnpo é para. 
rcs, quer 1111 ida, quer na v<>lta, entr~s;em na- ~ nlim subvrilinnda á questiio do melhoramento de 
queH<' por Lu, istv por seu alvitre, pot· um favor, set·viçQ (upoiados) e das gtll'llntias necessatias 
e não por Virtude ,re ordens do go"Ve1·no,- que pa.ra q11e esse tnelhora.mento se realis~; mas se 
er ão em «»tltt•al'io. Eis aqui qual é a fiscalisa· o nob re ministro dos negocios cstr~geil•os reeo-
ção do ct<mprimento do co11tracto ! ohecu qLLc o estad o actual, a situação aetuat, 

O SR. A UGUSTO :DE OuvE.JRA : -lsto mostra que não foi a ·n\ais propicia para um melhor çOn· 
é do · intere$Se da companhia entrar nos porto3 1 tracro, que a m~sma companhia se póde rcs~ntir 
quando f<il- possível. do estado da gnerra que lana oo Oriente, facil. 

é reevnheccr a neeessidade de e;;tabelacer-se por 
O S R. 'FEnR.I.Z : - Isto mostra qu e a con1pa· meno• Lempo esse contracto afim de que niio 

nhia, depois de alcançar uma victorill peta de- nos c:a.plivemos no futuro, afim de obtermos um 
cisãv do gr,vern•l, reflectinclo que não lhe convinha gr!lnde melhorumentu; ou um rnelhoram~nto con· 
insistir. (Apoiados. ) digo.> com o pt·og1·esso da navegação a ' 'apor. . 

Unta ou tr11 e rueuda eu o ffered ácerc:t das mal- o nobre ministro dos nogocios estrangel\·os com-
tas do cont.l:acto. O nllbtd minis tro disse que eu bnteu a emendado nobredeputado .or Pernambueo 
entendia de um modo tli1f~rente o contracto re· que o ppõe·se il e11UpulaQiio de um preço igual 
!a tivamente no deposito : mas S. · Ex. pennittlrá dos fretamentos dos vapor es, qua lquer q,u~ seja 
que eu lhe d iga que, estabelecendo o contracto ,a sua capacidade, 9_Ualquer qu.e seja n sua lo-
que na fall.a de exeenção ou cumprimente de tação. l'ole parece, ~r . . pres idente, essa emenda 

. ttrua 011 de. todas as condições a. c<>mpanhia digna de adoptar-so ; pois o gonrno .ha de pa-
perderil. o d~po.;ito. infallivelmente l1a de con· gar o mesmo frete por um pequeno vapor que 
eordar que a pet·dn' do d.eposito como ntulta niio paga po1· um gr11nde? Me pat·eee pois q11e <te via 
dá Iu.:al' no futuro a ll(Was multas , á r enova- estabelecer . n preço em r elação da cnpac!dado dos 
çtto do m esmo déposito. I val'ores. 

Eu entendo que o deposito vem a s~r a cau · Já que fullo etn capacida>dc de vapores, per 
çito 0 11 garantia d<J cutnprimento do contracto; mitta-me o nobre mlmat.ro que faça uma relle-
mns quú o goYcrno deve tC!r o direito de impól' I :dio sobre o seu principio, de que um vapor de 
multas qnando o oontn\cto niio fór li.cltnente 

1
. maior força consom e ma1s carvão do que um vapor 

obser,·a.do. de meuor força. Pareee que em these isso d ove as-
O nobre dcputnuc. pelo Mato\nhà<J procurou de I sim ser, -mas em hypothe~e e na pratica es~e 

todo$ os tnodúll, assitu tambem o nolire mini~~ro princípi<> muitas vezolll f11lba . O vapor Guanaba1-a, 
dos negocias cstrnn.~:eiros, demon~tt'Qr (l.S maio- o nobt·e minitltro rcc<>nhece que .; de menor !orça 
res vantagens no coutrocto. Al!Jumna existem, cu que o Tocatttinr, mas u vapor Tocanlins g>~sta 
n•i~ o conte~to e nem couteste1, mas ()l!ÚIS all.o meuoa ;(O '/o de carvllO que o Ouanttbm'tl ••• 
b em cotnp~nsad~s colll o subsidio que se dl\. O l, o Sn. lllsiSTRO oos NEGociO& E><rn.,~OEl"Ol:! :~ 
uobr c mlnistro t.mbe10 ·se· equivocn quando E· conrot'Dle o maehíniamo. 
suppõc que o -subdi.llo importa o pRgumento de 
t•Jdu ll< d~.speZll.s, n1to; quando o corpo le:tiB- O SR. J..'~r;atuz: -Logo o mllior consumo de 
!ativo vota um sullsi<lio nno faz mais do qu e dar , carvilo n llo é o elfl!ito neceo~aurio e e:~~eluaivo da 
uma coadjuvação a um serviço dado, e não eun- : mót• força das macbinas. O que e verdade é q11e 
traeta a.s dcspczas do m esmo sen•iço. · 1 Blil.li. deutonstradu ser de conveoiencfa pRra a 

companhia ter vapores de primeira marcha, e 
O S•<~ l\h~J.~Tno DOS NEGOCJOs EsTUA...,.Of:n~os dá I zne pa1·ece w mbern que em urna linha destinada 

um apart.c <tUC não on"in1os . \ unicame nte pata trar.sporte de passageiros c ll'•lllas 
O Sn. Fl;IU<AZ : - ~-i<u .; uti síél' 4ue o :;ubsidio j do éOl'L'tlÍO e q uo a arqueação nilo é a base pro-

sda. equh·alente de toda,: ns desp esas , e se bem pria pa1·a. o serviço, que a arqueação deve estar 
avaliar -se o •·esultad·• das operoções da compa - s uburdinada & v~loeidade. A grande· V!Uif.agem, 
nllia conslRntcs do r elatorio u!tilllO apresentllôo, I Sr. presidunto, v &m a ser a velocidade, a pres
>er-se·h .\ que o nobre d .•putado pd o :.\t91'a nbão t ezn das wmmunict~çôes, e oito a capactdade 
eslá em p(·J•!dto engano quAndo aqu1 nest.t casa , pant r<Jceber carga . , 
tli·s~ que se nl1o fo)ra . o frete c passagens pagos ·J :Me pareee, Sr. presid.ento, digna ·de todos os 
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C:ncomios a condição que existe no contracto da I f!cto dos nossos interesses, de nossaS idéas an-
na_vt:g.u;ilo Am~onas. em que se exigt! que o tig-15 para d •A- \1 
me<i1o dll v_eloc1d&de do~ ' '&pores seja âe 12 mi- • . a _op ..... mos aque a.s que no' são 
lhas ; daqu1 resulta ma1s certeza nas via"ens l contrarias, e •sto :Sómente pll"t. contentannos 
~ arqueaç_ão do · n~vio, como o nobre mi~istrÕ . áqu~lles q•w domini!:o as posiçoes do este.do. Que 
uos Mgoc10S do iu1perio quer, não póde concor- servli)O lleste caso "!azem esses que· não tem Có· 
.:cr pnra a exo.etidào tla via"em marcada em 3l ra~em de dar um voto sincero, e que .depois de 
dias. Dirá a COmpAnhia: <<os meus \'ilpores têm da -o contra a. sua con3ciencia apreseotào-,;o p l r 
a arguea~ão exigido., ID!lS nl\o pvdem f:u:er em t-?_da !1 par~.: dtzendo que tal medida que approVá-:u d- . rao e U 'JCI\"11. &•l piiiZ? (Apoiado~. , 
· 1as a v•agern pOL' IllOtivos eventuaes, por uma _Eu · h~i de dar sempre 0 meu votÓ Mm coragem, 
demora, etc. n; .proeunrá. mesmo pret•lxto d<! uma nao- he1 de dar um voto ao governo, e d~pois 
demora. a perda de um ferro, aproveitará tudo andar propal!lndo por toda a parte que a medida. 
para illudir o eontmcto nesse ponto, entretanto que P&SS?U e uma medida imqua, inconstitucio-
que desempenha o contraeto t endo embarcações na!, e ate mesmo revolucionaria . . . 
d(> tnl arq11P.ação; sa ao contrario se exigir. que 
a embal·cação t·mba por ma:~.imo de v~lo.>cidade O Sa. Ba~NDio :-Apoiado; cu hei de pratic.r 
12 milhas e minimo 10, quarq:ner exame feito da mesma _:;or~~. e havemos de ter companheiros 
nas. embarcações por unu1 eommtssi'ío idonea mos- que procedao lgU,l lment~. . 
trará ao governo que essa condição de 3! dins O. SR. F~RRA.Z (com f<n·ça): -A coranem de 
ni'io poderá ser acaatelada : assim, llOiS, a base oppor-se a u11.t:r csses contra rios a o b em (10 paiz 
do contracto de,.-o ser o mini mo da velocidade !' c<Jntre:ctos desta ordem não póde se r rdputadà 
da marcha elo •"'=''POL' e n:ío a sua arqueação. Eu msolencm. Censuras dessa gente eu as recebo 
não combati, e "erdade, o contracto nesta pane eom muita glo~ia; são homens que vão desap-
olfcred uma autoris •'fão ao ·govemo para o me: par~ndo do pat.z , e desappareterãõ, e que em sua 
lhm·ar ; nãu combati o eontrneto em si, rnn < fatu1dade e egotSmo Tem insoleueia em todv 0 
qutz quo o go-verno t ivesse maior som ma de re- &.cto _que ofrcode .SCLl. Qrgulh•.) ou seus interesses. 
cu!·sos e meios para obrigar 11 companhia a cum- (.tpo•ados.) 
pnr o contract'l. A d' - fi •scussRo ea a dia<la pe~a .hora. L n·aota-sa 

Niio me ass entarei, Sr . presidente, sem pedir a sessão. 
ao nobre ministro sua ·a ttençiio sobre a seguinte , 
1:eftexão. Diz o eontraet~ qoe 11; domoN no:~ p01tos 
será d<l tanto, mas qae essa demora n~o é obri
~otatoria c que póde diminui r, c por conse"uinto 
~ca no arbitrio do pres_i :lcnte da .Pl'OVi11é\a de 
accordo com o ngent.l do. compa nhia fazer com 
que o vapor parta em breve espar.o. Acho neste 
ponto um inconveniente, dou o exemplo aS. Ex. : 
u.m dos vuporea da companhia este ann<> chegou 
ao porto do Rio Gru11de do Norte, A c1"n breves 
minutos a mala se fechou e fo i entregue ao com
mandante, o qu.nl p•>dia logo s ahir, e os passa
sageiros ni'io podiilo vir por n ·io tllrem tempo 
de preparar-se, e o commandante, por mera be· 
nevolencia, se demorou pl\ra obrigar aos seus 
amigos e pass,\geit'Oi; portl\nto me parecia eon- · 
veniente marear·~<e .o maxímo e o miotimo da 
estada dq ·vapor em· q11alque•· porLo, fico.udo. a •> 
-arbítrio do agente da companhia e do presioente 
da p1·ovincia dispensar o tempo de estada al~m 
do mínimo mo\rc~do. 

Sr. presidçnte, qualquer que seja o juizo que 
se forme de mim sobre as considerações que 
tenh'l feito nesta discussão, embora algLI~m me 
l!mprcste o titulo de insolP.ntOl, embora se amo
finem, eu c1·e\o que tenho prest.ado um relovaute 
se•·•·iço oto paiz (apoiado~) ; a companhia á .vista 
das cenduras C!ue têm sido feitas nesta casa es
per.> !]Ue melllOI'atá o ser,·iço, o ~overno pro
curarâ ft\Ztll' com que· o contracto seJa ex:ecutado, 
e esses homens vilos, levianos, que só approviio 
e lou.-.Io aquillo que lhes convém, que na-Ja aehão 
de bom nnquillo que dizem seus contrarias •••. 

O sa. BM~n:>o :- -A-poiado. 
O. Sa. 1-'mtRt..?. :-.•• • melhor ó que cuidassem 

em do!sewpcnbar ~s seus clavttres, que conser· 
'\'&ssem sompre uma opinião segura, o tivcss!ltn 
?.~lo nos negocias pllblic<>s, antes do q uc censu
rassem nque1les que procurão d&sempenlur.r a mis
sito que tGm com Cllr~e1n, sim, com comgem, 
'p:ol'•JU.O digamos, scnllor();, a no~sa é:>oca e t:t.l 
que nem iodo~ se- ex;p()em 11 fazer censura âs 
pessoas 'lne domioil:~, ás doi ladcs do dia. 

· 0 Sn. ·Ba.,XOÃO 1t l[.US OVTRO SR. DEPUT.I.Jl~-:-
~poiado; · 

O Sn .. Fr:an.u :~Itrfeliz\1:1 de nós, senh'ore~. que 
por fttlta de coragem na situação d'l paiz, nos 
t·eceivs que inspira tal situa.,;!W abanJonemos 
muitas vezes .nossJs princípios, f11Z11ndo o sncri-

SessA.o em 21 de ~ost• 

·PR~lDENCIA DO SR. VlSto:liDE DE BA.El'EXDY 

SIJM:&rt..ruo. - Expediente . ..-Ordem do dia . ...:_ Con· 
t•·q.cto com a compa,~hia de :JJaque~es a vap "~'. 
D<scul·so do Sr. l{ennques. Adupç{fo.-Compa· 
n lt.ih. Per-r.antbucana de 1W.vegaçao a eapor. 
A.d opç6.o. - C1·eaçtto de um coUegio e~ito>·al.-· 
Dispen-sa de l ei$ de amortüaçlio. . . . 
A" hora do costume faz-se a r;bamada,- e a.chiLo-s~ 

p_rese?tes ~s Srs. · visconde de :Baependy, Paula 
Uandido, Gorréa das Neves , conego L eal, Araujo 
Jorgt:,- Eduardo Fran<;a, B retas, Salles Horta 
Fernandes Vieira, PMs Barreto, Souza ' Mendes' 
Góes Siqueir~, Pac!l•)CO JordR•J, B:~.ndeira de Mello: 
Caldre e F1ao. Azeredo Coutmho.1, Almeida e Al· 
buqucrque, Raposo da Camara,- Teilteira de Souza 
Bart·eto Pedroso, bar:io de- Maroim, l,;o.;ta Ma: 
chado, Araujo Lima, Taques, Assis Rocha, Luiz 
A•·aujo, Sá e Albuquerq11c, TrnvllSso~, Paula 
Santos, Teixeil-a de Macedo, Rib,iro de ·Andrada, 
Dias de Carvalho, Paula Fonseca, Rego Barros, 
Saraí>a, Belfort, Belisario, André Bl\StOs, Za.eha· 

· ria~. Mo!ltoiro da Bano>~, Luiz Soares, Cansnn&ão, 
Sow.a Leito, Vi~tira de !llattos, Brandão. C:lrriio, 
Pereira da Silva, F .Oetavlano. F~rraz, &rnardo 
de Gouvêa, Livramento, Dutrn Rocha e Ri.be)ro. 

C3mpareeendo deJ?ois os Srs. llenriques, Fausto 
e Roena, o Sr. prea1dontll dochu ·a nbertll a sessão . 

Comparecem depois os Srs. Ang.:lo Ramos. 
Sel\ra., Brandão, conego Silva, V. Li!<boo., Siqueira. 
Q11eíroz, Paranagutl, Oa~tcllo Branco, Ferreua du 
Aguiar. Sobral, Nab11co, Mondes .1e Ahneidl\, 
M11.chado , Gome& R& beiro • p_.çh8CO, .Rrnlrig•uls 
Silva, Limo. -e Silva ::\obrinho, Flaruo-u~. da C•mha. 
Say.lo LQbato Junior, Mello l<~raneo, Magallu\u& 
C~stro, Sayi'l.o Lobato c Domtngae.; Sllv.t. 

Lê-se e approva·se 11 act.a da se 'sllo anteee
dente . 

!::t ?l:DIElll'~ 

Dons o ffiCÍOS dOS Sr~. dép!Abd•>S ·Jaciutho J>l 
Mendonça e Secco, con1munic~ndo que niio podo .. , 
continuar a tomar parte, durao\ te e:>ta ~l·ss:i _, nJ~ 
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trnbalhos desta ~:Jmara, p-.r se terclll •le retirar 
por mutivos urgente• para suas pro...-incias. -
A" comrnis.>.'lo de constituição e poderes. 

Achiio-se sob~:~ a mesa e s1io romcttidos à ta 
commissão ,Je orç-amento, uns mappas e mais 
documentos da caixa <.la amortizaçao. 

~O~TIUCTO COll A. COl!P.'.XlU,, Ul> P_I.QUJ;;Tt:S A. YAl'Olt 

C,ntinúa. a 8• discusaão do projecto n. 'l!l de 
1855, com as entendas anteriorment•~ apoiadas, que 
approva o .:outracto que em data de 2 de Janeiro 
d:> corrente anno roi c~tebra<lo pelo go\·~rn<).irnpc
rial com o gerente da companhiu de paqudes 
a vapor. 

o Sr. J:J:e•u•Jques :-Sr. presidente, tomando 
ainda a palavra nesta niSCU"Sii<o, limitar-mc·hPi 
ao art. 2~ do proj~ct•l que elimina ll condição •lo> 
c<.ntracto que exccptua . a entrada d!>S Y:lpt>r•)S nos 
port<.s dn Parahyba e Rio Gran<l~ do Nm·te, 
quando por falt<\ d'agua ou em cousequencíu.Ja 
constrncr:ão dos mesmos v-apores se não pos;a 
ella. realisa:u·, c muito fol<>o que, eonceden<lo-me 
V. Ex. u palavra, m~ offerccesse <'pportunidade 
para provar a camara, c desviar assim d~ minhas 
asserçves <]Ufllqacr sombra de suspeita, a exacti
dão Je algumas proposiçi>es que emitti, e apartes 
que aqui dei. tanto m\ :!• como jti. nest.~ ;i• dis
cus,ão, assegurando que os v apures de 700 e bOO 
ton,•Jat.las qne, .segunJo o contmeto euja appt·o
-va\'iio se discute, tem de ser da:;;tin,ldus pllra 1\ 

linha do norte, nenhum cmbal-aço, nenhum risc~ 
po..tem soffrer, se;;ut~o.lo o juizo uc p.·ssoa$ com· 
petentes, n>t entrada, que1· do pOl'to da Parahybn, 
quet· do Rio Grant.lc do ·Kortt!. 

O nob1·e minislt'O do impet·io, em r~sposta ao 
qn~ eu dizia em 2a di$eussüo, declarou que o 
~t.\V",·tllo nçnhuu~ interc~c ten1 em prÍ\'al' essas 
provincias dn. e~eolo. do.~ vapores: q uc o governo 
tinha ou\·iJo n;·,o só a companhia como a pes
soas compet~·ntes, e que, nao podenJo querer 
lmpo~sive>s, procurou qna11to póde conciliar os 
inooresses geraes elo i1operio com os iuteresses 
d~ pruvincia da Pa.rahyba e Rio Gt·ande d~ 
l"o>t.e. 

Tenho a mais profunda ·convicção de que o 
n~bt-e ministro ... ~ teve a intenç.io d;, ferit• s 
minba. província en1 seu amor-proprio; estou in
tilt~amente convencido .de que elle nã" t€ve em 
vistas desconccitual-a. de qualquer mod<•, e nem 
reduzit-a a. condições ín!enorcs Ú.<jnetla~ em que 
ell11 merece ser oollocada; creio firmemente que 
S. Ex. pmcPdeu com inteir:l !JOa fé c inspirudo 
unicnmente [l••l•l sentimento, aliás lonvavel, de 
attendel" quanto fo~se possivel 8<'$ intere$$eS, 
tant·' dn minha p\·cvincia como das out1·as em 
relação o.<>s intercss~s geraes do imperio. (Apoin
dO$,) ~ou parahyb"-IIO: préso muito os interesses 
da minha. provincia; procu1-ard promovel,os 
quanto caiba ~nl minhas debeis rorcas ; mas ao 
mesmo t,·mpo ~ou brazileiro, e n:'io querP.rei j:l· 
mnis saerificar os intere.-ses !!'•'rncs do imperio 
nos interesse:; da :niJihn província; em partictllat· 
p•·.,c11J'arci conciliai-os quanto ·~·'r possR., e essa. 
coucilia•;ào nenl1urna repu~nancia ·f'ncontrará. no 
coutracto cdebrado pelo governo com a ccmpn· 
nhi:l dP. paqnetcs a vapor, u10n vez que se man
tenha em fnvor dl\ p,1mhyba o bGneficio de que 
i!lln goza, n que tem todo o dir<lito, e de que 
llcllhUm pr•-juizo re.-ult.a aos ínteres.scs <>e1·a~s. 
4.\.~ lTdnhas reoclama.çôüs mn !.!~ di..;.~::.=~..:v c.~ ~"-a 
prrsc,t.e,wnto) faço> se dirigem Ullknmente no 
e:<ce~so dP. . boa fé com <I ue o nobre ministro se 
hou,·e ne~te negocio, p1·estan lo ~s lnfvrmaçues 
da <l';lmpanhia ou antes aos co:m:nnnd;lntcs dos 
paque~e• a ,-apot· um credito e confi,w.;a dema
siada. Digo ou antes aos co•nman1antes d•'s pa-

qu.;tes a vapor, porque a res~iva CQmpanhia 
s·~ compõe de pcssu•ls residentes toda.; nf'sta cõt·tc
~ que nenhum~s noo;ões ~ydrographicas tem, como 
e de pre~um!r, <ta mmha provineia, " q_ull 
portanto tlverM de louvar-se na opinião c jutzo 
de certo~ <~omtna~tJantes: resultando daqui esse 
desfll-.:or em rel~çii? á. escala dos vapo~e;; no porto 
da tmnh:. provmc:a e no <\a do Rio Grande do 
Norte. E felizme11te, Sr. pt"t)sident<', dooumentos 
ha, ~ exist .. nte.• mesmo na casa, dos quaes ç~It:;ta 
a e:ll;actiJão do q1Le venho de dizer : dellGs se vê 
<lll.e ~erto:s cornmandantes dos paquetes Je vap~r 
n••o se houveriio neste negocio com a íngenui
<htde e lealdade convenietlle$ ; delles se evidencia 
que ess~,;. em~regados tiveriiu sómente em vistas 
}Jl'Ocurar tlludir o :telo e boa fé do nobl"e mi-· 
nistro. 

Em 1812 Ítlz o governo um eontracto elimiaando
do,; po-rtos da :l:'arnhyba e Rio Grande do Norte 
a escala dos vapores. Em eonsequencia, a depu
tação d,t Parahvba o!f~1·eceu !la 2• discussão da 
lei do orçamênt;, 11 seguinte emenda, que consta 
do livro que a~ui esta, do re.,.istro da,:; actns 
tlesta c><mara, e é a seguinte: o 

" EtnenJa ao !S 18. - Devendo os vapores da 
carreira do n!>r~., tocar no porto da Par~hyba.
Fel·ow>!de.< Cha1Jeg_- As~is Rocha.- Almeida e 
.Hbt<9't«wque.-A. J. Re,wiques.-Agosti-nho da 
Silva Neves.-Ca•·-n.:i•·o da Ounha. ,. 

Segue-se ainda a esta uma outra. c•ue~da. o!fe
recida pelo :Sr. D. )Ia.Hoei, então deputado, e boje 
senadur púla provincul do Rio Grand~ do No1te. 

" Emenda Ao § lS. -Accrescente-se: devendo 
as barcas de vapor da linha ·<.lo norte tocar no 
porto da cllpital da prJvincia do Rio Gt·:.mdc tio 
N•Jrte.-S. a lt-D. Martoel de Assis M'asca
nmhas. » 

Sendo estas emendas approvadas, n cornpanhia 
de paquetes a vnpo'l' reclnmon_ C<Jntra ellas á ea. 
tnnra, peclinJo a sua reprovaç~o em :::• discussão, 
pelos inconvt:nientes e riscos a que fica,·ão ex-. 
postos us vapores toca•tu•> uaqRelles po~tos .. 
Pro cu 1·ei d~scobrir na s~cretaria o original dessQ.: 
repre~ent.açi\.,, e apezar das .diligencias que para 
isso Ce:z n Sr. official·miliOl", não foi possível 
encontrai-s.; mas f;,lizmente consta da· acta da. 
ses~iio de 8 d~ maio de 184:~, cujo original tenho· 
em mão, c é como se~ue: « AcT.\ DA sEssÃo n~-: 
8 DE YA.IO n~ 18.:."3.-Pl"esiàcneia do S1•. Co.vrd
canti de Albuquerque.-Expediente.-Leu-se uma 
repL'cs.::ntução da co~panhia _brazileira de paquetes 
a \'apor expondo os méonvementes de uma en\euda 
appl'Ovnda na 2 .. disc1tssão da lei do orçamento, 
em que se determina que os mesmos paquct~s 

, toquem os portos da Parabyba e Rio Gl'ande 
! do l'\orte. " 

Ou, esta. re~resentação nã•) fvi tomBda eu1 
con~ideraç:iu; ;1.3 emendas fo~ão, C<Jmo disse. apoi
a<le.s ew 2• discussiio, e passârão incorporlltlns 
ao projecto de ot·çtunenco em 3•: · a os paqut-tcs 
n yapor conti r.uR.rão a tocar nos portos da Pa
t·tth)"bt\ e Ri·• Grande do Norte. 

Possuía ~nt~o a. companhia os vapores s. Sal
torulr•r, BaJ.iana, p~,-,wmbucaow, S- SelJastiOo e 
tatvez aintl•l o Mm·anhmse. O S. SalvGldO•\ Sflo 
gundo uma nota que me !oi daúa. na ngP.ncia 
desto. co.·te, tem .Wo t.oneladas, e era eutlto o 
...-apor dll malol· .lotação qu~ a. CQrnpanbia possuia, 
se ni!o tinha jà o Impm·ad01· e o Impe~·at•·W", -e 
enfr,-wa e sllhin dos port..'ls. da Parahyha e Rio 
Grande do ~orte s!!m :t menor difficuldade. 
l{_,u,·., depois a cornpanhill o Impe••<zM•· e o 
Impel·atri;;, c.üia um cotn 410 tonéladas. e estes 
vapores fizc1·ào setnp1·e escala. pelos ):JQrtos da-· 
quella~ duas provinclas sem que · solfr<>ssem a 
mais pcqu~n~ lesiio. Ultimamente comprou a 
compa.uhia o Tocanti:n.s, que tem 630 toneladas : 
o est<J mesmo em t«las as .-uas viagens tem· 
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entrado e sabido <la ·Pa•·ahvba. com toda a faei-
lidade, e sem · a menor Õft'ensa. . 

Ora, 64! esses inconveniente~, se esses p erogO$ 
e riscos que aseegurou a companhia em sua ~·e
presentaçi'lo CoflseDI reaes, não se terino venfi· 
cado uma ou outra ,·ez n•> decurso de do:ze .11nnos 
detorri.los de eu\Ao para cã 1 Não scrião mesmo 
para r eeeiar-se ness.,s · novos vap01·es mniores 
que a. companhill houve ao depois, por ser rMior 

l. m uito mais desembaraçados (>lllh•o alg~tm er ro <l•! 
manobra ou g-overno; sem eusto chega.-á at,.} 
11quel1e punto. E sta e a m inba õpinião, que tenho 
a bonra de apresentar a V . E x., que pod,;ró fazer 
della o . uso com·eniente. Sou, etc. Em 16 d~ 
Agosto de ls:>3.-Jóaquim J ose Jgnacio. " 

a sua lota~ào e capaeídade ? ! (.-Lpokldos.) Pa
r ece-me evidonte. 

Daqui ee ve, senhores, qu'! a companhia, eon
tiando de mais nas informações de certos com
maudautes di! vapores, illudlo, certament e sem o 
querer a boa fê do cm·po legislativo ; trueou . de 
fatsn, subministrando a esta augusta camara Ln· 
foJmações cuja inexactid>lo 11 experie ncia c os 
fados tkm demonstrado 11 E so então o go11erno 
e a eamoro fo~iio i\lndidos, porque não r oderàõ 
sê-lo tambem agvrB? l · 

Mas diz·St! que, devendo ser os vapores pelo 
novo contracto estabelecidos pnrn a l !nhn do 
norte de 700 ou 800 toneladas da maneira nlgmna 
POderáõ entrar nos portos das províncias da 
l'arallyba e Rio Go-nnde do Norte. Aindn hontcm 
declinei em um aparte ao nobre ministro dos 
negocio11 eot1·a.ngeiros . quo pe_s~oas c<?_nlpetentos 
assegurá1·n<> o contrm·oo das 1nformaçoea dadas 
à S. Ex., e vou pi'Ovar á camara a exnctidoio 
ücssa proposiçiio. Lembrado de que o Sr. chefe 
üe divisão Joaquim José Ignacio, nnve~ln·a 
por vezl\s as agu11s da P<ll'Abyba, lhe pedt o 
favOt· de informar-me sobre r. profundi do1de da 
barra e do rio, e em r esposta se me deu a 
seguran~a da proposição que avancei, e que t: IJl 
pRra· mim _·tanto maLs fo rçA , quanto é ·reconhctl<lll 
a intell igencm do Sr. Joaqufm Jose Iguacío, tido 
e !nl.vído como p~rito em sua profisstio, e con~ti
tuinão portantn autoridod~ ·na materhl . L crt:i a 
cn.rta que dirigi :lquelle distincto oflicial e a res
posta que ellc rnc d~u. E i5 a cartn : 

" lllrn. c Ex. s,·. Juaquim Jose Ig nacio.-Pre· 
s umindo qne V. Ex. tcra pal"feito couhecimeuto 
do rio P ara!Jyba desde a cap:tal da p 1·uvinda 
desse nome a té r. sua foz. assim como da res
pectiva barra nas pruximidaJe.< do Cabedello, pois 
que 111e 1·ecordo de que no eomman<lo de cm
oarcações de guérra. fo i V. Ex. por vezes ao 
pÇ>rto da dita capital, vou rogar. a. V . E;-. o 
favor de dizer-mu qual a proíundodade que Jul:;ll 
t.er assim o sobredito r1o no • espaç•> d eclllrlldo, 
como a mesma bnrra; quaes as embarcações de 
maior lo tação que poderãõ admittir e se h11vcrã 
diffieuldade em terem ·entrada em uma c outra 
vnpor~s de 700 a 800 tonelad11s Peço a V. Ex. 
bre~idade na resposta, assi!'' . como a graça do 
consentir que lhe dê a pubhc1da.de qne me pareça. 
couvcni.:nte. ,i: ou, ete. Em 16 de Agost • d~ 1855. 
- A. J. Hem·igu<!$ » 

Tive a seguinte resposta: " Quand<l nos annos 
de 11:'38 a l:Sla eommandei o bl"igue ele guerra 
naci~nal Constança, fi;z; divo:rsa.a Yiageo,;; ao pol"to 
da capital da Parllbyba do- Norte, e tanto á en
traJa co.lmo a salJiJa prwnei no canal da bana 
do úabedello em agua nunca menor do que 
d ezoito pêA: ioglezes • . Não me lembro da ptofnn
d illada ao rio . . A agua á que m e r.,firo era na 
oceasiiio da preamar das mares ordinarias. A 
fr11gata CamptSta en t1·ou neste porto no anno de 
18;1;> 0 11 lij3ti · e ra embarcação de 8;)0 t•melada~ 
seguramen te. 'Parece-me portanto que os na'\"ios 
dem.mdaudo até a agua deste . que era 17 pés, 
e que f6re1n de sua lotação, púd~m. >~t:nl grande 
dilticuldade , ter· entrada n~ste porto, Um vapor 
de 700 a 1:!00 toneladas demandat·a, quando mUlto, 
12 pés Se eu no Cpnstançu, que éra de m pés 
escassos, fui a té ao p orto da capital com faci· 
lidadol claro é que um navio de menor cal"do, 
e que'. tem, como os vapúres, os se11s movimentos 

TO:>IO 4. 

Temos portanto que, se pessoas oompetent.es . 
infurml\ri() ao nobl'tl ministro do imperio <! tau1b•,m 
"-'' nobr" mimstro dos estr-angeiros, ç,))no S. Ex. 
decla1·ou hontem, qu~ no. l)t1rrn da l'o.rahyb ~ 
ha,·in apena.; dez p ez d:a:::ua, pessoa tumbem
competente e mui competente, como um offi.cial· 
,::eueral óa armada c utn <•fficial gen~<ral tão dit~- · 
Unet•> :tJOf sua pct>icio. c servi~os, a.ssegu•·a o 
contrario, e esSll su11 infonnaçi\o deve merecer · 
ttmt·• mais r.redlto e ter t.<nto nn•is força, quanto 
esse offlcinl foi por vezes à Pa ra hyba, e assegura 
que prumou a barra. • 

Pareeo-me p ortantv, Sr. presidente, ·q~te á v ista . 
clc~tc documento nno pOde ser ncreuit11da com 
tanta facilidade a info1·maçi\o desses cotnmandan
les de , .Apares, qne, n.bnsando rla conllnn~.a da . 
compl\nhiR, quorem, por amor de seu commodo 
ou de interesses pa•·tieuln•·<Js, e com p1·ejuizo 
manifcs~o cl11.• provincias. furta•·-se á. põquena es- · 
cala de ll>Ze horas que se faz no porto da Pa- 
rahybal 

O nollro ministl"o do imperio, continua ndo. 
d isse, em relalião no transporte dos passageil·os, . 
<}\\e u r.ompanhin proverá. a esse •·e~peito, e qn~ 
<) \"llpOL" deve estacionar n~ po1·to do Cabedello. 
Düstus pnlawas de S. Ex. eu I"Cconheçn a u t ili- · 
dado 'jUO resultou á minha província do. dis cussito · 
ha-viJa nd;ta casa, lX>rqu.ant•> •lecla•·sndo -<.J con
trac1.t> que os. pussago:iros seriio conduzidos em 
f'scaleres1 o noore ministro te'l"e de convi •· no:; . 
incon,·ementes que aqui fa rão ponderados, e 
nos nssegura em s~u discurso que a cvmpa
nhin proverá sobra esse trftnsport.e, reconhccêndo
nasim qtv: <os escalcre-< snj eitão a muito• iucom
modos e sa crifieios. · 

Tnmbem no couto·acto n iio se declar a o pontl") 
llln qtte ttlon de ancora r os vapo1·e~ CjllBndo mlo· 
sejll posslvcl s ua en tmda no potto da cSlpítal ; 
S . Ex. 11os diz qu e 8 o {IQrto do Cabedello. Mas . 
cmn pa!-me cbserv ar que- se os vapores em tat 
circumsto.deia têm de dftr fundo uh1, podem sem. 
risco, s-.m inec:.nveuiente clocglll' A capital, e an
cortlr · no respectiv o porto, visto ,que, vencida· 
que seja a barra, ncnttum obstaculo ha em chega-
rem á capital os vápores. e qne pod~m entrar 
no Cnbcdello. O contrario seria auRmentar os. 
incommodo~ e ~o1fl·imcntos dos passligcio-os, su
jeitando-os a um longo tnjecto. 

O nobre deputndo pelo ~:raranhilo, fatiando n 
este rcs~ito, nos assegurou, que os vapores dos. 
da lot.aç&.o d o contí;;.t to• não podem entrar no 
porta de m inha provincia . O docume nto que 
a~.n.bei do ler, Sr. presiden te. ':esponda bem &'>· 
nob re dcplltad~,. e o· convcn~cro. do engano ~~ 
quo se aeha. 8e1 qu.e para d•zel-o as ; lm o n~l:ne 
deputado fundou -se em uma carta hydrographtca,. 
creio que tirad,~ em Inglaterra : mas o n obre-. 
d~putaélo não disse quant<>s pés . ct'ngu11 tem,. 
quer a ban·a, quer o porto da captt.nl, ·. s~gundo> 
a !lii?Smn carta ; · !allc:>u em· geral em . ~lffieulda
dcs qne !leão co11test.adns com o refendo doeu· 
mento, que nito pôde deixar d e ?csvah.~er_quacs
quel· duvid11.,; ·que a esse respctto haJ!I a"'da. 

. o nobre deputado p0r Pernambuco, que se
j ttlgou o mais proprio pura ol!erece1: uma em~n
da em prcjuizo dos iutcresses de mwhll provJn
cia sem se recordar de que Pernambuco e Pa· 
ral{yba constituem umn sõ família? sem se .-ec.•rdoJ.•·· 
das r clBçÕ!S frequentes o rec.proe.t$ e~- que· 
vivélll essas du ns províncias, e dos lltlXl llQS & 
soecot·ros que mutua mente no:> p restamos. .. 

O Sn. Bn.,.;,;n:i:o: -Ao menos fique isto sua.vi
sado pclo3 vot..)S do ou tros dt>pctados p:lr Per-

2~ 
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·nambuco que SÜ•l dados etu favor da sua {ll"<>rincia, 
-entt't'l uS <lURCS se conta o meu. (Apotndo.) 

O ~.a .. H>:XRtQUBS: - ... ent~nd~u qu.e se dc>eria 
$Up()l"llllll' O art. :2' em d lSCllSSllO, c appt"ú\"<"ll'-SI.l 
<> contnlcto tal qut<l .. m relação á e.>cala dos 
dons portus, que faz o objacto do mesmo nrtig0. 
A cawara ou,·io ho:>lem 3ssim a l~;tUl·a da etnenJa 
como a sua justific•>~iio. O nobre deputado enwn
d<• •lUe u corr.,spondeneia c l"Cla~õ~s com u. Pa
rahyba e Rio Gran•le do_ N?rte póJe set· nlan
ttda por hahas tnterme(hnrtas de vapores insis
tindo em que não é possivel a entrada nos '1}ortos 
daquell,ts úuas pro,·incia•, e qne en1qn:1nto isso 
s~ não leYa. a dfeito htwia um meio de renwJhu· 
.csoa mil vont_ade dos cotnr't11lndantcs pat<a com a 
Pa•·ahybn e Rto Grande, uonH!>mdo·So um aNout·• 
"'ltte fiscn.lis.: a sua_coudactll. nes$eS dons p;'rtos: 
:e repr<·Sente ao. gowl'nO touas as ,·ezes que, n:io 
J1uventlo falta d agua, os com mandantes deixar~m 
de entrar nelles. ~11\s tcndo o prop1·io nt~bre 
deputa~o re~.!_Hlhe~I!IO em seu . d!SCtuso que os 
'"npores bl).vmo s1du esLabele cl<los em heneficío 
.do deset!vol ~imentn. e ~ctividade das rela<;õcs e 
commnmcaçao dos ctuadaos entre si pareco nue o 
llobt·., dep11tado sel'i1\ mais cohertlr;te se nãó se 
sntisfizess''• u_nicamcntc P•lra a minha. prm·ifu:ia, 
-<:o1~1 a lmhn tnterme<lian'~ de pn<plc~es. a ,·apor: 
S.Jrta maiS coherenk com esse pnncipio <1liás 
Yerdarleil·o se pretenuesse antes 9ue o porto ua 
P~m1hyba fosse ft·eqllentnuo nüo so por e;sos ya 
por~s da linha. ;ntermeuiaria, como p!!los ,]a linha 
geral e por quaesquer out.·o~ qu.e possível fossú. 

O Sn .. Bn.~~;,Ãü:- Apoiado. 
O Su. H,;:<IW~tJii:~ : - E demais, o nobre depu

,ta~<> d~u c~mo e~istcnte uma cottsa quo n•io 
·e1nst!, •sto e, a ltnha tntermecliaria de vaporei!. 

9 .nobre dept~t,•Jo nem. s~ lembrem ~uu cx
pntnlndo·S•) ttssun, olferecu at~ ar111as contl'a si 

·}}l"Opi·io, contra n su11 propria província, p<>is 
<J.ne a pm~:Jer o s~u argumen~o, l!nt,io, como já 
.t m~ uccas mo de 1!1zer na '2• d lscus;;!'io. ~scusndo 
ser1a que os vnp.,rtJS da. linha geral tocn~scm no 
porto de Pernambuco, visto qne ha os <.litf~•·entes 
Y~lpo,·os de compm;~ias estnmgeio·as, qne. nlli t;,_ 

-caO, ú o:)Ste~ Ll"liYl!lO, como t\"!).Z()lll {1. corte a 
·<:onespondencia . da. provin<::ia. O n?h~.:: depntado 
tn·:t.EntlenJo preJUdica~ ass1m a mmho. província 
cate se prestou n preJudic~r á sua propria: 

Quant,, a e~M agente fiscal de que o nobt·e de
·putad•1 nos fal!ou, e 'lUe no$ otfc•·eccu como boa 
·g;lrantl~. e~t~ndo qu~ dahi n6nhtun resnltado 
bom pode vn· ao sernço dos vapore~ .. To, !os nõs 
sa~emo.-; como as cousa$ se pas~iio em nossn 
:pa1z: os cornmandnntes dos vapo•·es proouradào Jogo 
.r~mar os agent~s por compadres, e t)ffi quRL']uer du
VJda que entl~e elles oc;:.ve..·.·p~s~ :dd vü·ia. 0 afi
lhado pedir no padrinho 'lu" fnss~ ra,·ora.vel a 

;$eu p_a•, que não o deitasse a perder, e tudo se 
.arr~n.J~ria bem, e as provincias é que seriuo as 
,p:·~JUdicada~. 

T1lrla. e:::;.ta tJiRcnss~l(l .... ,n men eal(•IHler se te .. 
rin poupad,,, e nen!J.u~s ch1mores apparece1·íão 
por ptu.·te d~~.> pr~v•!!c•~s expostos pelo con

·.tracto a ser~m preJud•ca·las em seus intet·esses 
se s~ nn:o enten~cs~~ conveniente nceumular e 
reun.rr nos mesr_no.s vapores . de que se trata dons 

. St?I"VJços mut dl,;tlnctos e d1ff~rentes. 
Scgnndo o oontracto, os vapQres dns linhas do 

.norto e sul se devem prestar a dous serviços 
·qualquer d_ell~s dr. summa. imporlancia; o da oor:
crespondr-ncm d~ córte com as províncias, e 0 
de guerra, para o que, segundo o m~smo con

-tr,•cto, devem tP.r proporcões por sua construct:lo 
o~ paquetes para serem armados com um peso 
d~ Arh~baritl. cquh·alent() ao de va.por()S de igunes 
.dtme.nsoes d,a. marinha de gt\err:\; devendo esr.ar 
por ISSO hnl>thtados para receberem al~umas peças 
.a seu bordo. " 

O sen•iço da correspondencia é Je umll neces
sidad•J manifestn e incontestavel : é o meio de 
ter o go~erno not.ic\!1.$. e in!ormaçõ~s. promptas 
do e_sbd~ das prov1n~u1$, e de ha\>1htal-o para 
prov1dencu•r com a. conveniente 1apiJez sobre 
quaes,1uer emcrgenctas que u'ellas se dêm · as 
provindas ,.ão assim rapidamente snecl.lrridàs e 
o governe. mantém sobre e!las seção furte efficaz. 

C? segundo é tambem Jliiu menos importante, 
pots qu~ por <'ll•J o governo tem mai~ rec1u·sos 
d<> que lance mão para combater quaesqucr lutas 
que se Jem internamente, e em ~u.., seja com
pro!fletti da a ordem publica, integruladc e honra 
nactonal : mas eu multo receio que pela díver
Sid.ade de sua natureza e dn.s accummodações e 
propol'~õcs que a regular <>Stisfa.çiio destes dous 
H e r\' iço.< reclam 11. posstio estes paquetes a va pdr 
a;;sint a. ~tles dest~naduo; preencher os seus fins, 
;, COl"respond<'r~evldal!lente ás vistas do govewo, 
sem que um seJa saer1ficado ao outro. 0$ vapores 
de~tinadQs ao .serviço da correspondenci,\ e &Q 
transporte de passageiros e cnrga nilo podem ter 
as mesmas <lccommodações que aquclles que tem 
de satisfazer tambem as condições bellica~ · ou 
as. accommodações e commodidades dos pássa.
getros e sua bagagem set•iio sacrificadas á.quelias 
condições, ou estas sotlhmíõ p<>r arno1' daquellas. 
Em um e 01\Lro caso o serv1ço dos pRquetes sof· 
frerá, e CQTU elles o serviço publico." Ora, a ne
•:cs~idade da correspondencia é constnnt.,, é do 
cada dia, entr-etanto qttll a circumsta11cin da 
~u~rm, '1lle o cor.tracto previne, é mera even
tualiàadc, é uma eircum,;taneill meram~nte con
tingento; e no men r,·aco entendo.r . pal'eco l}ne 
n;"io tlcvc•·h~rnos sujeit:u· e sacrificar umiJ. ne.:es
sidnO•) constante e petma.nent~, de que tanto~ be
neficias rcsultão ao pai~, a uma simples. ev .. n
tnalidt~d<: : tanto mais quanto para occorer a esta 
tem a na~ão recursos nos ,vasos úe gnerra que 
possuimos, segundo o relatorio do nobre ministro 
da marinha, l! "a.qüdl~s que tet·emos de fa?.er 
para u esbdo completo clelle.;. :Se n·i., fo.<~~ essa 
acc11mula<:iio c reunitlo nos pnqnetc~ dn p1·opor
çlles diif<1Nntes (JRrn fins diversos, de cet·to que 
se não daria a hypothese prevista no cuntrnct0 
de vap<Jres, que por• ,;ua construcçã•> n•'iO possão 
entrar em minha provincia com grande detri
mento 1le seu commercia, e prejui~o de seu pro· 
gress~- Peça pois ao 1tob1·e mini.;tro do im perio 
que lance sobre isto suas vistas beneficas, e já 
que S. Ex. esta cWivenciuo da convenicncia dvs 
dott< servi'-os pel"s mesmas vllpores, digne-se 
c(lnciliar de modo esse serviço que nunca sejiio 
ns pr,,vi!ICHl~ ,.,.,.judieadi\.S. O que venho de ex
põr ~st.:.i. de inteir<> accardo eom o pensamento da 
cr1mpanhia <le paquetP.s ;;m um folh·•to que em 
lS'ííl ella distribaio pelos membros d.J corpo le
gi~latlvo, em eonsequencia do a.ceordo em que 
parece esteve na.quelle tempo o governo de cha
ma•· a si o se•·viço das malss. A compa11hia 
qualific:wa essa. me..Lida. de anti-politica, porque 
diz dla : « Nã•• devendo já.mais inLerromper-se a 
l"()SUl~rid'l<le das. commtulica.o;;ões (o que de per 
st sel"la um· mal mealeulavul, tanto pelo lado po
litieo, como eommercia.l], sel"li. indispensa.vel fa
zêl·O qua:ldo para objectos mUltares tenhão de 
empregar-se vapore,; ; e rc.mo. a vi<llencia do st.r
viço das malti.S obl'iga a constantes reparos :!\S 

barcas nellc cmpr~g·tdas, pouous ve:~:es se poder!& 
contar com "apor~s prompto<~ para um go1po de 
mão, ou commi$Sã~ ·e'l:.traordinaria e urg~nte." 

Temos, portanto, que a }lr<Jprla companbia re
conhece inoou\·eniencia e impiJS$ibilidaâe mesmo 
da a.ceumulação desses dous serviços. 

Em outro periodo diz ainda a companhia: « Os 
vapores, ou bem hão de ser uma ou. outta eou$a. 
Se forem de guerra, niio terão as aecomodaçõe~ 
convenientes para p&>~sageiros e carga ; e se forem 
paquetes, não ter;io . as necessarias proporções 
para o seryiço militar. Querer vasos que e!ll . 
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eircumstancias extraordinarias f~,Uo os dous ser
viços é aleijar ambos ; porque nenl1um delles farão 
eoono convem.n 

Estes dous trechos parece que dão bo.stante força 
aos meu; re!:t!ios, •l fallão bem alto em favor dos 
interesses da minha província, pl'ejudicados pelo 
eontraet.o. 

O nobre deputado por Pernambuco, que é digno 
pre;;idente <la Parahyba, otiereceu uma emenda 
a esse respeito, supprimindo a clausula qne se acha 
no C•)ntracto :-por falta d'agua.- Esta emenda 
melhora a nossa r;ondiçii:o, p(JiS que· passando 
elln os ''apares não detu.ráõ jamais de entrar 
na barra e porto da Parahyba; excepto quando 
forem de uma lotação sup.,rior, o haja verda
deira impossibilidade da entrada. ; e uão quandG 
se dê falta d"lll;lua $uJliciente, porque neste casa 
são obrigados a esperar pela maré, e entr~ndo 
·nn barra irão até o porto tia capital, desappa
recendo assim esses i ncommodqs e vexame~ a 
que o coutracto sujdt:J.va os passageiros, etc 

Portanto, os nossos commodos, os núSS!JS in
tor~sses são por este ladc atte11didos ; mas eu 
dcs\'jaria que a emenda. se não limitasse :.. isso 
&ómcnLe;' querelia que ella 'contivesse alguma 
_providencio. S•Jbre o t1·ansporte dos passageiros, 
exigindo que fosse el!e feito em fal'ilas ou embar· 
ca~ocs semelhantes, com a conveniente coberta, 
e em JlUrnero proporcional á concun·encil!'. dos pas
sageiro,;; afim de. que se não uê júmais o caso, 
que mtlito receio, ile voltando o r,scaler. ou f.,lúa 
da c"nducçrio ao porto da capitlll dos paôsageiro~ 
que fni possível accomm<'>dnr, a hora em que se 
tenha findo o prazo da escala, não queira de· 
morar·se mais o vapor, c leve os restantes para 
o nort~. Essa hypothe~e não é impossível; póde 
ser que o capricho de algum comman~ante a torne 
realisavel ; ~ em objectos taes c:ntendo que tudo 
deve ser bem significativo e elai'I•-

Votar~i portanto pelo projeeto; e se não pass:.r 
o art. 2" que supprime a clausula estabelecida 
no contracto ocerca de minha provincia, votarei 
·enl.ão pela emenda do nobre de])utado por Per
nambuco. 

O Sa. Ho~<l'A 1·equer o enceu-amento da dis· 
cussão. 

E' appt·ovado. 
Procc:de-se então á votação de varias emendas 

olferecidas· ao projecto, ~ são rejeitadas. 
Move-se uma qur.stã•J de ordem para saber se 

se deve considerar como prujudicada a emenda 
do Sl'. Paes Barreto qne mande; suppt·imir na pri
moir .. condição do contracto as palavras ' « eor 
fa]t,, d'agua.v Depois de ligeit·ns conaideraçoes 
(pela ardem) dos Srs Dutra Rocha, Augusto de 

· Oliveil·a, Paes Barreto, Nabuco, F. Octaviano e 
Perei111 da Silva, o Sr. presidente con~ulta á easa, 
que decide ~:~elá. negativa, isto é, que a emenda 
não está. ·preJudicada. 

E' pois &pprovada a emenda do Sr. Paes Bar
reto, sendo em seguida o projecto adaptado e re
mettido à commissão de redaeção. 

O SR.· FERRAZ manda á mesa a seg11inte de· 
dara~ão: 

« Votei contra a adopção do p1 oj (;()to n. 59 deste 
anno.11 

CO:IIPANIU~ PER..~.\)t:BUCANA DE NAVEG.~ÇÃO A. Y.\POR 

Entrn em 3• discussão o pr.>jecto n. 4(l deste 
anno que a~prova a primeira. condição a que se 
refere o deereto do govemo n. I ,47~ de 2·! de 
Novembro de 185!, que augment~ a quantia an
nual de 21:11008 á subvenção concedida á eotnpa
nhi~& Pernambucana de navegação a vspor, a cun· 
!lição 4• qu~ · e<Jncede é. mesmK compauhia o~ fa
"\'OrtlS outorgados â Companhia Erazildra de Pa-

quetes de Vapo1· organisada nesta oorte, e a con
diçlio õ& que isenta os na.cionaes empregados nos 
vapores da companhia do servi~o da guat·da na
ctonal e recrutamento. 

São ap<liados e entrâo em diseuss1io os seguintes. 
R rti gos addi th·os : 

• ..\.1·t. lú Fica <)pprovado o privilegio exclu~ivo· 
concedido pelo decreto n. 1,'311 ue ao de DJzcmbro 

i de 11H5 p'lra o estabelecimento de um ou mais. 
vapores de reboque pal'a o serviço do porto de 
Pe~::nambnco, debaixo das condições que acompa
nll~o ao mesmo decmto, com as seguintes afte
raçocs: · 

• J.a O privilegio .não comprehende o serviço de. 
ca1·ga e descarga dos navios. 

• 2,• O serviço prest,tdo ás embarcações dtl 
guer,·a nnci<>naes e transportes do estad~ sen~. 
gratuito. 

~ 3.• As regalias concedidas á companhia não 
prej udicão as disposições dos regulam~ntos fis
c,~s. sanihl'ios e de policia do porto resp~ 
CtlV<). 

" 4.• O prazo de que traia a condiçiio 13•, a tarifa. 
do p1·eço do set·viço de que trata a condição fi•, a 
estipttlaçao de muitas de que trata a condiçuo. 
7•, ficaráó a cargo do -govern·J.-Si!~a F'el"l'az., 

« O governo fica autorisa<lo a in novar o.contracto 
celebrado com Antonio Pedroso de A.lbuquerqtte 
r~Ia;ti ~o á navcgaçt'io. avapot· da província da Bahia 
e llmttrophe.; deba1xo das mesmas bases e con
dições constantes do presente projecto .ern discus
sãc>.-S. a R.-Siqueim Queiroz.-S. p, A>'<lujo 
Jorge.- Pinto. PCI;Ct:a.-;-Pi~tto de Oampos.-Sd e 
A!buguergu.;.- Goes S•quewa.-Taques.-&wai,a •. 
-Dutr~t Rocha. -Fen'<lZ .-Sed,·a.-Cha.ves.-Ba· 
,.ao do Ma;•oim.-Plwanagud.-Góes e Vascon
cellos.» 

i:ião appro\•ados os additivos, e o projecto KUO· 
!)tado e remettido á. com missão de rc:dacçf10, 

CUEA.~ÃQ DE UM COLLEGIO ELl>lTORAL 

Entra em 1 a discussiio o J>rüj e c to n. 62 deste. 
anno que crea um callegio eleitoral na villa da. 
Boa Vista de Tocantins, Ll.L província de Govaz . 
composto dos eleitores da mesma villa. · • 

E' approvado. 

DlSPeXS.~ DE LEIS DE A:VORTIZAÇÃO 

Entra em 3• diseuss~o o projecto n. 140 de IS:>s·. 
que dispensa as leis de amortizaçã<' em favor ~a 
irutandade de N9ssa Senho1·a do Rosario da ú·c
gucúa de Santo Antão, na proTincia de Pcn1a.m· 
buco, para continuar a p.:>ssuir o terreno que em . 
1755 lhe foi doado pelo ca.pitão-mór An~onio Jacob 
Viçoso e sua muHier D. Manuela da ConceiçãO· · 
Torres Gali~dQ. · 

Lê1n·se, apoião-se e entrão conjunclamente em . 
discnssão os seguintes artigos additivos: 

« Igual concessão sera feita em favor do hospital· 
de earidad~ da cidade dt: Maceió para poasuit· em 
bens de 1·,liz ate a quanti~ de 40:0()0~. 

.. Camara dos deputados, 13 de Agosto de 1&>::.. 
-S()fJ•·al. -Gomes Ribeil·o.-Araujo Jo•·ge.-Can
Sâ.11.$t70.n 

« Seja extensivo igual favor á irmandade d~ 
Santo Antonio P.recta na matdz da cidade Dia· 
mantina, ~m MinR~ Geraes, afim de poder pos
suir até 4/J:OOOS em bens de raiz.-S. a R.-Paula· 
llomeca.» • 

" Estenda-M n todas as conc~ssões a clausula da 
cGn\'crsiío em apo!iees.-Taques " 

« Ar~. 1.0 São dispen,.adas as leis de _amortiza-
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<;iio em favor dos cstabek~imcntos d<J caridade da 
<:idade <]o) Uccire, da província de Pt>rnambnco, 
tJara poderem po~uir \'(ute dual) tnoll·aJas de 
casns; ><it·as na tncsn1a cidade, avnliad:ls em 
ll/ :OOOii()iJO, as •1uaes lhes forão dO:ldlls por D. 
Joaqnina ~Inria P~reira Vi:\nna com as condi · 
.;ões constante~ da ('Sct•iptura de doação celebrada 
cm tí d•' Jnnho do corrent~> nnno. 

" Art .• ~.n D~pois da morte da doadora o \·nlor 
<less~s b.:ns set·á convertiJo em npolices dn di\•i
·da publica, ua rórma do regulamento dos mes
mos est.abdecimentos.- ..t. c. ele &i e Albu;

·IJ!«n"que.» 
!1\ito h.-.v.)nd•> quem pcç.'\ a paliWI a, tmmmcia o 

. Sr. pr<)Sidente que $C vai pJ•occJer ã. ,·otação, porém 
veriftcando·se uiio haver casa, fie-< a <iiscuss:lo cn
.c~rrndn. 

Faz-se a chaumda, marca-s e a O\'dOIU do dia, e 
.lt,·a ntn-se a s~s;;:io. 

Sessão em 22 de ,\.c:-osto 

-St'lUJAnio . - E:s:pedicn te.- Parece•· da commissllo 
solwc o p>·ojecto de r e{omw eleita>·al. - Ordem 
do dia. -J)isr•ensa d.: leis de amo>•tisaçl1o. 
Adopçllo.-' Em/Jc.lso ,/e di-rida.- Pagmnento de 
1n-esa.•. JJiscw·sos dos S>·s. Hem·iç.t1tes, Fcna:r 
c Ra>·>·eto P ecll·oso.- Limites de p>·ot:inci l!.s. 

A' hot·o. do cost11me fo.z-se a cl1amnda, ~ aehiio-se 
vrcsentes os Srs. YisconJu de Bnepcndy, Pn~la 
·Cnndido, conc(íO Leal, Araujo Jorge,~-. OctaYiano 
Per~!ra da S1ll·a, Lima e Sih·a :sobrinho, As~is 
:Rocl10, PM!u Fons~ca, Eduuxdo Fran~a. Paula · 
::;nnt''~· Mcltu Franco, Caldre e Fiao. Luiz Soa
r<!S, Bt·cta<, Goic,; Siq11eira, Ribeh·o, Fen·eit·a de 
A:!tli:u, Taquw. F~naz, concgo Sd\·a, Pa~s Eat·
l·cto, :Mcndés de Almeida, Siqneit·a Queil·or., Tei
xeira de ::>ouzo., Domingues ~il,·a, Zachariu:\, 
Scnr::~, Raposv do. Cama•·a, Saraivn, Teixeira de 
2\facedo, C:u-rào, Dutra Rochn, bariio de ;\!aroirn 
H ortn, Belfort, Cunha, AJ!gelo Ramos, Vieirà 
•lc Ma ttos, Re~o B trros, Mon:ciro rle Bat·ros 
:Sant.o:o e Almeida, &lisario, Sá e Albuquerque: 
!'aranngn:\, S•\llcs, Sc.uza L e:'io, Titára, V. L isl>oa 
August~ de Oliveh'll, Sobrnl, André Ba;tos, é 
Magalhfles Ca,;tro. 

Compat·ec.:ndc• d~pois o; St·s. lienriques. Tbeo· 
philo, Tra.vassos ~ Pedreira, o Sr. presitlente 
·decl;ua a ber ta n scs~lo. 

C11mp"recem depois os Srs. Machado Araujo 
1.\ma, Fernandes Viei•·a, Souz11 Mendes, F:ti\Sto, 
·Corrêa das Neves, Barr~t.. p ,.,J.·n" ·• Gomes Tti
b~iro .• Li\•mment<J, Paranhos, Fi~nc : t·a tiA ~{ r. llo , 
R•'t>ctro de Andt·nda, Barbosa da Unnha. Bmndo\o, 
(.~s(o. Mnchndo, Roch~<, Cao\~nn~iitl, Pacheco .Tor
·<11io, S•\yiio J,ol.mt·'· Rotlrigucs s n,•n, :,;,.y,\o Lo· 
hnto Junior, Jo<~• :'o·lnthins c Brns•lu.,; • 

Lê·sc o Appt·ovn-sc n a.ctu da sessiio antece
dente. 

E~PEDIE:-;T.F: 

t 1m officío do St·. m inístro da fa1.enda, em·i~ndo 
·O r elatorio un junto. adnlini,;trativa da caixa da 
.amortizaçiio do anno financdro d C! 185t a t85::i. 
-A' commissiio de fazenda . 

Um requerimeltlo de John Gatis, subdito in,.lez 
pedind•> dispensa do lapso de tempo para" po: 

: acr natunt.l•sar·sc.-A.' commiss:\o de pod~rcs. 
São appro,·ados os seguintes parecere~: 

_" .José Puix c Brugçern pede uma rcmuncra
·-:ao de seus t·ele\"ant.es scl·,·ir.os. 

" A commissfio d e fazenda 'entende 'lll ~ o Stli) · 

plicante deve diri~ir slla supplica ao gol'erno 
1mpm·ial, que, na tó•.-ma da eon$tituição, te m ll 
inic iativa sol.a·e tal mald·ia. 

u Sala das commissões, ~~ de Agosto de 1~. 
- Silt:a F'e>"l't>:õ.- D. de Souza üéiO. 

« A assembléa pro\·incial de S. Pa~tlo p ede que 
se d . .-crete a funda(ao de um banco e de uma 
estr.tda de f.;n·o para a refedJa proviucia. 

u Para poder a commissno de raunda dar seu 
pat•ecer, l'equet· que r"meW1-se ao govet·no a in· 
clusa. rep1·es~nt''~ào para. qu.e este info1•me o que 
julgar conveniente subi'.: seu conteúdo. 

« Sala dl\s cummissõoJ\, 22 de Agosto dú 185r> • 
-.Silt:a Fel"l'ct.:.-D. de Souza Ledo. » 

« A oommis.,;ão de fazenda, a quem foi presente 
o mappa n. 5-)8 das operaçoos occorridns na sec· 
çi\o <I~ assignatnra e subs~ituiçiio do p>tpel-moeda 
a~ ao de Abril do corrente nnno, depois de 
oxamitta l·o entende que deve ser a t·cbi\·atlo. 

" Sa la da• commiss~. 2-2 de Agosto de 18;)5. 
- Si h:a Fel-;·a::.-D. de Sou::a IMo. » 

« A junta directora da :•ssociaçiio commeroial 
da pral)a da cidade da Bahia reclama. providen· 
cins cont.ra a íllegal pret.Jr~ncia que se arrog:a A 
fnzendn pnbllea na robranca de suas div1d&!\ 
activa~ provenientes d~ letras menllnente com
me rciacs. 

" H:wendo Mbre tal mater ia a commissíio de 
fazenda inteqJosto seu parec.<r e <>irllreciJo um 
projecto de lei, é de voto que se llttenda li re
presenlaç;\,, rercritla na discu.;são d<> r eferido 
projecto. 

« Sala das commissões, · 22 de AJl <>Sto de 1855. 
-Sil1:a Fen•a;.-D. c!e Souza L er.1a . , . 

« O bispo de S .. Paulo pedio a est.'\. camara 1\ 
concessã<> de certo numero de lotllrias pa ra a 
ed\ftcaç;1o de uma casa qn•! sen·iss~ p:~t·a um 
seminorio. 

" A commiss;i o de fazenda, attenta s ó.s infor· 
mac:ões que p•·est.ou o governo e a raziio de se 
hav~r da·lo eonsir:naçio) para semelhantes obra•. 
e finalmente 11 dcsistencia que fez o mesmo b ispo 
do seu petlido, é de pa•·ece!' que se indefira sua 
pretencilo. 

« Sala das commis~s. 22 do Agosto de 13;>;;. 
- Silt:a F~tn·a::.-D. de Souza Ledo. JJ 

« A commissilo de fazenda l!n tende que a in
clus ll representaçiio da a5$cmb\éa legis1ativa da 
pro,•incia elo Rio Grande do Norte, em que pede 
Ct'lnSij!naciio pa ra a construeçiio do pa1acio do 
goverrlo e d~ uma ponL!!, com ns inf" rmllÇões 
da das pelo g.wer no, deye ser r emettlda á com
missão de orçamento respectiva parn toma l-a em 
con sideração. · · . 

,, ::;,\la Jao; commiFsões, 22 de Agosto de 18~õ. 
-Silva Fe>·,·a:. -ll. de Sau::a Leao. " 

« A commissão de fazenda r equEr que &e p eção 
infm·mações ao go\·erno sobre a inclusa repre
sentação de José Gl'egor io dos Sllntos, vlgaric. 
da f•·eguez i~t J o S. F>'llncisco das Chall'a~ da vllla 
<la Bana do Rio Grande, da provinci!l ti•\ Bahia , 
em que pede uma consignação para a edificação 
de umn noYa matriz. . 

" Sala das commissões, 22 de Ago~to de 18;>5. 
-Sil!;cr F<!n·a::.-D. de Souza Li!lla. » 

" A GOulmlssão de fazenda, para EOder dar sell 
parecer sobre a incluso representaçao dn assem
bléa · legislativa da pro\·incia de Gol'az, em que 
pede que p.tsse para o dominio provmeial ll. e11sa 
em que o.ctualtnente eelebra .suas sessõe~. pre
cisa de infonnaçõ~s do goTerno, que requer so 
p eçà11 por intermedio do ministedo da fazenda. 

" Sala das commissões. 22 de Agosto de lS;;J . 
- Silra Fe,•ra::.-D. de &n~::a ütro. » 
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« A assembléa le~islativa da provineia do !ola

ranhilo peJe um suus idio p:>ra susteutaçi\o d., 
o.sylo de Santa The1-eza, e o privilt,gio de que 
&rozo\o tos apolices da divida provinchd de Min11s· 
Geracs. 

« Quanto ao segunilo, pedido, p~rece estar sa · 
. lis!eito com a providencoa tomada no projecto de 
lei do orçamento qu.~ aeaba de ser Vo)bdo. 

_" Quant•l ao primeiro pede e r~uer inform:.
~es no governo. 

• Sala tla.; commis,;ões, 2"2 de A:::osto de 18:>5. 
-Sill)á Fe1·ra.::.-D. de Sou.;a L eão, >> 

" A commis~iio de marinha e guena, tendo de 
interpôr parecer ácerca do •·eque1·imonL•l do mnjo o· 
graduado Antonio Joaquim de Ma~alhiles Castro, 
que po·etende pa~sar da :.!• class.; ·11.1 ostado·maior 
do ex~rcito para. o corpo de infantaria, requer 
QUe se OU<;a O :;;uverno. 

«Rio, 2 1 de Agosto de 185.~.-Pel'eira da Silva. 
-Sedra.- Góc.~ e Vasconcellos. » · 

lido igualmente o pnrP.cm· ua commisslto de 
stituição e podtres. 
A couuuissilo de C.Otlstl~uiçiio, a quem !oi pre-

e te a p ropusiçiio do s•mado altel\111111.1 a lei de 
19 de AgoJsto de 18t6, tendo-a examinado com a 
madureza que lhe fui possivel, pas;a. a exp.m.lct· 
franca, m:l:õ l'espcito,;am~Jil .;, como lhe e um pre, 
!> que pensa ácé•·ca dessa propo,;içiitJ , 
· « No meio ue ;·aria.; dispo~içõe-, tendentes em 
verd;tde a alterna· pa·eceitos da lei de 19 de Agost 11 
de ld!~, t..li~posiçüc; de pouco alcance, umas Lnl· 
ve?. uleis , outras poo·êm infundadas e at.é dam
uosas, cncel'l'll o pr .. j~cto duas idéas eulmiuan
tes, as quaes, constituindo a malt!ria cardia! da 
p•·oposiçãl.l do s~na<.lo, recla müo da caonara dos 
deputados o muls escrupuloso ~xame, poo·que 
imJ,lortão uma alteração pt·ofunda no systemn 
eleitoral do paiz, e por ventura sob apparcncias 
modcs1as de ref~.~ o·mas dn lei n·gulrunent:l.r das 
eleiçõe>, modi6cnç1.1e.s e oft',,nsas ti eonstit.uiç~o 
do· imperio. 

« N!io se dará a eommissão ao trnbalh > de 
e xamiuar uma por uma á< disposiçÕt'lS. do anen·tr 

. , ·ui to que ,;o contém no projcct•> subÍ'oetLido ao 
seu eotudo, porque lbe p 11rcce isso escusal o, o ~ 
a melltoo· p1·ova de que dispensiio atUL·ada dos· i 
o:;ussão eslu no s!!cnc1o que n mniot• porte dcl!ns I 
mea·ec~rão <lO senado uo; debates pro1~nf1adv$ c 

1 
luminosos a que o p1·ojecto deu occast:lu uu
quella cama ra. A commis:>ão, no que toca a tnes 
t.li~posições, dínl. sómcnte: to, que não lhe pa- J 

.Tece rund~tdo em justiça c demunstra:.la utilidade 

1 
publica o nugo\euto do numero d e deputndos que 
con~azra o i! 14 do n..t. lo, dando ás provincoas 
<to Rao de J'unt:irv e Sergipe mais dOU!! dcput<L· . 
tios, c mais um a do P iauhy , quando se se pro· · 
vas!e a necessid:~de •1e e,luvar o numer·o dos 
representantes da nação, muitas outrns provín
cias tcl"i:io d ir eito to.o . mesmo heneflelo: ~·. que 
a combinilçiio do $ 16, que tlesiina ti ns,;conblé& 
proviúclal dt\ Bahia -l2 membros, à de Minas -lO, 
A de Pel"!lambuco 39, a\ do S . Paulo Si, eLe., 
nfi)lura· se-lhe. em demazia arbitr<~o·in, visto que, 
.. aerifir-ando .a verdade dos factos a um conceito 
meramente a rtificia.l, afa~ta-se da r ega•nl.ln wnsti
t uiç•io, e a;aim ttà à Bahia, enja popuiiiÇiio reco
nhecidamente é muit<> menor que a de Minas, 

. mais oumer·osa r cprcsentnçllo provincial, de sort~ 
que a J>rr>"incia de Mi nas, que eontn na c,,_ 
mara tcmpomria 20 repreeentnn!As, e con;;eqncn
t.emente lo Dll v italiciu, ba de ter na assemblola 
provincial -lO representante.,, ao p118SO qu., a Bahia, 

· que manda ío camara dus deputad·~s 14, e ao se· 
n ado 7 rcpresentnnt~s, contará na assambléa 
Jlrovinci>tl t·a membros. 

j " QUJluto :\s i<1é.ts eapitaes do projccto, ellas r se contém nos ~§ lj• e 20 do primeiro nrtigtJ, 
f' consistem ern dividir ns provindas oio imp~rio 

em tn .. tos distric!Ós eleitomcs quantos fórem os 
s~us dcput!"tlos á ll:!isembléa gP.ral, e em prohi
lnr que sejão v,otad()s, S<'•b pena d P. sere m r epu
ta~os null~.~ _os voto;, para . mcmbl"os das assurri
ble:\S provonewcs, deputAdos ou senadore s nos 
collcgios cl~itoracs do; d i <trlct~s em que ex~;rce
r~m a utoridade "" j urisclicç.io, os pa·esidentes de 
prov:ineia o seus. secretaries, "S commandantes 
de 1\t"lnt\J! o :::•meraes em ehcf', os it)spec~ores 
d_o f11zenda geral e provincial, os chcfi)S de poli· 
c•a, os dt>lega,Jos e SIJbdele"a::los os juizes de 
d irllito e municipae~S. 0 

' 

« Ap1·ecialldo a meJida de diviclir ns proYincio.& 
em t .ont.,s t.li~t•·icto~ clcltoracs quantos íó•·em os 
seu;; deputados n assembl•' a geral, oecor n •m A. 
eorn"?issRo pnra nii:o con!!'id~ral-a lligua do as
sentrmento da ca mara, as razões que vai expór : 

" 1.• A eon,.tit uição determina expressamente 
tao·t . !lO) .9uc o~ representa~tes da uação e pro
,·mcra se;a•> ele1tos por cleJtorcs d., p1·ovincit1. 
Ora, o ttrtigo do pr clJecto '1UG di\· ido as provín
cias em dis,rictos elcitoraes, c:tJa um dos quaes 
d() unt depu tado SÓ111cnte, modifica em sua essen
cia a disposição tln ço~stituiçiio, !azcudo co'!1 q.ue 
os eleitores c n cle•~no, que <'•·no d 1 provmeta., 
se tornem propriamente do districtos, os '!naes, 
sendo parto clu um tod~ quo a constituiç;õo eh.una 
- provineia - , vem a fazer na vrvjccl.tda inuv
vnção o mesmo papel que a lei fundamental do 
esta do assignala n css~ to(l'l. E reduzidas as 
propor~.ões ·qt~e n constitttiçàrl, com hou polit1ca, 
traçou ús ('ÍI'cHmscripçõcs oleitOI"IH'"· é suppõr 
que a s eleições, que no sysLem:t do [Jrojcclo to,·
uào-s•1 nH~nos itnporb.utP,S, pr-)dl\7.;:io l"•!~tlt:\l.lOs 
a~otlogos :í. not':\ !óa·rn~ qote se lhes quer impri
mir. 

" 2.• Os círculos ..:lcitor aco do p o·llject•J. se t cD\ 
por íím (como .teve t er uma boa lei sobro est:l. 
material a liberdade do voto, a sinceridade da 
e:leiç;lO, não o co nseguit·{U) pot• cuo·t<>, a ntes pa
rece que vão pei.wa •· o ostn•lo de co usa» a qtte 
se pt·ocut·a ··~onedio; porquo se roe tunlmen te os 
votantes c eleito1·~s ccd"m ás influencias locncs, 
estas, pot· seu lado, tendo uc manter U111a . certa 
ha o·monia com os hl)men.,; lmp<'rt.ant.~s de outra;; 
loco !idades, e mais que tudo da cttpital da p ro· 
vinci:t, vi s to qRe só !JOI" s i n iio pouem f olzer n 
eleição, s :io por isso rn estno mcn s imperio~as 
c desabridas do qu e hllo do; ser d<-sdc o mo
mento em ··que, com a divisão dn prnvincia em 
districtos eleitornes, lh·crem eonseiencia de que 
nns sua.; miios est:l. a sorte dn d~icào·du r.~spectJvo 
districto e de sua v<>:ntade absolutnmcnte de1 ende 
o •·esulta lo clelln : a oppr<!ssi•o ~e''" auai~ into
lcravel, c o vexame do po,·o crusc. rá na rnzíio 
da efficou:ia que aJquirit·o:m com a nova ordem 
de cc•lsas I)Ssns iull uencias locac~, tlto pouco H
lustradas, como oo·iio dantll>; porém ng'<.•ra mais 
violentlu. porqu e sacodem o JUg., das a·eser\'a~ 
e c .. n tl!mpfuçõe:! que a n ecessidndc do at>tJio d·• • 
influencias ·~-straoh:L-< no SCll cio·eulo lhes impu
uhtl. A C<.llnlllissllo <Jnt.,ude que pequena~ cir
cum:scrlpções e1eitomos dando diminuto nllrn•·r·o 
do reprcs tJntr.nte.•, no systemn dn clclç·i•> clircctn, 
e derramadn pelo povo a lndiSJlcnsn\'cl illustrll· 
~:.1\o sito conscntauea .; á l!berdadc <10 \'uto . ma~ 
t..om'hem se persunde que os circulo>' prokcta<l<l>', 
eonsen ·n.da a elciç:lo inJü·ecta, e sem •liff'un<lir·>lQ 
c•IU\"etiÍI!nlemcntc n inslrueçilo p~lo pni7., t " udom 
a sutrocu a libeo·da.cle do \'Oto, dantlo sóu1~nte 
r.ov:l Corça c vigor a inftuencins menos h.'gitimas, 
por isso qnc, em geral, t ,•m me:uos cnpacidad.o 
c illust•·ação. 

~ 3.• A defesa dosc!rculos como meio:. de f;ocilit.a•· 
nn vci·iftt!açiio doa poder.~~ uma fiscnli~a~ii.o ri · 
goros.'l, que suppõ~-ae. difficil qu!lnd.o aff~ctll_ s i
multaneamente mwtos antcr esscs, n.uatns rcluçuc~. 
e pQdC dci~ar prJvincias populi)S:OS pri!adns ,J., 
repr~sünlatao, nau tmrecc a c•>mmhs:w u;a.tu 
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procedente; porquanto, se na -,;-~riftcaçi<?- dos ~· I aquelles indivíduos que, por seu mandato, se 
uc•·cs prcdomiua a circumspcc~ão e a •mparc1a· consid~ra--sem especialmenw representante:> das 
!idade tt:> tuaieria.s são Ui•l capazes de fner S• nt1r necos;;iilades loca.,s e incumbidos do seu es(Uilú 
•)S efr;it.os de su:t recLidiio e justiça contra gr~n- t e satisfaçiio. E de passagem dirá a cotnmissolo 
Jes povoa,ões como "onu·a insi~nificanws d•s- ·j qu~ a. idéa de, po1· ~~,,,;m dizer, localisar a re
.trictos· c se ú espirito de partido e quem occu~>_a present'-l~ão para m<:!ho r attender-se aos inte•·e;ses 
o.luga~ tla cunsctend"' e do Je\·er!.. então capn· i p~cu!iar(!s das localida<ks, não estA em harmonia. 
choso como sem.,r,• ~e mostra, tnn coudesc_en· 1 •:om o pcn~amcnto, que, com o fim de melhnrar 
dente ., mallcaye] .;crá em esqu~cer os dofe1tos : a administra~.ão da justiça, procllra remover para 
insana\·eis da elei~ão de um au1•go mundatlo ao l lllaior.-s ct·ntros d~ população a séde do tribunal 
seio da represen~o;ao nacionlll p•Jr 1pn _pequeno 1

1 

do jttry; em um caso llllega.-se a influencia ma-
distrido, quan<lo tntruta\•el e severo) seru~ ~on~ra lelica das n;,tnbilidado~ de aldêa, no outro essa. 
~llf'!>o:;tas nu!li<lades ~u eleiçi'ío _de uma pl'onn- influe !leia oonsidet·a-se benefica e consentan~a á 
c. ia, que }>ut· qualque1· c1rcnmstancta elegesse nd"Ver-

1 
ino.!ole tlo (·egimem representativa, de maneira 

"ano:; da llulitica predomin_?nte ~xcn.1plos ~e que os e>:torvos que ernbu1-ação o homem do povu 
nos,;a. histQJ'JB pnrlamenta.r nua faltao para coi- 1 Je faz~r justiça ~us seus pares não lhe contra-
roborar u assertu t\a commissão. l riào n~m de leve a libet·dade de \"ot.arl 

« 4.• Dividir~ pruvin~tus c1n circt\lo~ eldtomes « 7.• Os círculos applicados pelo projecto á 
como expcdícute. adequado a. fa~<)r er.trnr no. I''!· eleiç:io dos membros d~s !1-Ssembléa~: pro\·incia<s 
presentac.;•lu nac1•>11al e prtn•mcJal todas as opt- " dos dcputa.loJS, e nao >~ dos setlado•·es, pro-
niões existentes' noJ paiz, mesmD a que esta fora .

1 

t.luz•m un1a diffcren~o. e~scncinl na maneí1-a de 
do pode1·, iml'llrta aHtcs uma velleida.dc de etwn- faze1· as ct~i~ões dos r<~p•·esentantes da .. a.;ão e 
lheirismo polilico, do que um plii!'H' talhado. a l províncias, entretanto que a lei fundamental e:c-
conseguil' o _fim prop.•sto. C~Hn as causas" tnc•as prossam.,nte urdena ~lll diversqs artigo,; (t3 e í'3 

. de cuutpres~ao que co~lumaa actuar genthnente dtt CQnstituição, e ·I•· do acto addicional) que estas 
nas eleio;.õe~, nito é o ciJ:culo quem ha Je ~ar eleições s~ façã" da 111esma maneira. Se os cil."-
ao votante e an clei~>r n hbcrdad~ d!l que prec•s:• \ culo!': apnrão a eleiçã~ (l a tomâ<> livre e sjncera, 
para usar como qmz~r d,) seu dtl'clto: o re.pl· comn cumpre que seja a manifestação solcrnn~: 
radott"'() qnc com a creaçtiç .U.e. d!_:;tdctos et~ito- dn vontadtJ nacional, d<.>nde ''~UI npplill(J.l·o só-

. raes prct,;ndc-se off~re~er •1. opmmo .~.lu~ ~:;ü ;er mente aos dtptttados e não aos sePadore~ : ao" 
0111 mworm n:c pr ,.,ncHt, a mtet'\"<:nça•l •n<l"\'Icla deputados que, no tirn do curto período de quatro 
dus ageut•,s do poder ê Lastante pt\re inutilisal-o annos, pod.,m vultat· á. obscura condição da vida 
na muior pa•te dos caso~. !'azondo nâu só o uv· privad(l para n:1•J mais sahit·em della, so illuuirão 
putado como tl supplt;n~c Yisto que '10 systctna o PD''O e abusárão de· sua posi~ào, e não os se-
du pr•.jecto n maiul'ia que elege o pri!Jteiro dege nadares, que, umil v.,z eleitos, ad,luirem o pri· 
tam!)('lll o se~ttndo. E<ta 111ZãO ~m f>\\'Ol' d•JS vilegio de legislar durante o resto da·vida.? Se 
circulas é P '>Ís gen .. ros:• só em appa1·enéia, d' os ~i1·culos stio o.!nmnoGos á eleição dos sena-
mcsmo modo 'lUe a commissâo p"rcee, permit- dore-<, como não se hno de considerHr taes rela-
ta-se-lhe di?.el-~. ter seus lai~·.,s de madliave- tivamcnte á dos deputados? A verdade, nu eori-
Usmo essa outra que aconselha a divisão das ceiiQ ua cornmissão, é que os circulas, reduzindo 
vrovincias em circulas para amparar os interes· a csphcra da ele)cão, não a turnão nem J!ICDOS 

.ses naciona~s e o.< das peqw;nas t•rc,vincias contra r~nitatlá nem ma~.< moral, poro1ue a exper1enc~tt 
as aspiraçõe> f,xagera~as das deputaçl}ej eompa· dÔs seculos m .. st~·a que a cabala, as intrigas o 
ctas da~ g•·andes provinciasdo imp~rio. a coJTupç;\o tem tanto menos accesso, qu,mto é 

" 5.• O ene.>mi.) dos districtôS eleitoraes eotn m:tior 0 .. numero d~s indt-..iduos que .:onvéll\ 
põr os c.~ndidatos •'m co .. tacto com o ~l~itor, g:lJicíar ou constmnger, e que a sabedoria po-
pr~suppõe um equivoco> que c11mptc dissipar. Os Jiiica, que os nii:o tolerou na eleiçii:o dos sena-
_ca.ndidato~ hão de pór-se em cuntacto, LH\o de u:lres, se1·ia completa e coherente comsigo mesma, 
t talvez mesmo identificar-se, não com o~ eleitores se .i.;entasse delles a d•)S membros das as:s~mbléas 
J dos ci1·culos, mas com os do!nilladores d<t:; loca- provin~iaes e deputados. Adaptar definitivnmentc 

lidades dé que e,;:;es eleitores, em ~ral, são de- entre fl. eleição aos deputados e a dús s~nadores 
pendentes. Ora, esa~ contacto e a depe lldenci a em a IHlta vel differença de serem estes eleitos pelas 
que os csndidatolS tem de fi <:a~ dos potentadas províncias e aquolles· por fracções da$ . mesmas 
locaes (p,i:; a vontale e pl'eponderallci:t de taes pr.,vincias, é ferir a letra e o espirit<> da consti· 
infiuiJnc•a> Vdi com a refot·mot sul:Jil· ao seu zenith) tuiç1io, qu•l no modo de eleger una e outi'Os for-
rebaixarãõ a missão dos repl'~scntantes. fazendo-cs malmcnte mand>~. que não haja dilrtli'ença alguma. 
proceder menos no sentido e segundo os into- 8 "' , 1 - b 1 t d d d t t' 
reSSés de "m'~ opini:lo ou de um.- província, o I( .• .. ,a .~,a ta quas• a so u a e a os es n ts· 

1 d d d ticos sobre a popnlaQil:o do imp~i.>, vll a e~m-
que e sempre nob,·c e~ e\'a ''• o que de a.ccor· o míssii~. se niio cst4 em erro, um grande emb~1·aço 
com os intct·esses, e no intuito tle corr~spvndat' .

1 

t\ f:.culdado que 0 nrojecto concedo ao go''CI'lla 
ás esperanç.ns de iníluencias l >caes, que n :m d" .- - d · · d' 
sempre rnetlem a> suas a>piracões pela bitola das de realisnr uma ntsao as provmcras em Hl· 
conveniencins publictts: a bn.ixezn. e ndltla~ão, 

1 
trictus cleitura<>s, <:om a pressa qu~ parece exi· 

· · · d d gir-se, e ao mesmo tempo com a jgualclllde que tmpratl~R\'els quan o se trah eom um g•·an o 
1
. 11 P!'Oposiçiio d.o S•~nado reeommen!ia, c se faz 

partido ou com uma pruvincia, póde insinu.o.r-M . indispens"-\'cl. 
na cxccuç:1o de um mandsto, deviJo .o.os esíor- 1 
ços e vout.a!l.e de índividualiJaU.es preponderantes · « As incomputibilitlades, decretadas pelo ~ 20 
em certqs e determinados circulo-<, do primeiro artigo !lo projecto, incorrem, con-

" 6.~ A virtude att•ibuida aos eircnlos de fur- forme o humiltle juizo da eommissão, na censlln\ 
neccr repres~ntaçõe.s da;; necessid~tdP.s locaes que de inconstitucionaes e absollll.a.mente ineffie~U:~ • 

. se app1iqttem a estudar os meios U.e salisfazel·as, " Inoonstituciúnri~s são ellaa, ao que pnr€ee, 

l 
niio ne:.:a. (l co11Hnissão qho. os cirr.ulos a p.,ssuiio; . mesmo u>l. opinião dos seus tnais c~trenuos d<J
mas niss<> mesmo descobre ~ eommissão um fcnsot·es, desde que recuárão, com receio de efren
motivo pun<let·o:·so pa1 a n:lo serem cll~s a<lopta- I der 11. eonstiLuiçào, ante a idêa de prohibir 

I dos. O c,tl)da e discus;ão dus inicresses locacs absolutnmente que recebessem votos el)l qualque1· 
e peculiares das pro\"incias tocao ás camatas dos 

1 
pa;-te do imperio para ruemt>ros das as~embléa~ 

1istrict.os e nssmnbleas p~o\·ineiaes, segundo a provin..::iaes, dP.putados ou senadores us empre-
constituição do e~tado ; os interessas gera&s da gol. dos a que se roi"~re o § 20 d<) proj.:>cto: por 
nação são reserçados á assemblea geral. e pa- j quanto se· a lei fundaro('ntal veda a cxc!!lo:iào 
l'cce não Sôriào m; mais lltoprios para discutil-os total, t..tmbem não tolera a parcial. 
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c Em verdade, ·o ~rt. 95 da eonstituiçllo diz: 
<c ÚS. d.illdiioS brs..;i\eiN~ em qualquer parte que 

eJUstilo si o elegíveis 'em cada di.st,·icto eleitoral 
par>~. deputados ou senadores, ahlJa quando ahi 
ni\o sejiio nascidos, resideu~s ou dOolicHi&.d<>s.» 

. " Se esse artigo da constituição, com os ante
.:aoro;s, de que elle é um complem~nto, oppõe-se 
á d!Spüsiçãv . ~ue inhibisse ~bsoluta.lllente. o ~i· 
dadA•). b_raz. 1letrv que foose presulonte dt' provmcaa, 
seeretano, eommanJante de armas, inspector uc 
thcsou•·aria, chefe de policia, do!l.J;:;<uo, subdelt
gado, juiz uc direito, etc. , etc., de ser vvtauo 
ea. qualquer parte para membro das ass.:mbléas 
provinciae.-s, deputados ou St<uadores, -t.ambem c•Jn· 
demc1a fonualmenoo o§ 20 do proj~cto em questão, 
pois que o art. 9õ da constttuação q11er que o 
cidad tlo seja. eligivel em cada dist1·i<:"to eleito,·al 
para d_~putados ou. senadores, e o ~ ·10 do vroj~ctn 
e;tabe:léce que certos cidudãos b razileiros (em
pr,gados publicos ) niio s .. jão eli~ivois em cada 

_districto eleitcrat, ma.s sómente na'luelles dis· 
triet •)S em que niio exercer<lm a11toriJade ou 
juris licçii.o . · 

« No text~ constitucional não ha ambil!uhlaú~ 
alguma, clle diz de -modo a exchlit· to)<ln duvida. 

« O cidadão br.aziloir-o .i elegi vel p:ua doll_ulai.LQ 
ou ,;enador em cada distdcto eleJt.oral.» Entro· 
tanto ..> ~ 2-J d ll projocto do St'n"do u ,-elurll : 
" em cad" <listricto, uiio ; só naquulles onde, ''"nJo 
tmp•·egado de tal ,,u tal ot·dem, mio <':>:t:<'Çó\ :tuta
•·iduue ou j ul'isü i~.to. 

cc A pln·ase do artigo da constituição incuka 
que nn distt·icto eleitoral do unsciluento, t•esi
dencia on domicilio do cidadão, e a sua e!e~;i
bilidade mais ÍITCCU>aVe\, Se e po~~j vel, dO ljUO 
em qualquel· outro districto. Entret,\ootv é uus 
distri<:tos de resldencia, uouucillo,. e pol· yen t ur11 
até de nascimento qne o p1·ojecto declm·n inoiC· 
gi v eis o~ ciua,liios lll·azileirus cnnstituic.los nos 
cargos apontados em o ~ 20. 

" Onde pó.:!c baseilr·Se tt1l di~liueç!L)? Em que 
s e f clnda essa intcrpt·eta~:1o? l:Ic o cn;;o em q11e 
us . jurisconsultos dizem: maledicta int<.<>-p>·etatio 
quo: conodH vi.sce>·a t~!ie. 

" A incmcacia. das incompatibilidades, dll . que 
se trat-a. é manifesta, e tál t]lle a:> torna p111·n
mente nominaes. A po·ohibição d~ recebere m cs 
emp,.egados, a que se applic:1o essa.; in com pá
tiuíla<les, votos nos clistl"icto.< em ql.le exerco.m 
autoridade uu jurisdiccão; funda·so segunJo os 
sustentadol'es d~ pensamento que a commisslo 
vm aprecia na necessidade de oppôr uma b31'
reira ú ambh;iio dos emprc~ados de certa orJem, 
qun nã1.1 duvidão servh·se da inf!uench <los· seus 
cargos para se fazerem eleger deputados ou s~na· 
dores. Ora, da,\a essa idea do cnracter e d1.\ am
bição dos funcciouarios, que o projecto deseja 
reprimir, como esperar que elles recuem ant•l o 
lllano de uma transacçã.o, protegendo cada um 
no seu districto a eanJidatura -do outro? E nem 
se diga que a eabala terá menos efficacia pot· 
correr por conta alheia, Yisto como, uma vez 
t-mpenhada e compromettida á pnl1wra em favor 
de amigos que· r eciprocamente se obrigf\r,lo a 
iguaes osrorço!l, ter·Sil-hR. pol" desdouro e falta <le 
carReter o menol· arrefecimento na luta ent 1111e 
se plcteia a sorte . de eleição, embora alh>!ht: 
o pretendente nest<~ CBSC) procede com mnis des
embaraço, porque oão pedindo direcl.àmcnte pat·a 
si julga salva a sua modesLia. 

« Ineff.:caze!Í ainda mais serão as incompatibi
lidades em questão se, como esti\o no p•·ojecto, 
forem desacompanhadas de eert.as clausulas pro
prias a fu~r eviLar granJes abusos. Se os c•n
pregaàos, q11e o projoeto tem em -ç-istas, abusand.:> 
ae &Uil$ funcções, prepararem o terrcn.. para te· 
1·em certo o triumpho nas urnns, e na; Y~speras 
da e\eicão pedirem demissão, 011 rorem reriwvidos 
de maneira que nio e:terção durante a quadra 

el!'!itoral aut.orida!U ou jut·is:lic!:fio 'uos seus di·s- · 
tnctlls, e niio cstarã11, á "is ta: do tnodo porque 
se exprime o projecto, no CIASO de i.ograr o seu 
reprov:\do intenLo, iHudíndo assim compl•,tamente 
a lei? 

" A legíslaçiio !canceza, em conjo\netura ana
l~ga, tomou e:1:pr~ssa c ter:ninantJI))ente a pru
v•ilencia de ved:tr que os funccional'ios, 6 mczes 
ainda depoi~ de cessarem suas runeoões , pudessem 
receber votos nos dlstrictos em •tne as ho uvnssem 
e:oc.ercido. 

« Ant ·~s de concluir·, a oommisslio não jul"a 
fóra tle propasito chnrn!\r a alttm~ão da c.arna'i-a 
s obr,, a maioria com que o projceto passou no 
senado. E<;sa mniori~ toi npBn••S, se não estll em 
e<'N ~ commíss:to, de a votos, e n que ficar{l ella 
reJuz~tlu, al>atendo·se os dos m ,~mur~;~s da adrni
nia~rn~ão ,;uperi\lr, que têm assento uaqu~lla ea
mara? 

" Não ó isto um nrg1nncnto q ue a cou•nlissiio 
invoque: é apenas nm apoin ou uma. escusa p :1.;·a 
a sua h~sitaç,iv eM julg:.lr \".;c\amad~ com ur
gencia pebd 11eecssiúades do estado llS 1i1eüidas 
que encerra a pruposiç:io sujeita ao seu exame, 
ao meno5 na fõrma c termo,; em que e .>t1o con· 
signadltS na mesma proposiç:lo. Anima·la ~om o 
ex~mpl > dado J><•r uma granrle pMte dos membrns 
do senado, a. commissão de c•>n,tiluiçào ousa dizer 
que a pedra das innovações, an·emcss.nda das 
:<~tums dt\ ~amara viha.l:ci::t, l;n de fn:z:-=.- ao paiz. 
amm~nso mal. 

" s~ a a,lministraç~o das pr(t\"inchs. ~P, os in
tel·esses da ftlZcnda publica, O>' da pulic.:ia, da 
adm inL.J.ração da justiça, etc., r ecl::t111 \Q m··diJa.s 
emcazes no sentido u~ anedar das funcções le· 
gi!;l:Jti\•as os ciuaJ.ãos que se cmp•·egJ.o n~>scs, 

. e tah·ez em outros ro\mos do ·SeiTiço n::u:ionn\ ; 
· se <1 systen1a eleit•>J'nl carece de p rofu nda a!Le 

raç,lO, tu.Jo isso ije [aça, mas do lllO<lo a -nii.O 
illudit'·5C a. iotençi\o· das leis, s .:mprü obsorvan· 
do·~;e a constit-Ui\:ão, · q11e, pre\'endo, como devia, 
o adio.nt.'\u\cnt<1 do pl\iz, e as \lXigencias d~ fu
tllraS noee;;sida.cles, por ven tu t·n nao acarttelad<ls 
em suns di~posi~ões, determinou n maueira pra
tica ,te con.serva.r.sc constantemente em h >'lrmonia. 
com a cr,scente civilisação do estado, em ordom 
a qu~ nem a estabilidade que cll<.~ julga in<tis
penS1\vcl pt·cjudicasse o progr(!SSO, n em este a. 
estabilidade. 

" São e;tas as reflexões, inC()tnpletas se1n du
vida e rn,tl co~rdcnndas, que a commíssiio de 
constltuiç:'io, CI_U.e deve d~ dar sobre o proj~cto o 
seu voto em tao c;,urto peliodo de rempo, cumo 
não é estranba A carnara, póde form ular . 

« Ella uão indica em.cn:lM nent um plano em 
sub~tituição ao do pr·ojecro , porqne par& isso 
. fô :·à~lha (>redso mo.ls eseaço do que o quo se lhe 
deu; o p~nsa. que t&l na,l foi m•srno ->l. ta r efa de 
que a incumbira a ca.mara. . 

" Dech~ranuo·a~ assim contra n _proposiçã-o do 
senado 11 commiss;lo de C<'n<tíl.tllçiio, toelavil\, 
persnadlde. de que os üebates ,,tf~rE!i;erá.õ <n:casiilo 
opportuna de mais pro~uud&tncnte orallr.r·., e a 
mat~ria da mesma prvposiç;i.,, e de pronunciar·se 
a camat·ll com a pmdencia e sal>edol'ia quo liae 
s:1o pr<•priA.•, é de parec~,., 

" Q11e a pr ... posiç~o do sen11do s c',jn submctt:da 
ã discns-s:to da cnmara.. . 

« Pnço da eamRra, ~1 de Agosto de 1~. -
Zachm-ias de Góes e Vas~.:o,tcellos.-J. l.f.Figuei'-a 
d~ Mello.-J>iogo Teim•·a de Macedo. » 

VROJECTO VrXDO DO ~E~ADO A QtiE SE R.En:IU! O 
:Pi>llECElt SUPRA. 

« A. assembléa ~eral legislativa rCSQlve: 
" Att. t.o A. lei d~ 19. d~ A~osto .?e 18M3 scd 

observada com a~ segu•ntes n1tcraco~s: 
« ~ 1.o Os lllembros das juntas de qualificação 
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e os Jas m~sas ·hs a"-~ ·H•\)l.~ns paroehiaes, I)UO ,-aJ.as a" formalidades indicadas no SI ão, proc•l· 
wm- ue ser tirad~s cl'o:ntr<l os :eleito•·cs e sup . de1·hõ h olleição na fõ•·mn do mesm•> parngrapll••, 
p1entes conforme a di•posiçã<> dn art. SO e s~- devendo porem a ccdula de cada d citM cont.Jr 
guimes da dita lei, ser:.1" cleiws, dou.~ pelos dous nomes, um para deputado e outro> para 
t-efcrldos eleitore$, e n ,t sua falta P" hls pessoas snpplcnte! sem que se fa-;a essa Jesig11ação. 
designadas no art. W, e dou~ pelos suppll•ntcs, « Rccol1idos, contados ':1 aparados os voto:! se 
<J. na sua falta pelas pesssas designadas pelo lavrará a acta que serA no mesmo neto tran· 
art ·12, podenrlo <1S votos r~cahir em qunesqner cript;l. no livro das notas do tab~lli~o do. lugar 
cidadão,; Ja pa•·ochia, que t"nhão as q ualidadea é ;~ssi~natln pela mesa· e eleitores que o quize· 
para eleitm·. · Nm, scudo obrigado •> dito tabcllilio t\ dar log.> 

'' Si ~-~ .-\ dci~<'ro dos sccr.:tllrio~ c cscr•ltado· t•·n sl•tdo a 'lltem o requerer. D .;sta nela conti-
r~ f'< •lO> colleg1os deito,·aes co!!tinuará a se•· fdla nuan\õ a set· exh·ahidas as tres cópias de qua 
vor escrutiuio secrct ' • votando p<Hêm cada elei- trata o art. 79 da lei, sendo porém r emetlida a 
tor em dous només sóment•!. ::iet·:lo secretarios cam11r:\ munic:pal da cabeça. do districto a que-
os d<>U' mais ..-.. tados, c escrutadores os dous e1·n destinada a da capital da província. 
i.mmed;ato-s em ,·utos. « Si 11. A remessa das netas nuuca deiica•·{\ do: 

«"Si ;J.o As pro,·h•dns <lo imperio senit.l di\'i· set· f~ittl pelo correio .tentr o dD prazo c com 
did'"' em tamo~ <.li,.trictos tllcitoracs •lu<~ntos to~tla,; as form~tlidadf)S pre;;eript.as no art. ·79 da 
forem os seus d~put.«los ó. asscmblca gtlr:tl. lei, ainda qu.mdo po1· dupliC•tta hajão de chegar 

« Si !.0 A p.-in1cira JiYisào sen\ fd~ pelo g<>· l'nrticulnrmentc ao sen destino. 
verno, ouvidos tlS preshtentcs dn.s províncias e « ~ 1~ . Trinta dias depois rJo marcado p1u-a a 
s6 por lei poclerá Sl'r alkra,Jn. Na dtvisãJ gual'· clei~llo :1. camara municipal da cal>eça do dis · 
da\-a () ~ov.:rno a ; St!guintes bases: tricto, rcunid;\ com os elcitor~s do resp~ctivo 

" t.• As f<egllczins J e que Sil compnze1• cada colltt,::io qno se1iio convoc.~dos, fao'á com elles lt 
dlstr lcto eleit<~rn!, set'ii.o reunidas entre si sem npuraçiit.l procedendo na. fórma dos am. 85, Sti 
interrupçao. . e Si dtl lei. 

" 2.• O s diffçrc nt.Js districtos eleit.oraes de c~tda ft O cidadão que reunir maior ia de voto!S s n á 
prt.lvincla seJ·;io dcsignadns por numero,; ordinnes ctcclarado llepnt.ado, c supplente o sca immediato, 
e iguoes , quanto f•\r possiY~I, em populnçiio de a inda que só tunhão maluriu t•c latlva. Os diplo· 
pessons livres. mas sel':\o expedidos pela Cllmara municipal na 

" ~ :;, o O gonrno designarA parn cabeça ue fl>rma do art. ~ da lei. 
cada •listt·ícto cleitoml a cidad~ .,11 villa mais « Sl 13. O cidadão qu~ fór e leito dcpuh.Jo pot• 
c• ·ntral. onde Stl reunir,\<) <'m 11m só collcgiu no m :lis de um di;;tricto ten\ opç:lo do district o, 
dia mnl'cndo pam a ek·k•in dos d eputados ú as· qne quizer representar, e será substituído pt:lo 
semlllé•L ge1·a1, ·~ no colificio, ')Ue o (:t.lVerno rc~pectivo supplente, o nu falta deste proced~•·· 
tnmlle•tl tl.,sign:w, to.los os eleitores do d1stricto; se·h•L a nova eleiçã..,. A upçüo s en\ feita •leutro 
,, dllpo:s Jo ol.»cr>'ndas as fvrmnlida.des pm'a or· d<! tres dias d,:poi~ da verificação do~ poderes: 
ganisnçi'\,, .to collcgio c as mnis de quo trata 0 c n>i. fa1ttl dclla a prefercncia se t•cgulnrt\ pelas 
t:lpitulo ly do titulo-i$• (la ld, procede n\õ iÍ. ele i· disp<•siçõe,; do art. 12-i da lei. 
çilo de um doputa,lc, votando cada eleitor por " $ l-i. As pt·ovincias do Rio etc Janeh·o ~ 
cedula 11iio as$igna<la, c cscripta em pap-:l lt.lr· Sergtpe tlur.'io mnid dous deputa.lt.ls e ma is um 
necido pela me~a. Recolhidos os Yolos e m cs· a ..r., Piauhy. · · 
crntinio secreto, c(Jutados e apurado" , fi~~r<t " ~ l i\ .11,. elei.;ilo dos membms tlns as,;nmbl t!as 
eleit •J deputado o cid~diio 'JUe -obtiver mai()l'i:\ provmcines serã. tambem feita po1· district.os, g uar· 
absoluta d e votos. •lttndn-ae n .-espeito cl.ella as m esmas regras esta-

« ~ G.• Se nlngucm J>ôti>e•· maioria absoluta dJ t>elccioltlS p!lm. a cleiçfu> dos deput:1dos, e alte-
votos, prooeder-s<:·ha immetliatamente a segundo rando-so o ..ett num~ro da maneim declurntltl 
.:scrutinio, votando- cada · eleitor unicnm.:nt.o1 em '"' pnrag rapho seguinte : 
um d.•s quatro cidadii.os mais voi.a·los no pri· « § w. A ~sembléa provincial da Bahia terá 
mnil'O e.;c•·utinio. Se ·ainda no segunJo cscratinio .J;t membros, n t res po1· disLricto ; a de MiDM 
ninguem obtiver mlliori:t absoluta de votos, pro· Gem e'< -1.0, a· dous por districto ; a de Pernam· 
eedr.r-5<!-ha innnctlintamente a terceiro, YoUindo bueo :39, a tt·es por districto ; a de S. P<\ulo &;, 
end;l e l ~i tor unicamente em um dos dons cida- "quatro P•' l" d istricto ; a dn Rio de Janeiró tnn· 
düos mais ·Yota.ofe;;, no segundo escrutínio, c fi. tos q 11nn tos d~t-em o~ seus -diatrictos, á t•az 10 
.:ará eleito deputado o que obt iver maiori:í n~so- de c1nco, exceptuados o distrieto "li districtos 
luta de ·votos. Nn casu de empnte decidirá a uã córt() c seu município ; a do Ceará ~:!, R 
s•>rte, e aquelle contra · quem ella decidil· ~crá. t]U&.tro por d istrieto : as de S. Pedro e Mara· 
decl&l"ll<lo supplente. nhiio ao, a cinco por districto ; A do ParA 3ll, 

« ~ 7.• Fórn do caso da ultinm pnrt!! do para· n 10 por . districto : ns das Ala~õas o Parahyba 
!(T&pho &llt.ecedentc, finda R. elciç~o da deputa- :;O, a seiA p :•r uistricto ; R de Sergipe ~ 1, A lh!i" 
du$, proceuél'"S'~ ·lHI {l elciç:io de um supplontc, por distl'ic<o ; tl de Pin-uby 2!, a oito por dis-
obsef\'~IJdo·se n rcspcit<? delta o mesmo que fica trieto; as de Goynz, Rio Grande dn ~ort.l P. Mato· 
det~rm1m1do para o de1ção d!l d~put:1dos. GroSriO 2~. A 11 por •liatrict() ; as de l:l11ntn c,,. 

n ~ S.• Tonto parn o deputado, como pam ·o tharin~t, Es1 rito :santo, Amazonas c Puronà, 00. 
suppl~ntc, ~e1·1·iri (]., diploma nma cópta authtln· " § 17. Nos p!•ovincil\~ qu~ tiverem um só dil• 
t!ca dtl 1\<.:tll , tli~p•Jnsarta .n r omessa ~a cópia deR· tric~o eleitoral, o governo Jividir~ pelos eolle· 
tln •u~n t\ •'m~·u·a da cnp1tfll pda dtsposiç!io di> gios do mesmo dislrieto o numero do>1 membros, 
m·t. t!l .Ja I~•· a,, que r~compuzcr a asa~mbléa. pr•Jvrocial, e le-

" § !).• O J;!<.ti'>!I"M, niio obstant~ a regra esta· gendv cnua oollcgio o nL\mero sbm~:ntc dos qtlc 
helcetda no Si ~·· , poder:!. subdividir em mnls ue · • houver de dar. 
um coll~g•o •Js Jistrictos em que l?ela dis$e1ni· I " Si 18. Os J istrietos 011 subdivisões do dia· 
uao;:lo da p .. puh~ç·i•• foir muít.1 tli~c•l :1 .reunii\t) 1· t•·icto, •l;:tc der.,m aw quatro membros ÍL assem· 
de tüJo~ os t!lc:tot-.!6 ym u!n sv cvtlt!glo, evm I bléo provine:al, dariW doas sup;>lt.!ntes : os ·que : 
tanto 'l!te nune.t . a •l~st.'lnct<l do lu~>ll" e•n q 1\e derem. 5 até 15 m_ ombro:~ dal'iio tres supplentcs ; 
ae reumr " co~leg111 S"Ja. ml!nar 4 c.:-tnnta legullil os que d~rem 7 até t;, darãc. quaLro suppl<:otes, 
de sua extrcnudndc. . . . . e a-<siut por dianw. 

" § LO. Quan•lo o d1stnct·> taver mats de um . 
co' l• g~, r~unidos o,; clcitor~s em cada um dclles I « $ 19. Ftc& revogado o art. 1 Lt da lei. 
nus cd1ficlo~ desi~naws pelo :;o\-et•no, ~ e obse1·· « $ 20. Os p!·esidcntcs d e p r.wincia, e seus 
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secre t.õlr ios. u:; CC•nlm:lnUantcs Je arm:.u, e g-!n<!· 
1·ncs em chcf<', os inspccton•s d:\ f:ucntla gcn1l c 
provinci,\l, <' S chefes o.lc policia , os llel<'gados ,, Ent ra em I• discus:;:1o o !lr<•j ecto 1!. r~'l deste 
subJE-legndos, os j uizes de d ireito c nmnicípacs, na nv, que a m.orisa o govcrn<> n t.m.,-ar mf.o õcs 
n ão podeniõ ser vota <los para membros d!U! as sem- 111eios conveni<:ntes, e a celebrar qtt:ICSI)IH:r con-
bléas províncine;, d <>putados on senndores nos tractos ou distrac~'S(!IW f,;rl\m nccessnrio~ para se-
collc.>gios clcitora es dos dislrictos, om que eMt·- gu~anç~ ou e mbolso dadivi~la contrabidn por J on-
cerem nutoridadc ou jurisdicçiio. Os vo tos que qu~m D w ;;o llartley , propn ctnrio da fa l>rica dos 
1·t>cahírcm em tacs empregados setito •·cput.nuos kc1dos uc ulgouüo chnma<Ja S. Pedro de Alcan tara, 
nullos. para com a fazenda plll>lica. 

" Art. 2.• Ficii<> •·cvo~adns louns ns disposi- O Sn. F. OcT.W!.,._,o rcrru<: r (lttc o p•·ojocto to-
çõcs em contrat·io- nlta uma só discussão. 

" Paço do sena do, em 1G de A:::osto de 185f>.7 Este rcQUCt·imcnto õ n ·j<:!i:lclll . 
.1\fanoel Io•wr.io Caoolca.1ti de Lacc;-d~, pre,;t- Continún n discns s1io d () projccto. Não havcn,Jo 
dent<) .-Jos<i ela Sih;a }.la {i·a. 1• sccretru·to.-Jfa· I <Jucm P•!<;a a pala\T:t, puc·sc n \"otos, c é ap
?tOel dos San tO!! "\Im·tim V a !lasques , 2• secr< hrio.n . . p rovado. 

o ~r. Paulo. C<>ndl<lo , 1• sccrctfJTÍO (pela j 
ordem): - Com o mesmo intuito quo tive quan•lo • 

. f . ,\ fiz um rcquerime_nto n~ occnsli"IO em que . '" 
apresentado o proJecto v1ndo do senado rd:\tlY:l
mentc il mntcria d ~ que tt·,,ü l. o p arecer que acaba 
de s er lido, fn~o agorn um outro requerimento 
para q n~ ~st~ parecer seja Impresso, ntlm de ~s
dnr~cc L" n discuss:lo do projccto. Como a mesa 
por si ni\o pôde mnndar imprimi!-, pois qne isso 
lhe é vcdndo, req ttdro <Sta impresSilo. (,lpo ·iados.;. 

o S.:-. X~ibciro de .;'\.ndru d n (pela or
.Icnl ) :- Dc,;ejo 'aber se os par eceres importantes 
não eostu milo ser impressos no Jo>"<UI! que con
t"~actou a publicaçfio dos nossos t rnbalh•lS. 

O Sr.. PnESIDE);TI!: :-Pelo c·)ntrnçto o c.>mprc
sa~·io é obrigado n imprimir no seu Jonw! todos 
ilS p areceres. 

O Sn. R muno DE A:mn.tnA :-Neste caso, sendo 
o parecer de quo se trata ímpr~sso M JrJl:nal de 
amunlui, pnrecc-me desnccessano o rcqu~rnnento 

.• do nob• c Sr. 1• sec•·etario. (N<io apGiados c <rl
gwrs ap a1·tcs.) 

Se se que1· fnllnr alto, declar o q 110 ninguem 
fallnrá mnis alto do que eu. 
ALGI-~S Sns. DEJ>cT~nos :- ~:to se tnngur.. 
0 Sn, R IBEIRO DE AliDltAD.~: - Não m e zango; 

· JnR.S estou com n palavra, c. quer o cmittir n mi
nha opinilio sob1·c o re.:)uerimento do n obt·c :5r. 
1• secretario. 

·So pbr ~·enturn o par~ccr nfio tivesse d e ser 
improsso no Jm·'llal que publicn os n~ssos de
bates, seria cu o primeiro n votnr por e~se l·e
querimcnto ; mas tendo Je ser impresso nhi, 
como n mesn ao:ubn do informar, l1ci de votar 
contrn. 

Foi pnro. fnr.er c;;ta declat·nção que pecli a pa
lnvre. !Xllll ordem : cstã:J satisCcitQs os meus desejo. 

Posto n votos o requerimento, ó approvndo. 
O Sa. Gollt>S EJDEJno {pela ordem I;-Desej o, 

Sr. presidenlc, s er informado :;e Y . Ex. pretendo 
dar para a ordem do dia o projecto sem que o 
parecer S<>ja lmpt·cssn o distl"ibuido. . 

O Sn. Pn-esl!)m~Te: - Niio, ser,llor ; hei de dol-o t 
quando o parecer estiver impresso o distribuído; 

O Sn. Gom:s Utnr;:tno:- Es tou satisf~ito. ! 
ORD.OI DO DIA ' I 

DlSPE.'~S.\ J.>E J,~IS D E AllORTlS.\1;-Ão 

PJ.·occde-se ü votaç;lo d!U! emend:ts, cuja discussão 
ficAra encerrada na sessão anterior, ao projeeto 
u. UO de 1853, que dispens:.. as leis de amor
tização. em favor da irmandade de Nossa Senhora 
do Rosario da freguelia de Santo Antã~, da pro
,·Jncla de Pernambuco. São :tpprovndas. 

E; depois adaptado o 
oeommissão d e r edacção. 

T Q)JI) -b 

projecto, c remettido :'t. 

J'.\G.n.tK-"'1."0 DE 1"1:J0:3.\S 

Entr•t em 1• discnssiio o projc cro n. :l i tlc IS3V, 
qno autorisa o goYerno a pngur a J osé .:\Ia rt ius 
Vieira a quantia !lc 1:\iOUS em que Cõra a fazenda 
n::tci onnl comlemnada p or moth·o do in justo npre
samc-nto fd to ao brigne O>··i c, t-c , po1· lot·u C()-
c!Jranc, na t•roviuci:~ do Marnnhrio. · 

o S r. X·Ionriqucs: - S 1' . · presidente, 11•\ 
sessito do anno passado se discutio e votou nest:l 
cnsn um credito ao goYerno, muorisando-o a pa
~;ar ao mrt1·qucz do Maranlü:io o \"alor de diil"c
r c ntcs pre>ns feitas na J>rOYincia daquclle nome, 
c n ão me r ecordo se entre essas pr~S36 está a 
uc q tt<l t rata a l"csoltu:.::io. Se ncllas se nclla com
lll"Chcudidn teremos uma dn plicaia de pagamento 
com que não posso con for mar-me: dcsej n·tia por 
tnnto r1ue a nobrJ cornmiss•io de fnzend:t, quJ 
tc v<J de exa minar c.>ssc p1·ocesso, dissesse alguma 
consn n respeito. . 

E ' quanto tcnbo .a <lizer,_ o n a ola a obj cctar con
tra n pr ctcnç<to , ·pois que cxumloei esso pro· 

•CCSSO. 

o St·- For:r::.z :- O nobro <lepntado pareee 
qu e desejn snber se acao;o a mnteria .icste p rojcct-) 
mi o foi con&idcrada no credito concedido a o mar
quez do !l!a \·anhão . .. 

O Sn. IJE.--; RIQú"ES : -Apoiado; ú isso mesn1o. 
O Sn. F EnttAz : - En posso afinncar ao nobt·e 

deputado q<le não estú. incluído. O Sr. mini5tro 
da marinho , hoje de estra ngeiros, ueclarou cn
t:'io que isto devia fazer parte <lo ptojecto sepa
rado. 
~üo sei vcrdaMiramente n fundnmen oo da ma

teria do projecto; mas <levo ler ó. camara um do
cumento <JUe servi o de base a um decreto de-lS.'U, 
em con:;eqnencia do qual_ o marqucz do M!)ranhV:o 
e n esqundr a de .. s eu commando te>e ou ·tem d1-
reito a r eceber o prodncto das . m~smas· p~esas 
jnlg_adas m ás . Esse decreto~ em · pho\o~pbta, e 
tirnào do original do pnilho de Sua Magestade 
o Sr. D. Pedr o I, acompanh o. os pap!<is de Jord 
Cocbrnne. 

Quando lord CQchrane recusou accitnr uma 
eommissiio · 1.1e lhe dava o ~ovcrno. a pretexto do 
que os tribúnaes do paiz nno tinhiio julgado boa:> 
presas ns quo nn. sua opinião dcvii\o assiru s~r 
Julgadas, exigia algllmas provli.lcncillB, _e eu~rt? 
foi-lhe concedido o decreto do 182-1, CUJO or•s:•
Dill !>!Ira nns JUitoa do mesmo mnrt1u ez do :Ma
rnnhdo o é da lctr11 do fundador <lo imperio. 
Eis a ~o pia photogrnphica desse decreto: 

" O governo estA prompto a p:tgar á_ ~quadra 
o valor dns _presas que I or.em c que JU. tenhão 
sido julgadas mt\s, estab elecidO csso Yalor por ar
bitras de ambas a s part-es contmctantes, e· pagar 
aos proprietarios as perdas ~ dnmnos. Que :no 
numero destas presas não entr~ a fragata Im 
perat>-i: por ser contra uma lCl c~pre ssa, mas 
que o gbTcrno em remunern~lio do s eu ap~esa-

% 
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r.·~:::!li~"l J:n·ú. l!h l n:~Ji;t 1+:lili ·n:~~ tj .~~l ~ L~u·::;:,\11'·• pa
!·lico !l qn:1•1tia tl-~ -ltl: trr~ :h\=-> apl'•\:':l lur.•3. t .. \tttl 
1.:s.tn.s. prt"~sas j{l. f,,r.i,) jnlg-,\J~lS n1:"t~ p ·~1o;.n. j :·, 
ilnmc-·J~:ltanlt.!Ht:.! ~ _·l' pag-A:-:. Qae (·~tu ~1ju:-:.!~~ :O::l~ 
c•!J.tt~tHlc c-~nl ns tüm:-tJa::o~.:lt'~ hojl! L:! tle l·~vn~u::: ! · d, 
(; (!\tC par:~ (!•Je d:1,JlÜ <'lll cli!illk' ~ jalg-lll'lll <;Olll 
1~1ais pL·omj.lt;(hlt) :1:; qlH: Sú f\1l\. ;ll .. faze:tdl'l, v 
l-!- ._:-.y.·rno ')_uant·1 ant~~ '\"~H ii·:ll~H" ·lC laZ•.·r ntn 1'12-
t..:nln.nwuto pl'tJYj~nri,J QUC lÍL'1) lOtl•) .;; HS. c'l:lp~~('\ · 
lho;-; qnc b~ no :ltllig·\). )) 

. ·- : ~ . ·~ ..... .-· .. ~- -- ._ , . ...... _.,.., ............... .._ ... ~-

~n.I:I.L\lUll~ -J::.~_·i..lo..::7i·~itfr•.--- Or.1.t"1ll d•J tlla. -Li
íHi~•~.l d~ z);'oriar·irt ... '. i)io:("ui·.~o~ tlos $.1".). Li
rrrnn~.~itlO (! lJtl í .. J"~:to P.-:(L·u.')·o. Ado1;~_:f70 .. - Pa
~vrJ;} ;nt<J (1~! J_l;·<.?..,~a:'l~~ J)i~·cu-;·:•os do~ Sj'S~ TrU.Jltc.~; 
J . .f. d•1 J.•orha 1! J1.-!ll4"i']1t.~~·. 

A' h•H';1 ,1,) L:!o.::;tmn) fa:~·~~~: <.\ clP1.:n:1. h1, o ~~hão
~ ~~ pr. ~sr~;lif! ~ c:•:; B•·s. yj::;c•1nlc ~1c B.t•~lH"!ll ly~ Pa.n:l~t 
C:l.ll'.H~lL)_, ndlTt•"l das XC\'(':0::, conegu L0al, ~\.l'auj~..) 
-1".-~ r;::.:, 1~.1chc~.:~, Ang[t.;ttl Clu.vl!~.. Paes Barreto, 
2\lL'nJes de Almei.b, A~sis R1cha, S:mto~ c Al
nkid~l, ~otrza Le:lü~ hnr.:tu r{,~ J\{aroim, Toi~cira 
d t~ Soaz~1, Ct0r~:-:; S!qn~lr3, S~tlle:=;, Luiz At"aujo, 

Es~i.1 dt:crc-H! ftú .lUiJo u1~li.s CJIH'J tun ~:~HlY(·a~o, 
;:.m:l c-vn~orJ;J.l:l., U. u Llft~ o utra cuu~n: s~a ~li-;:h>· 
~i ·~·il.•> ll~lH 3. f~1 lle H!U CO~lt\\_l :.:l }, ~h~ am dl~t::t•t:!to~ 
4tü ~ ~n!l":lO [.ara. C'.)ill O U1ar,gt,JZ tlo )l.ll':tll!l·l o, C a~ 
1•:i:8~·s rur.io e~ tas: llt!~"'tr o _g-(Jvcrno ol.n•ig~!J~• p(;1· 
,la:u-iO-i. c pvr•l:l:; lLt'i: pL·.:~~no.;~c da.L~ em. co~upcnsa•:-to :'L 
r·~~ttntlr,\ .lo m'W'l" ''' diJ :\Lil"•\llh:io o proJttctr> •.b1s 
hlÓ .. sma~ prt.::;as qw~ p~)r -.;,~:lb.!n,;a fos..;,_~l ll .i ~tlg-~l.d~ls 
!f'.:.~-lS. l~5Ut (l a b:t;::;l'• G CH p 'l?J Ú C~l.ill~u·a qn~~ ! 
!"l.a:~n.h\ :sc-mpru nas lli;;;~u_.-._,-;iJ·. :s :1:-; ~cnl ·.~n(~~:s I'·~~A 
p2ctb·;l:;1 c s:..' (;lltt~ fu1·.-~n1 :\. úH'üt\ ,·.:ja. 11•1·~ exist-e 
t.·,;s~ Ü(l~r,~t·J de 1:{·11. ::iL!rL1 )ujn::-;tk~L p:tg~u·a~,! ~l 
I.:.rd Cochr:t\lC 0$~:H; r~re~~Si j~•l:.pJa~ H1~'ts c ll7lU 
sC' p:l.g~·n·çnl nos sNts vurd;.lddl',J3 pr-orn·;c::l.ri·JS. 

.\luntc:t',l U.n D:H•i"t.l.': Aim•.:td~l '~ ALl>:~·ltlP.'l'•1Uc-!, H Ln
tl ++ irõl. ti,~ :\l•Jli,), S::1noit·a Q:lnh·ozt Brd.:ls;, An·.rclo 
lhmcs, li•H·b, Si c Albu [ll'•l''JU•l, B :lf<>,·l. Dutr,~ 

\ H '"1d1a., ::i~lr;..Ü\'~l, D<-rnar~ l~~s Lh"!' G tJu.\·.::t. T.Ati:r.::::; l:l.-

Yvzl::...:-~Iu;:t•) b~:11, tnaito h0n.1. 

0 Si..~ .. !.J,;,l.Pi. ... C't'O P'ctl.t'"OSO:- :s~~- pt03i• 

~l.;nt-.'~ p(!Ji .n p:thn·~··t JKn·a rog~11· aü nobt'l! rc!a
t·: .. L.· d~t. c :nnmi::;s~i, li.) f.-tZL~ILl:'l. qa·~ s~~ nc~1.h~1 'lc 
:::;Gnbll·~ 1ptc ln~ à0 nrn~ oxpll~a~:ln !1. n>:spclto d(! 
cJtlt1"•) JHút~ud.~nt~ qu.a t:):n. iganl JiL·citD, co1no 
•~·Jns1a d:t rc.svlnção, pa1·,, rcc:ch ll. in(l~mnls.:tç;1o 
•l(l presas jn!~.LI:la.s n~ú_s. E' minha inten;~:l·l npr.:
:o:.;:;nln.l· um arlig-v addttl\-o autorisand·) o ~cn·e-rn D n 
t·~gar a .Tet-...lnymo .T~sé T:1~·ar~s a. (]IUtntin de tl'(!S 
c<·nt •s e tant.:., <)1.11~ fot ~ondemn~da n p:1ga.,· n f,l7.~n
,t_a pn1,lic!l-; 1n::t~ 11i'io apl"Cs.-cutnL'úi n.gor;.'l un1 aL'L.;~.) 
~cl.Jith-,> pol' c'tnr o proj~ct·> em 'pt·ilneil·n dis
et\ssi1o~ c p-)rlp.v~ o n1en -fim, aprcscnh\n·lo cS$C 
ar:!g.1 additi\·o, é unic:unenl~ n].)l::tin1n· as dillc
cnlclfl:lcs ijtt·~ poss:io apparccc1· a este rc;;pcito. 

DeseY•t·n qu~ o ílll~stt·e relab~ de\ commis<:'io, 
se cstiwsse habilik\clo, m e disscõ<c se na lei que 
passou a fu\·or das presas de lo r l GJchrane passo<L 
:tlgnma di;;posit:lu a fm·or <lc .Tcronymo Jos0 Ta
Ynres. 

O S1~. 1-'r:.r:P..AZ: -:\'o~ o p.1ssoa n.\d.a t.h~ pa L'i.i .. 
~nl::tr. 

o s~. B.\IH"l;;ro l'J:DI!OSO: -A" Yist L <lJ•la ex
-plictt·;.lil'l ? re.,.,e1·\·o-n1 ~ pat~n. np:·eBC:nlar n1n ~ld-igo 
,,,J.iitiYO na. scgunh discus,;iio. 

o s .. _ Lb.-r::nucn.to ~pela orlem):- Ct•cio 
(Jlte não co11tmrio) o cl~sejo cl:\ caS:l p~dindo que 
,:s!~ p!:ojccto tenha uma sõ discns;;uo. A mate,·ia. 
0 nmito liqnida e simples; este cida.tHo tem uma. 
sent.~nca. n seu faYor, c a5 commíssõcs. qttc cxa
mimírrto a materia derão. o seu pn;·ccer fnyora,·el. 
Peço portanto :1. v. Ex. consnltc h cn>a sobre o 
meu pedido. 

Não (, apprO\-auo o r,"Itlo.l"in)(,nto do :ir. Ll
YI"lllnento, c julgada n matc\·ia. disctüid:t p~ssft o 
pl"ojecto ú segundo <liscnssão. 

LD![TF.S rtl:: L·P..OYIXt-' J:\,;.; 

Entra em scgu uJa discussiio o pt•oj ~e lu lt. :('; 
,~~ste a.nno rtuc mat·ca. as <.l iYisns cntt·e ~3 pr<>
Yinehs de Santa. Catha.rina. c do Rio Grande do 
::;ul, determinando ~ goyerno, depois dos cx:uncs 
neccssarios, os limitc>s entre ns províncias d•> 
P:u·anit. c Santrt. Uatha.t·imt, sujcitandQ n <.lcmar
~n~ão qtte fizer ;, nppt'<)Yn~üo do corpo; !Ic:;risln-
tivo. : >~-~:,~ 

Xao have•hl•J ca~J.. o :-;r. prcsi.lente <lcclarn 
E=nceuada a discussão <.lo art. 1 • do lll"új<;cto, 
manda pracr.d~r ;, clt::tm:'l'la, e hl\·anl.a. n s~SSH(•. 

l"úS .• \.l·:wj.> Uma, Eúnar.lo) Fra.n·:,1, Ferraz, '1'•1-
qncs, ..:\n.lró Bn::.t r.)S, P.anl.ô'l. Fllll~~..:.:.l, L~üz Carlo5, 
Pa: anil.gn{L. Zil.charias, C:uT:io, C:tn~an=':t(), Costa 
:\hh:.h:'i.tl.l, Fe1~1·eir:1. tlc A~!thll',. Tilt11·a, '1\·i:x.eil·;l. 
t]:) ~lat!€llo, JI·~ndl)u~s:, Hcgo Rart·lH, ~ -1!sat'io. 
LiYntm~·nto, Cas~cHo-llrttnc.>, ~oa:r.~t ~lcnJ.~;:;; e
F~rnnmlcs Yich·;:t. 

Ctn-.1pn.t·(~cenllü d:!poi::i os Srs. P:'\eo..:a, 1~~hüi1"1) ~.lC! 
.-\n,Jt·n·Jtt, ThMphih, F:wsto, C:üdrc ~ Fi:lo, '' 
:)1·. presidente declaro. a.búrl-:1 a. sC='>:l~~). 

c llll[\l\J'. ~ C:~nt dep:>iS GS Sr,, F. o~t::t\·iano, n,,_ 
mingue~ ~ih·::t, S:tyào LQh:tto, Sayiio Lo[)tllo Ju
; .. ü .n·, ~Ltehado1 Bt·u-;quc. P:ldtt..~c.J Jord~l~)- H0cha., 
B>tl"l"•:tn l'o ,!roso, Sobt't\1, U•.)cli·i~ur.s Sil\•,1, Alt
gl~-it•) tlt.! Oli\'dra, Sc~n·n, P~rcira. da !"5Uva, JV:5Ó 
);[al.hi~<, Liml e ;:>il\·a Sobrinho, 1\Icllo F•·anco, 
P•tnl. So\nto~. t>::ws Parreto, C<tndido Dor;:{es, 
n,u·bostt Uil Cunha, Dran,iii:·), Tn'\\':lS~OS c Nn
])nco. 

l .. i!·~c e 
de:nte. 

scss:io nntcc~ .. 

Um ollicio d0 Sr. 1" secretario do senado. com
))tnnic:wclo que constou ao· sel\lltlo que S. l\L Im
rcrial consente Clll. Ynl'ias l.'Cs0hH~Vcs. -Fica n 
cama.ra inteirada. 

Um rcque!·im~nto da nssocia~.õio commcrcial 
llcne!iccntc d~ Pernambuco, pedindo qll~ a intm·
pr-atnç·lo das !~i~ vigentes relativas tl> l~tra~ do 
ca.mbío, solicit«da pelo governo, sP.jrt. confonne os 
fllndaJncnlos apl·escnt:\uos em uma rcp1·c~entaçii:o 
a estã cmnara tlirigiúa p~la praça da cõrte.-A· 
commissi"io de fa.zenda. 

De ,J,Jão Ebeling e Gnilhcnne E~·ans, JlCdindo 
dispens:t na lei parn nat.t.trnlisarem-se c+dnd,1os 
b1·a.zileit·os.- A . ." commissi"io do constitnk~io. 

E' npprovado o seguinte parecer: 
" Pcd•)nJ concessão de l<oterias par.\ as obra.>. 

ou ediftcaçiio de mat1·izes c igrejas, a ordc:m 3a 
U.e s. Domingos de Gusmão desta côrtc, a mesa 
n.drnillistmth·n da conrrnrin do S. l'cdro da cidnd~ 
de ~Iaria.nna, c n sociedade pia de S. D~nto do
'J.'amnnchü da proYinci:l de )finas Goraes, o vi
~ario d,t freg•1czia de Snnto Antonio da Al<Ica 
da província da Ba.bin, c igualmente n irman
tlaclc ela misericordiu da cidndc do Sabari• para. 
o desempenho dos seus en~argos. 

" A commi;;siio d~ fazenda t1•cpidn em opinar 
))ela concessiio d" nova> loterias, niio tanto pelo 
mnl r~suHante do seu proveito immcdiato, a.ttento 
o r:rande numew das· concedidas, e que tem de 
extrnhir-se, como e principalmente p~la grande 
éxtensio que Yai tomando este jogo, c os males 
resllltalltcs de sua propagaçiio pela classe m~nos 
abnstndll, c pela. dos escravos, .q'w se lan~ao a 
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.. 
t odas ns pril"ar<Jc~. c :•H n tlelktos parn cOaS<'· 
;::uirem meio.; el e c:>lTJp rnr billtdcs llf: loter ias. A 
t:st.c mol ncer(·scc c, íln cxistcncit~. o t\ngrn(.~nt') 
,ic uma iudltstria, :1 <los cnutclistns, som l>aso 
de utili!)u,\c para a pmspcriJat.lc do pniz, c 1nc 
<.h\ nso o. ~ruHJt:l cóp:a à~ fraude; c porque em 
tacs matcr ia,; a cxpcricncia ua administr:wi\0 se 
.tc~·e sc!llJn·e co usnltar, r<!CIUi!t' que se pe~iio no 
goYcmo iuformaçi::cs sobl'C a nccessidnd c do tac; 
pedidos, c sua. opinião sobre a conYcnlenc i:~ ou 

fcrigo do nugmcnto do nunH:ro <l:ts loterias que 
:i tem sitlo conceditl•ts. 

c( Sa.ln tlas connuissõcs, :2:3 ele .:\g(·$tO c.lc IS.:):J. 
- Silca l•.:l-ra.-. - D. il•: S. Lc«o. " 

E' jnl:;a<lc ol>jccto de dclibcmção e ,-ai n im
primil· para cntrnr nn ordem dos t rabal hos, um 
proj ecto tla. cnm11lio>são de Í•tzcnJ:~ üispcnsando 
ns leis de amotti;at;:lo p~rn qne, nl<!m dos llcns 
'lllC já possuem . poss;io adquirir mais, cnm a clau
sula uc .convcrtd-os Clll apolic.:s :la dh·i,la pu
blica, a;; it'lnll.htladcs de Nossa Senh.w:l. d:t Con
cei~ii.o do Porto das Cnixtls da p t·oviucia do R io 
de Jnncit·o: d<> S;\utissi mo Sncr:unent·> da cidado 
do Penedo <hl província •lns Alng•ias: d v Sunti s
simo S::t c •·am~nto c de Sant•) AmonÍ•) da fregucz ia 
de Santo Anton:o da cnpitnl d:'l prov incía dn 
l3ahia; elo Sanbssimo Sacramcoto da cidml.:~ de 
Coriliba r •··,vincia do P araná: de Nossa Scnhorn. 
da Conccicão do Outeiro da Pt·ainlt:~. •la .:apitai 
do Cc:u·:'t; a capelln dQ Xossa Senhor a. da Lapt\ 
d:\ villa rio Cnnha, tla província de S. Paulo ; 
c o r <Mlhittlt>nt•• <h lS Pe:nlõcs d<1 cnpitnl tla pl'O· 
~·incia da B ahia. 

o S:r .. Pa nlu. I.;-O"l'\~ccn. ~pdn ()rdcm) :
Çonsl:lndo p~los Í"l'IH\C~ que UH! do~ illustrcs _n,em
hro~ ua tlcputaçrw du Rio Gmnde thl Sul, cr eio q.no 
o Sr. Dr. ::iecc.1, se rctirárn para a sua proYínda, 
desejo apr esentar umn indicação para que s t>jn 
chamado o Sr. barão do Ãf:m:'t, que se nclm ncst;\ 
cürle, e que é o supplcntil intm•JJínto pela pro
\'inciu do Tiio Grande do Snl. 

O :5n. Pm:SlDJl:->TJ;; : -0 nf•brc d~put~'\do pórl () 
n1and:u· a sua imliea~-.o. 

'Vai :\ mestt, ~ l!tl.n o r cmctti<l•• ú commiss:1o rlc 
conslitui<;:io c poderes n seguinte i ;Jdicaçiio : 

cc Indi.:o qne sej a chamaJo o Sr. bm·,io ile J!auà 
como supp\enle P•lla provincin. do n;o Gra ndP. 
elo Sul.-::i. n R.- Paultl Fonsect<-» 

o S o•. Dutiro. R<>cn.o. (tnmbcm pela onl,lm): 
-Sr . presidente, ha t empos qnc foi lida na cns(l 
uma r~pt•csontaçiio cl<.)s escn,·ãcs cl~t B;)h in pe
dindo .l camnrn n reprovação de um artigo th 
lei que crcou .:.:> tt• ibnntles do comm~rclo, c pelo 
<J>lnl se jul~'io muito prt'juüicndos; Cll peço a 
Y. Ex. o fuV<\l' do manda•· cxnminar o destino 
que tc,·e essn t•cprcsentnciio, afim llc dizer-me 
se p ódc ent~ar nn ot·Jem dos trabalhos, pois que 
me parece que os siguatarios <lessa rcprcs~nt.açito 
têm tod~t a jtts~i~.a naiJ.nill·> qnQ p~llcm a esta 
:augusta. c11mara. 

O Sn. PnEstnE~TE:-Em tempo sor:'t sntisfcit(l 
.:t. requ hliçno do nobro clcputcJdo. 

ORDE~l DO DIA. 

LDliTES DE P:!OYI:>CU~ 

Procede-se ú votnc;io do nrt. 1• do pt·,>jccto 
n. !JS, que diz : · 

1·ios~ o.s litnH-t's <!ntrc as (n',)\·iuci ~ls .{,J Pan\n[~ 
~ <ic S 1ll1h\ CaU,ariun , ~uj<-itn tJJo n •lt·Jn t'l r :::a••;,l() 
'1n~; thcr [L appt·ov~~_·tl·.J d o Ct') L"l>Q lt.~t~ i.~!<J. t h-._. . n. 

(') :Sr .. I...oi.Y&.'Uill<~ nto:- 8 r. pl'L: .:oidCl~ ta, •) 
:'lr tigv CJU•) ú ~gon\ snl.m wttjtlo :.í · dis·· u..; ~ ilo nà·~) 
ê o uu~~mo que Nl ins!.'r i n o ptojoct, , 'Jae tiP.! 
a honra. ele sat.m.-tt·:>· :i approJ,·nç<io clesta au~ust,\ 
c:unara; a. nolm: eomn'lis • •<o de estalistica, <1 :.w 
? a nuo passnd., <ku p.n·o~cr sobre esta materia, 
Jll l:;:ott nno d <"n ·r udnj.t.w o artigo por m im pro· 
p osto, c pot· is~o l'C•.l ir~ i pcrmiss.lo it>lUellcs do> 
nobres mcmbt•os dessa commissãa <JIHl ainda sc 
::tchão n a casa para combnt~r o arligQ qu.1 julp-.-.a 
!,leYcr apresentar em sulJslit lti,; iio do (!Uu cu h :~~'ia 
npt·l~scntado: p c<lirei mü:O:.: IllO ú n.,ur u co:mniss::to 
pürn1iss:'•o pnrn di~c 1· ·ll "' •l ll\l n~o m e par ;:ca •"~ 
dctlucção que ella til"<>U. elo :;"11 parecer n mais 
lo~icn. 
Ucconllc~c, S1·. 11rosi 1l t!nü:-, fiU~~ n. nobre com

rnissão :5C ~· io n~ vcn1a11c c:mbar~~::l rla e m ,·ist~\ 
ela tlh·crgcncia <los uw pvas rcl .. tivamcntc no ri·? 
Can•Jinlt:ts, mas n ll fJhr~ CtllttlliÍSSão rcconhc~u . 
c lh' lll podia cl ~ ix:~ r tlc rcconi.Jecer, n jnstit;a quu 
:1..<SiMin ,., miil11;1 pl·<,dncia n r cspd to úos limi~:> 
contastados ; rcconbeccn :\ t (;m·eniancio do tln~·SO 
m•li or tetTitorio á prvYi11ci ' de Santa Catharin~, 
c ql\e 0:1 Endtcs P'"- m itn mnrcallos e1·i\o o-; 
mais untura.cs, c dis.;~ mcsu10 qu.l se fos sem 
cxnctos os m:~ppas esses limites d.,,·mo s~1· cstn· 
bclccidc,s. Ora, :;r. prc-hle nt~. C: d..-sta pro pos i
~:Io dn nobre conunis.; flo •k 0statisticn q tto cu 
<kdnza qu.1 cst.: nt't. 2·• não cst:'L cõnfol'tu c C•ln\ 
o pcnsam >:• nt•J tlt·ll ~ , porque tl •l certo cngnnou-se 
qn.mtla snppúz qu:: lJaviiio dLt\·iuas a .respeito do 
curso d·> riu ).:egro. 

To:.los os mappns, Sr. prcshlcnt~ . couccrdii-l 
que o rio ~eg•·o entra uo rio Ignassi1 , n:h.> h<~ 
a menor d t vergencia a c;; te res peito, hn m csnw 
qne111 o con;;i.lcrc o 1·io I~uassú por s er o seu 
1·amo princip:l.\ ; 110rlant·::> ma pnrccc que não se 
pothmdo put· em duvid,t <]nc o rio Negro e ntra 
uo l gunssú, a conclus.\o deYia se1· oulra ; e ntm· 
·tanto agrat!c~~o, Sr. prcsid€nte, ;i nobre comulis· 
são o wr impardalmcnt~ rcconlle<:it.Io quo e;;,;os 
limites. se fos~em ex •ctos os mappas, erão os 
mais colí\·enicntes pnm cst.r\bei.ccer-sc entre n~ 
duns pro..,in ci(IS. 

Sr . prcsider~te, qua.!ldo ~tt aprescn lei o J:l.t·ojec~ () 
qtt·" ora ~c dtcutc, nno f<Jt f undn,to no prmc!pt•l 
et·ronco do economia, pelo qna.l a.lgnns j ulgiio 
q<tO n prosperida.d~ e _ importt\ncia do _ullla prt.l· 
vincin dependo pt·t~c , palmente da mruor _exlC1l• 
siio do seu terrftono ; entendo, Sr . J,>resldent~, 
que ']tHJlquer provlncia do !mperio pode pros
pet·nr i ndep cndentemeol.e da extensão do t erreno, 
o qual qua ndo ó va.sto c pouco pov!Jndo póde 
s.:r •lutes um cston·o do que um mero ele pro
gresso: desde que . a pop•~laçiio d~ qu alquet· 
provincie~ tivc1· terreno snOic•ente pnm. tel· a Cl(· 
pansãll ucccssn.r io, cUa pódc pr osperar; po~tan_to, 
pJ<;o Í\ camnra quo se con\·cnc:a de que .nao t~vo 
em vistas attrahlr p ara .n minha pr~vlncr~ ~a! o r 
porção de terreno por JUlgnr qu~ ~~;;o e ll\diS· 
pcnsnvel pn.-a. sua prospcriclnde. 

Procu ,·ei p.?is ~hamn1• a ntt~n~üo d~ ca.:nat' .\ 
sobre estn mnter1a por cnwnder que e sempre 
um mal a dnvid<l n respeito dos limites entr.: 
as provinehJs do lmperio, limites que d evem ser 
os mais naturaes, como os cursos de agua O\l 
os montes, c ta~bcm p~~a ~ati~fazor 1!-m d_ireito 
que assiste i• uunba prm.,DCl:l. r ratar e1 p01s dll 

« As divi;as entre a.s provineins de Snnta C.t thn· \ 
. rina e elo Rip G rande do :5ul siio o rio Ma,mpi tuba, 
o Arroio das contas, c os riod Pelotas e ul'Uguay.» . 

mostra.r niio só um dircit~ relativamente nos limi
tes que estabeleci no met\ pl.'ojecto, como mesmo 
a conveniencin desses limites • 

A'cerca desse dir• ito temos o nlvará de 9 de 
Setembro de ls.!O. que desmembrou a villa dll 
J .a.ges e todo o seu ter mo da l)ro~neia do S. ~aulo 
pttt·a unil·o h de S>\n ta Cnthanua ; o olv.\rtl. ex· 
primc-s1 assim. IL(;.) 

É ' approvado. \ 
Entra em discussão o art. 2 •, quJ di~ : «O go· 

vcrno d ct.crulinar:•, depois dos cxam~;; nccess(l· 
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~h1 ~, <.U%t'n1. o:S ~1a~ s~ upp00Hl a l' . .;St'=-' J j milc.~, 
,·JuC: ('~te nlvnrá n:1·> 1110rli:\ (.~<'llltpr·~lh'n :h.• •· ns t~~l.tn · 
)'OS u~ P~hn~l.S, por.lnc ('t•ã•) d scvnh c t.• !, lv~ (:tu 
1:''20. 

P~tr!!c~~lllü t} tH.' , p.;r n~o s,...:retn elli~S co~uhcd · 
1lO$, 11~0 s0 ~e~ac qttt~ n:lo iiZt'S~•)nt part.u ~ h> 
t ..:· l' t'i t~·rio do t~rmo ll;~ I.a~._~:-;, porqttt1 C n~ltHI'nl 
ú lllCSnlO l'~t.zoav~L •1il(>, f':ita~tLlO ~ .. :ssr-s c.~nlp;JS nu\i 
c ~:lllt.iguO:i ~\O ,.~l~rn'lO dú T..:l.~Cs, o hnx~·. ud.> c llt\.'c 
('llt:' 5 c n pritncirn. pOYU:.1C.:lo du S. P~ntlo, nt,·~ut 
de gruntto Jist.~Lncin 1 tnn rio dú gr~n~h' cnlh~d~~t 
t ic :1guas, ni"to pútli.io }lCrtc:ncDr nt) munit.:.ipio 
c!:t L:lp!l. Creio P·l is qt;..: o 'th·:u·:~ •Ir:- ~~ •k ::i<)· 
l ·l'htbro de 1::,-~~ú (ptt.nd<l sõp:won :! \'ill:t ,1~ Lag~s 
c ~) seu tcnno ,_t._\ pr. JYinda t'{{~ ~. l\tnll) para 
nn:!-11 ú. c.t~ Sant:t l':.tth~ri:1 :1. i.~\'C c:n Yist~l n:1•) 
sú .0 que ~l':l _c•)uh.:'('iJo, corn.o t:•s ~(> l'r~nos de$~ 
t.:.JilllN~LI.{~S C. lla~ S..:pfltettlO.ti p.n• lunltc:o; 1l:tt:.t t':l..:8, 
p.J~·,lu •:: então css1! tcl'+nu cr:..l Hluito pouco po\·•>tl.·l·•· 
c n;'i•J Cl'~\ possiYcl fazer·S~ nH'nç:.lo llc lugares 
quo só dcp<) iS ::<c for:i<1 j}()YO!ln.:i•.>, por Pxc:npl•>, 
CS C:unpos-:\'0\.V$, p:lrCCC-J!lC t}t\C ná~ C'rii•J ~ut:'tO 
conhcci<ius: c poo:lcr:i cn tJ·ct:tnlo tlizcr n p ro\·i n · 
vinci:l .lo ~- P:mlC~ qnc css.:s catnpas llt" p<: i"
t ~uc~m, porqu·! (]u.:tn ~l.) :'ú nnn.~x·.lt1 o t. ·l'lt\ 'J d e 
T.:~-'s ;, pl·v•·in<' i:\ J.:> ::;.lllt:~ (':llharin:\ n:ia c; r ;iv 
.:vlihcciJo~ ·! 

l\[:ts <.liz a p ro Yinci:. <1v P:lr:\ n:"t que f·Jrâc• css~s 
c-:tlllpos d"scou.~;·tos por ci.la J iios p~rtenccntcs :"1 
p;·o,·inci:t de S. P:<alo, ftllhlnntlo·$C n~sim nv 
,ii rei t o de lli"imi O~Cl'lJCm lis. E;tc princip:o porGm 
~··) podol'in. t~~l.' a.igntn Yigor se sa tratasse 1lc 
t i:\•:Õ\'S c.litre;rent~s. ; n1rts out dnns 11ru\'incias q u o 
f:'~cm p~rte do mc~1no impcri(} n:lo é pussi,·d 
<:-St:lb~l~cc ! .. o cmn\l rcgr:1. :t scgnir 11:1. dh·L'3~1o J.1.s 
l'l'O\' ineia~. p•Jrqac cnl:'lo a pro\'inci<l tlc S. Patth) 
teria dir~ito não sú a ~SSéS c:~mpos, como a to,la 
:t provincin do ~ant!l Catl~eu·i":t c ús 1IC li•)y.tz c 
Zlltl! t0· (i I'O$SO . 

Clr Sn. D.EPt;T,\DO : - CITas se uma lei ~r·~ott pro
,·incias no\·a.s nesses l 1tgatcs. 

O Sn. Ln·n.\lm:>To:- E" Y~r<lndc: mas c'u e~tóll 
ulootl·amio que o direito de 1wimi ot.·cupmtei~· 
n :1o púclc f o YOrecm· a pretc nriio rln pro\·incin do 
Pnr:m{&. : 

:>r . p rcsitl<!utc, nlêm elo oh·:tr:'& <l c 9 dtl Se· .I 
1emb1·o d,) l i:>':lll hn uma !JI'O\"Í~;iv r;i>:in de :XI do 
Ko,·cmbro uil 17-lll, mnndad:~. cumprir pelo capi
lilo·g~ncral do Rio de .bncit·o Gume;: Freít·c ele 
Andr:~.<.lc. na qual sn t!iz o s~gninle: "que scndu 
Cll\'ido o procurador da ftl 7.ClHln c corôa, hOU\"C 
por \.JPm, po1· l'CSO!u~::io <.!<.} ~u tltJ J 1mho do me'su•o 
auno, 't~madn sobre consalta dv meu conselho 
nltrnmnrino, estar esse lng:l.r de onvi1or de i:;antn 
Cath~rilh\ com o mesmo ord~naclc> c p!·ccalços 
'\ LUl tem o de Purau3:;u:l, dce~rminando que o 
< istt·icto da vossa onndot·ia li•:arú parn o norlú 
pcln barra nustnll d~ rio S. Francisco pelo cu
ontüo do mesmo 1·io, c pel o t•io 1'egro, que se 
m cttc no Grande Curitiba (ou l gunssil), c que 
pam o sul ucabarà nos mon~~s que dcsaguúo 
1)!\nl 11. J.agüa !\leúm, C U:<SÍlll deveis gvVCl"ll!ll'
\'0$. 11 Esta. provisão tP.ye lua:at· em conscquencia 
da consulta que fez o oa'\"idot· J\bnoct Jos& de Fttria 
[hW!I saber quaes os limites d:1. no\":\ r.mnarcn de 
:-5anla Catbari!la; llortanto, j.í em 1a0 a côrlo 
de Lisboa julgvtl que o limito Cntl'c n on..-idurh\ 
d e) Sant!l. CathMina c n de Para11agnã dcyia s~r 
o rio Negro; e notai mais que já naquelle lempo 
rlüo se ignorava que o l'i t) Negro é confluente 
<!o Iguassu. · 
· ~ão sai, Sr. presidcnto:, porq•tc Jepois tlciX()il 
de sct· seguido esse lilnitc, m:&s m e par·cce ozuc 
u. causa porque uão 8C c:ocecuLou cntà<> css~ 
pro.,isão 1·égia foi c.:rtamcnte pcln f<tlla ue com· 
municati>es que havia da c:tpil-:\l Lia pi'O\"i11cin 
<:om t odos os lugares de ctm:t u:t serra : ll•io 
havia ent:"iv uma. nnica cstradn qn~ p:H'tissc 
de bcira-mn•· p:tra !U}'t~lles ln~pl'L'S ct>ntt·a~s. e 

cst:.\ me:'! pa~·~ ~~ .! :1 r.J z i .) ]l'Ji.'.l llC n:to !(,•i -.: x. :cnt·tJ .l. 
t)S: -I!.t IH'\)\'i~ :lõ qn~ csta.bcl~d:L o riu x~~ t.'•) .:;unto 
lünitv t.•n tro as ou \·ldot~Íil .l. Jo. ~a:tt:\ Cathndm\ 
c Par;tuaga~a . 

C)t Sa. Dm·L-'J·.\n:J: - :\bs iss,, n:t' tom an
thc·n t ic hl:Hl<). 

_o Sr:. J, tv~tm:~\'-r.J: -Diz o 1101Jr<) dcpnt;\J. c> que 
' " "' l1:t autllc·nt:ci<.lade n:st,J, lll .'t'i eu Jc •·.:~ Jc
<:lar:ll'-l;u:! qn~ além tl c achar-se re;:\str•1•i:\ ua 
:o::~)c l~o t.;t ria d;'\ pr.:·:::;iJ~~nci~\ d! S a.nt !L C:\l.hul·inn. n. 
dt) Hl . ..u·cn~.:.i'io •lUO êll\ confvrmhlado J t: . .;~'" provislo 
ftJz ~ «.Ht\"iJm.· F;ü·ia, n1vnscuh•ll: P i'l.Jrt·o 1· cf~rl) 
~JilO um;.\ pro\·i-s.i'Io I'<'•;:!'h\ de 17 t~ puz~r .. \ o tol·· 
t'it 1rio U\! Ln~c.; St1j~it.o a) ~o\·ct·no <-lc 8anh't 
(.;aL~Htrin.n. 

\,; )l s,~. D!-:l't:l'.\ DO: - C.Iús llClO te\-~ exccnç:io. 
O ~n. J.tYn:,~tr;x·ro: - J:, <Esse :\ · raz'io p~l'CJ.UC 

ni'i·> f,, i l·x~c•lt·aJ~'t. 

Pnssarci _?gora., Sr. presh.lcntt~, a _r~spolhlc~..· ;·L 
~·~p,·cscnt!lçao que a c:;t.t cam'w'\ tl1n;:w a as
!'iCIIIIJiéa p!'O\'inciat do l'<lr.'tni<, l'cp •·cscutac:::lo CJ.Il() 
é dc,luz id:t <1.:. r cl:ltorio do n .;bt'C prcsillcul<! 
<l:li)Jtô:l la pro\·inci:l, e dC';tlc j:1 d<)clar .o q n.;, a 
<'Stahcl~cCrCill·SC .;,s J imit~s I)IIC! a aS~\lmhl•):l rrü• 
yinconl prc•cntlo :>cjão ta·a\c'l·los, mclh<l&' ó dctor
na:nar·~c: qnc o tcnno do L:~.gcs e toJo o seu 
tcrl"it<Jrio !iqucm pertencendo i• pro1·inda 11•> l't\
ran:\, JlOI'•lU~ se tc\c.5 limites podc!n .;cr adopLa
<los, a Yilb úe Lages fic~ria CO!\\ 11m t:!r r it11rh) 
t:ll\" ~7. <1~ trc.; l~guas, pais qnc o l'io Canô::ts 
p:1sna ~o norte de T..~!l.g~~ , i)ttaudo ln ttit:'l clltas (~1\ 
t•·os ~< •gli~S, o cnluv lhe ficm·i<\ um t cl'l' it l.ll'iu t:)o 
peq11~n<1 <laC ct·t~ mclho1· p~dc nccssu tn <lo no Pn
l'tl:Jil. 

.U." S r.. D~r·t:TAU~:- Nit~ Cl';l m áo. 

0 Sn. Ln·r..\~!EX"l'O :-~Ias 5Cl"ill. COUVCIÜCII t•) CJ.UC 
lt lllt~ pa·o,·incia que cst{L ao n orte do ottt•·a fosse , 
c .. rt:lmlo t01lo o sca interi0 t·, limitar com uma 
'JUO lhe está ao sul? l' ~0 soda isto ti t·tu- ' I c 
(ptcnl t.cnt mCJ\oS pal'a. dax a quetn tcn1 ntn.is "! 
A p ro\·incia do Parm1á, mesmo estabelecidos 03 
limites que cu quero que se cst.abcleçao, ::tind:l. 
ft<.:a com um tl)r.ritot·io duplo tlaqucllc quo Ycm 
" t er. a !>l'OI"illcia de Sanh C:~.tharí nn. 

As 1'.1zlics de c.?ln'enienci~ alle~adas na r~p1·o· 
scnta:;ào dn as~cmbl(•a do Paran:"L são plitnmrn
ulcntc a distnncín , isto é, p1·etenJo) demonstra•· 
quo <l$ cnl!lpos de !'almas e:;t.üo menos dist.'ln
tcs dn Curi~iba, capital do Par::tná, rlo q tlO n 
' 'i o.lndc tlo D~slcero, capiUII de 8ao1ta Ca~hat'inn. 
!lf::ts a mesma repr e-sentação respondt! a esta pre
tendida vnnlag~m. p orque diz que St'l•l nece..;S.'t
rios oito dias J!llra se il: desses campos á Cori
tiba. Ora. oito d1tls de viagem a dez lcguas pOl' dia 
(qu e ó o numero de logun~ qu<.l aqnelles homens 
cos~umuo viajnr diariAmente) dá oitenta lcguas. 

O .Sn. P1mm:m.\ ,,~ Acnl:t; :- E" porque nito lla 
c3tmdas, hn serlves a p nssm·. 

O Sn. Lt,·rt.~~rr::--To :-Ent1io como ó que a nssom-. 
bloi<l prol·tnciul do Paraná nllega que os cam
po~ de P;,~lmas niil pode111 pertencer a Sant:l 
Çatha~ina por nito haver estrada que os p 011ha 
oan cotnmuuica~ào co1n Lages '? 

O St:. Fimru;;mA o::. Anrun;: - Esse t1·aj ecto scritt. 
de 1;) dias. 

O Sr. Lri·nutE:<;TO: - A outra mzito nllP.g:\d:t 
é esta.: que dos cantpos de Palmas para n ci· 
dadc do O .. '»t~n·o niio ha cstt·ndas, e pn.m a cidade 
da Coritíl.oll ha ; mas o nobN deputado !lcaba 
de declarar que lambem por alli niio .h:>. esLrados. 

O Sa. F t:Rn:::m.\ nr- Ann~u : - Quiz dizer, u:Io 
h:1 cstradne boas. 

O :;,,. Ll\·n.\liiKs'I"': - l'arn. ll cidade do Del!· 
t erro 1AIIlh<llll ho. cJ.ll'.lltla~, JlOl't; m UUÍ.:i; JlOr tanto 
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1 .. :~tamo;; :1. c.:::;tc L·c~tH•i1.·) em i·Ja::ltí:.!;l.B, dl·:..!n~n
~t;'tnáas. 

V~:s·~. pois., p~la l"\:Pl't;~:!1Ur\•;iio Ja as~c:nb!t~•\ 
prVYJnc:n.1 do Parauú, tine n:iu ha lHéllO::i do ~:) 
k;::,nas. Je tlisll_\nçia uo5 cam!lOs de l';>lma~ p:U'a 
a UontJba ; ,.0Ji.ll!lús :1~,.,,.a qu~ dlst~1nc1~l. !1:1 Ues,.;cs 
c;llllpo~ p,:ua ~anta tatku'ÜH\. Us ~antpos tio l'al
m~s <lJSv!O. l.J ie;::n~? Jus eampo>S Jú G""' Ja
H'U.>t·~~ c~t:.\ J1stnncta pu:lQ ~t~r t!n.cnl·t.ada. des.l: (ptu 
r:;e 1lz.;r uaan 1uclhOJ.' c::iLratln que th·<.! os tlt:!S\"ÍO.:i 
~iuu t!.lm a l}n::: cxi$te; os calllpos do Caa~·Ja~ 
1nút~ (.;SL·iQ a lU lc~nas dj~ Lnrrca. : t~n1os t>vi~ '2--~ 
1cgua.;. De Lages ti CUilit~l tla

0 

proviile-ht d~ ~unt~t 
C;tt l !al·i~l;t 1_!.\i.O_l~;t tn::&is dt_) <ill~ :·)~) iCf-!:UO.~, qtH.: jan_ .. 
tas us ·~._,duo •u !C'g~a.s; cnü·chtnio l(lll.! daqu.~~lt·~s 
'~ampoi pm·a. tt ();H·lüb~ a. UistmH:in nã<"~ <~ u1wuor 
de t; I lt.~~uas. Xot:ü agora, ~ü~\hOl~os~ •11tC n d;s .. 
tnneia tl~ ;:,;, ](Ogna3 lia capiltll <la pro,·inoh de 
~:;nt.t Cuharina aos c:unpos do Palm:ts aint.la 
pude !ter consiJcr;n-clmontc oncnrt;hla. como uissú · 
~_lc_:;Jc (flH~ ~e abl'il" nn1a C'Jmn1nuk.1çiio em .. Ui~ 
rcttur_a d.! L~g-as pant css :s campos, pó~k fica1· 
rúJuz\tLl a ~l~J lc-guas, tnctn.Jc dn i.H~tauda que 
hn dd.ks :'~ cnpi_t~l d:~. pt•ovinein Llo P•lraná_ 

Dll'~l n.got·a muda, ~1'- r•re:;idt-:llt{\~ (JH~ ~1. di .. 
\isa_ f_j_lt•; p~·opuz n;i.o _sú ó convcnlt.~ntc ~·~ p~~o\piu
CJa d,) ~ant"~ Cath,)J'> ll~, como Ul>tlb(HU o ú ú 
pro\·~w:ia. d? ~:lranú .• l~t):l'g'll~~t.:"trci. c11, o (llle ga
nha a p t'iJYlllCH't. do P:1r;1n11 coln u. posse dos 
campo; de l'almas? Quo van~agem pu,lc rtctual
men~e, c ainda. por muitos nnnos, co!IJcr a PI"V. 
·Y.mCl<> uo Parnnc1 d~1 pos,;c d~sscs campos'! Ell~s 
t e m nctunlmcn ta "O fazendas ou pouco mais 
que. cansão uma d~;3pcza. não pequena (, pi'O: 
\·me•~ a que perteucc_ Yü, poi><, n. can1a1·a que 

·n. fH'O\'incia. do PartUL_·.,, em vez Jc se;· pl·cjudi· 
~nd•• c~m a pcrd<> destes campos, gauha, p0rque 
..:conomJsa a úespez;:, qtte scnl vantagem al~tlma 
'~duallnr:nte f~z : cntret:~nto que a prol'incia tl•! 
:>anta Cathamut lncra com a sua nequ.isiç;;.o, 

- porqnc )) '.> >' cSSc5 campos procuro-se aht·ir n~1a 
no\·a cst>·a<la, pela qual j,J. p~sslio animMs com 
o 1im de .:~c i$cntm-cm do imposto qnc pugiio os 
que po.ss11o pela estrada de Lages- Ora, este im
posto, do qual n minha província tira hoje um 
grnnuc rendimento, Ylrú n cle~ctppm·ecm· desde 
g1~e esta cstraua <los campos de hümns >c aper
!e>çoat·, sendo nat!lral que. os tropeiro3 prctil·ito 
11 nova cstmda, vmdo ~ssm1 tumbcm u soff,·er 
a Yilln de Lages, J?Ol' onde hoje u·nnsitt1o ns tt·o
pa; que do Hio Uranuc se dirigP.m a S. Paulo. 

O Sn.. C_u\J·~\.o :-A Yilla do Lnzcs n?io tem fu
turo. 

O_ ~n.. LzvnA:.I;"::;T,O :-N.to ó cxaecn essa ~ro
postçao. O mmHClpto de L~gcs e um munic1pio 
Je nH1ito futuro. Se cUe· niio estt\ em vins de 
pt·ospel·id<~tle é pela miL communicaç.ão que p:w 
ora uindo. lla entre n Yilln da S. Jvsé e a <le 
Lages. 

Creio, pois, ter prun1<lo que a 
Pat·on:', lucr11 com u pm·Ja d~sses 
<lo Santa Catbarinn lucra C(>m 
dcllcs. 

PNYÍl\Cia do 
camp~s, c a 
a acquisiçiio 

Mns, Sr. presiU:c..nte, não tenho duvida em de
sistir dn prcten~iio de ado~tn.•·-se o J'io Ne,ro 
pam 1ímitt! entre Santn Uatharina o Pnrand 
pat·a qu.e fique o mesmo limite reconheeidr. pcln~ 
auas provincias, q no é o rio Canoinhas, con
cordo com isto, mas soja este ri~ aguas-abai~Õ 
continuamente até ú fronteira do imperio_ 

O Sn. CAttRÃO :-Nüo ô p<>s.>i vcl. 
O Sn. LlYRAMENTo :.-Os no brcs depu ta dos tam. 

bem não quer(\m admittir este limite, de maneit·a 
·que sei desejão qll.e a provillcia do Paranli. que 
tom um territodo m~>ior em dobro que o de Santa 
Catharina, ainda tique com Ullla grande parte 
do tcrritorio de que a pro,·incia de ;:;anta Catha-
1"ina tom estado de posse. 

Hl7 
IJ Sn. C-.\.nr:.\.o :-:\ào $CU~.ot. 

O Sn. I.:n:A::!~"T.J :-0 rj,) Coln<li••h<t< u~sl':% 
flt:~n· lo rtlUlt!!l t• 1-Jgua.s d.0 1·io !(;~ _~1"-">; O::i 1uhre; 
d•~pnta~o~ ttüo qttCl'~tn n0u~ta1n t l:;st:)$ d•JU:':i rios. 
pnr.a luu_1t<:s, fJU . ...:L;nl cnt:\.;) \I ri) OanU::1s q.u.e 
c_:s_:;.L. -~11n1~0 .a'J _ Sltt L~O C.ln. •tn~aa~: l1g-0, qnon~tn 
tt~ .1:, ~t~· Jll ~\~1nc1a de ~a;Jla c.tt-ll:u·J~la ~l."itw] e p,n·to 
Üc_ •CIHlúriO de qUé e~ta ue pGS!\e lllCO•It~st;\~a at -. 
h:~Jt3. - • c 

Uma ~nüra 1'.\ZlO d ::: C;)ll-\p_)ni~~ nci:l ftlle~~}u a 
ass~~1b!e .... t. proYi ttcia1 do. Pc.u·:u~~t, e uUo ~ ;!~:\cta,. 
atttc ::. _su.ec:cJI! o c ):ltl·~n·: ,,. Dtz css:1. a..:;=:;l!tah}r!i.\ 
n_a _Slt:l r.~pr.:h~n ta~:.n.-:> (tn·, as ~·du.~ões ll•• mnn.i
Clf):o, rlc l .. ~lgc~ e .dns :: ;llnjHS d·Js C·Jl'i~ih:\II·~S 0 
do_ .(TUaL·Un-nlur,,lsL•J ~' _Ue:$~as p ~\PO:l1.:ür~ s qn~ 
h~~J~ pc~·Lc!~t:c~u a pn)rHE·.l.a. dr· :)a.11t..a Cat}Jat_·!na. 
s~to tn~us nct!vüs c~nn a. c.a~Hta.L d, Pal'auà do 
<]I te cotn a c!~laclc •lo D.,st :IT<J. l.;t;J u:t., ~ ,·xa~t,), 
ue~~l potli..~\ se .• o. An~:!!;ntn8nt·', 1utb1~ <.h> aper(cli
·~o:lm~nto qn~ tem_ ~·1 l.1 n. cstra.Lla_ d~ t.a•"'ílS as 
L·~~~t(;j-'es entt·.} ;.s ~n nlla. r; a pr-,YiHC!~ ,dQ Pu:.n.ntt. 
eru~. l~~co_~~n.rH\n~cnte n~u~~') l,naio.l'~--5 ~l o qn.e CO\lL 
~. plo' rnc1L1. llC bf.\nt:t. Ca!:Jr"lnna; p n'e!n IJOJ ;~ flll~ 
)a ha. Un\a. estr11.cla, so n:~o lJ;Ja a-' me no.; solr~·i
\·cl,.._toUlls: .essas. n~l[u;·)cs s;1n para ;t pt(f\"incia 
de tia uh C:l~hul'lna, ([tlc ,; a c;msnmiu)ra LI; to,lo 
o gaLI:J creauo u~ rilla de Lc>ge.s-

. O S~:. F~<r.rmrn.\ 11E ·''"'"u :- .Etl~:1o 6 sv lõ!O q;u; 
furma C!"SStL.~ gruwlcs r~Jla~õcs? 

O Srr_ LIY<U,E:-<To:- A ct'i''"ito do "aJo .; :1. 
principal inJus\..dn Uo J..uges, <;·S.) toúo 

0
cUo J_~.sc ... c 

)lO!' ess[l. cstrau;1, c é consunülo ua ciJ~l<l de> 
Desten·o c povoações acljaceut~s, <! manife;to qÚc, 
vendendo os lagennos 'llli os ~cus "CHel'O; não 
poJem doi~tll' tle compmr alli os oblcctos ri~ecs
sa.l"los paro. o seu Cün~t\li10 • 

O' S11. FJOnm>>~A . Ul': Anr."r; :-"las os habitantes 
de Palmas não t~n' rcbt;ucs commcl."cíac~ com a 
capitcü do Sant\ Co.that·l:w.-

0 SI'\_ LIVI:\,\)18~1'0 :-J;\ disse (jUC de Palmr.s 
P<U"a ::>anb Outltat-ina por un.l nil.o ha commu
~licnção fucil, que esses campos rnesmo silo pot~co 
;mportantes, que a sua popul11Çc1o é mniLo di
':'ünuta_ c estando perto da vill~t de Garnpoav3, 
c natnt·al que esses PO\leos halntantes s~ dil·ijiio 
por (ll"fl. pam essa villa, mas isto niio qu~~· ~i::cel· 
que estzs C(l.mpos n:J.o dist•:rn menos da ci•lad.:: 
do Dcstd'ro do q11c da d~ Col'itiba. Os campos 
de l,almas não csHo sep~•·ados de La~es po,· 
algum l'io 01.1 nlontítnhu, pois ha apenas o nlgnns 
mnttos entre os campo,; de Palmas c oa do 
Gu~rda-múr. 

O Sn. Fznmmu DE Anm::u : - E sertões. 
_ O Sn_ Ln,;,\~1"-'XTO: -Sertões não silo dh-isa; 
pet'lllMlentes, porque podem ser l>abihdos, c dcs
apparocem em poucos annos : niio ba pol"tnnto 
nenhuma corrente d"agtta ou outro qttalquer limite 
natural que sepnre os campos do gu(;rda-mót· 
dos campos d~ Pnlmns, Nltt·etnuto qnc estes: 
eampos estão s~parados do r~stnnte da pro,-incin. 
do Pat·Aná por um grnndo curso d\1guu, q'tc ó o 
I~uassú. 

Sr. prcsidenta, cu. não teria duvida om o.dop
t~l' o all-itre pt·opo.;to pclct n)ln·~ commissiio de
e;tatística_ .. 

O Srt. F.ennErr:..l. ».e Aomm : - E' o mais r.:
gula•·: 

o Sn_ n.u:nE'rO P~DROSO : -E' o unioo ndmis
sil•el_ 

O Sa_ LIYn.mro:~To: - ... puquc, confiando nro. 
justiça da pretenção de mia ba. provincin, estou 
certo qnc os cxam~s a que nllude a nobl'c oom
missiio havião de ser naturalmente favoraveis 1í. 
pl'ovincin de Santa Catharina. 

O Sn.. R\nll.ETo PEonoso: -Então f.JOL\lue uão 
accitti o parecer da commissão "! 
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( ) ~n. 1.1'."!:.\~n;:-..;·n) :- Yún (lttr !to t':.l:~;1,} J,J C lll· 

bO.ri\ 4:V f fl~t~ t;":sr,HHn> rc ! ;\t h';llll~.~ni:~ :~ c~ t ~t U k 
Wdil, c l• ~ 1 w.• j:o ·· l •t l~ lti mna cu • nn11~:o; :lo õcstfl 
( ;,un:.\ra ~h·u. :-; .. l ~ l·t~ f~:-- t m; dh·i~n :s 11111 p•u·cc~:· $C· 
l Ht!liJ :.lDh', c ;,tU ! :oj;"; aiu ... ! ;~ ll:lda se tt:nl f\: t l~). 

O ~n. C.\1"!1o:- E~ aunitu di11'crcnt~ v p:\l' .:·<.':· t• 
de (),_U(! h üjC t n Ll fUll i•.S. 

O Sr. L r YR.Ul:·:"n':- E' :l m~~nm l'OilS:t , t HW
qn ll t~ m1ti!1H lll rt.tda\"a prt'lt~c~l('r !'lo t•xnmo p~ll'~l 
poJ.er fix~u.··so \h:i liu1~t ·s \h~ 'P'Q tr~\t :1m o:-:: . . 

() s". DAnCf.TV Pi·:u~~·J . .;.,_,:-- E ;;:5c [ll't)j~CV) n :i.) 
foi di~cut.icl~ ? 

O Sn. LtYR \JJ:Ex-ro : ---- C l'ei.) •la'"!" n i1:1), 

O S R. B.\.lU!E'L'V P E nt:.o . .:. ~';- Enl:1•> n :1,l 1· ·:>~..1::\ 
produzir d];cito. 

Q Sn. c.,~r::\v : - O pr . ..j.'cl-' 'I nc 3::-'·lr:\ se clis
ent~ nut() t" ÍS:.'\ :\O g•)\·~ a·w..~ :t Hx:u· pru,·is.>rinns~JIIt~ 
c.\~s1s d i viso.s p:.·u·a tt\!et:._~ ,a· cont e;;sa q ncst:1o. 

O Sr.. Ll\'R\ YE"Tt): - n '[l~:1J.:mc ,\:~ ~ppr<•Y:l 
~ii<> da ass~tHIJit:a ·? 

O Stt. C.\ta~\o ; - S i111. 
O Sn. I-l>R\YExTo:- Ho:c~;,, at.;m tHS••' rrnc :l 

~xcctl t;ilo ~essa t\.tl.t ,)d 5-:1 ,:;io Ji ·1tt t~ :vlia..:l:l p:,\·~ !'\S 
kalt::n do.ts :;rcgtl~, P'' i llt:ip:1lmcnt"'! SI."! I) ~-)\'\!rn r) 
nc tu:ll cour.itnt:u· t u t pn~ l ,! :': el!<', qnc Jn l;::::t. n. 
lll'uYinci:.l de :\:n lt3 C.lllur ílta t:l•• fclil. qttc não 
t.cm o "dirdt o de ía zet· a Hle:tor 'l ' ICiX:\ dos ma l es 
d·> que c vh-tim ~. pú t •. tll tlit .. . hem nercditm· ~nc 
~ll :t n liO p :.·r~dS:\ l.j llú ~·: f1"Xl .' 11 l O~ S CH' \ 'ei·•lt1d tH n.l-:; 
limites, tlllrqn.· p~rn n S'"' ,·o mpl.;t ,, fd ie idn·.l~ b:l,:t n 
C\'\ll ~"'c 1·vnr nlli o Dt'c S:f1C'Jltt! n ind d o, ')llC só clln I 
te m !\ >•'!ltUra UC. p O<SnÍr, pt'i•J '! ~IC nnr\1\ m:)i$ 
j }Úrk r·x~gir som COIIltndl :r llllll\ in,lc scnlp:wcl 
l ll~ \· ,•t ulaoa • 

Ollll'u 11\irli\'i} tenho pnrn n :io cC•ncorJar COI\1 
(\-~~ ... 1. I):lrtl! d o p1·r,j,~cto ü~1 uobrL! c.ouuni ss:lo ~lo es · 
tati~ ticn, e é j ulg~t l' dl~ p·~u~ .• vél n tlt:',spcza q u o 
se vni fnzer con1 a fixa~:ilt' dos li:ni(c:!s dcS~{lS c1 lt:'\ S 
provi nelas , Yisto q~:e os noltr"' depatnclo~, olhnnclo 
para um lll :tp~a q ualq n•·:-, pode m Ye t· •Jit!! '' r io 
Negro desagua no I~uassu. 

(lia tua apal'tc que n,'io ou~:imo,...) 

Que o rio N!·~ro t>n tl'a no I gtÚISSÍl é i:.contcs
ta\:0!1. Com o dizia, basta vlba r-'>•l pnm qnal<p tcr 
mup pa p;tr:l YCr-sc •.fll<! o riv N.-gro ~ntm no 
l guas:;il, e ~ o na tu ral limit~ t>ntrc n pro\'incicl 
do Pnmn:'l e Snnt:~ CalkHinn: p r imr:iro. pot-<l tlc 
ê o n~~iO~' curso de n,:!ua qnc e .... n ·ê pot· nqau~llcs 
lugnrc.; : c em segundO lngar: ~lo~·qnc o t·io No~\\) 
tem a ~~m nascente n n u1csma lnt;itudc em ft'IC 
cs~1o os limi tes abaixo <la scr•·a, enLrc os ln nui
cip ios lle S . F ra ncisco c Gu~u11tuba. 

Portanto, Sr. p rcsjucntc, cu c.JuyiJando dns 
nmt::tgens pcl~s qunc . .; a nobre C•)mmissão Stthsti· i 
tuio 0 nrt ig o !J.UC cu n p~escntd, torno n np:-.;-1 
.sentai -o como e me nda no nl'l i~u 'J.UC se d is"ut~. 
A camara decidirá se cotwé m f., zer n dcspc?.a 
necessaria com esse t:xnm<', 011 se com·•:m d esde 
já adopta.r o limite qne cu acsigno. 'i 

L·)-se, apoin-se cntrn ~m uiscnssii:r a st:>gt\illtC 
e\1\c ndn. 

· " Art. 2.• As di,·is!ls i'l•lre as p •·ovincins d~ 
S nntt\ Cntharin~ " Par:l.u;í. seio o r io Snh;-· G t·•lndc, I 
•) Hio ~egro e o lg•tas~ÍI.- S. n H .. - Li t:N!· I 
>l i C11tO.» I 

O .,;:r:. PnE;;ro<::o:T t::- A.-lu -se sobre a masn •m1 

1 
p.wccet· da commissão de ce>nst itu iç.lo e poderes 
•J UC Yai ser lido. 

1-i:-sc. cnt rn e m <liscn;:~ii·l c sem dcbnlo é np pro· 
, -nJ.o o s eguinte pnrca:r : 

« JIG\'Clld O ·&C r clil':lllO <li!Stll. C<'111.C OS 81'11. tiO• 
pntndos JlCin J•r oviudn <k ::;, l'e<l r•> do Uio l:nlntl" 

- Ú <) ~ui J t.> iio Jacintho ' ' "' :\ll'lt<lon <; n c Cnt?. ~C~'·•, 

\ 

l 

,, t.•x l~t h l ,ln :\ lUi r~·~ ir..l úll ~ l~ · • ~l·- ll'01h ··n E,·~n~Q .. 
li:;tn. d"~ ~OH'- '' ' h a1·.;io J ~"' J.r:.!uú~ sn ppll)ui•! in·, ... 
Hh.: J i:tt.. ~ " m , .. ,Jt..,ls a o ~r~ Cnl.ll· .... ~ e F i:l •l, rp\<~ t •Jmcu 
~HSC1~ tu n~st:\ ~.nna~·;l , a c\.~Huu issàt) d(l c~us~ i t.lt i
t_.:.;1.,, t:nt.l' nti..;n tlo convdticu t..u c: :ln pl ui:.H' :1. r "prc ... 
g,·~n k11:fio c!~1. qu L!lhl l ll'l"l \·inr i n, t~ () ,~ p~lr0C!~ t· c)1 ~ t) 
~ · 'ia .,,,n ,·i·.Lltltl o Sr. bar:iu d e :.r:~ttti p :ll-.1 ~·a· 
t.)hl n l' p :1.l' tú 11os lt o :-=:.:-;n~ tr ~lha ll 1 os, ht:::tll1lo as~uu 
~fl1i ~f._1 it ~' n in ·Jic~:tr:i.IJ àprcs·.:nta.,Ja t>do ~ r . lla tt1n. 
F 011$CC;l . 

<c Sal :t dt\ S t:Utnuü-;;s,Jt'S. 2;1 !},~ A~osto d'~ l Hj;j,
J;. T f.l..: Jf(lr·~do.- (i,;l! ... ~ I! rtJsCOH t:(! llo.-:. )) 

Co ll t·lnú:\ :l <li3cas~'to i:t lcn·· •mpic.l:t . 
•(') s~~. U;l"l·~·oto p·.r .. d i.' O !'Õi: O: - S.t•. rwc:;i. 

\l~ut t' t l' IH.lo f,:í to lJ nnn-> pnssa•10 part'~ d:l- con•· 
rulss:\'•> cJ .. , .;sta~ist ica. u :\o l"~ossu deixa.t.· dt~ t.lir.f! t· 
du:ts p:ll:wras em dt.f•:sa 1lc1 p:u·c•:c l' on prt>jcct•) 
lfl.IC d .h l apr•~• !llhHl ÚCC1'C:\ th\S diYiS:l~ ÜC ~nn.tn. 
L::tl hnrina c l';ll'<lll :l. 

)\;h> csp~r;\\'!l, S1· . J'l'l~s i\ l t""Ut.~, ']t1C ((,::,SI! n \lul.n··~ 
,l~plll;\Jo .I"'~· S:lllt:t c .• tha ~·in:l 'll lCIIl s.e 'lll~h,lSS~ 
U;' cO tlltn t$$:ltl ele c:;tat.sttc:a • . . 

O S :!. Ln·:,_t:lt :·::<:-ro : - X :1•l !li<: • J II~i x.:i , a.:.;ra
d •~.:L 

t) ~n. J t.\Hm·:T o l 1J·: ;:n; o:o;n : -- U p a rCC(•r llt'O\'n 
(JH:lnia ~onsi tl•~ra~: ii•) t} syn1pathia t~!lH a t:Qilllh iS· 
li~•• }kn· e-sta pnwincia. . _ 

:\ C:l. UJ!ll';'l C(.lll) O S~U. prnJN:tl) Hil•) t~~\'C :1 f,_,l'
tlt 11 ~l c..lr) ~V'rt\J.:"'I r n o tl · •br~ tic pa L.l \lu: 1\\:l~ n. t!:t . 
mt\ra con,~ r:i qnc clln não po·.l•;.\ la n r; ;'\1' U'l:to d·l 
Qul ru cx pc ...lienlc pn r~ rc·~Gh-ct :t qn e::; t:io '}\\(} 
i ol su1lltl et·J.. ilhl it. sua constdi!rRçiio . l>tlrn so fl~.:.l· 
rem litnilcs entre Jll'OVinci~>. •m tc·ntl cu, :t con~
mls.;:"l l.l ~ ('lt Cl)ll t infto it. ClÜt~ I H.! r , q110 1\HI) ll rt\' 1 ~'1. 
t'l. p~1t: lt'tiz~u~ ~tíre itos l )ri iJli m~r.·ul.l'tnti ,~_ '! u~ ~. IJÓtl~ln 
s~~ ~· vir n:-tl'~L 1m1dan1ct::!:.:u· ~'c(~i.)~·~ de l.t.!l VJ ll Lhcn~.a '': 
cnn eâma m n:lo é um trihnmü 1n,Jicinrio q :t•) 
n :-t dc :! is~lo ,-k liluit•:s entl'e lll'f..l\·inch1..; t.cn.htl <kt ... 
cr~n~n. lttll.' u :;:; prt!::::i(".rípç0f::s tl•.: Ll irc i to C$cl'ip tn.s : 
11:1 tl i\·is:lo d~ pr o ,·i uda:< n:1o t~m o ))O<lcr k 
gi;;l;\li \'O n COll$1\l t:n scnàfl a,; co n,·cniencin~ <.lo;; 
JWt) \·incia.-5 cuLrt.) as qnne~ se e::; l.~he!c~em CJ~.s ·~~ 
Jim i ks. pnr .111c ,l,w .lo-1_11,'' a eon"~' ltt:•.~:•o d o 1111-
Jl'll'io fa~nld:ttl~ •lo uinua· c snbdt\•toh r :lS pl··~
Yincins é nl3nif•!sto qno ncnlunna. outra con~l 
denw.:i •; d •;\'C pesa•· no c «pirilo tl·• legi;;l:i.·.lnr ~•?llii<l 
!\S .:~:n \~..:u h~nci;u; dcss~"\...'5 pro\·i ne-ins qnJ !otO r.n~ãn 
on q nc se d ividem. _ 

·A conllniss:io p•-.is. t>ru ·n l't:SolvC'r n q uest~\n 
ti11ha sv d e nttcn•l cl' ns coli i'Cnicnci ns: llll\S ~m 
'1.11 ~ po,ler ln ella ftl llti:l. l'·S•~ p.'\ra p:><l~r fi~nr o;;scs 
lnniles ? 

O 5n. J.t,·~:.nn;).-.·o: - :\f ,,s o m a pp l n'iQ p õ),) 
('Ul c1uYiUa a cxist.P.ndn. d o rio ~cg1·o ~ :1 ~na 
con:l ncn~!<t co;n o Igna~sú. 

() Sn. :n.\r..Iua·o P.~un.Q~o :- A conul1l$,.,a.o C.)U
Stl \tOI\ •J'I mappa• 'l ' l,. lhe r..,,·:io JH·c~.:n les, 11 111 
<lO :; ,·. Yan J.cnic o on Lro fc tto ultitu a mcn lc •l•: · 
hnlxo d :l d irücÇ:io !lo S r . b:ll'iío J.; Antun ino., c 
roi cx:tdamcnte da consnH:t tl•!SScs m app:1S <J:lO 
resulVt(<iO maim.;s d tlviúns para a comm issno, 
pnrque cllcs nito conbin:io. J>~ln tl i•·i >1io nctu:ll 
entre essns !lt1as pro\'inci~s. é o rio Cano inlvt 
o limi t~ , c entretanto cs.sc ,-i o , no mnppn do 
Sr. V an LeyJc 1·:ü de <agn :\ 1' no U•·ur;troy , c no 
mnppn <lo :;,·. 'llnt·uo de Antmi n:~ , vai dJsaga ar 
no lgtln~sú ; n· um mappa. flca o rio cl r, 11111 l nüo 
d:\ sc·na. do Esp igüo, c no Oll:l'•l <lo la•Jo opposto 
da m esma serra. 

Om , q•tnttill) os m~ppns npt·~~nt:1o dilr<>ron"as 
!I~St.'\ natureza, qaç JUtzo poJenn fo n n a r n C•>m
missã o de modo a eo useimciosnmentc aeonsc
lhn r n m a dccis:io a este rc.;pci t.o 1 

() Sn. I. t,·r.u rE..';To: - ;>.[,ts .:os m appns nii l) -:sGo 
tl ivcr~•!n~s n l'CS{lf' itO dn r ic) ~cgro. 

O Sll. n.,mt~: l'ú P1m:~o . .;o: - )f a-. como o nobre 
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d4 ' iJllto:'hlv 11\(1 (.O:l:t:H:) U }l.11'!l OS n1r.p;)n.', <!St01t-1 ~·h: 
üiz..;ndo qnc a co1utniss:'i::.1 n·1o poJln, j)·lr "'·l!c$, 
!()r.l:nar u 1n j tl izo 41\lC U.:vc~c conscjcuf' l n.~· •nlt·n !.} 
snb1n0ltcr á c~~nsid\!!raçlo drr. cn.s :\. ::)f!i 'l't '~ ul
tim:l llll'nt.:l v~io pari\ :i cas:-. 11111 m opp~ m:ln
cl!ldo f.tzer Jl ,.. or dem tln a sscmhiOa pr<>\"indal 
do Par;lná, c :t quem cs~a as;Cnth!,··a S•! l'..,f, ~l·l~ 
1·1n fo\Un. rcpt·~s l:n1Ll.t; ~1 o ~ 1nas ~n n:io ú vi. ((ll•~ 
ainda qunnJo tiYC:<S~ Yisto , clé\";:'1 dizôl·O fL":nll::l. 
lncnte, não m o ia .;pil'~t·ia cllc ·toJ.t u. eL)nli~H•.; ~~ 
se bc~n qnC tl uss~mblú.._1 Jll'O\"i ncktl cpt l..l o apr~ 
~cnLou :iC:ja. mui rcspdl.-aYd, C c:dllt '.l·lü t,arL·~ ia
l!:n·~ssaUa ncstj~ n~g.1c:io . (Apoiados.) 

Ora, 110 me:o uesta incert-eza, qual 6 o •L•pu· 
t:nlo p•·cscnlc ([11<!, tendo tlc Vol l~ 1· ne"l'' . mat·!· 
ria, )Jotlc di~er quo~ t:1l dh·is:W ú :t m:lis c<>n· 
nm:()nlJ"? : .. Jpoiatlos.i Quem é que pu le d ;t.c•· 
11 u0, Ut :ll\:n't~ d,)-,.,0 ttul lim ite nn.turftl. cumo urn!l 
~crrn, unl rio, scj ;lo conY~IliC!){..;u~cntc :tthu.li
do.o; o~ jnL~rcsscs Uú3S:lS pro·;incÍ:lS? r .t1jJOitcda ,:.} 

Q:um:lo se trah de dn!ls prol'incin$ P"·l ll'-' '":ts, 
e cuj:\s rcnu::ts na. muio•· pal"lc prvv(,ul üc di
rci(os col>•·nrl<>s sour c a passagem <l~ nni111acs 
ll1U:1l'~S que cio Hio Gt·andc do S:1l se dil'i~·!m 
Jl'll''' o llúrtc, {! ncccsg:u·io cstuJnr a s COliYCtticn· 
elas dl)~.:)::\~ JH'V\·incia~, c. não ter-Sl'; sóm ~ntc ('1ll 
vista um lim iLo n:-.ttn·al; é ncc~ssnrio Í•Z··l· nma 
di\'i>ilo tal 'lllC n::io yenha umn sú Jl r:••·in"h' tl 
:qll"O\'cil:lr ns N •><hs prv,·enicnl~$ . ~•s:~. p.to;;:a
gcm do nnlnHICS nman•s com pr~)tll7.v ol,t ott..•·a. 
(Apoiados.) 

( 11'1. ?<l>t apa;·!e lji<C H<10 OtUi>HOS.) 
"'!as o nol)l"c deputado h a de convir qtl~ o 

g rweruo é o •nais hnbilita·lo para iss ., , •:lle •·SL;í 
collocnolo nn cupaln \lo cdílici tl social; ui\ • t"m 
iatercsscs contrarias a esta on ;,,,u,,lht j)i"·»' Í il· 
cia, c w•rtnn to, nvnH~n:lo os meios d r, 'l'l" crvla 
nln:l. 'lrccisa pal'il. a. sua. su~tentn.ç::ro , ~HJ.:{.IJCl~t·) 
c prospcridndo, o que pó1e fazer melhor <lc •Itte 
nó.;. pol·que tem delegados sens ncss:1s pr•n·it:
cias, c cngcnbcirvs á sua disposiç:lo p:tra · P!·o
cedcrcm n qnnlqucl." C'títnl!', elle far:í s em dttnda 
a di\·is~o mnis eon\'eniente, o:.:pedicnt~ este que 
a commissiio ndopto•t porque clla niio tinha, o 
ainda nüo lem hoje uma ba'le segura em quo 
J)U<I csse fundnr·se para fixar os limi\es ~ntre us 
tn:o,·incias do ParaM• c Santa C::ttllarinct. 

O nobr e deputado taxou n commiss1io U.c illo· 
gicn porqu~ lhe pm·ccett quo, u ser ~x.u•!Ln o 
mnppa tlo S1·. barão de Antonina, a divis:1o d:•yin 
ser a indiead11 no seu projccto ~ mas o nnbrc 
deptttado devia -ver que n. eomm.is~iio mnittio 
este pensamento u'uma llypothe>o que dln 
não reconl!cc~ como vcdadcírn, o entr~t.mt ·> o 
nobr~ dcput.Wo tirou dessa. hy~:~othese ·as co:t
sequeneia~. como se clla fosse Já w rificnJ:t. ! E ' 
este um costume de argnmcnta.r que cu uunc:~ 
padc nceitnr e que sempre 1·eprovci. 

O S1t. !,tv!\.,:IIE:O."Tv: -Ahi não he. hyp.lthcsc 
pot·que todo> os mappas concorJ:io a r~svc ito do 
rio Negro. · · 

O Sr •. B.,nm:To PI,on.~s:> :-)I ,~s o l.obre depll
ta.do deve \'er que a comlilissii:> disse '1ue se 
et"ll exneto o mapps do Sr. barão de Antonina, 
seria conveniente tal cxpedien te; mas ~ com: 
missiio nesta conclusão não pojin deixai' d~ N· 
ferir-se a J principio e:;tabelecido que era uma 
bypolhesc qttc a eommissão não dnva por c"rt.n 
P a r ece-me port"nto qn~ ella n iio comroetum erro 
contra a logica quando apt·csentou o seu pa
recer. 

Sr. prc.>idente.. não tratarüi d~ guestno se é 
m elhor qu~ a c li v1siio entre as pro v metas de S>\nla 
Catharina o Paraná seja o rio tnl, ou o rio til ; 
a serra do E~igiio ou outt·a. qualquer, porque 
não estou habilitado para isso, C) no estado de 
incerteza em que a camara se acha h respeito 
dessas. locaiidadc~ . estCJU pe1·sua:lldo que o seg11ro 

'! _ a ·Jop~:u·.s~ o !H"~j~,~~o o~r.~:··~d l' pc!a ~otnrni=;
,.;:to~ :ltt! p ú r)UC U :tl) S..! Je·: ê t ·; l- ("lU \•lst~\. SÓ UID 
lindt~ l l :.ltttt•tl.l, 1\\:ti (!l ~"!-tb~•n outr.t .-:; circ l.lnlstan-
ciolS al i.i~ J e mn i ~·.J mu:nent·). . 

e.:mtinito poifi a p~usa~- qnl} a cnuura não 11úde 
to mal" OtiÜ"O cxp~<li ·! ll t~ scu:i J c; <p t·~ c.ll,,r .•c<:u a 
COilltniSS ii (J. 

l\Ias, dis~J o 11 0l>re d ::puta .lo •1ue j:"t utll pHe
ccr foi aJ>rl!so ntaJo na . c;un :lra, mtls St11U 1-.~:.::ul~ 
L:lJv; c c tt re~ponolo •'(U·~ o lltal (li'O\"eio •li!ssr, 
p a\:·:·ceL' n i!o. t e r siU·J o~.lis. !tlti 1 ~ , ap[H'I.)Y:\\1.) c re
•.Üllhlo n. lc1, pi)t"~tuo UHta ,-l!z qn~ o p l.·l)iccto q rlc 
a cvnllulss:1.o CJ!l';n.!c~ sl':jjl. l"t:•.luúJl) ~ l~i, o g.)
Yct'no tcrHl~' dl:: t~x:ecut:::ll-a ll .!cê cii::Sfl ·i:\1n :u t.u ha tle 
c.<tutlo.r a m:HP.ri a c trat n· o.l ~ fixar vs linlitc:> 
..:\)tn<? con,·am a os hltcl·-.!s~ -~; de:: U.lllb:-ts ~ts pro ... 
\"liJC!t'l~. 

G!'t.'io, Sr. }l l"\JsiJ.ünt·' ~ q•1a · t~llh•) r .tSf,r-.7ldido 
:\OS o\t"gltmont•:n-; o~.l ~"J nobr~ dop nta·.l cl, c fJ U~ o p~n
S011UCnt•'> da. conuuis;:;:i .1 n ii o pú.lu úcixt'tr Ue s c1· 
aclopt•~<l -:~ pela c.ama.-a. íA·lJO Í(«los., 

o Sr. T .. IYJ:"'~un,~n.t; n : - St. p:·.::sidentc., 
IJil:l.:ld.). ctl <llssc qnc LLil0 me parec i:' o.r.tu o Qt·t. :zo 
Jo pl'Oji.!Ct•.J :tpr~S~nt::t.do p~ l~ ~uDllll llBa c) tS~iYC~SC 
1naito coh..::routc r..om a. doatr ín::t cltto dla ... ~x.at·ou 
no seu parecer , fu.rH.lei .. nn~ e~n '].U l a. t.:om rniss:'iv 
nüo· dtn·!dou ch\ ~x~etidiio elo mapp:t a ;·c;speit 1 

o.lo cnr~o olo rio Kegro. 
o Se;. n.\'CR~TO r~uno,;o:- A C~II1Ulissiio di

zcn1o- S.: c) c:..::rclo - tuuslra unYida1· . . 
O Stt. LtvnA'IE~To: - ~I~ pnr<Jce IJIIO não p:~dia 

J. uvidnr, llOI"qno todos os m.1pp:~s • io conc•>nlcs 
Oul qnc o l'io N afp·o dcsomboca llt') I :.rlt ns.:cit ; nHlS1 

snp[londo me-'Stno qua :'t comn1issão rin•· ide, o r .; · 
pat·o qn'! fiz não tom cal>im-.nlo, uHo; tHWl p or 
is ;o o nr~l<iO do\·c ser snsle1:tado, po t'•l 11e ces 
sanU:o a dttl' ida S•Jl>rc a d iroJç:lo d.ts :tg •us do 
rio Negrv, ll conclu.<>io ue\.'"e s~r dil•erSil, c por 
con::;eguintt.) ll~\·.l prc\rllh)Ctn· · fl. Op iHiiiO da. COJn • 
m iss,1o qllt\lld·> 1·~cvnhAee no.to easo a c.1n,·c
nieucia de fi"'w . .;c o limito pcl·> t·io Kcgl"O .c 
I~unssú. 

O Stt. D Ann ETO P t.Dr.·>SO : - !\:to 6 is.;o o que 
d iz a con\nli.,stio; veja o p~uccc1· . 

O SP •. Lrvn\~Ext·o: - A ser ex.1c(:-. o n\:\ppn 
d ol S ; . bm:iio de Antonina, os limites por . mim 
a prtlscnta:los no mctt proj ecto dcvião ser adop· 
tados. E ' isto o que diz a nobre commis;io, c 
cu. opit\O dizendo que esse mappa ó cx:J.cto, por
qnc b:los os oun·os mnppns concor,liio om qac 
o rio N~gt·o dcsagu(l n > Igunssít. Kúo hn n me;1o< 
duvidn >I este respeito, n1esmo n nsseml.JlJa pro · 
viucial do p,unnil ULio põ~ em du\·lda o eurso 
desse rio. Os presidente,; di\S provincia3 de Sant:l 
C.tthnrina c de S. P<~ulo, que ti \·erio uma ques
tão muito I on.~t~ relativamente a estes limit2s, 
n unca du\·idi•ri(o do curso dcs;e r io, os nobres 
.dcptt!ado,; m~smo qu~ me toim ollsc<j_ul::.do e\)111 
alguns npart.cs níio duvidiio. 

O Sn. B.\lltlE"rO J>r.tmoso : - M:l> o s~1• argu
mento nlio c} pro(lueente, vorqu.e e. co~~issão 
est:~l)elcco dunrta a respeito da exactldao do 
mappa. 

O Sn. Lrvr..l.lm:>"TO: - E11 estou c!ctnonstn~nlo 
que a nobre commissiio não aecrt.ou. q uand~ 
duvidou da Cl<attidão desse mapp9. áeerca do r JD 

·Negro. 
0 Sn. B.\Rnll.TO Pr.n:tOSO: -Eu ainda tenho 

·duvida. 
O S tt. LI\"1\.UH::<TO: - Me parece q11e houve 

en"ano dn pnrtc da Dobre commissiic>. 03 map
pas estiio duvidosos q uant~ ao . l'ill Cano in h as-, 
mns hoje n ão se vv.ie mais du't"ldnr da veril~
deira direcção deste rio, p)rque tocl.os os ?abl
tantea do Lages reconhecem que o n o Can01nh:u 
desngua no a·io Negro . 
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O ~r.- C.:u-::n:\o:- Pct·dUt:-JUe, uinguen1 nin~ia o 
:pcl·correu. 

O Sn. T.n·t:."u::>:To:- ;\I~sm~ :\ rnziio o Jc
n}onstnl: se o ri v c~lnüi nl1a.:s c::;tj, nu n01·ü_~ .. h\ 
sel'"nl do Esp~giiot :;u ~.::sttl s..::l't·a corrl."nJo de ]_,.. 
a O. incl ina-tit.: ~v ln·l~ u r lu 1:..;-Llassú, cotno I} q uc 
~ rio Cunoiullt~s. que <~~tã a.-. none da serra do 
.Esp\não. ha dLJ <l":sagu:n· no Grug~1ay, qn~ tlca 
ao st7l dcstct ~crru? O mappa Jo ::;,-. b:trào de 
Ant .. ,ina, que é o mais modcr,.(l, c fçito p\)t" 
"Uin :homcnJ t:io pratito d:1t]Ucllc3 lugar~S- .• 

O Sn. C.mn1o:- Nuuca viajou por alü. 
O Sn. l.IY!'..:\Ju.;~To: - ... 1,l\lC inforn10U-S.:!' de 

pessoas JH"aiicns dc8~as localiJad~~. cst:\belcce o 
curso tlu t·lu Canuiuha~ da Ju:ult•ira qae cu di~o, 
conllnnuudo a este reSJ>Clto :l opinião que lu.lYi(to 
cmittiúo ''~ Srs. genera~>s Attdréa c Antcl·o. 

:!\las cn concedo que a nobr~ commissiio tiycssc 
duvhbs l'•:l.t.tivanwnlc no río Canoinhas; a rcs
pcitt', pon}m, do rio x.·gi'-o creio qLtc ilio niio 
podia ter. l'ui'Ülllln mo pareco <(lhJ foi bem cabitl,, 
o rop:wo quo Hz <I~ n:iu est:u· cohcrcntc o art. 2" 
do J>L"ojccto com os !Jl'incquos cxa1·auos no pn
t·cc~r; e cnti\v tiro csto. conclnsuo: a nobre com· 
Jnissilo diz qae ~C! für L~~acto que o rio NE-grD 
entrn no Iglt:tssú. ..• 

0 Sn. 13.\1\RO:TO PEDRoSO:- Pcnlüc-mc, não é 
isto : a commiss·\o diz "Se f<ir cxueto o mappa 
do Sr. hm~lo de Anto11ina.~> 

O Sr.. LtYR\~n>XTr:>:- O mo.pp" llo Sr. b:n-~o 
de Antonina d:l o rio N cfp·o Clltt·ando no Ignassíl. 

O Sil. B.\t~l~Ero PJ.:Dr:o&:>:- E' IlllHI. purtc do 
mappa. V. Ex. u:lo leu com atlcn~:1o o p::u·e~er 
da commiss:"io. 

O Sn. Ln·n,,:IIEXTO:- O rio N"~g-t·o entra no 
Igna~::.ú. Se a 110bre coum1issUo tiYt~ssc tt ecrtez:t 
de que o rio ;\L•gro Clltrava uo Iguassú, concor .. 
d:ll"i'\ em que o rio Nc-gr•J <:1'1\ o litnitc mais con
,.·~ni~nte. 

O Sr.. B.,nRl':'ro Pm:>noso: - nepito, não .; isto 
o que diz n. cr:>mn,issão, c sim que neste caso 
devião pertencer os campos de Palmas a Sanm 
Çathariua. 

O Sr.. LwtülJE:<'I'O : - Et·a assim qttc cu e:J
tendia o tln.rcccr dfL nuhrc Ct.Hlli'rliss:io; u1.t,s o 
bonr~do deput:~,Jo diz quo n:io, que a sua du
,·ido. é em refet·cncia a. tudo o mappa. 

O Sr.. B.,nnE-ro PEnnoso :-Diz a commissão 
qn~ se fosse exacto o mappa do Sr. barão d<J 
A•Jtouina, os campog de Palm~s d~vilio ficar 
pertencendo a ::;nula Cnthnrina; ainda assim não 
npresentu 'Jma idéa sohr~ a di,·isa da pro,·incin. 
"\'. Ex. q_ucr til'ar da11i uma conctusito muito mais 
lato. 

O Sr.. LrYr:.\JU~XTO; - Dei:<arci esta que5Uio, 
,-isto que o nobre deputndo interpreta. o pnreccr 
4la illust!'~ commi~s~o d~ um modo di\"crso do 
~ac eu o ~ntcndin. 

O Sn. B.~RRE-ro PEimoso: -E' a letra. 
O Sr.. I"I\'r.,t:I!Ex-ro :-!Iras, S1•. presidente, con

·tinúo D opinar pd,. vant:1g~m de qu" r. camarn 
4ecida }lor uma yez esta questi'ío. Entendo 1)1.\e 
.QS limites nuturacs entre · as duas pro\·incias 
estão muito conhecidos, que a Cl:plora<;.ã.o que o 
~o,·erno tem de mandar fa~er, se passar o art. 2o, 
11ào é facil, e é dispendiosa, que o corpo legis
Jath·o pôde evit:ll" nsta despoza adoptand, o snbsti
~tivo que apre-sentei ao at"tigo. 

Da. J?rimoira Yez que fallei procurei demonstrar, 
11ão so o direito que assiste i• provinci<l de Santa 
Catharina, como a conveniencia destas duas di
visões : ninda não fui contestado, e por conse
guinte não entrarei nol'llmente nesta questão. 

Conlinúo pGie a ... -otnr ·para que se substitu::. 

o ::n·tigt> do pr~>jêct.o pêlo sub~tilnti\""o qnc iivl) a 
honra de oll'd·ecer. 

~:to havendo mai.s quem pc~a. a. pala\Tn, pro
~~de·sc :l ':ota~~o. E' opp•·oyado u :ll't . 2• do pro
JCCto, I} ~ünsegnintc1ncntc considera•lo prt>jndicn<.lo 
o sn_h~titutivo. Passo. o projcct.o pam a ::• dis
cussao. 

O Sn. LrYnumxTo p~dc disp<llSll <lo interstício · 
c ur~;encia P'-'l''' o projcc.Lo cut.r:lT kg} em 8• dis
cnssao. 

Assim se vence. 
Entt·a o prcjccto em 3• discnssão, c SCll\to nppro

nzdo s~m debato é 1"•)mcttí<lo :\ commissi\o dc
rctl.\c,ã() dcpoJis (lC <léllnitin\mentc adaptado. 

P.\.G.\::\IE~TO DE PRES.\S 

Entt-a Qm ~a discu~suo o projeclo n. G;; de liHl 
quo autorisa o goycrno a pag,w n Miguel Ta
var•?S n impa1·taucia da seut,·n~a por ell;, obtida 
con tm a fa~endu puhlica peta· nprcsamcnto do 
navio [?í1:flc1·Cu7o1· All':>:a?1(7r<!. 

o Sr-. T•> q llC"' :-81·. p>"esiucnic, não Ó li
quido para 1nhn o direito que tenha ::O.ligtlel Ttl.
nu-cs 01.1 seus 1•el·dcíros ao l'"gamcnto ordenado 
pela rcsolttdo que se tliscutc ; o 11::.vio Impel'i!
,loJ• :.llcxa1ÍdJ'c, ap1·isionado por lorcl Gochn>nc, 
foi jnlg,,do, ó venlaJc, ~ui pt·csa, _o estado tem 
ol>l·igaç,'io de pnn-nr as mas presns fcrtas no tempo 
tla guetra da. i:18ependencia.-, nilo sún-:.0nte ::\()S par
tieulal~c::; !)l·ejudicados ..• 

O Sn. Sr-:.\n.\ :-Apoiado. 
O Sn. l"AQC"ES:-... como tnmbcm aos aprc

snilores; aos pnrticulm·es pl"ejudicaucs sc~ttndo 
a cGncl~nmu~~io a perdas c damnos, aos apt·esn
dol"(•S em razão dn obl'ignçuo P.special qnc tomon 
n nnçõo, em vit·tndc ào decretá do rrimciro i·0i
na<.lo, n satísfãzet· essas presas feitas nt•; ccrt•> 
tr,mpo, embora j_ulg:\Jas m:"ts !>elos tribunnes do 
p:liz. 

A minha dnvidn, St·. p1·c~idcntc, nasce de um 
c1ocumentl) que me fui remettido e no qual en
ciJntro alguma consa ~ligna de pondera_ç,io; não 
sei se a nobre commtss:to q\\nndo exatnmQn este 
negocio teve pl'Oscute o documento tl. que nlluclo. 
~c~sc documento se diz que o na,·io Impe;vrcloJ• 
Alexancl•·<' não em do ·p>·opri~u,,de brnzileirn, 
como se sustentou pornntc os tdbunnes :\ quo· 
a presa fui submetticln, porem qtHl era nn,·io por
tugae-. c porttmto bem ~eit_n era a SlH\ nppt·cbcn
srio pcltJ. <:sqnndrn bt·az1!crr~. 

E' >ordadc quo esse nano noxcgava com 'to
cumciltos tentlcntes n. moo<trar que em braúleiro, 
mns diz-se que tncs documentos crão simulados, 
couslituiào mnn duplicata pnrn demonstrar, no 
caso de s~r ellc apresa,lo, que ern brnzileiro, 
entretanto que R bordo s-.; nchúr;io docttmcnt>ls 
nrdndcii'O pelos qunes se via qnc esse navio 
era IJOl'tnguer.: portanto esse navio se nchnvn. 
com duplicntn de documentos com o fim de se 
mostrill' brnzilcil·o, oa portugucz conforme R oc
ensião. 

s~ ~stc facto ú vcridico, parece-m~ que o jul
~nmenta nüo foi justo, que foi profcl"iuo mcdiouta 
uma [H"o\·n !als11, c q_ue portanto não deve pr~· 
.-o.!eccr perante n representa~ão nacional. Xessc 
documento a que me ~nho referido se diz que 
o n:wio In~e~·ado?" Alexand,·e no\o só era por
tugu<'z, Rcrcm que tinho. conduzido de Lisboa 
para n. hahia rorneeimcnto de tropas e de nrma-
mcnto para o gener<ll Madeira. · 

Eu não garanto este facto á camam; mas 
me ptn-ece que constando elle de. um papel im
presso que foi distribuido a diverso!> membros 
a~sta cnsn, dc;c ser ell:aminado e;;se documento ; 
chamo mesmo sobre elle a attençiio da illustrc 
comnlissi\o de fazenda. 
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SESSÁO EM 13 J)E AGOSTO DE 185~ 201 
Se :a eomoüssiio, tendo examinado estô docu

uaent.o, julga que cl!e não é procedente, eu verei 
o voto quo to:-nho do dar; mas se este documento 
lbe niio foi pre'>eot~. requeiro qui! lbe ~ja rc
mettioo, e que todo o uegocio seja de. novo 
submettido ao seu acurado exame. (Apoiado.t.) 

Le-se, . apqia-se, e en trn em discussão o seguinte 
requerimeJltO ' 

« Requeiro que o projecto seja novamente rc
mettldo com o documeoto constante do impnsso 
junto ás commissões de fazendo. e de justiça, 
afim d~ o examinarem o daa·em o seu parecer 
em -..·illtn do mesmo d()(lumento. - Taques. " 

O Sn. , J. J. D.\ ·"ltocH.l entende que o adia· 
111ente nito deve s~r ndopb1do pela cnmart1 não 
só po1· estar f>.i'te negocio sujeito t& sua de
cisão desde muitos annos, e ~r sido por lnnu· 
meras vez"s adiado, !renão porqne, tratando-se de 
dar execu<;âo o. uma sentença do poder judiciA>
rio, convem por uma Yez saber-se se sendo con
demnndn a fazenda. publica pel~ tribuoacs rom
petentes, o pode•· legisla.tn-:. tem direito de ne::nr 
lundo3 para p~gamento das partes, a íavor dns 
qMes essa senten~a é profetida. 

Parece-lhe q-ue grande llllll tem cnuso.Jo no 
pa!z a fnlto. de t·espeito c pouco C:l$0 que as 
autot'idades ~dministrntivns fuzem diiS deeisi.ies 
do poder juilieial'io, e penso que o poder lrgis
tntivo ni'!o deve set• de maneira alguma aquello 
que dê o cxomplo d~i desrespeito ó.s decisões 
desse poder. Soba·ctudo, porém, entendo que e 
preciso tcmnr-sc uma resolução, qualquer que 
ella seja·, e por isso voto contra o ndiamcnto. 

o s:r. ::uon.riques !-Sr. presidente, npoio 
inteiramente as idéas que acaba do expendcr o 
nobt·é deputado quanto â promptidào com que 
cumpa·c que resolvamos as pretenções pat·Liculn-

. 1-es; mas lembent entendo que essa pt·omptidiio 
não devo ser exagernda n ponto de prescindir
naos das formula$ estnbelecidn3 pelo 110sso rq:;i
mento, o discutirmos e votarmos de o.Cogndilho' 
é preciso que n camara, em mat~rio. ti'io sra,·e 
em qu" é ·condemnadn a fazenda publica, niio 
tome urna resoluç-ã~ sem ouvir o parecer de Stt as 
commissões, e sem dnr-lbes tempo rle fazerem 
ellas -um exame refieétido, e de formarem um 
juizo s~guro àeerca da pretenção das partes. 

O Sn. SE.{tL~: -Principalmente havendo c~ru· 
pulos · a respeito da sentença. 

O Sn .. H~RIQCES : - 0111, esto negocio jn cnbio 
unto nesta cnmarn cotno no- senado; e não póde 
ha'\'er portanto motivo de queixa de demortl de 
nossa parte! em IH>O Miguel Tavare>J reclamou 
de novo; e o Sr. conselheiro Vianna, hoje se
IUldor J!_elo Piauby, na qualidade de deputadd 
que ectuo ern, t·equereu que esta pretcnção fosse 
submettida à.~ c;<.>mnlissões reunidns do constitui
çio e justi\n civil, para que ellas niio só emit· 
tiesem o seu parecer ócercn do dh·eito que podia 
ter a eamnra o\ visto do art. 31 da Iel de :H do' 
Outubt•o de 183~ de negar rundos.pnra pagnrnento 
de partes, sendo eondemnada a razenda publica 
pelos tribunacs do paiz, como paro que inicias· 
:sem algum trabalho que servisse do bnse e fôrma 
do processo para o julgnmento administrativo em 
casos semelhantes. Essas du!ls commissões rc

. unidas e:ulninando o negocio de•·íio o seu pare
cea·, quo 'é nquelle que acnba de ler-se. 

Mas, senhorell, porque D<lo tEnha sido possi· 
vel discutir-se ainda este negocio, sem duvida 
pela prefereneia.que sobre eUcl tem mer~eido ou
tros mais iinpot:tantes, deveremos diseutil~() e 
votal~ hoje mesmo a esmo, sem que, como tom 
8ldo uso e costume inaltem'l'el. seja c.u-ç-idn a 
commissi'io de fuenda compcteot-o sobre ob~ctos 
&aes, e depois das reflexões quP. acaba de fazet· à 
eaaa o nobre deplttado pela B:thia t PIU"«C·me 

TOliO 4. 

que ineorreriamos em um:a prccipitn~ão muitO 
ga·avc se assim proccdessemos, e no.< an-iscarla· 
mos a uma i>'~justiça. 

Ora, .-.,. consldera~õcs f~itns pelo nobre deptl· 
tado pela Bahia, eu tenho de accresceutow ·outras 
qne me paroocm de grande peso, e pelas quaes 
r,u estou disposto, se não J)assar o requ~rimento 
d~ adi:~.mento do nobre deputado, a votar contra 
esta pretençiio. 

O marque::t do Mnt·anhíio, bloqueando a pro
Yinein des;e nome, app1·ehendeu em 2::! de No
vembro de 1S2l a galera Impel·ador Jll=anlll·c.>, 
que Tinba de Portuga1 para aquella mesma pro
víncia, e determinou ao respectivo capitão que 
seguisse para o surgidouro de Itaqui, onde se 
achava estacionada a esquadra imperial. Depoi~, 
t omando nova resolução, mandou que dnhl sc
guisso pn1·a o portl) da eapitol. Nesta derrota a 
c;nlera deu em uns cachopos da ilha. do 1\fedo o 
ahi sossoba·ou. Miguel Tavares prote~tou e just!
ficou peraotc a ouvidot·ia do Maranhão, e créo 
que era j uiz ~~~ tempo o nobrJJ s~nador pela 
:Bahia, o Sr. VnUa:>ques. 

A ou\"idotia do Maranhiio jul~Oll mão o apr~ 
!\llment•> por sentença de 15 de ::;etembro de 1~2li, 
deixando o direito salvo para se haver de quem 
competento foss~ ao proprietario e cnrrcgadOI'CS 
os prejuízos, , pc1-das c damnos. Essn '>Cntença 
da ouvidoria do ll:faranhão foi confirmada por 
uma deci$ão do conselho supremo de just iça ·~ 
do almimntado, d~ 3{) de Oufubt·o de Uf27, sendo 
despt·ezado o protesto feito pelo marquei do Ma
ranhiio, em o <lua! allegava ·que o sossobro ·da· 
galea·a Impe,·adoJ• Alexand,·e et'J. deyido -a m~ra 
eventualidade o força maior, c não pCidia 9Cr ell c 
P'O\' isliO responsavol. 

Para execu~ão da sentença do almirantado, 
. llflguel Tn\'ares fez citar os agerites 011. procu
radores do marquez do Mnranhao, e o!ferecen na 
:mditorin geral da ma1·inhn nesta córte artigos 
de liquidação, para os quaes forão igualmente 
ci tados os sobreditos agentes e procuradores do 
marquez do Maranhão: e nelles pedia que .fosso 
este condentnodo na importa·ncia da galera e 
carga, nos juros, perdas e· damnos. Forão os 
ditos agentes lan~.ados da contrarl~dade desses 
artigos em audiencia da méSma auditorin de H• 
de Dezembro do 1&-27, c por sentença dn mesma 
:auditoria Geral de mnrinlia de 31 de Jsneh·o de 
1828 foriio Julçados provadoe os artigos e liqui
dada a quantia de 77:0HSS6l, além dos juros, 
para ~orrer na execução. R'ttrabio-se sentcnç.a 
partl ser o milr(\u~z requerido para esse paga
monto, e nisso ficou. 

Decorr~rfio q_.asi 8 annos, de 1828, até 183ã 
sem quo por parte de l'tfigucl Tnvores so d~s~e 
passo nlgum nem contra o mnrquez do Ms.ra~ 
nhiio, nem mesmo contra a fazenda publica ; 
mas nfinal creio que algum d<lsses que fazem 
parte da cruzada que se ttm levantado contra 
o fisco [apoiado$ e risaàas) entendeu dever aeon
selhnr a Miguel Tavares que se dirigisse contTa 
a fazenda. Mignel Tavnres aceitou tno salutar 
conselho, e pedio licença ao imperante, nn !6nuo. 
da legislaçiio que catt'io vogava, para ser citado 
o procurador fiscal da fazenda. Concedida essa. 
licença se realisou _por ·carta o citaçlio do pro
enrador fiscal no dta 1° de Julho de 183õ ; c 
nesse mesmo dia loi accusada a cltnçíio contra, 
como Sllbem muitos dos ' nobres deputados . que 
siio jurisconsultos, o ·disposto na ordenação do 
llv. 3 .. tit. 1• f\ 12, segundo o qual a citação sem
pre s e entende feito. l'ara a audiencia '>Cguinte, 
salvo havendo expressa declaração, a qual s11 
~o deu. )figllel Tavares ·ofl'ereeeu Iibello, em o 
qual confessou ha:ver obtido sentença contra o 
m11rquez. 

O procurador-fi ;c.al oppüz-se, _ e _te..-e . al!.nat. a 
fllZenda s~ntcn~ · contrtl na pnmeu·o. Jnstanc1a. 
Appellon o procurador-fiscal para a rclllÇi9 do 

26 
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~02 SESSÁO l~M ~i I) E AGOSTO DE I ~ã:l 
districto; esta relação deu prodmento com o 
fundamento da que a fazenda pulllica não podia 
ser responsa. vel pelos excessos e ,·iolenci as com
mettidas pelo m9.rquez do :Unranhão, que crs 
então empregado publico do Ilr02il, a clljo ser
-ri<;o estava, como porque em virtude de uma 
decisão do governo, por portaria (!e 23 de Fe
Yereiro de 18-.:ll, em consequenci<l de coutracto 
entre aquelle e os apresadore,, o govetno ·só 
era response.vel pelas presas feitns atê 12 do 
corrt!nte mez e anno. 

Foi embargado o accordiio da relatão, a qual 
sustentou o seu primeiro julgamel'lto; e l\Iigu.el 
'l'aYares interpõz recurso de revistA. O supremo 
tdbll"llal de j u.stiç!\ entendeu que no ncco1·diio 
ha-ria injustiç11 notaria, e designou. a relação de 
Pemam'buco para revisom: e tão séria c grave· 
mente foi esta questão nlli considerada e di seu
tida. qne a decisão se niio foi empatada p~r 
í~al llUmero de Yotos, "'"eneendo afinal :Migu<Jt 
Tavares por desempate do presidente da rda
ção, foi vencida por muito insignifl~antc mnicria. 

O Sn. B.mnl':TO PEDnoso ; -Não podia ha,·er 
empata na Totnção ·em \"Ísta do m•mcm dos 
des t?mb!lrgadores. 

O Sn. HEJ<.'1UQUES : - Se essa 11rpothese se ni1o 
deu, deu-se sem duüda a outra, como. colhi do 
proprio processo. · 

01·a., estando o negocio nestes termos, ten.do 
Uiguel Tnva!'es uma sontonça coDtta a fa2cnda, 
requereu o seu pngamento no poder lcgislath·o, 
e tendo cahido essa pretençiio em uma e outra 
camarn, como estou informado, de novo inota 
?l!iguel Tavares ])OL' seu pagamento. 
. :lias eu tenho i:le notar, senhores, que Miguel 
Tavares tem contra si no processo as segnintGs 
consid~1·ações: em primeiro lugar, a falta d~ ci· 
taçiio d.o procurador fiscnl úcerca. da quest.l:o do 
:xpresamento e artigos de liquidação, e a citação 
!; a llase à o processo, e não parece de j ustio;.a 
que a fazenda seja candemnada por um apre
samento julgado máo, e liquidação de perdas e 
dnnnios, sem que fosse ella !luvida c conYen· 
cl(la. Em segundo lug11r, temos que o m9rquez 
foi condemnado primeiramente, tanto assim que 
Miguel Tavar€s o fez citar par:a c~ecucüo da 
sentenca do. ouvidoria do l\fa•·~nnão,.confirmada 
p~lo conselho supremo do nlmirantado ; e os 
ng.:ntcs daqu.elle nuuquez forão lan~ad.os da 
conh·a1·iedade nos artigos de liquidao;.iio, e cs~es 
artigos, e1n quo iiií~;uel 'fayare'l :pedio que o 
mesmo marqll.ez fosse condemnndo, Julgado~ pro
...-ndos. 

Em terceiro lug.:~r temos que ou. nós conside
remos a prescripcão neste ca;;o conforme dispõe 

. a l~gislaçiio de fazendA, que ~ de 5 annos, ou 
a consideremos segundo os princípios 'lo direito 
11Hlritin1o, e então pelo alYará de 7 de Dezcm
l.Jro de 179G é de anno e dia uos casos de pre
sa~ ; e tendo ::!.liguel Ta \'ares deixado decor
rer quasi S anuos para exigir da. fazenda publica 
o seu pagamento, apczar da condemnar.no do 
màrquez, creio que a faY"or da íuzendn'falla. a 
prescri~ão; e nem direitc pMc assistir n Mi
guel Tavares. 

Demais, encontrei na. secretarin da camnra o 
seguinte aviso de lG de l\'a\'embro de 1~'30, do 
&ninistcrio da m(ll"inlla, anndo a camara sobre 
tal negocio a Mguintc im_t>orl:.ap.te infonnaçüo 
(lê) :. «Que á pretenção de Loul."~llço Antonio do 
:Rego {objecto identico a de lliiguel Tavares)r<!
siste. a declaração feita pela portaria de 2.3 de 
:Maio de .lS:H, a qual o exc1Lte do. mencior.ada 
conyenção; e que por portaria de 23 de Feve
reiro de 1824 declo.rou o goveruo ficarem a sen 
cargo as indemni~es que julgassem a fa.\"or 
elos tlpresados até 12 desse mes~\O mez e anuo: 
c que hn receio (pe.;o à camnra. l.<>da. a atteoçiio 
sobre esta. parto) de que os traslados niio este-

jào oonlon11e:> aos autos origina~s, os quaes at<} 
então se ni\o tinháo encontrado no competente 
juizo.» · 

Ora, estn ultima declaração do avis3 qae está 
a.~signado pelo fallecido Sr. matqu<;z de Paranagná, 
então miti1stN da m11rinha, é mui grave. (Apoia
dos.) 

Por e~tas considera~ões não posiio "Votar de 
a.fogadilho por semelhante negocio, tanto mais :\ 
Yisti\ do que · cxpôz o nobre ueputado pela pro
vincia da Eahia, e t\ '"ista de um documento que 
tenho em mão, e que se mG não engano ê igual 
ao que o nobre dc.w>.tado tem ; o documentD é 
o sc<>uinte. (L&.) "\e pois a camara que se di:r. 
que ~!iguel Tavares jà nãci·"·existe, e nüo se ·sa· 
bo a quem essa divida pertença : que n nacio
nalidade da galem AlexandJ·e é muito contro
versa, pais que ora nnvegnY"ll com a baadeira 
bra.zileira, ora com a portugueza, e que· final
monte nõ:a é liquido quern saja o legitiu10 pro
prieta1·io da. mesma. galera. 

Ora., fi vista do que fica ex posto, e consta 
deste documento, niio se põde dizer qtte seja in
contesta;-el o dh·cito de Miguel Tavares ; e en
tendo como o nobro deputad~ pela Bahia, que 
este negocio de,·c ser rernettido il commissi'i() de 
fazenda, paro. que o examine c<:>m toda a calma. 
e circumspecção, e nos possa bem Ol'ientar para 
un1a decisão justn. 

V'el"ilieuldo-se não haver casn, fica cnc.,rra!la 
a discuss,\o do requerimento. 

Pro~Cde-se i& clw.maua c lc,·aata-se u sessão. 

Sessãn em 2-:1 olc ,\.gosto 

Í>UI!SIT·E~CL!.. DO sn. '"I5COX DE l>E D.\EJ.>.SX D> 

Sc)nrAnro.- Expediente.- .rlp;·esentaçtfo ele pro
_iectos e indicações. Dis.;w•sos aos .S1·s. F. Octa
vicmo, Fen·a~ e .Bmndao. - Ordmn do dia-
Pagamento de rn·esas. -Naturalisaçvcs. Ado
pçao. -Pagamento aos he>·dei1·os àe J. li'. de: 
JJittancouJ•t c S<i. Discw·sos dos S1·s. 1Iem-i
qucs, Fe1-ra:: c Scâ1-a. 

A' hora üo coslumo ÍtlZ·Se n chamada e achão-sB 
presentes os Srs. visconde de Baependy, Paula 
Candido, ~.rachado, Corrcn das Neves, conego 
Le11.l, F. OctaYiano, Araujo Jor?e, Horta,. Salles, 
Mendes de .Almeida, Datra Rocnn, Angusto Cha
ves, }'austo, E!uardo França, Azercuo C::>utinbo, 
Sellra, Pacheco Jordiio, Souza Leão, J.uiz Carlos. 
Paes Baneto, Bretns, Almeida o Albu!\uarque, 
Teixeira de Souza, barão de .llral"oim, Vlch•n de 
Mattos, Monteiro de B:.~rros, Jagunribe, Rocha, 
Augusto de Olh·cira, Mello Franco, Rodl'igucs 
Silva, Tuques, Co.rr>io, Pereira da S:lva, Luiz 
soares, Ferraz, Tei:s:eil·a. de Macedo, A11dré Bas
tos, Fernandes Vieira, Bernnrdc;; de Gonvêa, 
Angelo Ran~os, Pnchec.1, Pn•lla Santos, Assis 
Rocha, Siq_ueirn Queiroz , Cansanoão, BcHort, 
G0es Siqumra, Lima c Sih•a Sob1·inha, BarretQ. 
Pedroso, Travassos e Sayão Lobato Junior. 

Comparecendo· dep1is os Srs. Sá ~ Albu.quer
que, ·Pedreira, Snraiv:t, Zachal"ias e Hentiques, 
o Sr. presidente declara abel'ta a Se&$ãQ. · 

Comparecem depois os Srs. Brandiio, Barbosa. 
da Cunha, Paranaguá, Venaneio Lisl>on, e<>ne~o 
Silva, Titár:., Ferreir.o. de Aguiar, Brusque, Rl
bc!ro de . Andrada, Theophilo, Santos e Almeida, 
Livramento, Nebias, Paccn, Sobral, Sayão Lo
bato, Jose Mathia•, C:mdidD·Borga; c Bantleir.t 
de Mello. 

Lê-se c approva-se a neta da sess 1o ante
rio r. 
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2.03 
O S•·· Fcrra·><Ü><:laorJcm) :-Sr. pr~idtnte, 

é para fazer a V. E:1. um igllal ped•u<• porq11e 
Um officio do Sr. lo secretario do sc::.ndo, en- entendo que tu commissóes não tênt ó. direito 

vian-lo a proposição do senado <leclar~Lndo que de vet.o (apoiados!, e devem a.pre~ntul' os sens 
!l!iO permanentes a~ disposições do decreto n. 800 A p~rêceres confo~me ns suas con$elene.la6 (l'lpoiados); 
de 00 de Junho de lõ51 e as do art. 29 do de- DI!_O po~em deu:u- de dar o seu parecer q_uando 
ereto n . 7t!S de 2-l de Abril do mesmo anno, ~te.; nao l!tu~e~em que ~ma cousl! p&sse. (.Al:otacfos.) 
e outrosim communieando que o senado adoptou O prmc1p1o contl-ano é $Cgu1do pela commissão 
~ vai dirigir á sancção imperiol a resolução qt~c ~e p~nsões e ordcn~Q.os ; julga ella fazer com 
-:autorisa o governo pa1·a aumitlir a fazer acto do 1sto um grande serv1ço, porque rec~ia da maioria 
~ anno da faculdade de direioo de S. P<.~nlo o da carn:aJ·a. quo a elegeu; ntas · nós membros de 
· estudnnte Antonio- Jose de Siqu~ira. · e Silva. commissões somos ll.Fen:as commissarios e deve-

Quanto á ta parte, vai n imprimir para cn- mos da1· conta ú. camara, qne é nossa commi-
trar na ordem dos trabalhos; quanto ú. 2a, fica a tentedopró oucontra; ellaqueresolva.(Apoiados.; 
eamaro. inteirada. O Sn. SAYÃO LoBATo Ju:oaon:- Em" mu.itos 

Um requerimcnio de João D<tzi, pedindo dis- casos é um paincipio salvador dos 'dinheiros pu-
pensa na !~i para poder naturalizar-se cidadito blicos. 
brAúloiro. - A commissão de po<lea·es. 

De Jo3é Puix y lkuguel-a, pedindo a. entrega O Sr. Taque1: :-Sou membro da commissão 
de documentos seus quo existem nesta comam. de ju~ti~a criminal, o de,·o declarar ó. camara 
- Mnndou-'$e cntregaa· com.as formalidades do quo nté agora não. sabia que esse requerimento 
estylo. · Ih~ fosse remcttido. · · 

Umn. proposta de Manoel A~tl>nlo de Almeida, O .SR. DuntA EoC!IA:-Ma.; (}ue tem este nc-
-para emprehondcr n. publicação de u ma folha goc:o com a commissão de jnstíc;a criminal? 
especial para os debates desta carna ra. -A' mesa. ,., . 

. O Sn. TAQU~.~ :- Nuo _sei, ma.S .:o que posso 
Siio approvados os seguinte.> pareceres: dlzca· é que não lhe f v 1 eatreguc tal requeri-
« A commissiio de fazenda entendu qne o incluso mento. Por cartas da minha provincia eu sabia 

TCqucrimento da easn -<:la M.iscricord!a do Lisboa, que os esc ri viie> de que ·se trata h avião d irinido 
que reclama contra os destinos dos bens perkn- um requedmento (\Cerca da materia de que fa'llolt 
centes ao vinculo de Itambé, deYe ficar sobre a o honrado. membt·o -pela .miuha provlncia; mas 
mesa parn ser tomado na devida considerltção, eu suppunba qt\O esse reqMrialento se dirigia 
quando so discutir o projecto •·espocti\"O, e este :to poder executivo, e não {\ o.ssembléa. ger~I. 
e o seu. pnrece1·. · Não me recordo tamllem de t~r visto no Jol"ntll 

« Sala das commissões, 22 d~ Agosto de 1S5:i. que semelhante l'Cquerjmeoto fosse apresentado, 
-Silva Ftl"l'a.: . .:.. D. de Sa!,~a Lel7o. ,. c li por isso· que n. commissão não tem dado o 

s.;u parecer. 
" Miguel Tavares J?elle a decis:io do sua recla- D' · · - d t' 

.maçiio sobre inrlemn1s.açlio de presas feitas por H'CL nsora. que a comm~Ssao e jus 1ça cri-
1 d C h d d d . minai ni'o se p1'opõ~ a põ1· o 1:eta sobre as ma-
or oe rane urante a guerra da in epen encu\. t~das que siio sttbmcttidas ao seu exame, como 

« A commissão de fazt!nda e ntende que se deve 1 b d t d d 
ilar. uma deci~ão terminante sobre esta 0 outras se que xa 0 no re epu a 0 que me prece eu-
reclamações que estilo dependen tes do poder le- O Sn. Auot:sro DE Ü UVEIIIA :-O nobre depu-
gislativo, e é de parecer que entrem em discu s• tado faltou da commí$S;'io de p ensões e orde-
srio os pro!ectos e pareceres relativos n esta e nados. 
idcnticas reclamações. o sn. l:iAY:i:o Lon.\TO JL':no~·,_ E o que tem 

<l Sala das Cl')nnnissões, ~ de Agosto de !8:)5. n commissüo do pensões e o1·dcriados com um 
-Siltxt Fen·a.:.-D. de Sou~a Leao. , negocio· que niio lhe está affeéto e que nem lhe 

« A commissito de ra~enda precisa io!oL-ma,õcs diz respeito? 
do _governo sobre o incluso reqtterlmento de Anna o Sr. D\l.tra. nool>o. :-Peço a v. Ex., Sl". 
J'oaqttina AlY4l'CS, que pede dispensa do lapso presi.iente, que naja de dm· ti direcção compe-
ue tempo m11rcado pelo cap. 207 do r egulament.o t ente n esse r equerimento, porque a commissão 
de fozenda a quo 1·cquer. de justiça criminal- parece-me niio ter n:ad11 com 

S 1 d · - <).") d d l '"''" umo. representação em que se pede a l'evogação 
« na ns commtssocs, - c A~osto e """· do ·um artigo de um 1-egulamento civil (apoiados}; 

-Silva Fcl•ra.::.- D. ele Sllu.:a Leuo. » c1·eio que o. direcc-;io que lhe fol dada não é a 
« l'~dro José Baptist.n, <'X·Cilpiltlo do exercito, competente. . _ 

. pede lier reint.cgr-.ado nn olasse militar. A com- -
missão de nmrinhu. o gnen-a a quem fui prescuto O ~n- PnESxtEli~E:- E' indispcnsavcl qu~ a 
o requerimento do supplienntc é de parecer que commlssllo de justil;a erimin~l d~ o seu purccu, 
se solicitem informações do governo: e bem nssim para que depois ~ossão il' os papeis á commis-
.a remessá de qunesquet· do~umentos quo sobre são de justiça cinl. 
.a pretençiio do . supplicante · e~istiiio nn rcspe- o Sn. nun~ noc1u :-ll!ns se tivesse a re-pre-
etivà secretaria de estudo. sentação sido remettída (1. commissão de marinha 

: . « Paço da eamara, 23 de Ag-osto de 1~.- e guerra ou dê negocies ecclesiasticos, teriito ellas 
I>erei,·a d a Silen.- Seam.» tnmbem de dar o seu parecei"? · 

o Sn; PatSIDE~TE :-Na sessão de hont em, o o 'Se. PnESIDEl\TE :-Essas commissões propo-
Sr. deputado Dutra Rocha pedi o informn~õcs á rião · a · remesso. dos papeis à commissão com-

. mesa a a-espelto do destino que t eve um r eque- pelente • 

. . riniento dos escrivães e tabP.IIiãc~ da enpital da 0 sr. F. Octav1an.o :- Tenbo de chamar 
Thlbia; este requerimento f<> i remettido & -eom- a ntteoção dn ilhtS~da commissão de assem-
missão de justiça criminal e_m 2:> de Junho deste bléns· provinci11es para. um 'artigo dslei do orça-

. anao, e ainda não houye parecer. .. · mento de 1\fina.S que me· parece inconstitucional 
O. Sn. DoTn.l RG<:lu .. :-Eu "peço n V. E)(. que o vexatorio dali províncias do Rio de Jntieiro c 

solicite dn couamissão respectiva o seu parecer de todas ns limitro_phes da dita · provincia de 
a respeito deste r~qucrimento, porque os p l'eten- Minas. A questão e muito simples, e eu passo 
dentes parecem ter direito a um deferimento qual- a Mr o artigo a que me tenho r e ferido. Diz elle, 
q~er. (Apoiados:)~. _____________ .:_~m~ar~c~n~n~d~o~n~s .. !;m::,p~o;s;:i~tõ;::e;s~=;_:«~Pv~r ~c;,la!l:d!J!a!.&!!;n!loii~m~alio!.JQ.I.IP.wO-.-
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transitar pelas estrtl.das de communicaçãi> Ja pro
víncia de Minas com variaS outn1~ do irnperío, 
::1$920. » 

Creio que já em 184;> o corpo lcgislativi> annul
l ou un1a mediJa identicn. 

O Sn. TEIXIi:IJU. DE Souu :-Não. er-a identica. 
O Sn. F. OcTAnA.:..-o :- Consign,n·a. um imposto 

o.le importaçlro sobre a;; mercadodas estrangei
ras, e aqui estabelece-se un1 impost'> de ~1SIIZO, 
não indiscriminadamente como tax.a ltincr-<lria de 
todo o) anima\ que transitar pelas e.;tradas de 
Minas, mo.;; como imposto especial pam os aui
m~es qne entrarem em MiuàS transitando J;lelas 
estradas do commlmic;lçiio Jaqu~lla provlllcia 
com as suas limitrophes. 

Já se v ô pois que é um imposto de importa
rão, embora o Proth.;o tomasse uma nova fôrma, 
i: é ·sobre i;;to que chamo a attençil:o da illus
trada commissão de ass~mbléa:; pl'ovinciaes, e 
mando neste sentido uma iudicaçiio á. me~n. 

\'ai :\ m:lsa. a se,.,uinte indicaçilo, que c r-emet
i ida lt eommissão Cio asscmhléas provinciaes: 

'' fndico quo a commiss[o d~ llS$emblêa > pro
\'incines, extlmicnudo a lei n. 690 de 31 de Maio 
de 185t dê a sua oplniiio sobre a. constituicio
nnlidade do ~ 1• do artigo que impõe !~S9'20 sobre 
cada a~ima} que tra_nsi~•· pe~as estradas _de 
commnDICnt.ao da. pro·nnct:t de Mmas com var1as 
c.utras do imperio.- F. Qctariano. ·» . 

o S ··· Ji"ort'az :-Sr. presiden te, pedi a pa
l~n·ra pnrn fv..er uma indie>lção. e para ao mesmo 
ttmpo fnze1· um pedido a V. Ex. Um abuso se 
t~m ·dado de que V. Ex. é testemunho ; a ca
mat·n municipnl tem fonnulndo alguma~ posturas, 
c o go,·erno, estando reunido o corpo legisla ti v o, 
no te1n' approvado. 

Durant e o anno de 18~:1 alguns Srs. deputados 
commigo r cclamlriio contro. este abuso contrario 
::i lei , pol'que o governo só está autorisado para. 
n ppro,-.u· as posturas da camar& mtmicipal da 
corte quando o col'po legislativo nãro estiver reu
nido. 

Em consequcncin disto, St·. presidente, deix:i
r~o de ter execução al~::uma.s posturas que vierão 
a esta casa, e a primeira parte do meu l'eque
l'imonto ~ pedir a V. Ex. n discussão destas pos
tura~, porque cllas silo necessnri:-.s. 

Ora , não obstnnte isto, o chele de policia da 
cúrte deu ins~l'uccves f'!ll'll a. execução do uma 
postur:1 relativamente á matricula dos carros e 
carroças, e tem-se dado to.l execução a es~a pos
tura. que mo parece que ainda nao !oJi appr-oTada 
11clo corpo legislati,-o, e que o n iio podin · ser 
pelo poder e~ecuti\·o, pol'quc aquello, ao tempo 
ôe SWI p l'oposta, estaYa reunido; tal e n ex.ecu
rüoJ que lcn1 .tido; digo que o resultado é um 
''eX(Ulle permanente sobt•e os proprietarios dos 
w:lliculos de condueçao dos productos da agricul
tura dos arredores da capital para o mercailo 
desta cürte. Exige essa postut·a que nenhum vehi
culo poss~ conduzir objecto algun1, sem que cs
tejn matriculado, sob pena de tantos mil reis, e a 
polícia não só ex.ige n matricula que custa trabalho c 
dinheiro, mtls tambem que a matricnla acompanl;e 
sempre o preto carroceiro indicado ne\la, niio 
podendo assim ser este substituido por outro 
sem incorrer em pena., ainda nos casos de mo
I estia , d e impedimento resultante da quebra de 
uma perna no caminho, ou de outra qualquer 
circumstancia extraordiaaria e impr-evista que 
ob1igue o dono do Jlredio ru1·al a mandar á ci
dade outra p essoa para conduzir a ean·oça; lo~o 
qu<. isto s e dá, a policia impõe multas, em CUJO 
producto tem parte seus empregados ou pe
destres. 

Ainda mnis , Sr. presidente, o clicíe de policia 
pam n imposki\o dessas multas não fórma o pro-

I 
ce>s:> es tabeléei lo p~las leis criu>il'la~s a •·e;peito 
d:~.s iorracções de posLura.;, e S! as p:lr t!3 recla.
m;l.) contr-~ a Injustiça d~sas multas , o chef<l 
de p:>licia d i:t qu.e tem muito qu;) fazer, e que a 
poticiR não tem obrigação de examinar no registm 
se a~ c:~rroças cstiio ou não matriculadas l 

V. E:oc. sabe muit1 bem quem são o; carr~i
ros; mllitos delles caminhli.o da maia noite em 
diante pnrn chegarem no me~eado á !l 6 ou 7 ho
l'as' da manhã, e n~sae mtio trajeeto o bilhete 
d~ matricula· se põie periler e muitn~ vezes se 
perde. Mas· a _p1hcia é ínexoravcl, exige que o bi
lhete de nãatncula seja sempra pres~nte ao3 se11s 
beleg11ins, de modo que o bilheto do matricula anda 
sempre enrolado em folha de Fland t·es na cabeça 
do bul'tO da carroça! (Ri.fadas.) E qu~ niio;-multa, 
c isto niada que a carroça esteja nu: .crada ! 
Como se a infracç.ão da postura fõra a niio eon· 
ducção da matricula, e n:ro a falta da mat ric11la. 
Ha apprehensiio dll.S carroças, dos anin1aes e dos 
escraros ca~:t·oeeiros ; ha mnlt.n. e mais dou;; mil 
e tantos réis de deposito , e ãs vezes pagão-se 
e3ses dous mil e tantos réis por cinco m inutos ! 
A despeza de multa, etc., nnan. assim p o1· mais 
de 9$ por cada vez, e se pnga niio obstante vc
ri!icar·se n matricula, e apresentar-se depois da 
apprehens•lo do proprio bilhete de matricula. 

AinJa mais, senhol'es, estabeleceu-se para os 
cocheiros dos tilburys, etc.. uma mlttricnla; o 
fint desta matricub e da a que ost:io obri~as 
as carroças , vem a ser, conhecer-se nos casos 
de d !lmo:> ll quem perten.:e o titbury r espectivo, 
<1u o vehiculo de condncção que causou o da•nuo ; 
em ç,;usequencia creio q\le não h a necessidad<J 
de cada cocheil·o ou carroceiro andar com a. ma
t1·icula no bolso ou na cabeçtl do burro. 
D~po is a policia estabelece 11 a necessidade da 

todo,; os cocheiros andarem com uma llbré a se11 ar
bitrio , ninguem se queixo11 disto; agora porém 
quer o chefe de policia que este> cocheiros an
dem com um:~. certa lib1·ã designada por elle, de 
sorte que muitos de~ses homens, sendo guardas 
nacionaes, não se- querem sujeitar a uma medida 
·inteiramente arbitraria e caprichosa , e abando
nlio sun industrin. E por outro lado ~ de admi
rar qu.e o. p olicia, que tem tanto em qae cnidar, 
só se occup~ destas ninharias (apoiaàot) ; mas 
eu , Sr. pl'esidente, tenho por fim tirnr- da p ovu
lação do Rio de Janeiro esse Yexame que euste 
sem n menor convenioncin, o envidarat todas as 
minhas f<lr~as pam o obter, se nito já , ao menos 
para o futuro. 

A matricula é necessarla ; aqueHe que não ti
Yer o seu carro matriculado seja punido, na fórm11 
da lei, depois de se ter esse conhecimento, por
que entendo quo o cidadão, mostrando quo o sen 
vehiculo estA. matriculado nii:o de,•e soffret· nma 
multo., comoJ a qua soffre h(lje, que o.nda por 
nove mil o tantos réis, só 1>0rque o cocileiro niio 
anda com a .matricula no bolso. 

E além disto Jlerde-sa o tempo de serviço dos 
escravos que andiio com as carroçms, que tlciio 
pl'esos, dos Rnimaes qne siio maltratados no de
posito, e á$ vezes pordem-s~ os produc~os quo 
tacs carroças conduzem. 

Sei, Sr. presidente, qu3 isto não 6 ntatetia 
propria da assembléa geral; mas os habitante$ 
da cürte não têm, :vara onde recorr~r d~ses abu
sos seniíc> para aqu1. 

O Sa. Rm&u:o D~; A.~DIU.DA.: -Pois eu acho 
que é muito propria, visto que s e trata tle oí
!ensa de direitos. 

O Sn. F.&RIU.z:- Portanto, requeiro a V. E~. 
que haja de dar para ordem do dia a. di.scllssà() 
das posturas que estãG ·pendentes da a.pprova
çlio da co.mara , e vou m~ndar á me;a uma in
dicação pa;a que a. commisdo l'espectiva examino 
11 traga ao conhec:.mento da camara ·qu~tcs stio a• 
posLUt'llS municip:~.es que tê:n sidl) Approvll~as 
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t•clo sovemo e3tau:lo a :IS$Crubléa ~;eral !uoJccio
nllndo , & posta~ em pratica sem appro,·a.çõ:o d,l 
corpo legislati \"o , pam scr~m c:~sondn s por il· 
lef:aes. 

1 n do commercio, c n opuleocia crcse~ndo 1..ara 
1 os estranhos. que por divc•·sos meios fazea• 

l
. d?q~ella i n~ustria o seu pa!J.·imonio cxclush·o : 
da lu r esult:o.o as eonsequenelas que \"OU n.ssig
naln.r,. e sobre as qu.11c~ cha1110 a a ttençãCl da 
camara. 

A polícia que cuide mais em p~cndc~ os crimi
l lOSOS e prevenir O$ delictos, tio que de procurar 
l1av.;r r enda pol" meio da extorsões. Não é com 
tacs veiames que . se fazem son·iços ao paiz. 
(A.poíiUZos.l 
, ~ não ba só este abuso : ahi por fóra , pela 
frcguezia do Engenho Velho o em outrns, muitas 
,·azes um tayernei~o e um ferrador são appelli
dados de depositarias; este tavernairo e csto. 
ferrador têm agentes propl"ios p:1ra approhe nderem 
<JUantas carroças encontrão para tirarem dahi nm 
rendimento diario de 6S ou de lOS; como acon· 
tece par"' os lados do Pedregrulbo e do Macaco. 

Eu quero que as posturas sejão executadas, 
mas dep<liS de approvadas pelo corpo legislativo 
estando elle reunido, pois que o g~vel'no neste 
caso não tem o direito de npproval-as ; é um 
.tteto illegal, é um abuso que de\·cmos corl"lgh·. 

O Sn. PRESri>E.....,-rE : -Quanto ao requel"imenttl 
que fez o nobre deputado eu o tom~·rci na de
vida consideração; e quanto á indieaçi'io, seguirá 
os t1·a.mites ·do r egimento. 

Lê·sc a seguinte indicação que é r emettilla 
ás commissões de constituiç.ão e de camar:u mu
Hicipaas: 

« Indico que as comnussvcs de constituição e 
cnmaras muniCij)aes, chamando a seu e:tame as 
posturas da camara municipal da cõr t•J nppro
Yadas \>CIO go\"erno em tempo em que o corpo 
lcgislatiYO esti\•esse reunido, iniciem alguma me
dida. que as casse, por terem sido illegalmente 
•lpprovadas c executadas. -Silva F er1•a:. " 

o s ... :ara:n.ddo :-Sr. presidente, no p rimeiro 
anno da presente legislaturn, falla.ndo cu sobr o 
u orçamento da clospeza do imperio, enunciei 
a lgllmas pt"oposiçües a respeito dCJ certas neces· 
sidades publicas qne no me11 entendei' devilio 
ser promptamente sntlsfeitas. · 

Nessa occasiiio trat!li do comm ercio nacional, 
c cn fio d isse à eamarn dos Srs. d~putados que 
cl'a mister não adial' por mais tempo u mo. ques
tão que se a"itavt\ no paiz, o C!Ue oecupando o 
pew:;amento âa naçiio tinha sidu 011k'ora aven
tada nesta casa por llomcnll do um aeris, lado 
patriotismo, sem toda\'ia obter uma d efinitiva 
solução. 

Esta queiltito, sonhares, 6 a da nnclonalisnç1i.o 
do commorclo n I'Otolho de quo nind11 ba poucos 
dias mo occupel e a I'CSP.Oito da qual vou fa:ter 
nc,·o.s conaideraçüca c oQ'~rocor no vos so illus· 
h'lldo crltcrlo um projectl> do lei. 

Homonm h11 quo clo~graçadamonto ponsilo que 
a ldón dtl nc.elonallenÇlto do commorCLo a rctnlho 
c uma pum vclc iuo.dc, . \\11111 utoph1, o a tú um 
abSUI'<Io . Mas cu Utllndo Lambco1 da lillorJaalc 
de ponsam!!nlo do quo to1los uevom goznr, oon
sultaudo os vo1·daucfro~ interosscs da naçilo; d i1·cl 
quo s~melhante idú.1 ô a 1lol ClCJ."L'cssiio d~ umn 
necessiJode p:llpitantc, rcconheeid~ por t odos os 
bt·azileiros; c mesmo por estrongmros hone~tos, 
c que seu1 a sua ranlisaçiio nuuca ~stc paiz poderal. 
eollocar-sc no pé de g•andeza e prospct.ida.do a 
•JUC os s~us r ecursos o devem e levar. 

Para provn do que acabo de dizer, senhores, 
nhi se achão immcnsos faotos, ahi estl'1 o que 
todos n ós presenciamos em nossas praças.· 

Com etreito o que vemos nós nns cidades 
mnrit imas do Brozil? O que ob scr;a.mos n esta • 
mesma ca pital ? O monopolio . estrangeiro sobe· 
ranamente imperando no commercio miudo ou a 
retalho. e os flll!o3 do paiz excluídos dell.: por 
~ff~ito desse mesmo monopolio; A miseria e.;;pantosa 
se desenYol'l"endo catl·e os nacioriacs p!ln cxclu~fio 

·que soffrem tle nma t1io vantnjos:t imlust.-i:o como é 

Em geral o cstcangeiro que vem pa<:a este pai~:: 
negociar a r~talho faz f,Jrtuna, porqu<.>, salYas 
as honrosas excepçücs, só trat~ de l ucrar sem 
sa importar que as t~.nsacções qu o cfi"cctua sej::io 
licitas ou illicitas : tunontonndo ::;randes capit11es. 
o que pens111S ·,·ós, senhores, que clle fo.z t 

Retira-se para a sua patria, e là vai desfru
ctar os lucro~ das negoctnções mui ta~ vezes 
criminosas qae r ealisou n esta tem1, de m aneira 
que o paiz que lhe p1·cstou hOSJ!italidade, c n. 
.cujos filhos ellc pr eteria na c:trreua eom.mercial 
é quem soffre, p :>rqne vai fi cando empobrecido 
pela ausencia de fot·tun:H quG em seu seio forão 
crea.d.as. E' assim que Portu~al presenteu1ente 
~e '':t.t mr1ntendo e cuidando aos seus melllorn· 
mentos com os capitaes bra~i!ciros que pat·a alli 
~~ têm retirado pOl' ctreito do deplonwel estado 
d~ cousas em que nos achamos. 

Ainda hll. pouco tempo li .uma correspondencia 
vind:J. de Lisbo!l em que se dizia que a maio~: 
pat·te dos eapitacs que nlli gimv:io, e que esLa
vão sendo empregados no~ rnclhorsm entos ma
teriae~ da.qucllc 1·cino, nas suas estradas de 
fet'\·o, e tc., erãc;~ brnúleiro~. 

E nà. verdade não póde dei:<nr de ser assim. 
Vemos que sempre que sahe qualquer l'apvl' 
pat"a a Ettropa condu~: um grande n 11mero d~ 
homens que negoció.rüo no B1':1zil, e que tendo 
uceumulado grossas fortunas, com cllas se retirão 
para seus J.l:l.i:l:es. 

Niio ó so na cõrto quo isso nconlec~ ; nas 
províncias succedc a. mesmll cousa ; muit;;s ,·ezc3 
individuo3 que prlucipiarito por un1a pequena 
tasca voltão feitos p;randescapUalis \as,e o.ssim mes
mo maldizendo e calumniando o paiz que lhe pro· 
porcionou meios de amontQMCm nvull'adas r i
quezas. E sto quadro, meus senh ores, ê ,·erda
deiro, ,·ós bem o sal.leis ; o assim c->mo e da. 
nossa honra, do nosso mnis r igoroso dever fazer· 
mos r~speitar a propriedade tlc quem quer . que 
seja, e protegermos pcltls m eios mnis cfficazc!l 
as pe.ssons e fot·tuans aos estrangeiros, to.muem nos 
cumpre acudir o zelar os interesses presentes c 
futut·os de nosso pai:>;, fazendo com que desap· 
pa;eço. esse 1·cpugnante e anormal estado de 
cousas om que nos nebnmo3, por força do q11al 
os nossas com~nt1·iotas são. qunsi all5~lutam~nt.e 
excluídos da ''tda commet·cinl. 

Alguns dizem quo taes factos não de\·em ecr 
trazido3 h discrusuo, porque dcs~rt.ão antig:1s 
odiosidades ; mas eu pelo contra rio entendo, se
nhores, que o silencio sobre esta m:<tel'ia, qo.e 
interessa ~ tooJn. a populaçiio, é que de\"e cau
sol·-nos mui sét"los receios. A. cuunelaçiio da 
vcl'tlade t1unca nóde ~r pcri~osn. Se o paiz so 
ncba prJoecup:ld<> da umo. idola falsa, ó do> nosso 
dever oselo.t·ecêl-n ; .se pct·~m siio ju~tns ns suas 
reeh11:>n~ü3s, ·como nu pcn ;o, do:cmos ntten~cl-11s. 

P<lrúm, dh~so-lto.: quem proh1b c nos JUlClOUI&CS 
de cnt1·arem em eonc~rrencln. com. o cstmn~eír~ 
na industria commereu1l, c por meiO della naqru
l'ircm grossas f.>rtunas? Ninguem ror certo ; mas 
toJos sabem que o espíri to de nae1onalidad~ e de 
parentesco, qu~ o interesse que o indh•iduo toma 
}JOI' aquelle que pertence fiO seu_ paiz _quando _o 
encontra em ter ra estra nha, sa.o moti\'OS maiS 
quo poderosos pal'il. qua o estrangeiro que se 
acha eshbelccido no B•·nzH prelh.,. paro. seus 
cnix~iros os filhos d e sua patria (apoiadosj ; c 
ist~ fa:t cem que o~ moços bc·azileh-o5 não possão 
achar emprego nas cagas·commel·eiaeg, não possi\o 
fazer nellas o sett tir ocínio c aprendi:t.agdm, sem 

. o. que onlillariament! não se · 'PÕde en_trar na 
can·e;ra commercial. Os mo;os es t1·nn,::c•ros ex-
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'Cl~em os URcionaes Ja profissão de cai:seiros pela 
:razão qno jli disse, e assim o commercio se p er
:~etúa no poo~r: daqu1elle~. e <i por· elles monopo~ 
Jisado .. -. iApo1ados.~ 

o Slt. DGTR.I. nocJJ.~; Apoiado, isso ~ Ul}ltl. 

:verdade. 
O s.,. Bn;~NX>ÃO:-E convir:i, meus senhores, que 

'l!ste estado de t>.Ous"s continue, conYiní que con
·sintamos que no nosso pr_oprio paiz, nns nossas 
,pra~as, os nossos compatnotas encontrem no mo
nopolio estrangeiro obstli.Culos invencíveis po.ra se 

·nppllcarem a· uma industria que nos de1•e dur 
·grandes capitalistas, e com eUes a estabilidade 
'<la fortLma nacional'! Ct·mo que não; e persua
dido como estou de q11e est». camara. con1põe-se 

-de homens que do>sejiio a prosperidade dn nação, 
confio que ella nüo se recusara em admiltir uma 
·medida quo tende a exto,rminar aquelle mono
polia, que cada dia se Yai tornando mais desas

-troso e fatal. 
· Em outro tempo, Sr. presidente, homens muito 
cons.Picuos e de idéas ''erdadeiramentc generosas 
tratarão de avel'iguat• os meios pelos qun.es se 
poderia obter um resultado condocentc á nacio
nalidade do nosso commercio a retalho; di-versas 
tentath·as fizerfío elles, mas infeliZincntc farão 
baldados os seus esforços, c a nossa população 
,·io com profunda dôL' qne o 1nal teria de conti
nnar, porque as ci1·cumstanci,,s da época, a exal
tação ile um e o erro de outro havião f<!ito com 
<ttto se não adoptMse com fi~meza umn medida 
efficaz : hoje porém que os espíritos s~ achão 
calmos e tranqnillos, qnc a o1·dem e concordia 
constituem a gernl pre<oecupa~ão, qt1e t~dos os 
membros desta cnsa estão dominados p<llo. pen
samento de fnzer saltir o paiz do est~do csta
éionurio em que tc!n jazido, é justo que nos 
·llpressemos em 1·calis:1r nqt1elln itléa de ,}to in
-teresse nncionnl. 

Digo de alto interc~sc nacional, por~u~ pl·cs
cindindo de toda c qulllrtu~r oulra consluem<;ãro, 
entendo que mn 1J1·azileü·o lln t!c sempre ter 
mais amor ao torrão ~m que nasceu, do qnc o 
e:;trangeiro, que fnz d~sta tena sua Cali{ornia, c 
que pro~urando unicamente juntilr riqu~?as pnra 

·ir disíructal-!"s no seu pniz, pouco se l"e importa 
até de co1nprometter a snndc c vhln dos U;lcio
ll:lM. (Apoiaclo.~.l Fnço scmpr~ cxeepelio dos q110 
o>tlo ll onestos c honrados. 

Aindn hn. pouco ten1po, ~cnhot·~s. !'O~ nnton 110s 
con·idns que ncstn c•>rt.e rot·iio dadns nns tn~cns 
e tnv~rmH pertencentes nc!'Ot-rnn~ciro~, !ltlc nclltts 
se nchnrilo exposto.> :'L vcnthl mnnLimcnt~s uctc-

. riornd(IS, conompitlo<. c qn~ <lovilio un.mnincnt• 
· :l snuda pnblicn, c i~lo em 111n t~mpo em qnc hn 
~ctios receios de umn tcrrh·..t Cl'td~mill; 11., on•lc 
concluo que cs~cs l10mcns para obterem dinhcic·o 
nenhum escrupnlo V·m •lc sncrificnt· n s•m•b •lc 
nma pO[>uln<_;il•> intein1, cnmtll.nlo 'l1lU o.lnhi l!1•~s 
venha l1u~ro. 1.-lllfli-rdos.: 

E', ~cnhm·cs, pant ln<t.imnr qnc t1ws )l,)mcns 
&c collnqtJ.cm 111> meio Ll: nm p·wc ~etlCL'osn () 
que os "colha da 111nnf!il·n a m:'l.is philnntl·•>pica, 
par•• ;, sombra ch hospitnlíJaJe pl"OC\ll'!ll"em ""ndor 
em suas tn,·ernas. g-~·neros pod1·es; ett t<!nho n 

·convicção do; que, snlvas as cxcepções, cctd;l nm 
ta\"erneiro estrangt>il·o Ultra nós é ortlinal'inrnente 
um homem a'''lrento c mito, que só attende no 
seu inter~sse indi\-iJn:Ll, c que vetlderi:\ o diabo 
em stHi tnxernn se cll' se dt!i'ta~sc apnnlML" c 

· \•ender_ 
De1nais, senhori1s, occorro u~na citcnmstfnlcia, 

e é que ~ssas tavemns sifo out!-:1s tantas cspc
htncns aonde ~c voto vcnolcL· qnasi sempre objectos 

·furtado.; :í.s familin~. ou p(lr cscra\'t>S on por 
'qtu\.esqn~r ontros f:tmnlos, sendn que p<lr isso s~ 
'pó~c diz~r qno nmn bon pn1·tc dus fortnnns que 
· uellas se 3-drtuirt~nt lê:n 1um.\ úl'i~cn1 Cl'Ínlinnsa: 

rortanlo é misl•>l" ncnutdnrmos tn.cs crllncs c im-

n10rnlidades. é mister não consentirmos que esses 
homens malfaz€'jos, contando com a nossa inJitre
r~n~a. continuem n nbusnr assim da hospita· 
lidnde que lbcs damcs. 

Eu. pois, Sr. presidente, sem me lison~:;enr de 
que o projeeto que \·ou offer«cer á. eot..siaera~ão 
da cn1nara sejn completo, o apresento .ao menos 
como rnotiYo para uma discussão esclareeida, c 
corno iniciação de uma scrie de medidas prvprias 
a nacionaliS;J.r o nosso commercio a r~talho. 

fTl!A Voz •-E' melhor mandar passar-s~ a íúllla 
doo brazileiros. o que é do e$trangeiro. 

O Sn. B11A:.."D1:o: - E~te aparto não é de um 
homem ci vilisado ; o projecto vai sel."' apres~ntado 
:\ cama1·a; V. Ex. tem tempo para. e~aminar, c 
póJe tomar parte na discussão. Alllanço-lbe que 
o pensamento que elle enuncia é echo das idéas 
do paiz. 

Cont.ém o pl"ojecto tre3 nrtigos que me parecem 
consentllneos ao fim a que me proponho. No pri· 
meiro se eleva. o imposto sobro os estabeleci
mentos commercines que tiverem. mnis de um 
caixeil"O estrangeiro; no s2gundo se isentiio os 
caixeiros brazileiros do seno iço acti\·o da guarda 
na•;ional e do recrutamento; dD terceiro logo tra
tarei. 

Como é que nm caixeiro brazileiro poder:\ entrar 
em concurrencin. com outro que fôr estrangeiro, 
se nqnelle est::\ obrigado ao ser~iço dn gnarda 
nacional, c se muitns vezes, na occasiüo em qu;: 
o patr1io mais carece dos seus serviço~, h\ vai o 
cabo, o sargento, notificai-o para ront.la, para 
•-c,·ista, para parada, etc., etc. 

Quando se pede n um negociante para ananjar 
um rapaz brazileiro, além da natural repu~nancia 
que ellc tem em nnnnir o. isso, porque antes quer 
felicitar um patricia seu, lembra-se do. gunrdn 
nacional, o r~sponde promptamente: 

« Para quo qncro eu nm cnixl)iro que <1aqni a 
p(ltlCO ha de ser cb~L"aJo pan1 o se•·,-iço da 
guardo. naeional. )J 

E na •·crda.'lc, a resposta tl tal qne nlio ~dmitte 
l'éplicn; o caixeiro estrnngeiro pois ainda por 
esta razão csmnga o brnzileiro nn concurrencia, 
o uma vrz qne niio lhe podemos impór o mesmo 
onus, devemos allivinr dollo o n:tcional, no menos 
para c<•lliJcal-o em condiçucs iguaes. (Ap~ tC!clos .) 

Me pnrc<·c po1·tanto que <.i ~.stn uma i~ea que 
nRo 11óue ser seriamente combatida nem repel
li<ln, a menos qttc nua no:; queiramos conservar 
nC;\SC dc~radnntc estado em que nos ad1amos. 

A pl·oflssào de caixeiro é o ing1·-:sso pnro. a vida. 
commcrcial, pois que ti muito prO\·nvel que aqnellc 
qnc ti\"or sh1o bom caixeiro venba n ser nego. 
cinntc em um tempo dado, ao menos qnasi tod~s 
ns ;::rnnrles cnsn.~ conunerciaes do Bra?.il pel't.)n· 
cem " homens qnc foruo caixeiro$. · 

Ora, lmuilitnt1do a nossa mochl:lde por esse 
lllc•lo, pntlemos ter espel·tmça; do qne para o 
futuro clla venha n cutrar em c,mcurrencin com 
o csimngcir(l, _c n for1mu·_ uma corP?l"nçii:o res_pei
tnvd. de· negoe~antcs wlc:onncs. E' cst.n n t<l~a. 
dos dous primeiros artigos. 

O tcn:ciro artigo tem por filll ve.Jar que cssJs 
traficantes que s~ niio imporf.ii.,, com a sanJ~ pu
blica, nem com os meio~ pelo3 quaes adquirem 
dinllciro, ·coutinnem a illudir a popula,;ão inex
perta; elle determina que todo o estrangeiro que· 
f,),. Cün,·~nciJv de estellionatario, de vendedor 
do '•bjectos cot·rompidos c damnosos n sílu.lc 
po.blica, de inll~·,duetor de moed,, falsa c de con
trauaudista, além das penas elo codi~ ~ri mina!, 

·não possa continuar a neg•JCiar no Brru:il. 
C•·e<o, · scnhot·e~. qu"' e t~mpo de nbrirmos os 

olhos com os tr:l.ficantes que vem no nossn pni:o.: 
fnzcrcm forlllna com d~trimento uosso; t•>d••s sa
bem qac os primcit·os introdudorc!'< <lc moc.!a 
falsa no DraT-il f•Jr.1·• estrangeiro~. c <JIIc grnnd~ 
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parte dclles lc• cs(·io na Europa. gozantlo do f1·ucto 1 
dos seus cl"iwes: tambem é sabido qu·J· quem uos I 
ex)JOZ aos hlsultos que l'ecebemoo uo govel'no 
inglcz fora() "s contrabandista~ d e a~dcanos, e que ! 
todos eilos eriio estriHlgeiros, do maMir:l. que 
iL costa da nos>a honro e pundonor nacional 
fizerão grandes eabedaos, retirando-se muitos delles 
pnra n. Europa, onde -vivem ·na opulencia, deixan-~ 
do-nos dolorosas recorJaçôes dos ucsacatos f~itos 
ao nosso pa,·ilhão por cau.sa de suas torpes ira-
ficancias. . · 

01·a, não se1·i, justo pro\·iJenciat· para que t_ae~ 1 
llomeus uao ent.endiio quo este. ptti:t: é umn c .. u. 
fornia, aonde so pôde eomn1ettor crimes para 1 
amontoar ouro ? EntenQ.o que sim, c pois me 
p31·ece qu~ a iJéil do :;. artigo é util e aceitavel. 

1 O Sn. PRESJDF..-x n : :-Obset·vo n.o nobre depu
tado que está conelttido o tempo d.;stina•lo pata j'

1 

n npresenla<;'âo de projeclc.s. 
. O Sr.. l3R.'\~DlO:- Eo. vou t~nninar. O· nego

·clan~e honrado, o homem de bem dr.ve merecer 
toda n nessa consideração e acolhimento; mils [ 
esses que, "bu.snndo d~ uossn hospitalidade, 
quct·cm somente fazer furlunll ainda mesmo com
promcttendo-nos, devem ser sevel·ttmenle vigiados, 
c prohibidos de commerciàt' em llossas prat;as. 

Repito que uão me persuado que com as me
didas estabelecidas no projccto se possa obtet· 
um l'esultado immediato e prompto ; n1as estou 
certo que, embora seja lentamente, c•:.lheremos 
os resultados. que toda n ua~11o bn.zilcira deseja 
e quolr. 
. O nobre ministN da marinha, por occnsião da 
discusslo do orçamento da snn rep:~rliçíio , prc
valocendo-se do um conto burlesco, fez ú. minha 
província uma allu.s:to jnJusta.. . · 

O Sn. Pus B.\RRETO :-.A' pro1•incia 11ilo. 
O Sn. Bu,\ND:\:0 :-Disse quo em P e1·natubnco 

·se tinhn dado um f>U:to de que cu nunca. ou'l'i 
f~llnr, c que S. Ex. sem <luvida recebeu de uma 
font~ impu1·a, c ouvio de a.1gum desses mlseraveis 
quo n!to merecem consid~raçüo algum~ .•. 

O Sn. PAes B.,rm&To: - Foi publlcado nas 
folhas; e n1esmo em Pecn:unbuco tem succcdido 
cousa.s peiorcs. 

O Sn. BRAxn:to :-O quo é. CC)rto é que cu 
11uuca ouYí fallar ncHe. e po1· isso o não aceito, 
c protesto contra a sua voracidade; nlll$ sem 
embarg-o disto S. :Ex. rcconhoceu qne a · idên ua 
·nacioual isaçiio do commercio n 1·etalho e1·<1. abra
çada, não p o1· uma só província, mas por todo 
o paiz, ç isto bnsta. pR11l comprovar que clla não 
oi um absurdo como alguem a tem q1tet·iJo qua.
lHlcar. 

O sn: T.,QtJJ,:~ : - Mau a iJén nilo tem natln 
·com o· odio -no estrllng~i\·o, quo é o que nós 
condcmnamlls. (..tpoiado3.: 
. O S1t. BR-\~oXo: - E quom <! CJ.Il~ t.m1 otlio ilo 
P.str:m~cit·o? Isso estA mui~o longe do c>ipirito 
llnqu :ltt~s qua propugni'io IJ.)f uma tnl io.J(•n: não 
é por odiu ao csLmngCII'O, é pnt·n. !uzcr lictn nos 
nacionacs, que homous muiLo scnsat1s lllmcjiio 
a nncionalisn~iio do nosso comJucrcio. SJ o n ollre 

· 'deputado lesse n discussuo que em ls.!l houve 
nn e.:tmnn dos communs na Inglterra a a•espeito 
do assucnr l>rnzílciro ctn t•claçliv no das coloni:l!l 
daqudlo pniz, eh6gnrin n·> conliccimcnto do cspi· 
rito da nacionalismo d~ pQVO inglez, c -por cerLo 
se resolveria a cnear.tr 0001 o maior int.ercs~e e 
bene,·olencia uma medida, quo tem por 1im me
lhorar a condição dos seus .:oncidadaiJs. 

Ooncltto, Sr. presidente, nn esperança .de que 
a cnmsrn; meditando bem sobt·e o pr!lj~ct.J, t;c.svl
verA a sua admissão, fa:enJo. · :~ssirn algúm(l. 
crmsa. cll\ bcn'i do povo b1·adlcirv, .para qnc clle 
se nlio pcrsnoda que etn vez de cuiuanu<>s dos 

seus \'erdadciros int~rcsses, ::;/• n•)S oceu~amos 
em c.)usas d~ q u: nenhum proveito llle pudd 
rtsnlt:u·. 
L~-se e é julg:~do oujccto de d cliueraçào, c mi 

n imprimir para entrar n a ordem dos trabalhos, 
o seguinte prvjecto : 

" A assemuléa geral legis~ativa resolve: 
~' Art. 1.• O imp) Sto <J.Ua nctualmente :paglo as 

loJllS o outt·os estab~lllCuuontos c orumerciacs fie~ 
dc;;~e j:í. elc1•ado "· 300,~ p11·a a'i1.1clles ·que th·et·énl 
m:us de um eab;c1ro estrangeiro. . 

« .Art. 2.• 0 5 c~hch·os lmtzileiros ficão isentós 
do serviço activo da gttari.la nacional · c do recru
tamento. · · 

" Art. ~-· O estran::rciro que íôr coovetlt iolo de 
cstellio~atario, intro~uctor de moeda tais&, con
trnb:mdtsta, vendedor dol generos corrompidos e 
pt't!jl,tdici<les á sande pnblic,l, comprador J e objc
ctos furtados, alélll d•! sofft·cr as penas marcadas 
.no codigo criln\n~l o mais leis n lath·as a e~tes 
assumptos, ltcnrt.· perpetuamente inlübido de com
merciar no Drnzil. 

" Art 4.• Ficão r evogaJas ris disp~si~õ~s em 
contral'io. · 

" Pa('.o d:l c:unm·a dr.s dcpubdos, em 2 1 uc 
Agosto de 1S5J.-Bmnduo. " · 

ORDEJ:I: DO DIA 

P1·ocede-se ú. votacão do requerimento do Sr. 'ra
.qucs, cuja digCll~slo fidra en cerra1a. na sessão 
an~erior, .p:1rn qtte seja novamente r l!mettido ú. 
commi~siio de fazenda c ju>tiça o projacto n. 5;; 
de 1811 que autorisa o governo a pagar a Miguel 
'rll'I'Cll'e~ a import:mcia da sent ença por ello ob tida. 
cont t·a a fazen:la. pnblica pelo a presamento do 
navio Imperador A.lt:·xandre. 

E' npprovado. 

x.\ ·rt:n.u.rs.<~Ü&S 

Entl':l em l• discussio o pt·ojtlcto n. w deste 
anno que autoris:1 ao INVerno a passai- cnrta de 
nntura!isação n.os Sttbditos J>Ortus~~e~es· Josê dn 
Cost!\ Ferreira Cardoso, padra· .Josti D~>mln gnes 
Nogueira da Sill'll, Bernat·J·> T c ixeh·n B>rges, r; 
Cnctano E11nristo Yieit·a !la S:l. · 
· A pedido d~ Sa·. Teixcil•n de Macedo tem um!t. 
só diseussiio, 
· I.~m-se c npoiito-sc a~ scgnintes cmenJas ·: 

« DcJ>Ois das po.lan-o.s-nesla cida<lc-di:;;ll·Sc 
-o a Josó Jonquim Pereira d~ Azarára, resi
~cntc no manicipio de Campos.-::;. a: R. 

· • Saln da., sc!s'IU~, ltl tlc A:; 1sto .do 18;)~ •• -
l•'tU~to .-1. c!c J1yt.<ial'.» · 

n Depois do1s palnvr•t~-~·cai,t.lntcs ucstn citlnJ i.' 
- tliga-sc-Lui7. de l!'1·ci tns ,!,.t·l·uJ,l, Ja:lo Itcr~ 
nanucs Vald~~. subdito perunn•>,. residen te nesta 
côrtc ; J ')nq uim utl Castro Si h' a; t·csidcntc . em 
1\IMgnmtilln : João Oowic, subdito inglez, l'CSi
dcntc em Pcrnarnbueo; c Joiio Det~e. gre::o. resi:
tlcr•tc na villn da. Estrella' elo Rio de Janeiro.
D. T . de N:acldo .-Góes e. l'ascon·~ellos. ~ .· · 

o Sr. F. Octavlanu (pela ordeDl) :-Sr .• 
pt·csidente, passou em 1.• discussão nesta .cas:l 
um projecto npresentado pelas comn~issõ~s de 
commct·cio, indust ria e nrt,g, c de f:uendar relar 
tivamente no pGlido do .. S•·· .Jt>,\quin~ Diog;>_).l.ar· 
tley, sobre a Sl.lll .fallri~a csúbalcciJa no Aúola;-, 
N<hy. A ·c~m~l'll sabe que esse projecto nqo.;~ 
ac;autela dtrç,~tos do thes9uro,. mas tambe1p. ;lm: 
pede que lll_n lnazileiro. que s~ d~ioou ~-· um!!. 
lildust~ul ULll SCJ& t:,)d,U~Ido ,á ltUSCl;l~. (A)101Q~$,·) 
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SESS10 E.rtl 2.\ l>E AGOSTO DE 1~55 
O n obre ministro da í:u:enda c presidente d<l 

conselho, em uma icformaçiío que remetteu 1\ 
~maro, declara que se o corpo legislati..-o nito 
t<>mn1· uma medida prud•mte áccrca dessa fabrico, 
.-ua se arruinar-á c o seu proprietnrio será levado 
ao estado do DJiscria. Eu, pois, p~ço aos meus 
honra~os coliE'gas que votcu1 pela urgencia que 
proponho, nfim. de que entre hoJ~ en1 2.a discussno 
o referido prOJecto. 

ApproYada esta urgencia, e entrando em !l.• 
discussão o projecto, I} elle approyado e passn 
á 3. • discussão; · 

o· Sn. F. ÜCTAYIA~O l'equer nova Ul'gencia pnro 
que o projecto entre immediat,lmente em 3.• dls· 
t:nssiio, dispensando-se o interstido. 

Sendfl •!sb requerimento approvado, e entt·anclo 
o p•·ojoeto em l:U discussão, é sem debate ado· 
ptaclo o rcmeLtido t\ ~ommissão tle t·edac~ão. 

P.\.G.I~E..~'l'O -~OS IIERDEIR03 D E J. P . DE Bl'I'Tl!:~· 
COtRT E &i-

Entra em L• d-iscussão o seg•üntc 1wojecto n. 5S 
deste anno : 

«A. :lSscmbléa geral legislativa resolve : 
...,_ " Art. nnico O governo ficn autorisndo a mnnthr 

p11gnr na fôrma da lei de 15 de Kovembro de 
JW aos herdeh·os de João :Ferreim de Bittencourt 
c SiL a quontin de 17:202S'.?2U, em que sa liqui
darüo . os prejuizos causados ao mesmo tenente· 
co ronel Bittencourt e S•í p ur occnsi:io da occupnçilo 
dos seus <'ngcnhos- Cabrito e Flantafórmn -
pelns for~as quo faziiio parte do E>:ercito -pnci5· 
cador no tempo da guerra da independcnc1n. 
"Pnco dn cnma.r3, ~G J.c .Tullw do 18;);).- Cm·· 

~lci •·o ele Campos.- Silva F.n·•·a:.» 
O s,- . :E-:Jc:nrJquc"' :-O :tut10 passad o, Sr. 

preshlente, foi apresentado nesta casa um pro
)ecto intei r amente iU.entico ao que V. Ex. s ub· 
meLLO !IJ!:Orn á discussiio: e a cumara entendendo 
QtlC nenhum fundamento se dava. parn n con
d emnação dn fnzendn, o rejeitou; a part.c t·econ-c 
de novo, e n sua reclamação vem acompanhada 
de ~res documentos : o prímeil·o é uma. certidiio 
de que o finado J oão Ferreira Bittencourt foi 
nomeado provedor dos se~uros nn Bahia ; o se
gundo uma outra certidão de sen obito ; e o 
terceiro ainda uma certidão, uma petição da. "''ilH'n 
daquelle fAlleeido pedindo o pagamento da pen· 
são pl)r este vencida , e que lhe fóm concedidn 
em compensaçiio dn e:üinct:io do sobredito lug:~r 
de .pro,·edor. Ora, jii. vc V. Ex. quo n apresen· 
tllt.ilo desses documentos ó. cnm:1ra n ndn ..-em ao 
c:aso para o pagamento de novo pretendido : não 
llR nesses documentos um só ponto do direito 
t'eloth·o li questão, que torne rceebi\·d essa espc
cie <te embargos de que lnnçou miio n porte ; o 
portnnto n mntcrh\ <.1:1 questiio vem n t·~•hu.ír-sG 
u materin vell;n. <liscuti...tn c dc<prc>:adn, c em 
~a tal nntln mnís notm-nl, nau a mnís jtl.-lto, d •> 
que mosLror·sc a cn.111ara hnje cuhcrl!ntc com R 
dccisi'io que deu o nnno pnssn\lo; porqnc Cll niio 
posso pcrsunJir-mc que elln. t·cpel1indt> •> 1111no 
passado estn prclençtio, o Hzessc sem conheci· 
mento de causa, se1n n nece~sorin refio!xiio c 
convicção. (Apoiados. ] Nn<ln se npresenta. em con· 
teat(IÇão no juizo contnwio 1\ p•·etcnçào <ln pnl'Lc 
l.:ito peln camar::o ; o que j unta n parte é materiR 
inteirnmente estranha .., :•lheia ao objeeto do pro• 
jecto : c como votmmos portanto senão como 
vol:lmos jt\? 

Noto mais q11e n.st,c ·pt··•C<'sso não se intcrp<lz 
() reeui'!>O de l'cvi <I.;\ ; n ía.zcndn te1·o uma ~n· 
tenta contr.l nn t'claç:lo d.'L Bahia ; e dessoJ ne· 
cordÃo se não intcrpóz, como cumpriR ·e cnlllo 
dOI! nut 1s, o t'e<:nrS•> de l'CYist.'l ; os interesses dn 
í.t.z.:n<b n:\o fm-ão 1.1 rt.:mt.o defendidos c susten· 

tados como con"''inba; : nao se csgotãrão todos 
os recursos garantidos pela legislação ; entre· 
tanto qu<l talve:~: que se esse· recurso fosse in
tel·posto a condemnação da fazenda deixasse de 
e :o:istlr. · 

Tenho ainda outra consideraçõo a fllZe r, c ~ 
que, como consta dos autos, no decurso d~ acção 
:ctepois da senten~a de 1• instancio, fulleeeu o 
nuto1• João FerreirA Bittencourt, c posteri<lr· 
m~nto o. essa mesma sentença, c antes do jul· 
gnmento dos artigos u<l liquidação, a Yin>a llli:Ci
l 'S . Do processo cünsta que so· :proc~eu a in· 
ventnrio pela. morto do primeiro, e nscltl se diz 
qllanto no da segunda, q•tc falleceu em 1800. 
Ora, a camnra . sabe qu() o inventario não é uo1 
arrolamento e descripci\o e1e:ncta de todos' os 
bens do ea.sal, c ainda mesmo d:~qudl~s quo, sup
posto no ensal niio pertençito le~ítimamentc, se 
aehito em litígio, ou na casa do mventuiado ao 
tempo de sna morte; o entretanto n iio consta 
que cssr. d ivido. ftlsse mencionada nu descriptl\ 
no inventario de um e outro daqncl!es lallecidos, 
e nem o qne nas partilhas ácerca della se re· 
solveu ; nos im:entll.rios se descrevem t !lmbem os 
direitos e acçõcs ; õ natural que fosse descriptn. 
essn d i.,·idn já julgadn. em faYor da parte em 1• 
instaneia qunndo se finou o dito :Bittenconrt . 

O nccordtlo que julgou os artig-os d!l liqui<.Ja. 
ção é ele 23 de Ago5to de l::lãl : os herdeiros 
daq nel!cs fnlleeidos reclnmiio á camara em 1855; 
em que estamos ; mas nã.ü nos pr0vi\.1 se eSSI\ 
divicfa lhes 'foi aquinhoado. n(ls re;;pectivns p:u·
tilhns n que se· deveria tet· p•·ocedido : p elo qnc 
Ignoramos se ella lhes pertence vc•·dadeira · 
mente. 

Te nho oinda outra considemção a fnzer, c é qnc 
c1n virtude da lei do l:l de Novembro de ll:l-U, 
no art. ü, o dinbeiro de orphiios e recolhido no 
thesouro, c do proces~o constn que p ela morte 
do dito Bittencourt ficú.rào orphi'ío; , e o p1·o· 
jccto manda clfectunr o pagamento. 

O Srt. SE.tn,,:- Depois entrar<• pnrn o cofre <los 
orphnos. 

O Sn. H~mQuES:-Mns o projccto mamla pa· 
g a r qnnndo constn qGc existem ot•phãos, o qnc 
nilo pôde ter lugor ã Yis t:t da lei. 

O Sn. F.Enn~z : -E os orphãos niio siio hei· 
deh·os ~ 

O Sn. HE:->niQUES :-'- Reoonheç•J isso, sei qnc 
silo os legítimos h erdeiros de B itt.lnco11rt; mns 
isso · ni'ío obstn ; o projccto cstii. concebido de 
umn maneim t:'io generien " terminante, quu pa· 
rece alterar essa disposição da. lei do 1841.:. 

o Sn. FEnruz:-A o.utorid.lde COinp~ten~e ra.ríL 
com quo n lei sejn eumpt•idn. 

O Sn. HE.~R:Qt:ES:-Mns l\ autoriJn.Jc tem du 
P.)<CCiltftt• n lei li ttern.lmentc, o n lotm. <In lei ;, 
quo se fru;n o ';);tgamento; ns lei R J~v~tn s er ela· 
t·ns o •·cdi::;:iuas de modo que mio olfereçn~ n meno•· 
<lu\'idn em s11n execução; e é t-io clat'O o projectfl. 
qnc n pns$:ll' scl'{\ c,msiJemdo uml\ e~copç:to un. lol 
c i tndn. 

Acct•escc ainrb que o pt·n.i•l<:tn n~n f·olln em 
in$cripono dn tlivida, qtté alitLS . é nnteri<>l' n ·lS._'I.i, · 
nn fót·•nn d:t lei de 1•) de Novembt·o do IS!li, " 
niio sei se n cit:\ção dessa. l~i, quo ncllc $ 1) faz. 
tem t·P.Iaçiio sómente ao tP.mpo dn dh-ida, ou se-

- t\ maneira da renlisação llo seu pn~nmonto, poi~ 
que lia tltna resolução d·l corpo legislativo sobre 
ohj~Clo iJMtico, qnc declam nii() lhe ser appli
C~I\'Cl n cit:ldn lei de 1:> de Novcmbt·o . · 

Quando poré m, Sr- prcsidcnt~, osL1s ••hscrvn· 
çl>es nii.o proccdfio, eu .:1~.-o pon<lemr elll ultimo
lugar il camaro que essft divida t!:!lol prcscri
pt.~. Do processo S:! ,;c !'(uc n part~ •lcclnra que
s uas propricdaJ~s. os engenhos C,tbrit<1 e Pl~<n· 
t:\rúrmn, . 1or1io occupadas, c sen·ir:io <le aqu:u·-
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tcbmcntv ;".s tropus l>~·azileh-:\3, quer anl.cs <lo 
dia l:i Je Novembro <.lc lts:t-2, q11er depois dclle 
a té 2 uo Julho de 182:3 : entretanto que a cita
ção ao pmcuratlot·. fiscal d>\ fatenJa da Bahia 
se ()lfeetllOU ()ffi 27 de Abril de 183i, c f<>i acctl
sado ·em audiencia do dia seguinte, decorrendo 
portao to o cspa~o de t-1. annos, quando as divi
das passivas ôn f:uonda pt·escrevem por ::; annos 
na fó•·ma da lei quo n esse tempo vigornva, e 
vigora ainda l1oje, sustentada por outt·a de 20 
de 011tubro de 18~3. que declarou em vigor o 
regimento dos cc.nltO$. 

Quntorzl annos depois portanto fazem perder 
k pat·te o · direito no pagamento pretendid<>. Xdo 
é justo que o thcsouro, que os ouôros tribunnes 
do p:l.iz, baseados na presc.riPv>iO, indefirl\o dilfo:
rcntes pretenções, c a camam dê o exemplo 
do contrario, quando a igualdade ó tào recom
mcnda-Ja na c<>nstituição do impcrio ! ... 

O Sa. SE.{ R .\: - Mas o podc1· juuieiatio deu n 
senten~a ... 

O SR. HR:<ntQIJE:l : -E o qne importl\ isso ·1 O 
poder judiciario deu n s~otcnça como entendeu; 
mas a consisuaçii:o de fundos é uma attribui
~o exclusiva do PQdcr legislnti\'O, c este pótle 
negal-<ts ~c assim o entcuder. 

(lia mn apm·t.:. j . 
Então o que devo deduzir disso é que . o no

bre deputado entende que só o pode1· ju:liciArio 
é independente ; e o legislativo ui1o _o será tnm- · 
bem? E e:ssa indcpendcne!a do p oder le~tislativo 
não so convert.cró. em inteira dependencia e su
bo~dínnçilo, se elle fôr obrig'ado e se vir colló
cado sempre nn estrci i.a necesssidnde de, obedc· 
cenlio cégamente aos netos do poder judicinrio, 
eonsignnr fnndos para todos os pag-amentos e 
dcspez,ts em que esse m~smo podet· eondenmnr 
os coft·es publicos 'I 

A coostHuiçiio do impcrio est.abeleco n inde
pendcncin o harmonia dos podcr~s : essa inrle- 
pendcncja c llnrmonin csl;\. em Clldn. um delles 
marcJ.:n· sempre dentTo da orbitn. d!H suas attri
buiçõcs, sem offender de qualquer modo as· dos 
outrQ3 poderes. O poder judicinrio t·csoh·e como 
entendo. em sua SAbedm·in, c o podel· legislativo 
procede dO. mesmo modo. O ·p<.<leL·legislntivo não 
âec1·eta, e nem púde decr<lt;u· que a d ecisão !lo 
podet• jndiciario fique sem eiTeito ; mas tocando
lhe nn cspecic vertente dc,;lgnlll' os fuodos, púde 
d~ixnr d e . fazcl·o. 

O Sn. SE.{nA : - E' nm meio do nnn11llnl' n scn
ten~a de um pode1· independente. 

O Sn. HExmQut~s: - Não annnlla tnl: porque 
o neto do po(Jel' jutliciario, o julg9,mento definí
th·o dn acçilo l'l'opost.o, o t•econhecimcnto <lo 
direito da pnt·tc, corno ellc entendeu, flcn e:tis
tindo. Se assim nilo fo~sc como preenchermos n 
mnis l,ella c importante prerogati-va dos go
vcrllOS rept·eseotnttVO~, de quo ll eonsigno.~iio dos . 
fundos e d inheiros publicas, a cstabelccintento 
dos impostos para elles, pcl'tcnce ao poder legiil
latlvo? A proceder n opinião elo nobre dopttt;tdo 
perlllncPrio nesta questiio ossa ntlrlbuiçno no poder 
jndieiario. 

O Sa. SE.\r.A :-Isto nüo é imposto, •\ nmn 
üivida reconhecida de~do o tempo da indcpcll· 
denein; 

O Sn. HmmiQOES : - Reec.nbecida pelo poder 
jodiéinrio, mas. paro a qual jí• não decretou 
fundos· o aimo passado, o poder legislativo ; c 
o nobre deputado, que estava ;>resent.e, nenhuma 
eonsideraçâb fez a esse t·cspetw. · 

o Sa: SE,\RA :- Níio sei se estava p.-escnt~. 
o SR. HEl~RIQt;liS ; - Portanto, s~. presidente, · 

tenho. exposto_ os ftllldarnentos pelos quaes p~-
TO".., 4. 

roce-me que o etlrpo lcgislati\-o ui'io róJ,, con
signa•· fundos para o pazamento de~ di vida do:> 
que se tr-ata. 

Nfi() se ir.tet•póz, como disoe, o roourso de re
,·ista, em manifesto prejuízo da fazenda n:uional : 
niio consta que no . ioventnrio fosse descripta e 
mencionadt\ es;a divida, e nem o ' que a seu rEs
peii.O se deliberou nas partilhas: não sabemos 
IXH'tani.O se a ella tem direitr> os . herdeiros · de 
Hittencourt ·e ~r... }iorque 11 importancla dessa 
dividn podia ter outra opplicação o destinG nas 
partilhas rell{lt:!clivns ; a éhvida está prcscripta ; 
e sobret11do tnvoco a cohercncia da camara· dos· 
Srs. deputados. O anno passndo votárnos conta·a 
est.a mnteria, c nenhuma razão ao mc\1 ver ·se 
dá pat·a que procedamos agora. de outra maneira. 
Voto port:mto contra o projecto. · 

o Sr. T'"orraz t-Vou dar a lgmnas e::<pli
c~ções ao nobre dcput>•do qne me precedeu. 

O nobre relator dn commissão, que não está 
pr<:s ente, np~:esentou-me este l?rojecto, cu nssig
nei·o , e pot·tanlo cabe-me deteodcl-o. 

Um dos prineipnes fund;uncntos por quo o nobre 
deputado pela pt'ovincin dn Pu·abyba combateu 
o projecto vem a ser o dever a camara. ser co-
berente. . 

A' enmara cumpr<. npt·ociar esta mziio produ
zida pelo nobre deputado. 'N':\o sei qual foi o 
pensamento da 111áioria quando reprovou esta 
ma teria o anuo passado: [10rtanto a camara 
attcnda a estn razão como julnnr a bem. 

A outra razfio apresentada pêio nobre depllt.'\do 
me pnr~ce que nno ci procedente. Disse o nobre 
deputado que, tcn<lo sido esta decisão da.dn pelo 
podet• judieiatio n l\ !órma da lei dó 1882, _e~tav~ 
ella sujeita ao cxamo da cnmnra. Sr. pres1denle, 
Cl\ entendo que a lei de 1s;n f<>i implicitameot~ 
t·evogatln pela lei de lfH2 que creou o conselh o 
de cstndo, dando-lhe, isto ê, dando no poder 
a:lministrativo :1. attribuição de conhece\· sobr-) 
indemnisacões. 

0 Sr,. H~niQiiF..S :- Nilo apoiad<> . 
O SR. F>:nru.z : -A sentença do poder j u·li · 

ciario servio de doettmento, e este negocio sendo 
presente ao po:ler administrativo, o fallecid<) 
:s1•• conselheiro :\faia de11 o segtllntc p:lrccer que 
foi approvndo. (Lê.) • 

o Sn. HE~xmQVES:- O Sr. conselheiro 'Maia 
reconheceu que n lei do conseluo de estndo nãll 
revogou a de 1833. 

o Sn. FEnnAz:- O St·. 1\Inia reconheceu que o 
poder administrativo era o competente parti c~tns 
n1aterias, interpóz o seu parecer neste sentu:lo, 
declnnmdo que a camnra dos deputados, o eorpo 
l(l"lslativo só tinha ue ontend-:!r sobre n eou
signD.çiio de fundos e n1io .s~'ore o exnmo_ u~s 
motivos dn sentença ou dee1~ao d~ poder Jlld.•· 
cinrio. Isto é uma vcrdl\d(), a o e!l'etto necessnl'IO 
d11. doutrina da constttuiçuo qnando scpnrou o 
to\·non indepenilcntes os poderes do cstatlo. 
f Apoiados.) 
' Em consequcncin. desse pnreCUlr, o thc!K•lll'O pu
blico Mciona1 dell. a seguinte declsiio: « Na fóJ•IlJa 
do pa.-ec~r. » Foi o negocio sujeito á cnn.torn p cu·a 
consi,.,nnr os fundos, se o.eh~ convcn.entc. 
l'a~bem disse o nobre deputndo quo o pare· 

cer da comiss:1o :pecca porque manda pagnr ().OS 
herdeiros, e que h~< o_rphãos. Ad!Di'!'ei-me d~ quo 
0 nobre deputado ass•m se exprnntsse. ·PolS os 
Ol'pllõ:os. n~o siio· herdP.iros? 

O SR. HENIUQOES :....,. r:econheço que siio; mas 
f11ndei-me na lei di! . 18 U, em virtude da qual .o 
dinheiro llertencente a orphãos entra paril o tbc· 
sour_o. 

O Sn. F.t::nRAZ :-Ora t-ste aparte do nobre de
putado me servirá- para. conve!lcêl-o mais facil· 
menre. H~ de s~t· rêe>lhido o · dinheiro depoi~ 

27 . 
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que se fuer a respcct.i\·a sol.J•·e-partilha : depois 
que o juizo ndministractí,·o inter\'em e .ra.z a .pat·· 
tíllla 011 sobre-partilha entre 03 hct·detro .~ u qotc 
s~ manda. fazer a competente entrada do . que 
t'ca a os orphãos. 

o Sn. <ir~:::o.:niQt:F.s :- E >sn pnrtilllR n:Io consta 
do processo que fosse feita. 

O Sn. F.&Rru.z :- Ha de permittir que eu o 
convença d e que não a11da acertado nes te ponto. 
Quando se fez o inveutario, v~ ·s~ se ha Juvtdas 
a liquidar e n este caso o in,·entariante faz apeua.; 
declat'flção do direito que tem a tal ou tal OOJucto, 
esta dcclàraçiio fica para sobre-p!utilha, e só se 
faz }lnrtilha do quo está ovaliad•>, ó eonheciuo e 
liquido. Logo, mnndando n camara que s e pague, 
;;~ praccdcrú sobre-partilha, c, no caso de have· 
··~m orphii:os o juiz competente manua cntrnr 1\ 
parte desses orphltos na. r~parUcilo r~specti\'1\ . 

O Sn. HExlltQt.:E:S :-Essa declaração não conosta 
que se fizessil no im•ent.aria. 

O Sn. F .:mHz :-Não é preciso. Tt•:lta·sa d~ 
mandar pagal' uma di'l'idn, c, t•ealisando·so esto 
pagamento, entiio o juiz de arphão~ exttmin ,,, 
;;e nn ye rdadc hotl\'e essn d<!clat·açü:o. e mo.uola 
J•l'Oced~r nos terlllOS d(l direito. 

O Srt. HE~nrQcL:s :-Mande-se pre:mchet' cssn 
rorm>~lidade. 

O Sn. F ERRAZ :-Aqui só nas caba consignar 
c.u d eixar de consignar os ftm<los para o png •· 
mento ; e o mais cabe IÍ nutoridadu compete11to, 
que niio pr&ciso. que lhe ensinemos. O nobre de
putado està acostum!ldo no thes ottro, cHjos em
pregadas julgão·so autorisados a tudo examinar, 
•· a !lar lições a todos os empregados de justiça. 
' Apo iados.! Os s enhores do tll~souro estão sem
pre de palmatoria alçada, íalUo p orém· muitas 
nzes _. lei. .• (Apoiados.) 

0 ~n. HEXUIQUE~ :- :::\üo a.poiailo. 
O Sn. F EniU .7. : - ••• . e õ por esse costume que 

<> nabl'c deputado q,ucr qtte man•l emos que o juiz 
proceda d esta a•l da.quella n1nneit·a. Kão ~ei COlllO 
a c:unam poder á. tomar a delibet·acão propostn 
pelo n obre deputado. (AllOiaclos.) 

Yamos ao ontro argumento : " E>ta Jh·ida e 
nntcrior :i lei de 1S2i, log.> dc\·e SP.l' inscripta. " 
Bto pertence ao thesouro nacional, que depois da 
resolução da camara mandar:\ inscJ'C\'el·, pa1·a assi.m 
obedecer ú lei. 

o Sn. T.~QcEs :- Y:J.ntos á proscl'ipçuo. · 
O Sn. Ft:aRAz :-A prcscrip~~io, con!ot·mc a 

doutrina tl > conselheiro ;\{!lia e a doutrina. geral, 
é a seguinte .. • 

O Sn. Hcx mQt:>:s :- O conseihciro :Maia. não ~ 
nutor idaole d•lutrinat. 

O Sr:. FEnnu :-E· o thesour.:> publico! 
Disse o conselheiro Maia : 
u I!ou,·c um:~. rnú. intclligcucia a respeito da lei 

<lé prcsc1·ipções; consideroll·Se por U1Uito tempo 
<p:e o r eg•nteuto da fnz~nda n :io est11va em vigor .• ) 

O Sn . Hs:-.:nr~;:çEs:-E por ouc fund:\menlo se 
· ~onsidet•ott isso ! . · 

O Sn. .f'.EnMz: - Considerou a lei de 1St!~ quo 
csl:i. vi'l'a, que esll\. em execuçiio, a qu11l j tt lgou 
qun era preciso declarat· a época em que se 
de,·iüo eon tat· ns pr~scripções, e a marcou mnn· 
danJo <J.UC o mesmo l'egimento õa fazenda ti
,·e.sse sumente C')l.ecu çilo ào to de Janeiro de ISH 
em diante para regular as prescripções : e nesta 
hypothese, cotno disse o conselheiro 1ofaia no p a
l'~CCL' que foi npprovado em 10 de Fevereiro de 
18.l3 pelo Sr. visconde de Itaboraby, est:i. com· 
prehendido o nP.go<:i.:> de que tratao1os. Esta é & 
juri,o;>rudencia do pniz. Por. consequcncin os f1t11· 

dalu:!tlt·)s juridicos que npro!.,ent..m u nobre d ,• 
putad:l n :N podem s , ,. sustenta-los. Vamos a ·:• 
m ais . 

Eu, senhorC<õ, não sei verJnileiramentc do que 
houve; mas o n obre general (o Sr. Seáraj, que 
é v\lteran CI d>\ iml.ependencin c quo militou entiío 
na proYincia da Bahia, sab e o que hou,•e. As 
tropas da exercito pacificador occuparão esses 
dous pontos; nnteriormente as t ropas lus itanas, 
cr~io eu, tnmbem os t!nhão occ upado, c f<>rii? 
desalojadas 011 os abandonarão, o íact~ õ que da 
occupação das forças naeionacs resultou a eoise 
individuo a pe1·da de sua propriedade:· forão :w. 
rebatados, consumidos e cstt·agados bens p ertenceu· 
tes a esse individuo. 

O ra , se a cou1ara. entende q11e não de\·e indC!l!· 
nisnt· esses prejulzo3, Isto fie~ !D seu ex:atne· e 
{~ sua d!lcis iiiJ ; se porém entende, de conformi
dade com os principios de toda;; as lcgi~lnçõas, 
qne o damno causado pelns furçns naelonaes oc
cupando es ;es p ontos em virtuile dn. guerra de ve 
s e•· s:\lisf~lto.. . • • · 

(I Sn. SE.ta.~:-Hn precedentes. 
O SI).. F~tnR., 7. :- .... se entend~ que o direito 

de propriedade é uma rcalidnue entre nós, creio 
que eUa deve approvar o projccto. 

o Sr: .. H &XRIQUC:S: - C.:>nformc SJ cnt~ndcr o <li
t•eito ç!c pt·opdeàade. 

. O Sn. F.enr:.u::- '\'ou apres<!ntar um facto que 
dcstróe esse principio que o n obl'll d eputado est.tl 
sempre ddenderido .... 

O Srt. Ht:NIUQm~;; :-Eu? 

O S tt . F r.:Rtuz : - A Ft·an~a t".Hpeih. tnui to o;; 
direitos in<li'>iduaes c?mo o nobre dep11tado púde 
.>er no seguinte facto. h :i uma deligencio. em 
Argel uma porção de soldauos a çavallo ; Oil ca'i'.'ll· 
los fich·ilo presos â. pJr tn de uma eslalag~m em·
qucmto elles toma,·ào a lguma refei~iio ; c res\11· 
tanJo disso o facto de um ca1·aUo · ter com u m 
cottce mort.o o dono da · estalall'em, os tribunaes 
administrativos competentes cons iderarão a viuva 
desse individuo com direito a uma in Je:mn isnçflo, 
e os poderes polititos da Frauça manda1·âo dar 
uma pe:tSt"ío a essa , ·iu'l'a pela perda de· seu ma
r ido occasionadn por um cayatlo pertcn:cent.o ao 
estado, e que estava em seu s~rvi~o . 

Ora, se nestes casos se tem do.do p ensões 
cl)mo indcmnísaçno por uma mort';) oeca, ion nl, 
collto, Sr. presidente, nüo se r econhecer o direi to 
ue s~r indemnisado o proprietario de nm engenho, 
utn propriet.o.rio. qualquer, que em CQnsequcn cin 
da occupn~i'io da força belligeratlte, da. fot·ca na
cionnl, soiTre damnos e d11mnos irrepnrnveis? 

O Sn. l{g:.;mQt,;ES : - Rcmgucmos a lcgisln~ão 
a respeito. 

O Sn. FEmu z: - Pois a legisla~ão nutorisa o 
nbsurdo que o nobre dcputaao ~uet· sustentar 
d e. não &atisrazer a damnos occcastonadils ! onde 
a l<!gislncilo do pniz ndmitte tal principio? .. . 

O Sn. U~::xmQcE~: - Niio disse isto; o n·o
bre d~putado c que me emprestn esta propo
sição. 

O Sn. 1-"muAz : - Estou tratando do ama:;o da 
questão : já tratei de todas as questões inciden· 
t es, o nobre depntado com seus apartes COil· 
t esta os meus principias, diz mesmo que é confor· 

· me li. generalidade com que se te1n procedido .•.. 
O Sn. HE..'\"nnQt:ES : - Conciliando este principio 

com a prcscripçlio. 
O Sn. FEanA7.:- Quem conh~ce. a pt·escriPÇilo 

aqui ? n ito é o p oder administrativo e o pi)del' 
judiciario? esses dous poderes jâ nã-> declarárão 
que a divida n iio estam ·prescript:t? qner o nobre 
dopnt.ado que a ·· can1at·a tome ~ si o poder de 
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npplicn•· 11 lei, o~ conhecél' se Lal e tal dircit.a 
est:i ou niio pre>cripto ? 

O SR. Ht::sRr~u.,;;; :- O nobr~ deputado nssiln 
quer! 

O Sn. FennJ.z:- Nno sei · o que hl!i de dizer, 
se · ess~ é a arguu1entAção do nollt"e deputado : 
digo <jUO o pode•· l~gislativo não tem direito d<! 
examinnt· mna questão que ó da compctenci:l do 
poder o.dministrotivo ou do jndlchtrio. .... IApoia· 
dos.) 

O Sn. liE:-<niQUCS :- T ém cxaminndo constA.t
temenle. 

O Sn. l~EnnAZ:- Se o nobre deputado quer csi.n
beloccr precedentes acst~ Nspeito,dígo <]ue se ncharú 
sempre em luta com precedentes l"'O e contl·a 
qo.e lu\ • . . 

O Sn. 1•' . OeTA\"1.\:-;o:- A. q\\Cst'io ó rcmontnr-:;P. 
o.o~; principies. · 

O Sn. 1r1·:nn.\Z:- Entendo que o nobre depu· 
tado pôde ~cmlu\1' muita glorí:\ sustentando os 
principio~ que qUCI' sustentnr ... 

O Sn. l!l!:~m<.!~:J~~ :- Nã1> 1> fap 11arn ganhar 
gloria. . 

O Srt. l'1mn.,z: - ... pôde f~zor muito ~;ervi~o>, 
DJ!IS entendo quo p1·estamos um sel:\'iç.o· lll:>.ior 
sustentandn as dh·cit.os da propriedn.do em toda 
a sua plenitude mandando sntisf.ucr a damno~ 
causados em consequenéia do scrvi~o pnblico ... 

O S r.. HmmrQiil(~:- ~Iaior gloria cabe ao no· 
bre deptt!ndo sustentando os princípios que s us
tenta. 

O Sn. F.rmn.\~:- Sem dtt\•iJa ncnhnma porque · 
sou rcpresentant<l nil~ só dtL propriedade do m ell 
~iz mas de tod(ls os intQresses ·de meus con
cidadãos ; nüo Mil r epresentante aqui desses prin
cipios subVCl'SÍ\"Os en1 qu1;: a fiscal.isação do no;so 
paiz tem sustentado a sua supremacin. 

O Sn. HE:>EIIQt::J::S :-::iii.o subversivos u·l enten
der do nobre deputado. 

O Sn. FxnRAt : -São subver.;iços, porqnll o 
primeire> fim da ns.'<ocinção politicn ó a mnnuten
ção, o. ~osdn, a de.!csa do;; dis·citos do cidadão. 
(Apoiados.) E' p~r isto, Sr. pt·esidctt~. que a pro
priednde do est.ndo> 110 constitue , porqne n pl'O• 
priedadc do estado 111\o ê mais que o producto 
dos impostos, dnquillo que. se e:"tigc dos contri· 
buiut.es pat·n mnnutonir os direitos do cidadão. 

E niio. ~de ha,·er col\isiio entre os princípios 
gcraes dn. defesa, conservação e respeito da pro
prtedad~ o dos direitos individuaes c os interes· 
ses do thcsouro publico, p :u-que c t hesou1·o 'pu
blico tambom dcs pende e ·deve des~n<lct· muito 
com a conset·vaçilo o rc<~peito desses dircite>s. 
(Apoiados.) E' pnr~ este 11m que temos autori
da1es judicinres, é pnrn. este fim que t emos tri
bunaes adminigtrativos , ê pr.ra este fim que te
mos for~" nrm~dn; c pttt'tt este fun que todas 
as instituições politicns e ndministrativas exis
tem e deyem scmp1•c ~xisth·. O ser~·iço, pois, 
qu~ f,uemQ.;i é clueiunr 1\ q ue~tiio. 

O nobre deputllclO me perdo:n-ã que c11 tome 
a defeSB deste parecer, que não é feito por mim, 
mas por -um illustre deputado por S. Paulo, o 
Sl·. Carneiro de Campos, ctlja probidade, cujos 
talentos , euj11 !Sabedoria. I' camarn reconhece. · 
I.A.poiadoç.) Eu tenho em tanto npreço a opinião 
dest.e i Ilustre doputado, qne tratando-se de algum 
parecer, o dizendo·m.e elle-a base ê esta-não 
hesito em as!lijlnal-o, e entendo qtte faço bem 
em defender o presente projccto, e assim ora r; 
faço, nlio porque estudasse a materia , mas pelo 
disenrso do nobre deputado , pol·que tendo ello 
examinado e trAbalhado. nlJl.ito para ' '81' S<.l. llcha\'a· 
alguma causa contnl o 'parecer, trouxe esses nr. 
gumentos, qllc a meu -ver não são pt·ocedentef'. 

O Sn. Ht::-:r:lQlJJ<:» :-Ba•ta não ser .. m apresen
tad<'s pelo uobre deputado para merc;erem esta 
qualiücn~ão ; agrnde<;o-lhe a sua delieat.lc.z:a. 

o s~. F ER!Ul< : - Kão lla fa.ltu de deliéndezll. 
aqui, estamos argumentando .... 

O Sn. H~;xntQUI'll :-A argumenta~ tem regras. 
O Sn. i''JmR.\:!: - Niio na abandono absolllta· 

mente n 'to. S<J. o nobre depu tndo ti veaso apresen
tado nl~:uma raziio contra. a m11.tctia do pt· .. jecto, 
bem ; mns a cnmat·n lombt'R•SO bem quaes forão 
ns rnzõtl$ nprellentndns · pelo nobre deputado. A 
primeiro. razi'io foi q.ue n co.mnrn deve snstcnU.r 
o s~u \"Oto ; tlcixo u cmnura 11 a_r.rcciaçào dcsttL 
razi:to. A segunda f.;i quo dlz~n~o-s ~ herdeiros, 
não se comprehendcm os ot·pMos .•. 

O Stt. H&~nlQtJ .:t; :-Niio di•Se isilo. 
O Sr.. F.Emuz: - .... porque é preçiso que llaja 

pnrtil!J:l. n,~clnrei que pelo costume do nosso ilair. 
a partilha nttnca se fa7. $Obre dh:iJI\5 iguaé.~ n 
esta, qttc ficiio sempre psrn sobre-partilha. Diss o 
o nobre deputado que devia entr.1r a parte dos 
orphiios piH-a o thesouro , mas eu ol~ervei que 
isto é racto posterior · ã sobre·partuha: diss~ o 
nobt·o deplltado que n lei do l8'J7 tnnndava. in· 
screver esta di,·ida, disse •)U que 11 • poder admi
nistnl.!í\·o pertence n1andnr iuserevt!l-a .. m tempo. 
Qttanto ó. J;lt'e3Cripçii:fJ , npr<!scntci n autoridade d o 
pod.er ttdmmistrnti\•o o do podot· jud1eíario em 
favor da opiniiio do meu nobro coll~g~ relator 
du commissão. Qnne3 s~o os Oi\L.rol'l nt·gmnentos 
tirados da praprin questão? )Josti'El 'luc c ne
cessnrio respeitar n pt·oprledndo : dil·ilo de miDJ 
que não ct1ro qos interesses pltbllcoa , que faço 
f~u·ot·es; protesto contm esta odltlsldnd~ dizelld•J 
que o pl'ímciro dever d•> r~p•·~sontnnto dn na~iio •1 
snstcnt:u- os direi Los dos cidnd•1us, nit., do\'emos s.J
men te sustentar o fisco. Do\·emos CAZol' com quo se 
respeitem os interesses indivi•lmtos. (ttpoiados .) 
l:'rotcsto que nã o conbep nem sei qncru silo essas 
pcsso::1s de quem se rata, s:io un. llnllin, mas e<t 
não ns conh~co ; não tenho intcressQ nenhtlm nestQ 
negocio, niío protejo cansa alguma, mas det•o d()
fondcr os princípios do p11rece•· ola commissiio. 

.Mns niio offendeu o nobre depu.tado ã commls· 
são suppoudo que elln ignorasso todas essas co:J
sas hto comestnhas do pt·ocesso orpban111ogico t 
Quando IICOimou o seu parecer de taes c hes 
faltas, quando diz que no:o consídernssemos como 
herdeiros os orJ.lhli·>S? De certo que sim, porqua 
não h~ principt:mta nenhum tio f(lro que não 
conheça dcs>as cousns; te11bo no meu escriptot·lo 
alguns moços que cvmmigo prntieão, são novir,os 
mas não desconhecem isto. Niio ofi'~nden pois 
o nobre deputado tambem .:~ commis.são nest e 
ponto. 

S1·. presid~nte, eu protesto ít c:m:w.rn, unica
mente tomei a ptütwrn. pal'tl. niio de ixar passai' 
desapercebidas ns proposições do nobre depo. tAdo, 
c sustentar o parecer da commissüo. A. camara 
faça o .q~te quizer sobro esta mnteria, '\"ote con
forme a sua consciencin; sómcnto occuparei n 
tribuna pnm respond~r a nlgnma cousn mais que 
o nobre deputrulo di>ser. 

O Sn. IIExnrQuEs:- Peoo a pnla1-ra par4 r.'S
ponder. 

O Sn. PnESID:S:ITE :-N,to pôde fallat• segunda 
véz. Tetn a palavra o Sr. Seára. . · 

o Sr. Seara: -Sr. presidente, depois 9_ne 
fallon o nobre deputado pela proçincta da Bahto.; 
que destruio completamente a nrgumentação do 
nobre deputado pela Paral1yba que nos prece
deu , ea deYia abster-me de tomar parts nesta 
discussão; mas não posso deixa•· de · informar 1\ 
Cilmal-:1 , aceedendo assim no con..-it~ do nobl'e de
putado, sobre factos da independencia do Brozil 
pleiteMil principalmente no$ campos de Piraj:\. 
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A.ut..:!s, part!m, de o fazer, St·. prc.;idctüe, direi 
que voto pela resoluçiiu; sah·a unta emend1~ q~te 
pretendo offdrecer á rc~olução que se discute no 
~entido de eliminar certas palnn·as das ·:tnaes 
entendo quo resulta dezar para o e'<ct•citú pR
cificado>·. 

I11forruarei á camara. que logo que can\·er~i
rão as tropa~ de dilfer~nt~s parte~ do <Bt·a;-il 
para esses campo:; de PtrllJá produztv o exerc•to 
,~c sua avanç"ada para essa pal"te do rec .• uca\'0 
da província da. Bahia até o ponto da Campina, 
e no flanco direito foi collocada uma for~a. oeeu
pand<> de~t'al:te o engenho do CabritQ. Assim se 
achaya uma parte tio nosso exeL"cito disposto, 
'1uando as forças lusitanas na dia. S de NoY~m
l.Jrv de 1822 o atac:írilo pelo lugar uc PimF• c 
. pelo nanco direito rio referiJo lugar donominndo 
Cabrito. A for~a que s0 aclJa\·a alli, em face do 
l•utnel'O do inimigo comparativamentu muito supe
rior, <tesmnpa1·ou este poult:> que os lusitanos entãu 
cffcclh·aulcnte oecupúr.io, entretanto que 11 força. 
que est.av:~. em Pir aJ:'i sustentou-se no sen posto, 
consegu.intemente depoi.s de utn renhido comhate Co
mos f dizes. Eu obse1·rai, St·. prcsid~nte, ponru<: tive 
a rentnra d é nssisth·.ao ataque desse sempt•e mc
lllOruvd dia S de Xovetr.bro de 1822. .. . [J[uitos 
/!J.)Oi,rdos. ) 

O Sn. P.\CC.\: - E<t taml.Jcm assisti. 
O Sn. SLí.n.\:- ... e obser'l"ei, disse, que (\S 

tropns lusitanas, 11<1 ~uo. rcti•·acl:l, desamparand•J 
o ponto do Cabrito, arrcbanhârno todo,; os ani
ma.;> t}ne al!i se acllo.\·âo, d~struirãa de algum:. 
numcirn a mMhina c misteres do cngcnl:i•> ; c 
caus:ü>io outros prcjuizos. O nosso cJ.;et·cito con
tinuou posteriormente a occupar esse pc.nto, por
q,w l~to C•)uyinb:>., visto que p•·otegia o no~so 
llaaco direito. Or,,, bem Yê \ • . Ex. qt1e um exer
cito compo~to de toõo. o. qualidade de. gente, que 
nao Unli[l. principalmente naq_uelln época uma 
restrict;1 disciplina, · que 11m e,.-:ercito ostensiYa
mentc orglmisndo, se bem que nellc se acha>tt 
:1listlldo tudo quanto era distincto e nobn~ da 
l3ahi:>, c.ccUp•llldO um engenho, não 1>0di!l deixa1· 
do lhe cnnsa• males consideraYeis, por isso qu~ 
tinhn de resguardar-se p<>r meio de algtlmas 
<•lJrn;; tlns investidas dos inimigos ... 

U")L\. ,·o;-:: -Era inclispensiiYel. 
O 811. SE:\.r:A:- Ccl"tam~nte ; porquanto corri<\· 

nos o dCYel· e n.ffinco de tudo envidar para o bom 
cxito <.ia 11oss~ santa cau&a. [.Muitos apoiados.) 

En desejaria por honm dos homens da inde· 
11endencia, por h onrd daquellcs que pot· el!a Vet"· 
terão seu sangue, (JUe fizerii:o cntiio innumeros 
sacrifícios para tornar o nosso pniz indcpcn
dmtc ..• 

.O Sn. C.tLDilE E Ftlo:-ApoinJo. 
O Sn. Sr;:.\n.l. :- ... e que se se n~o tiYesscm 

~ernelhantcment\l exposto e sido Yencedores, tal,·e~ 
a maior pnrte dns Sl\CIS eabeçns niio ficassem, 
sobr~vivendo a essa luta, sobre os pescoços. 
(J[-uitos apoiados.) Ett desejada, digo,. que esta 
rc;olu<;:iio não passil.:Ssc tal q1.1al se· acha pautada. 
{Apoiados.) 

Empregando o 11nrecer como a resolução as 
pala'l'ras: .fa:;emlo-se a occupaçr1o dos seus e>?ge
nhos Caul"t !o e Planta(orma pelas {Ol"ças que fa::íão 
ptw/e do excl·cito pacificado,·, o sendo o exercito 
pacili.cad<>r o nosso, isto e, aquelle que pug.nava 
a J>rol da independenci01.; a resolução atira settas 
incisivas exclusivamente contra esse e:Iercito di"'llO 
de todo o respeito. (Apoiados.) Desejo pois que 
çssns palavras sejno sullstituidas: e que em lugar 
della.s se digio-pelas forças belligerantes. E' isso 
uma verdade ·e rigorosa justiça que se faz, porque 
tantos csü-agos causou o e:-:ercito lusitano como 
o exerci to pacificador. · 

Peço com o clmpéo na uliio a esta illu,;ü·atla 

camara que não deixe passa1· a rcsolnção como 
est:í.. (:l1>0ia.d6s.) E' uma nõ clon para o cxel'eito, 
que ncio a mel'ece. (Ilepetitlos apoiados.). . 

O Sn. PAGL.l CAxmoo: - O nobra general tem 
o direito de aprese11tar uma emenda. \.1poiad?s.) 

O Sn. Sg.í.n,\.:- Eu apresentarei; com<> im
porta ... 

O Sr.. PnE~IDE~~·E: -A emenda não púde ser 
a chnittiJa p<>rque estamos em 1& diseussiio. 

Y.\nHs vozES:- Fica para a segunda. 
O SP.. PAuL.\ c.~xnrn:> :-Eu me cncan·cga de 

lembrar a V. Ex. · 
O Sn. S E éR.I : -·Eu p~ço ao nob1'e deput~do que 

vote por clla, com o que <laní mais uma p~o'l"a 
do apreço quo ha testemunhado sc!npre nos 
ltome.us do exc~·cito. 

O Sn. F. O~T.-vaxo ·ll our no' :- :i\fu:to bem ..• 
muito bclll ... 

Y ozEs : -'Não ha casa. 
O Sn. PnEsmE;,;;·r&:- Como não ha casa fica a · 

di~cussão encerrada. 
LOI"31Üa.·sc a s~ssão. 

Sessão etn 2!> de !\.gosto 

Su:.:m.A.mo.-Expeàicnte.-Apre~entaçao e díscus
~ao d~ l·equarimentos. Discul·so do S•·. BJ•andiio. 
Ordem do dia.- P"game;tto aos Jw·dd)•os d.: 
J. F. r!e Biltr:acow·t e Sd.-Incompatibilidades 
e eleições JlOl" CÍ!"CUlos. Discw·sos do s.-. Sayilo 
Lo1·c~to c EJ.ua•·do França. •. 

A" hora do costuma faz-se a chamada, c achão-se 
pt·esent~s os S1·s. viscon~e de Baependy, Paula 
Ua11dido, Machado, .Corrêa das Ncrr~s, conego 
Lea.l, 0 J.rr1Lo, Eduardo França, :F .. Octaviano, 
Angelo Ramos, Góes SiqU€ira, Catdr~ e Pião. / 
Pa.cilQco Jordito, Uocha, Eretas, Bernardes de 
Gou'l",;a. Cultha., Araujo Jorge, Ferraz, Ribeiro, 
Dutra Rocha, Seara, Paes Barreto, Assis Rocha, 
Mello Franco, Sayii:o Lobo.to Junior, lntgusto 
Ch~ves, Mendes de Almeida, Pacheco, Taques, 
Horta, Luiz Carlos, Say~o Lobato, Tei:-::ci\"ll. de 
Souza, Souza. Leão. Salles. Santos e Almeida. Fer
reira de Aguiar, Co~ta Machado, Arnujo Lima, 
Rego Barros, Sarai'l"a, bariio de 1\faroim, Paula 
Santos, Luiz Soa1·es, D omingnes Sih·a, Augusto 
de OliYeira, Thcophilo, Paula Fonseca, Brandão, 
Belfort, Nnbuco, Pereira d:;. Silva, André B astos, 
e Brusquc. . 

Comparecendo depois os Sr~. Ribeiro de An
o:lrada, Figueira de Mello e Y. Lisboa, o Sr. pre
sidente declaTa aberta a sessão. 

CompareC<Jm depois os S1·s. ZachO.\'ias. FausLo, 
Barbosa da Cllnha, Feruandes Vieil·a, ll.odrigues 
Silva, Siqueua Queiroz, Jo~~ Matb.ias, Sá· e Albu
querque, 1la.r1·eto Pedroso, Nebias, Linamento, 
Belisario, Pedreira, Cansansão, Vieira de·Mattos, 

. Titára, Sobr11l, Barbosa, Paranagná, CandidO' 
Borges, :Bandeira do Mello, Azeredo Coutinho •. 
Tra,·assos, conego Silva, Jaguarib~, Raposo da. 
Canull'a, Pacca. e Paranhos. 

L 0-se e ·apprO\·a-se a s eta da sessiio nntccedentc. 

Um officio do Sr. deputado Antonio uo Sour.-~ 
Mend'JS, communicando que por incommodado niio 
póde comparecer a algumas scssões.-Fica ·a ca
mar.a in te irada.. 
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,Süo :u>prov:l.d"s .:~s SE.'guiutes plrecct·cs : 
" .-\ c·lmrniss1o de justiça. ~rimiual, a quem 

foi I'eanettído o req ue:-lmento dos e.sct·i v:i.es e ta
belliãcs dos auditorios d:J. cidade da· Bahia,· no 
qual rcclarnã[) contra as disposir,oes do reg•tl:i
ltHmb dado aos tribun&.es do comrnercio)· sob 
n. 1,597 do 1• de Ml!.io ultim<>, off~nsivas ele seus 
intilr€sse5, é de parocer que, .. ttonta a matcri>\1 

Sf:'ja o mencionado requerimento submettido ao 
<:xatno da contmiss1o ele j:.t.;Liça ei vil. 

« Pn~o da canlll.rO. dos dcput~:~dos; ~H de Agosto. 
d~ 18Y>.-B. A. de !11. Taques.-L. A. Barbosa.,. 

« O coronel Procopio Gomes de Mello o seu 
irmão João Gomes de Mello, como fiadores do 
C)(-cscripturario da eaixa míliU.>' da p1·ovincia do 
Rio. Grand~ do Sul, Joaquim Joõé Quadratlo, exe
cutados om · ,-lrtude do alcance de seu fiador, que 
or<;a em qu.antia muít::~ avul~ada,_ pedem ou a r~-· 
missão da dtvida. ou maratona, ou suspensao 
de execução. 

« Ouvido o govemo, <! este opposto a seinc
lh rmte p~etenção. 

« 03 f11ndamcntos da pretcuçiio dos. suppli
c,uales "ão improcedentes, ,·isto que cons.stem na. 
al!egação de soa·pa·eza na asgignatum e prestaç:<o 
da fi.uwa, e na prcs taQáo de set'l'iços a bem tJ,\ 
ordem publica. 

" Entende po1·ém a commissão de fazenda que 
o governo impetial, pesando o intere~se publico, 
póde e tem a faculdade de conceder mot·atoria. 
sobre tacs dividas, e qu.c ·a lei súmcntc prohi\Jc 
taes concessões nos proprios collcctores e agentes 
da· fazenda publica, e não a seus fia.Jores; e 
ttcst•) sc.:tido é de p:we~~r que se indefira o relendo 
req cteri<ll~nto, eabendo todavia a~s su.pplicantes di
rigil· sua supplica no tribunal competente, com o 
1l m de obter a n'l. orntoria. · 

" Snla das com mis,ões, 22 de Agosto de 18&5. 
-Silva FeJTa<:.-J). de S. Le<fo.n 

Lê-se e fica adiado, po1· pedir n pala.Yra o 
St·. Araujo Jorge, o segll.in te parecer : 

•< O guardião d•> com·ento de S. Fl·ancisco ~a. 
cidade· das Ala"Õii\S pede um soccnro pecunmrw 
para o concerto do referido convento, que ficou 
cstra.,ado pelo facto de ter sen•ido do aquartela
mento de tropa de linha. 

a O gol'erno, informando sobre esta praLenção. 
declara que o supp\icante é digno de toda a con~ 
templação pelo seu zelo religioso, c que .a eles
pezn do concerto orça em pouco luaís de 3: 000~; 
nada diz por.;m sobre o facto do e$tra;:;o o_cca
siona.do pelo aquartelamento de tropa de lanha 
no referido con\·ento, facto que por certo fun
daria a ju~tiça de uma indetnnisaçiio. 

" Em taes termog entende a commissüo que se 
àc\·om pe-lir novas informações ao go\'erno pelo 
milli<terio competente, que é o d:~ guerJ:a, en
u~ndo todavia no suplicante usar d~ outro qual
quer meio para que t~l indemnisação seja decre
tada pela competen~c autoridade ndministrntivn. 

~ Sala elas commiBües, 22 de Agosto de 18:i:i. 
-Silva Fen·a.;.-1). de S. Le(lo . ., 

o s .. ~ B l".l.n.diio : -Sr .. pl·esiddnte, tres 
ana1os fazem que tcnhG a;sente nesta ea,;a, o nté 
o p1·esente ainda não propuz urgencin3, nem o!Te
reci requerimentos que suscitassem pl·olongadas 
discussões, o que bem pt·ova que nunca pretendi 
tot'nar o teanpo !J. camara com negocios de im
pbrtancia sceu.ndaria tendo ~lla de 4iscutir assu'!l· 
})to,; de alto i!lteresse publico ; hoJe, po•·ém, n1~0 
posso prescindir· de reconer {1 sua benevolencaa 
para ·que me conccdR alguns minutos, afim .de 
poder apreseu~ar 'un1 •·cquerl.mcnto cuja matería 
mo parece snmmamente grave. . 

Temos de nos l\cbat· daqui a poucos nH>mcntos 
em presença .te debates fot'midal'eis S•Jllr.: uma. 

lei importante, e qu<l <l"''ú <:'h.,mar 3 atten<;iio 
de toda a populaç~io do paiz. O <,bjccto uo meu. 
requcdJneiJto~ S•3 não é o n1.esmo des5a. lei, ao 
m~nos tem com ella intima 1·eJaçãc>. 

Tenho de uar um ,·oto, a minba. consciencia se 
acha em torturas, porque Yejo que o a.ssumpto é 
muito scri" e transcendente : desgra~adamente 
não pude consult:lr n.os maus a.tnigüs, .a. .ess~s 
eleitores que fizerão com qu.o me senta;so nestas 
cadeiras; q<lizera ou\•il-os, ~ sctber suas opiniões 
sobre a •natcria que se vai discuHr, ·porém in
felizmente esse negocio lent andado de afogadi
lho .•• 

O Sn. C,1xrlmo BonoEs:- E' que3t:io velha. 
'o Sn. BR.'-'mÃo :- Para V. Ex., UlflS para m hn 

nã•>. OvnCesso á ca.ma1·a que desejo muito anda•· 
sempra ae acCOI'do ~otn aquelles que me esco
lher,'io po.t·u seu •·epresent.mte ... 

0 SR. CoP.REA D.~s NEYES :- Apoia'lo. 
O Sn." Dn.~»o:>:o :-Emborn elles mo· tenhiio da lo 

po(leres au>plos, quizen1 llUUça arredar-me das 
suas opiniões ; e se o fi!er alguma YCZ, declaro 
que ha de ser com muit<' dor; com p~zat· im
mcnso. 

Desejava po1·tanto que nas circumst·mcias em 
que me acho o goYenlo me déssc certas. infor
mações, que devem contr-lbtlir para cscln' c!er, 
nlo sé> o met1 cspidto, mas tambem o de muitos 
outros que tal vez estejüo no mesm•) cotado em 
que cu me acho. E', pois, p.u·a. pedit· esses es
c1arecimentos que eu rogo :'t cnmrHa que mo> eon
ceda alguns momentos lifiln de poder justifi.c~r 
o requerimento qno neote sentido vou mandar á 
mesa, e prGtc>to que niio tomal'é tempo <>Ci•,sa
mente. 

Peço poL' eonsequcncia a V. Ex., s ... presidente, 
que a consulte, para ver s·~ clla exerce para c()m
mig-o esse neto de bene1•olencia que ·parâ com 
outros tem praticado. 

. Cc;ns~ltada a c~mara é aplH'ovnda e~3a t:qencia. 
O SP~ Bn.~:s:oio:-Sr. presiuen te, com.) disse l1a. 

ponco, approximfio-se O> momentos de nos achar
mos · em presença de ele bates formidrlveis, em 
face- de nma discllssão importante, relativa a um 
assumpto 5obre o qual intelligencias muito ai tas 
inteimment~ di\•ergem. Este. ussumpta rcferP.·SC 
a uma classe notavel dos cidadãos do paiz: fallo 
dos magistrados c das incompatibilidndes. Pc1· 
ora não manifestarei o meu. voto nesta materia; 
sô procuro csclareccr·me, c ne~te caso necessito 
de mformncões do n~bre ministro da justiça, não 
só a respeito do numero· dos juizes de direito 
que se ac:hão m1sentcs das suas comarcas, como 
tambem do destino que se tem· dado a esses ma
gistrados. 

Quero aprecia1· sobre est~ po11to a co11ducta do 
governo, quero ~aber se elle é si!lc~ro elU ·alg_u
ma3 da:; propost~i'ies que tem emtthdo a l'espe1t0 
dessli\ lei ele incompatibilit!ades, quero confiecer 
se cont dTeito o gabinete ~st:í convencirlo da ver
dade tio que o magistrndo deve llermanecel' e:ft'c
ctiyam<mtc no exercício do seu emprego (ap~iados), 
ou se pelo eontnwio ba sido elle o pi·oprio que 
tem arredado lll"uns juizes de dire•to de suas· 
comarcas, não oustanle a opinião que em susten
taçiio daquella lei CIJ!it~irn no senado, e (lUc na
turalmente ha de. enutttr nest:\ casa. 

o . s~ SIQr;t:in,\. QUEIROZ:- Apoiudo. 
o Sa. :Bn.1.NDÃO :- Care~o sabet· disto, p~rq,ue 

desejo tamhe•u saber -com quem VÍ\'0, e ate qne 
ponto. chega a bon fé c lcaldt'\de elo :;ovel'llO neste 
negQClCi-
. O Sn. Mtl\IS'tf<O D.\ Jo!;l'IÇ.\ :- IsLo é a mesnin. 

questão. 
O Sn. B&.~:s:Dlo:- Nao ha tal, V. EL de>e 

dizer-nos se o ministe,·io a que {Jerteuce teru 
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SESSlO EM 25 DE AGOSTO DE 1855 
<;mpregado jaizes de dil'eito em divel'$lls eom- t;em doze ou quatorze annos de pro>moto•i:J, qu~ 
1nissões, e 11.ssint colloeado suas comarcas :na e um ·m oço de a lto talento, que pvssuo m nita 
<lrphan.lade, para podermos qquilatar· a sin~eri- pratica do fôro, e qne não obstante ~st.l Jan<;ado 
.Jade que tem !>residido à sustentação do proJecto á. marg~m. e :l. semelhança dcllc ou tros muitos 
<ilas incompatibilidades por p:n·te do go'>erno. E' d1~os, como o Dr. Herculano.GonçalvílS da Rocha, 
-este pois o primeiro pon~ sobre que J?<lÇO ínfor- o Dr. D~llino Augusto C.walcante, o Do·. Jo!t<> 
ma~ões. Me parece que nao ha um w membro Nepon1uceno Xavier de Mendonça; boje juiz mil-
da easa. quer dnquelles 9ue sustentão o -projecto. nicipal de· Cantagallo, e 'mais alg!ms que doh:o 
~ner dos que a Impugnao, que não deseJe saber de. nómea1· para me não tornar prolixo ; p orque 
41sto. po1s em Yez de se lnmbmr delles, tem nomeado 

Pllr connexl!:o peço out.ras infnrmações no bon- para juizes de direito pessoas que rnal contavão 
rado ministro da justiça, o estas, p<>Gto niio es- um quatriennio de exercicio, e este mesmo du-
tej~o no . caso da p:ímeira, toJavil' tambem ns vid<>so'? O que acontece com aquelles que são de 
julroo mu•to nl·ceso;anas paro. escllu·eeer o corpo Per nambuco, talvez tenha acontecido com outro;; 
l eglslat.ívo sob:e a m~rchn d? go.verno a C(H:to.s de diversa;; provlncias qu~ eu não conheçl). · 
l'espeitos; ll ~St.'J () que ~. Ex. nos d•gn quantos }U~- Repito, comquanto entenda que o governo deva 
:zes de direito e::ustem a..-ulsos, c desde que !lata ter al;;um arb1trio nessas n omeaciie><, n ão p os;o 
d ei:otltrão de ter comarcas. admitt1r que esse arbítrio deixe tle ser diri j;ido 

.Meus senhores, é misler olharmos para i$tO. por cod.as t·egras de que ao m ini$tl·o não ó locito 
o juiz de direito é un\ magistl·pdo perpetuo peltl prescindir; . ~o menos a equid~de pede que aquelle 
constituiç.ão, c n ão póde deixar de ser uma in- que t.lrn mats teml_l<> de scrn~o e q\lc p ossue a;> 
!racção ddla con ser...-al-os avul110s. Se se lhes liaiJilitações 1·equenl:Ls n<b S('ja. prct.lrido pi.lr 
n tanda dar ordenados, tc!ll.OS em:oregados perce- outro que conta u m exercício menor, embora este 
bendo vencimentos sem prestarem serviços; se disponlla de talento igual ao primeiro ... 
p elo contrario. cs~s or<len!l~Os _lhes são -.;tegados, 0 s M J E ' t t 
temos uma inJU>'Íl"a, urna mtquodade. Juozes per- R- ·- J:-o-I~Tno D.>. usn~-' :- llilla qucs '<> 

' só de tempo. · petuos pela lei _f~nda~enlal do estndo ni.to devem 
esta~: senl E>xcr cic to, morm~nte havendo comnrcas O Sn. BtH .. ~o1o :-Só de t~mpo? <.:roio Olte o 
vagas; o contnrio e sopbismar tudo, é arvorar nobre ministr•> dessa manei ra nã.o r espondê sa-
0 · nrbltrio e.~\ ld, é enlear aos pé.:; o d ireito o tisfactor iamente, porque de,•e lcrnbr:u·-se que a. 
m ai,; claro c bem estabeleeido. quest\\o do tempo and>t nesta m:~teria ligada a 

Quizero. por conspguinte que o nobre ministr.• d ireitos muito preciosos para o magistrado, os 
.ln justiç.a informas;;e a E-ste respeito, c tanto rnais quaes ticiio. ~rn,•emente pr~jndicados por qual-
desejo i~to ·qnando ~ei que na minha pro,•incia quer pt·etcn o;ao. _ . 
esíste um magistrado nc~tus cirCltmstancias, para Senbore~, ~u c>:ijo estas inform~ões do nobró 
0 qual não tem havido comarca at~ hoje, ~em ministro, niio porque faça. mó. idén d~s inten•~Õ~.; 
embargo de ter clle reclantado o seu direito. de S. E x., mas porque desejo prolJor cionai·lhe 

Isto me parece uma cspecie de pet·$egui çtlo, oceasião de explienr-s~, Yi;;to como sei que tnlti tos 
que nenhum ll~mem poderá 3pplandir. c!a01ores se têm levantado contra elle, que muitas 

E ' este, pois, o sPgnmlo ponto sob1·e q ue peço censuras se lhe faz pelo modo porque se tem 
informações no nobr~ ministl"o d::o. jnstiçn. · haviuo nu;; nomea~.õe;; dos juizes de díreit•', o 

O terceiro; senhores, me pnrece t!lmbem ole n1esmo em outt·as. Assim, pois, ficarei sntisfeito 
muita conside•·uçiio, e pot· certo de''" ser mnilo AB S. Ex. conseguir, com as inrormacões que det·, 
bem tsclarccido p 01· S. E x. , ,,-is to como r azÕ•·s esclarecer•me so15re os pontos que c.1n ;ot iio <lo meu 
di\'ct·sas Bssim o Pxigem ; e Ycm a s~r q unntos requerimento. !>assarei a outro objecto. 
juizes de direito têm sido nomeados dn;·ante Nilo !lei , Sr. presidente, s e me se1·á permittid<> 
a adJninistr t\Ç)o <lo actual ga binete, e que tempo nesta o:casiao preencher Ulll dever de honra 
de s erviço . eont nv iio elles no exercício de juizes que , ·em n ser. dar u ma respost.'l ao nobre mi: 
municipaes ou o! e promot·;res publicos. nislro do imperto que se acha preJ;ente ... 
. Direi á camarn porque fu-:o esta pergunta . Co- . U:lfA yoz: -lsso tambcm ó do requerimento·? 
nbeto, não sõ n•\ 1ninha proYinc•a, c!lm o em 
outra.<, muitos juizes municip aes e · prot~~õlores O SR. BRA)o;D:\0 : - H•\ mais t empo o teria 
publicos que tem 8 , 10, 12 e mr.is tlnnos de ser- f<1ito se o nobre ministro tive~ aqui apparo-
vlço, c que entreta11to não .são lernbrades p ara cido, c por isso não de<"o perder a occasiiio, 
juizes de direito, a o passo que tambem s«-i que U!!la vez ,_que S. · E~. se acha hoj ~ nn cusR, e cu 
indl\·iduos que upenns coonplet:h-ão o seu p 1·i· nao dese;o fallar a seu respeito n~ sua nu-
m elro quatrienni>~, e isto sabe D~os ~orno, forão sencia. 
Jogo no!lle:tdos, e th·erão comn rcas. E >te proce- O Sr:. Pn~!SmF.S'l'~.: -Ma.; não ,1 oecasii\o. o 
dimento me pa1·cca injuslificnvel: cntcn.lo qne, nobl'o deputado lemb1·e-se. qne cslil funJamca · 
con'qunnlo o gon,rn·) ncs~o\s mat·>~·i><s de,·n ter tnndo o seu l'equeriJtJento . 
.olgum nr~itrio, est~ •wllitl'io c~t<\ su!Jordi naolo n 
CCL'tns l't'Etl'IIS, uns 1')\lltCS toJo •> minisLet·io bem o Sn. F .Enn.IZ (pam o s.·. R;·(t.:uJ.rJo~ :- Accl'o:!S-
in~encionallo n•1o pódc prescindir. ' ccnLo um topico n.J s~u. 1·cqucdmento. 

E' cYide nle que o l:acharcl f<>•·mnlo q ue exco·ce•t ' O Sn. BnAxn:\o :-Aceito o c~nsclho do nolore 
por 10 ou 12 annos '' lngnr d~ juiz munlcip:~l dcputaJo. e nssion o forei. 
ou de promotor publico tem scrn duvida mai~ Nol scssiio de 7 d~ Agosto o nob1·e ministrou<> 
J;IL'!ltic~. mais conheeimento; do ( 6 1'0, e m eslllo <b impeo·io, t·espondend<> n dons discur"o" 1}11~ eu 
JUrisp rud~ncia, <lo que ll'fllelle que a pena$ cont\ fiz, n sabe•·, · u111 no ministedo dn mao·inlm, c 
qt!atro anno< d e éx~rcicio, suppondo. nn.bos com outa-., quau lo se trntou da pens:io concedida á 
talento e aptid:lo. Neste C:JSO, poi~, é claro quo '·iuTn. <lo finado Man-ocos, excltunOit d izendo: 
nquclle dcYc se-r ru·efcrido a e~tc quando se trntat" " Ap1·esentni f•tctns, 11iiu d eclnmcis, niio inv.::eli-
de nomca~ões para juiz~s de diJ'eito, mns o con- vds. " Entiin S. Ex. se havia apostltemndl', 
ta·mio ~ t.lm fo:ito, e eu n~o \'ejo razão que j tts· porque ctt no fin:t.l do discurso feit'l Cõntt•:t nquelln 
tifi<tU·l 11ma tnt ou ul!eio·a de proceder. pon~;ão tinha dito que era melho~ q tl<l dle désse 

O nobt·e lninistro, p ·u· e:o:emplo, conhece em Per- e~petlientc nos requ~rimentos que {(llllt'dnva ent 
nambuco (a eanonra me ~ronitta qnc cite nomes f'Un pasta, .:om detrimento das. partes, do que . 
de individuo:.s d"s q11a-'S fnllú por ter ple"o co- .fir.c.;s~ d~pezas . que só p;>Uii'!o -:;cr justific.'llla~ 
nhecimcnto ~c su~s lml>ilitações), conhece, di~o, con• o sen silencio. _ 
o t>r. Franc1sco vouçnlve.: da. .I::•Jclto, que é o Tnmbelll S. Ex:. se npostbemíor.t porque em nm 
segundo pl·omotor do Hrnzil em a.ntiguidàde, qllo di&eUI'SO ante1·ior eu disséra que pcl'unte ellc s.) 
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linha ,-alor o pntrvní.lt<), e quP. em S\Ul~ pttlll.\"l'.lS 
ni ngu.~m SB poJia co nfia1·. 

Om. é mister qne cu aceite o con•·ite do nol>rc 
ministt·o, ~ que lb.e diga que não lancei propo
sições a esmo, que nã.> declamei, que não o 
illvectivei, mas que disse a \'erdade. 

Pallei, Sr. presidente, de despeza~ que o nobre 
ministrQ do impot·io fez, e que só com o seu si
lencio podiüo ser justificada>, e para prova de 
que o 1do invectivei aqui tenho os documentos 
~m qtte me fundo; ha efféctivamente dcspezas 
feitAS por S. Ex. que elle entendea que so cal
lnndo-se as p)dia justificar; ci\.arei, l)Or exem
plo, senho1·es, li!Dfl (pe consta do dP.ereto de 3 
de Maio de :J_S:ii; p-:>> est~ decreto nbrio-se um 
eredito suppleínentar, e nelle s..; cli>: que na pri
meit-a reuniã<l do corpo legislativo scr-!he-hia 
ess~ credito apresentado para t~r a de"l"idn appro
mçilo, tu fôrma d•• lei de !I de Setembro de 
I83'J; mas t~ve isto lu~ar na sessão da anno p:tssr.
do, ou na pr~sente ·? Não; logo .... 

O S:::. M~::-;ISTRO oa IJoiPE:mo dã um oparte que 
·; 11ilo ouvimos .. , . . 

o Sn. DaA~D:i:a: -Creio que os3e credito devia 
yj~· j11nto com os outros, por~ln eu o não encon
tre> nas · proposta;, e portanto .... 

O Sn. )!;>:rs·rno no !YPI>:rtto: -A.fianr,o n.o nobre 
tleputado que o decreto fvi remettido ao corpo 
!cgislath-o. 

O SR. Bru.::<v:i:.o:- :Mas aonde está ello? Afian
~o ao n'"lbrc ministro qur, nas proposta;; apre
sentadas pelo Sr. ministro da fazenda tal ct·edito 
não existe. · 

O Sn. J'>frxrsl'M no 1liPEmo : - Est!t ·em uma 
:tddição n essa propostA. 

o Sn. Btn:snxo:- S. E c díz que estii u'uma 
riàdição ás propostas, mas cu declat·o que nem 
ntt secr~tnria, nem em parte alguma encontrei 
cssn addição, que mesmo ninguem me"dcn noti
cia clella, o que pol:' i~so em muito boa fé en
tendi qne o nobre ministro n;>.a podia justificar a 
despeza daquelle credito senão com o sea sllencio. 
Desejo:~ ver es~a. o.d-.\lção para convencer-n1e do 
contrario. 

O Sn. :M!Nis-rno I>:l l~t>.&RXo;- E" bom t~mbe•n 
-rc~: a oatLU·eza da despez.1. 

. O Sr.. BllAxDXo:- O que eu quel"a saber é se 
foi ttpressntado o credito ao corpo legislativa ; 
niio nccnso o nobl"l:~ nünistt·o de hm·er tirn.do elos 
dinheiros pnblicos para si, ccnsm·o-o porém por 
tel' faltado ao cumprimento do. lei. 

O SR. :\1rxrsTao no IMPEnio:-Mas nüo houve 
tnl falta. · 

O 8n. Bll<~.NIJ:I.o:- Ho. ta.rnbem o.ut1·ns déspctas 
que o nobr~ minist.t·o n'io · póde · jnstificnt· .senão 
com o seLL silencio, c ne~to pu meL\> entra a q LLe 
està f,tzendo com umn commi>~iio para exo.miurn· 
os m:1.nuscriptos do fir.allo consalbeh·o Costa 
Aguiar, rnanuscript.os estes qae lJCnl1urn intures
sc oftdr~ccm. 

o Sn. F'. ÜCl'A\'IA~O: '-Nilo e e:tncto. 
o Sn. Ba.\xoxo: -v. Ex. o . .vio? 
O Sn. F. OcTA\'I.\:so:- Vi. 
O Sa. Brul-ro<i:o : -Sobre que \·crsito ·? 
O, Sn. F. ÜCTA\"1,\XO:- Um é nma ,·iagem a;; 

(h i ente, e outro ê uma historia do Pará. 
O Sn. Bru..~D:..o:- Mo.s n vingem no 01·icnte que 

interesse tem ? 
OSn. F. OcT.\"';u:so: -Oh\ senhore.;, dizer-~ isto!! 
O Sa .. BRANDÃo :-Que interes;;e póde excitar 

esse mnnusct·ipta, em vista dAs viugcns ao Oriente 
vor Chatraubriand, e Lamartine '! 

j O Sn. F. ÜCTA.\"U:<o: - E:lt\o nl\abum braõi
l lei.<o t~m talento p~rn <lSCr.}ver uma \'Íag~m ao 
1 Oriente, sõ po1·quc C!Jateaubl·iand tambem es-

1 
cr~\·eu ? ~--~ -

O Sn. BlL-\.xn:<:o:- P~ssoas muito competenti!S 

1 
me affirmàtiio que o mnnuscl"l~to nenhum intet·es
se o!fel'ec~, e que a despe~a ,;e faz por p:·otec<:.ão 

I 
a algu.em . ~. ~ 

O Sn F. ÜCT.wa:so: -Nã~ ha. tal :·quando mais 

\ 

nfi\) Í..>sse, erã urna homunagenl ,a um magistrado 
muitJ J.istincto e honrado. 

· O _Sn. Bnnn:l:o : -A homenag Jffi deve ser outra .. 

I 
e nao essa.. 

· O Sr.. Anu;;ro Lnt.~ : - Q'1anto á IJi;;toria do 
Parâ nõ:u ha duvi1A, mns quantJ á tal vingem 

1 aJ Oriente 1.... · 

I O Sn. F. 0CTAVX.\XO:- O nobre ucpuoodo l~u-a? 
I O S11. ARAUJO LmA.:- Acho qu2 é lnxo. 

0 S!l. F. 0.:;T,\ YIAXO:- E" porq Uc a não ] eu. 
O Sn. BRAxo:to: - J.> vê o nobre <lepntado que 

não me. acho sõ na opinião que tenho; e até me 
uisserão que o mannsoripto compõd-Se de uma 
coUecç~o de notas dcstacadíi.S, que apenas poderitto 
aproveLtar a quem as escr1w0u ~e qu.ize~se publíc:w 
a historia de sua viagem. 

O SP.. F. Ocl'x\"1.\NO:- Estl engnnad•) , a ubra 
ficou em meio, e o resto està. clll notas : ma~ not~s 
tão boas, que se põde fazer urna bellll:obl·a sem 
grande trabalho. 

O Sa. Bn.~.xo:i:o: - Ora, quando nó; t<:!m~s 
tantas despezas urgentes a fazer, quando car~ce
mos de pl'oteger a nossa agriculLUr«, e de alli
viar· o po\'o dos grandes trlb11tos qtt~ pagn, ó 
que assim se gnst<io o~ dinbeiros pttblieos! 1 

Ulr SR. DEPUl'ADO: -Mas o nobL'e deputado j;í. 
. a.qui voton pela publicação de uma obm. 

O Sn. B~\:se>Xo:- Votei sim, mas porque es;a. 
obra era de 1·econhecido merecimento e utilidaclc, 
porque pessoas de muito criterlo me informár,lo 
que o Sr. Dr. 1\Icllo :IIoracs ha,·ia nella acom
panhado os prog-ressos dn sciencia meiic!l: porém 
para n publickçiio de notas m·ulsns ~ert9.mente 
eu n~o ua\·ia o meu voto. 

Ul! Sn. Dr.rc't'ADO : -·E' uma clespczn apenas 
de G0(JJ1000. • 

O Sn. BnA:-.n:to: - S:to 20)$ por mez, e ha mais· 
de um nnno, se me ní\o engano, pois que as 
cornmissões darlns pelo nobt·e ministro são inaca
baveis. 

Oecup:u·-me-hei de outro nssumpto. Vejo que n 
lei de 3 de Sete1nbN de 18~3 mat·cou o subsidio 
de cento e tantl)s contos de reis para o thentro
provisorio, e no emtanto observo que o nobre 
mini•tl'O ubrio um crediLo p:na o mesmo fio1 , no 
cxercicio de \833 a 18;) lt · 

O Sn. MnasTno P:l hll'E!tto:- Xiio C1·a minis
tr.> nesse tempo. 

O Slt. Bn.1:so:to: - O de~1·cb c;ta I'OftJrcndac!o 
par V. Ex. 

O Sa. MrxrsTr.o oo lMPElno:- Eu niio hn,..i4 
dei:•nr de pagnr despezas jtl. !.:itus. · 

O SR. B 1t \XoXo : ..,.. Mas !I loli • íoi pu bUcadà em 
:} de Sotembt-o da 1 -!53, e essa credit.o, cujo de
cr~to o nob1·o ministt·., -reférendoa, estende-se 
nltim do tempo da publicaçito aa mesma l~i. 

o S~t. Mtxt•Tno no bP.s:1no : - o nobte da!>ll
tndo cstli cugano.d::., são eousl\s muito distioctas. 

0 SR. BR-\l\D:\o: -Então V. E:». cs tà no rigo-
roso dever do se explicar. · . · 

O. Sn.. Ml='iiSTno vo I)IPEmo : -Jã ~l>:pliquei isso 
a1ui na casa. 
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o s~. PnESIDDn·E;- Lembro ao nobre depu

tado que esta acabada a bori\ U\Bl"tada para apre
sentação de requerimentos. 

O Sn. BR.fi.!\D:to:- Eu vou já. concluir; porém 
antes disso fallarei de um objccto sobre o qual 
<> nobre ministto não s.; qniz e ~plicar, apezat· 
de eu o have1· accnsado quando se discutio o 
<>r~amento da marinha; quero tr:!t:lr d~ celebre 
.:.ompra da. livraria An!Jelis. 

O Sn. M~IsTno no lliPERio: -Já C;'(.p\iqu~i isso 
aqui e no senadc•. 

O Sn. BaA~l>iO: -Não me recordo que o fi-' 
zesse aqui, c com o que disse no senado pouco 
me importa. O que ó certo é que n.inda não pude 
sttber a raziio porqrtc, n;'io querendo o Sr. Gon
.;ah·es :\Iartins compra•· aquella livraria por 8 
contos de réis, S. E:... a con1prou po1· mais de 
2l contos .• . • 

O Sn. Mz:srsTno 100 IMP:~>mo:- Houve um ud· 
díta.n6nt.l da manuscriptos muito importnntes. 

O Sn. Bn.~:s-oXo: -E' do Jeve•· d<) nobre mi
nistro explica~ bem esta mat<1rin, esclareeel-a, c 
não 1·ecolher-sc 11.0 silench>, e limitar-se l\ <iizer 
que é urna invectiva, uma declamaçiio. 

Póde ser .que eu esteja ~m era·o no juizo que 
faço, c pnr isso mesmo e bom esclarecer-me, 
assim c·omo igunlment'3 convem que S. Ex. nos 
diga r.or que motivo comprou por ll ou 12 contos 
de rds paro o sen·iço publico uma casa na Ju
rujuba qu1 lla um ou dous me7.es foi jndicial
mentc a,·aliada por dons on tres contos; bem 
como entra na Ponttl do Cajit, a respeito da qnnl 
se deu o mesmo phenomeno, segundo fni infvr· 
mado.... , 

· O Sn. }'IIxrsTr:o po ht!'zmo: - Esti1 cnga11ado. 
O Sn. Bru!\ n:\o : - Ni'io comprou uma casn na 

Jnrujuba? 
O SR. Mrxrsrno no LVIPL:RIO: - C.)mprei. 

O Sn. BnAxnio: - E o;;sa casa niio tinha sido 
a\"~Liiada por dons cont.os de reis ha pvuco tempo 1 

U:u Sr.. DEPUTAr.o:- Foi p•:eciso compra\·a , 
porque não se lln\·ião d~ botar na praia os pas
sageiros que y;'(o fnzet· quu.:·entena. 

O Sa. BRANDÃO : - Se esta razão é bastante 
parn. so 1':omprnt• por 11 ou 12 contos de réis um 
objecto que vAle dous ou tres ~ont<)S, então toJo 
o dinheh·o do thcsou:·o ser(, pouco só parn o mi
nisterio do' jmperio. 

O !:>~<. Mr:srsTno no I,n,Enro: -O nobt·c depn
tado está enganado. 

O Sn. Br"\:-:.nlo:- Refiro-me á infor1nnçi'io ie 
pe>.soas muito circurnspectns, de derutados t~o 
lronrados como o nobt·c rninistro. 

O Sn. ::\lrxts'l·n.o Úol I~I!'J;:uo:- Poolem c;stnr en
ganados., con1o cu 1nc cnguno {u \'cz.cs. 

o Sn. Dl\.I.XDÂ'): - s.-. IWesi<lcntc •. obetle.,.J .. , 
obscn·açiio que Y. E"'. me fóZ, se \.Jctn qne nin:ln 
Jesejav;l fnllm· sob•·~ nlguns J•equcrimcntos que 
o nobt·o nünisil'o to;rn ha dons nrm"s em son 
pG<ier sem dnr· dcspachl), o quo entL-etant,, ,.,ü 
.:ntretendo as Jcsg•acathts par·tés co:n promessas 
illusori:LS ; tam\Jeq1 d~!sojnnt íallat· n respeito do 
Jnuilas pro!'lles>ns ()lHJ S. Ex. feT. o anno pas
sado no corp_;> 1~ftislntiYo~ e •!ntre. e! las. da que 
se referi) á mleh~ coll)rua de Pzmenteu·as em 
Pern!tmbuco, promessas estns que nfio for.io c•~m
prida~, pois tpao nem no mcno~ deu um mclhot· 
1·egtalamento para nque\i{l. colonia. 

O l:>n. 1\h:-<rsTn.o 110 IMr .. nio:- Est.á enganado, 
têm t'éRuln.rnento. 

O Sn .. J.n.~:-;oA.o :- T~•n um· r.:-gulnmento :mti"'' 
que o l'l",'ln-i:o tlob&~ minis~m uo seu relato7-io 

qualifica de defeituoso, como .ainda ha pouco o 
declarou o honrodo deputado pela Bahia; mas 
emfim, uguardarei n discussão dos cr<lditos sup~ 
pl~!'lentares, e então ahi proeuro.rQi desündar 
mULtas cou,;as que devem ser trazidas à luz. 

O Sn. :Mnasmo D:l IliPEIUo: ...;_E,;timarei muito 
O Se. FERIU"-: - Isso é para as l«!lenda; 

!l>"e!Ja:t • 

O Sn. Bn.~~Dio:- O ministro tem muitos meios 
de contrariar a llUl depl!tado, mórmente sendo 
e~te tal que ~ua voz n~o faça écho, como a 
minha. 

O Sn. FE&ruz:- Não apoiado. 
O Sn:. Bru.lmÃo, -Toda v la \'Oll cumpriado com 

o meu dever, fico trnnq11illo com n minlln coo
scienci!'l, c aquelles que me elegerão saberão qac 
nilo estou aqui fazendo ns vezes do uml\ es· 
tatua. 

Não abusarei mais da p:~ci~n•;ia dn camara, c 
por isoo conclúo, submettendo n ella o meu re
querimento. 

Vai á mesa, le-se e enLra em discuss:io o se· 
guintc 1'equerímento do 5r. Brandao: 

" Requeiro que se peçiio inf~rma~ões ao go-
verno sobro os s eguintes pontos : ' 

" 1 .• Q11antos juizes de direito e munieipaes 
se achão no exercício dos seus em pre"'Os em 
setts respecth·os termos e eomn.rcas ? Quantos 
d~lles so achão nusentes e em que rnmos do 
serviço publico estão. empregados? 

« 2,• Quantos juizes de direito existem avulsos 
c em qnc datas deix:'n·ii:o de ter comnt·cas? 

" 3.0 Quantos jui:;;es de direito têm siuo no
meados durante a admini~tt'8.çito do g;lbin~te 
actmtl, e qnc tP.mpo de serviço contav:io elle~ 
nos empregos de jnizcs·municipa~~ O<\ de pt·omo-

• tores ·publicos? 
« ·L• Finnlmenlc, qn,mtos jníz~s municipaes c 

promotvres publicos existem com mnis de um 
. quatriennio de cffectivo exercício nos seus em

pregos? n 
O Sn. 'l\llXIS'rll.O D.~ Jus:r!ÇA:-P.;ço a pahwra. 
O Sn. Pnr-:slnF.xn~:-Fic:t e~tn. discttss:io adindn 

peln hora. 
ORDE~! DO DIA 

P.\G.UU:XTil ,\,OS HERDEIROS DE .T •••• BtTT!êXl'OURT E s.\. 

Procede-se ó. vot.ação do p1·ojecto n. ú8 deste 
nnn(l, cuja. discuss:io havill. ficmdo cncerrndn nn 
sessão anterior·, que nutor!sn. o g,wel'no a mandnr 
pa.gar nos het·deiros •lo J. F. d~ Bitt,mcourt e s,\ 
n qunntin de li:·!I)-~~-~~G . em qu~ se liquitlllrito 
os pl'cjuiws cottsados pot• ocen~i~o da Oceupnriio 
dos cn~;.,nho~ Cnbrito o:: Plnntnfin·mn, pclns forrns 

l 
qne fnzii'io \'m·!o do ~x~t·ci~o pnciJlcndor no tcn)po 
dn gu~rm ( n stldcpcndctlcJn. 

I+ JxcOMt>.ITtni! .. WAD~:s g El.~lt;iJJ~s I'O:t C I~ :[J[.o,; 

j E•otm ~m '.!.• tliscn~siio o proj .. ct...) <lo ~cnntt,~ 
. n. li!), qtu! nlt .. r•l a lca d u HJ <le Agosto d<l Hl!G, 
j com o pat'P.cct· <.la comn1issào du constitui~~o 

n. 78. 
Pedem n pnln W•l con tt·a l;J orn<torcs ., a ll 1l 

fa\'Or. 
· O SR. Pn,.,'<mE:-:TE :-T~m a palnvra. o St·. Sny:io 
Lobat•). 

() Sr. S<1yd<> :r~oba.to [mo~imento de atte~t
p7o1:-S•·· prc;iJcnte, niio cabe n!l minha com· 
preheU'São o c:tplieaa· o COttlO o l?resentc projccLo 
t~m sido promovido pelo actual manisterio (ouçao. 
ouçl!o), e csl.á hoje em p~ d0 . mc:liun R ·mnis 
instan~r-mcnte rcclnmad,l pelo g<l\"crno posto à. 

-
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consideração de•ta cama:ra, porque se attendo ao 
que uma e muitas veu!s tem sido manifestado 
pelos actuaes Srs. ministros, notQ que o minis
lerio se proclama essencialnwlte conservador; 
ouvi mesmo ·ao nobre ministro da justi<;a com 
toda a força de convicção dizer nesta eMa !JUe 
reformas radieaes <' actual mínisterio niio empre· 
benderhlo e nem Ial'ia, qua outrod as emprehen
dessem o e1tccutaesem. O nobre presidente do 
C()nMlho tambem disse nesta mesma calllara, 
reluctan<i·l com a exigencia gne se lhe fazia de 
dar andamento a reformas desta ordem, que 
elle não tom!lva a iniciativa del1as pot·que reco· 
nbecia na legislação actu:1l não exi~tir fallencia 
de meio~ para que uma eleição se fizesse satis
factoriamente. No senado tambem disse S. E,.. 
na mesma discussão deste projeclo que não era 
esta medida nenhum salvatedo, nem mesmo me
dida es~encial para o sovemo, que reconhecia na 
legislação actuãl meio~ sufficicntes para se obter 
uma eleição regular, que encarava C$sa. medida 
como mero mefbommento, que como tul a appro
vava e promovia. Mas, ~enbores, qunndo contra 
uma tal resolu~ão se levftntou a. autot·idade das 
illusl.r.JS commissõcs do senado compo~tas d~ 
homens eminentes, de homens a quem o paiz 
todo acata ç veu~ra como notaveis cidadão; que 
têm provado profundo sabet· e alta Cllpacidade, 
que pela experiencili no manejo d<.>s negoci.,s, c 
por tantos títulos se ~·~commendão, e cuja auto
ridade tanto pesa; quando na discussão que se 
seg,tio. ainda mais app~trecêrão e resplandecêrão 
as opiniões dcsS()S varões eminente~ que ~om 
tanta força sustentá. rito oppondo á medida pro
posta os verdadeiros principias do nosso dir.;ito 
constitucional, que é· ferido com ella, que com 
tanto aeerto apreciarão as altas conveniencias pu
bl,cas, que igualmente são por ellas desattendi
dlls; quando assim se manifestiu·iio ns opiniões 
de lJOmens t:'io notaveis, e ainda mais notaveia 
por<lue nelles só a força de convieção os poderia 
collocar em opposição ao ministerio, e pnncipe.l
mente ao Sr. presidente do conselho, rompendo 
velhas e muito apreciadas relações de amizade c 
impondo· lhes o sacrifido de n•1o t·etribuirem com 
o Heu apoio e adhesii:o o muito que delle havião ou
tr"m·a r.:cebido, então a luz se fez e ficou em 
luz Je evidencia a l nconstitucíonalidade e incon
venieucia do presente p1·ojecto. Tal é a minha 
intima convicção; ma$ aCJltando a boa fé da
quelles qae pensão sobre estn questão em con
trario a mim, 1·econhecer~i que elles podem nutrir 
diversa úpiniào, mas certo que 1eulio tambcm c 
direito de dizer-lhes; vô~ nao podeis affi.rmiu· 
que essa questão é líquida, e pera vossa parte 
deveis reconhecer que pôde haver muita razão 
naquelles que sustentão que essa 1J1edída fere 
direitos •:onstitucionaes e a.s eonveniencias pu
blicas. E nestas eirc•mlstancias por um simples 
melhoramento co mó o qualificou o Sr. prerlident<l 
do const-llt••, que 1·econbeceu e proclamou que 
esta Tt!S·.oluçào nao era nenhum sa.lvaterio, qae 
não é medida essencial do governo. podia dis
ct-.·te.mente o actual minist.erio nft'rontnndo nuto
rídllde~ tão rcspeitaveis, arriscar uma offensa ã 
lei fo.lldarncnttll do esto.d& e aos seus vitaes intc· 
rcsses! (Apoiados.) 

Senhores, nem se diga que um brado irl'asis
th·el de uma opinião que se lcvaotot: no pili2: 
arreõaLa e leva o ministerio a emprebcnder e~sa 
obra : não. meus senborés, nunca em· quadra 
alguma o paiz se apt·esent<lu tão calmo e frio 
a l'e~pcit.o de innovações p.)liticas coUJo Sd acha. 
actualmente [apoiados1 ; a rei.çào ca~acteristica· da 
quadra aclual é a applícaçilo quasi exclusiva aos 
mellto1·amentos materiaes (apoiados) ; e por outro 
lado uma especie de scepticismo P"!lo qne diz 
respeito :i cstimacão do pessoal Devemos reco
nhecer c eonfessat· que muitos !los nossos lto
mens publicas não têm sntisfeito a · espoctativa 

TOMO(. 

do paíz ; que com tanta facilidade se tem feito· 
pmgmm1nas, como com difficuldade se trata de 
os desempenhar; e portanto, senho,.~s. se age
rcn~ia das cousas publicas, pelo que diz res· 
:{leito á. e:oc.eeuçiio, .deixa muito ;; d~sejar ; se tAl 
e a convicção do paiz, se exidem muitos abusos, 
se esses abusos são filhos do defeito d,~ ex.~eu· 
ção : se· a lei em si é boa, e só lhe falta a boa 
execução, senhores, o que convinha ra.zer-se era. 
tratar de rernover c cotTigir taes abusos, c res· 
peitar e guardar a lei.· 

Ma.s, senhvres, se realmente a opinião do·. 
paiz conhece os abus•lS e os defeitos da. 
gerencia das eouMs publh·as a muitos respeitos ; 
se entretanto, apezo.r desse incon'leniente, lam
bem reco11hece que o paiz tem progl'eoiido, por
que cel·tamente o e~tcwo do Brazil não deixa ue · 
s~r lísongeim, e sào muito notaveis os niclho· 
ramentos que temos olltido, muito principnlmcnte 
quando se faz o parall elo c;>m os nossos vi:ú· 
nhos d<> Prata, a mesma opinião deve necessa
riamente reconhecer, Sr. pt·esidcnte, quê a este 
respeito tudo devetno;; ãs nol';sns instituições, aos 
sabtos e salutaree princípios da con!Stituh;ào do 
imperio, que tito sómente por virt11de dellcs apezar 
de tudo ~em.os progr~di~o. E p_ortsnto como in
vocar o apOlo da optn•ao publica para o expe· 
diente que se pr~tent~ tomat· que não é outra 
cousa senão uma innovação que fere a. es~a. 
mesma constituiQiio, e não attende de modo o.lgum 
á verdadeira causa dos abusos 1! 

St'. presidente, $e com algum cuidado se· 
entrasse na indagação da. verdadeira causa qu-3 
tem por algum modo deturpado a.s eleiç;ões neste 
impe1io, se veria que ella està nas circumstan
cins notorins e bem apreciadas do paiz. Não ha, . 
81·. presidente, pessoa alguma sensata que por· 
~lgum tempo vh•a no Br azil, e ponderando :ts. 
suas drcumstancias, não reconheQa a grande dif
ficuldade, se não impossibilidH.de de se obter um 
systema perfeito de eleições. A discussão que 
houve no senado püz bem p•llente que com a in-· 
novação proposta nada se ganha par esse lado, 
tudo se preJUdica. . · 

Senhores, quando todo o mundo conhece que,. 
me,.mo por causa das cinumstancias du paiz, a. 
entidade do governo é omnipotente· e dccist"a n!l. 
que~t .io eleitoral, é que se preronde :fazer acre
ditar qtte este projoeto é a medida mais efficaz, 
e a mais acertada providencia para tomar renes. 
e sincer:t.~ as eleições? ! 

S,·. 11r<:sidente, IIClo projecto um discussão desde 
logo se d~le~a aQ gover11o a faculdade discrieio
naria de preo.i:;pór ~los os circulas para a llroxi
ma eleição ; principia-se por dotar ao governo 
com faculdade ampla de talbm· e retalhar o paiz. 
a seu geito, segundo os interesses da eleiçiio ; e 
quem e•mbece o qualltO importa, o .qnnnto é de
cisivo o arranjo ·aos círculos eloitoro.es, deve 
con~:luir que ao governo se entreg~ a <iecisão 
sobt!rana da proxi,·::~ eleição. A falta de rec•msua
mcnto, de da'-lo~ c~tatisticos, como tllo Judiciosa
mflntll observa a illustre commissão decoustitui~fio, 
ilnporta etil si nii.o só •m.a difficuldade pratica 
vara a boa cxecu~ão deste Sêt·vio;o, com~ áe mais 
a mais ho.bililll o governo a mais ampla e lar
gament~ organisar os circulas á sua Sltizn ; elle 
us comporá muito a seu gosto, porque esse 1:
mite 9 ue o projecto liPI!seuta. ~e igu&lllT a po
pulaçuo livre, quanto .for posstvel, bem se >ê 
que é illusorio ; o go\'erno, embora proceda com 
arbitraria desigualdade, diz: « l!:u componho o 
circulo tal por este modo, porque ten1 tal som ma. 
de pessoil.S hvres, o circulo tal pela mesma razão ; » 
e no entanto, na fallencia de dados estatisticos, 
não se póle tirar a pt·ova distu. · 

Mas diz·se que esse in~onveniente é s~ par-a a. 
pd mei ra eleição, e {(Ue depois sõ po1· le1 se po
derá f.tZer· ,_ alteratão Jos círculos. . 

Meus senhores, COiliO e que de boa fé se poderá. 
!18 
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s upp•.\r que a lei qu~ prcl.endeis obter desra ca
mara ~:\ sen·ir de regra fixa, que tem de se 
pe rpetuar no paiz? \'ós que er1eetais 11. carreira 
LJas innl.vaçÕI!S nesta materia, não res:·eitando 
as opiniõ es de maior peso no paiz, que protes
tao conto·a e~ta reforma, porque fere o nt>u o 
direito constitucional, porque ataca reconhecida
mente as alta~ conveniendas do paiz, ,·ôs enl.en
.de i~ que, St! fór aceita, essa lei li.caril firmada 
como uma norma perpetua? I 

Não me~s senhores, a passnr esta lei uma 
serie de innovacões ha de apparecer, c isso é da 
n atureza das . co usa,;; quando muito es t<t lei po
der:\ set·vir para as mnis pro:oúmas eleições, que 
infa!li\·dmr.ntc sen'io deeiuidtts pelo governo, por
Qt1~ elle fiea soberano na designação dos cir
.çulos. 

Sr. po·esidellte, a discussiio do s enado, póz bem 
;pate nte a inconst.itucionalidadtl e inconvenicncia 
-do prvjecto, e parece-me que ~a bem ·escnsaJo 
a~cre,;ecntar luz á evidencia, mas visto o em pe
.nho qu'l ainda s~ fa7. e o açodamento) com que 
.&<' pt·oeuo-n a tropclndamcuic arrancnr es:m medida 
á ea mllr a , c u., que me propuz a tomar parte 
ones te de baLe, devo a venturar algumas cons idera
ções que tambem convet"g•)tn para, n ser possi'l"cl, 
mais pnt~tear a verdade de que o projtlcto é 
oll'ensivo da constituição, e altamen lc incunve
.nlente. 

Senhores, diz-se que a constituição, rstabele
cendo o systcma de eleição por l?ro vinc ias, euo 
nadn soJrre alteração com o fo·acc•onamento das 
{nesmas províncias em districtos especiaes, uor
quc, di.-;se o nobre presidente do conseluo, o ·que 
.a con stituição quer é que o ch·culo da eleiç~o 
não se esteudft além da província; <JUe não se 
eons titua em districto eleit~rt.l maior do ~ue uma 
tH·o.-incia ; R1Ri que, collocados todos os dtst rictos 
cleitoracs d~ntro da mt<srna proyincia, fica sa~isf<: ito 
o preceito Ja constituição. 

::$r . president e, devo confessar á caso~ que so
b r-emodo pasmei ao ouvir estas razões apre;;en
t.adas pelo nobre presidente do conselbo, por 
S . _Ex . qttc é um pe nsad9r profundo c tão peo·
.spiC:az. 

P ois se o nobre p•·esidente do çon;;elbo é o 
.primeiro a r •co nhecer qne o systema d~ eleição 
por província exclue que se augmente o dis
t rlcto eldtorRl alé m da pro;·incia, como poderá 
chegar il eonelusiio de que admitro a diminuiçi\o 
da mesma provincia, quando todas as razJ~s 
que inspirárào o h:g islador cons tituinte procedem 
antes contra a diminuição do que contrtl o auc
reento> ? Eu o demonstro. 

Sr. pres idente, quando o legislador constituinte 
~stabeieeeu o sys tema de eleições por pro\•incia, 
muito determinadamente qui" C's~e s1·sictn11 e 
:cep~llio o systema de ele•ções lo.:aes; porque, 
senhore~; , 11a antigt\ organi,;,1ç:lo da monarcltia 
portugueza ll que nvs pertencíamos, b<wia o dis 
tricto parochial ou freguezio, o dostricto muni
cipal. vill11 ou cidade; o districto tormo, que era 
o circulo da j urisdicção tlo eertas autoridndea 
Judiciarins o que muit!>S vozes comprehcndill mnis 
de umn villa: havill o distl'icto eomnrca que com
pn~hendin muitas ve~es varia" villas e cidadcg, 
·e havia a província : no entretanto o legisladot· 
consti tuinte. separou a !t·eguezia, 11 ,-mo, o termo 
e a comarca, e quiz muito dete.-miua.damente a 
-pro\·ind a por virtuole de razões muito •·oliosa.;. 

S enhores, os homens que escrevêrão este grande 
documento. que h oje é a no,.sa cons tit11ição po
litiea, tiverão muito debaixo das suas v istas o 
-exemplo da Inglaterra, que p elas antigas r ,;laçóles 
que t inha eom Portugal, sua , ·elha sitiada com 
a q ual havia u m commercio e um tra to iot imo, 
-e para a qual naturalmente se dirigiito os olhos 
.dos homen> qua tinhão entre mãos uma obra 
semelhante, isto é, formular uma const ituição p Ara 
r eger um povo que adopta~a o systcma r epre-

sentati>o. C..Ctn razão na.quelle tempo ( e ainda 
hoje) s e tinhi\ o governo inglez como modelo dos 
go\·~mos representativos, (' pois não e~ possivcl 
que se deix.~.sse de attendQr para o systema in
gle:z em que se admitte a eleição legal até por 
b•wgoG: mas .rorque razão se oiio ndoptolt o 
sys tema inglez . F.-,i •nes1no pelos itlC<lDn:nientes 
r~eonhecidos que apresent:io nessa parte ltS elei
ções dR.qnel\e paiz, e altetldendo ã.s c:ircumstan
cias proprias .do nosso paiz. 

Sennores, em um paiz nascente como o Bra:d l, 
quo apresenta uma immensa superllcle onde 
gnondes Cidades a villa~ se devião formar a~ui 
e ae,>hí, nio1guem cotn anticipação podia , e p ode 
prever, aonde se dirigiria a população, e por 
• ~so c o·a impossível localh!a1· llS eleições . Como 
poderino estabelecer-se com fundamento razoavel 
.:m taes " taes localidades, districtos eleitoraes? 
Não era bem visto que ess.o bsse era muito movel 
por causa da tende otcia 1110tml'l para o cresci
mento da população em umas localidades , e para 
o decr eseiment{) em outra.s, como, por exemplo, 
na p.-ovincia de Afinas, aooHle todo o mundo sabe 
que se agglomera grande pop11laç.'lo nas loca li
dades em que floresce a mlneraçAo, e de onde 
essa população des;~.ppareee d esde que ~o esgo
tadcs os veios do metal precioso 't "Níio é v isto 
que em taes circu mstancias as elo;ições eucon
u·ariiio uma gr>\nde diffieuldad e so não uma impos
sibilidade pratica? 

Por outro lado, senhores, a •topb:mdo a eleição 
por provincia, o legislador constitllinte não pre
vio que era llm meio de se obter a elelç:io dos 
homens de maior nomeada do paiz, e mlliS c a
paz~s de vir desempenhar o mandato importante 
de representante da nação? O alargmnento do 
distrlcto ele itoral pot· esse modo ní:lo era uma 
garnntia quo ex~luisso li eoneuáoncia daquollell 
que nã.o linhiio titulo~· para fa:ter soar o seu 
nome em todo>s os angnlos de uma província? 

Senhores, estas considerações e outras multa~ 
fprão as razoes que inspira rão ao legi:;lndor 
cons tituinln a adopçào da el")içiio p<>r províncias; 
serão aqu~llas m~smas qlle \.,\·árão o nobre pre
side nte do conselho a r econhecer que o preceito 
da constiluiçiio era desacatado, alari!Bndo-se o 
circulo eleitoroll além da prov íncia mas r.ilo re ! · 
tringindo-se ? I Como púde S. Ex. concluir que, 
~egundo a cons t ituição, se ·podem subdividir a;; 
pro\·incias para as eleições !i re~n·eseatação na
cional, reduzindo os d isLrictos elettoraes a partes 
de pro\·incia.:;, <:omtanto que se nllo misture o 
terntorio de urna com outra província ? 

E , senhores, como sustentar esta opin iito sem 
conjunctamente niio suppõt· que o legislador eon. 
stituintc eom um tal. preeei\o eamtuo um11 fntl
lidade ? Se nilo c1·a pat-a ter ('Ssa garantia do uma 
boa eleição que se pt"<leuxou a bnse larga dna 
pi'Ovincias, o que importa-va para a r.~nstl~uiçii<> 
o estabel~cimento da regr11 que ns elei~os se 
fizessem dentro do cad:1 província? Que interessa 
pôde haver em que todos o>~ !l.eputados toss"m 
~~colhidos nos peque!Jr•& <li<Jtrictoil do uma pro
víncia se111 comumnicaçilo com outra, c 'lue ~e 
t.lenominasse~n reprusontar~te:~ do ltmn La pro
víncia? Niio haveri11 .nisso por um lado uma 
verdadeiro futi lido.~ de, o até o inconvenlento de 
diffieultar, se não embn.rnçar, .a igWIIdaJe na dis
tribuiçãn dos diiferentes districtos eloitoraes , e 
pelo outro nilo iria esbarr&r nesse prec.onlsado 
tncon,·eniente que, cumo tal, tem sido apres~n
tado pelos sust.:>ntadores do. projecto, quando alle
gão que uma das va:atagens das eleiçÕ<'s por cir
culas era ncabar com ess~s deputações magoas 
de províncias grandes que avultavào nesta ea
ma\·a com6 ligas qne muitas ~ezes oppunhão 
serias d iffieuldade> ao governo! 

Sr. presidente, vai para mai~ de 80 a n n os 
que teo1os feito prova da sabedoria da nossa 
cons tituição. vai para mais de 30 a nnos que nàl) 
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se J?Õz em duvida os preceitos muito claros , 
mutto &e{l'Uros, muito precisos da constituição a 
tal n.spe1to. E, senhores, fon,;a é .:onfessar que, 
attendendo-se bem I'&.ra as cireumstaneias do 
paiz, o legislado-r constituinte fai muito sabio e 
acertado no plano da n"ssa constituição tal qual 
sempre tem sido entendida. e execuUld•<; apezar 
de tlldo, o paiz tem progredido. 

As elo:ições, é certo, têm-se feito com mais ou 
menos abusos; p-.~rem é isto tão e>;pl\cavel como 
natunll. No entretanto, depois dt~ uma. prova tão 
completa, tão inteira, tão extensa, o paiz havia 
chegado á quadra raais propicia em que os par
tidos outr'ora tã(l descrilninados, tão ~xa.gerados, 
depuzerão a eft"ervilscencia das antigas paixõo,;, 
moderáriio·se o mais possível; essa cór -viva que 
desenhava cada um dos partiJos se desbot<>u, a 
linha que os extremava qu.asi que desappareceu; 
perante o poder executivo a~ capacidades de um 
e de outm lado ent•·árão a ser aproveitadas. E, 
senhores, nesta quadra é quando se vem com 
uma innuvação semelltante "? Pois agor,l que o 
systema da constituição enwntra menos ineon
venfentes, por isso q ne o receio de que as eleí
ç?es f~itas por camadas provinciaes so pro n un
ciem exclusivamente por um partido coru ex:clusão 
cerraea do outro quasi que tem desappat"ecido, 
porque es8a espeCJe de fusão que os homens 
iios antigos partidos fizerão pc:·ante o poder exe
cutivo que por sua parte aprO\•eiia as cnpaci
dades de 11m e de outro Indo. o povo a seu 
tu~co tambem a. fará ; o e~em p lo partindo do alto 
cála muito, principalmente quando é no sentido 
dus verdadeiros interesses, e. conforme os ius
tinctos generosos da população que tal proceder 
vai de accot"do ; agora, pols, quando as eleições 
pnr camadas provinciaes sem nenhum inconve
niento podiiio continuar a ,;er feitas, quando esse 
systema praticado desde que temos constituição 
com aceitaçiio de todos ~s brazileiros provou tfi.o 
bom resultado no paiz, op~;>zar dns criticas dr
cums~ancias porque tem passado, e que havemos 
. de plano, desprezando a lição da expetiencia , 
tentar uma subversão, co1·rer uma verdadeira 
aventura, fazet· uma experiencia que pôde ser 
fat!llissima, aniseando os mais caros, e vitaQs 
interesses do paiz ? 

E, senhores. como se tenta esta gra11de inno
vação? PI'OCUra-se, ao menos ostensiv.amente, 
combnter o fnnccionalism~; propõe-se o estabe
lecimento de incompatibilidades, coarctando o di
reito de votar e de ser votado, a respeito de varias 
classes· de Tunccionarios pu blicos. Irá. avisado o 
ministerio que tanto promo' e e protege a adopçiio 
deste projecto, quando assim entende que muito 
lucra, q11e.muitó segundo ss convenieucias, que 
muito c•mforme coo1 o que indica o bem enten
dido apreciamento das Clrcumstancia;; do Brazil, 
está a reforma proposta no pres~nte pmjec[Q? 
. Na apparencia ostenta-se combater o funccio
~a\lismo, obstar, pelo menos di.fl:scultar, a. elei
ção de certos funccionarios publicos que têm 
uma posil)ão adquJrlda, que têm direitos firmados, 
que têm, por serviços prestados, grangeado uma 
e"pe:riencia da qual até não põd., prescindir o 
go\"erno. Destes funccionarios afguns ~iio de ordem 
que, mesmo segundo a constituição do estado, 
estiio ou d·eviiio e$tar inteiramente independentes 
do governo; outros, por essa posição adquirida, 
por esses sel""lliços prest11.dos, e experi~ncia dos 
negocios, tambem. são homens neceesarlos, estão 
constituídos em um pé de certa independeucia 
mesmo pard com o governo que delles não pôde 
pr-'scindtr. No entr~lanto procura-se arr~dar da 
eleição em gcmt a estea. íunccionarios ; e o que 
se provoca para a sua substituição~ A nomea
ção talvez de pretendentes para os mesmos lu
gares ou outros de maior dependencia do governo; 
deste modo póde ser que venha a ser conver
tida a eamara dos deputados em uma escala 

para onde tenhão de vir de todos os pontos das
differentes provincias os pretendentes a merces-
e a de~pachos do governo.-. · 

O Sa. SIQVEtRA. QcEinoz:- Apoiado. 
O S~<,. S>. YÃ~ Lon.~TO :-•• _ P<>rque, senhores,. 

por um momento attend&mos p:na as circumstan
cias do nos~o paiz, apreciemos os habi~os, a 
disposição dos espíritos dos homens mais impor
tantes das dilferentes localidades. 

Os homens mais importantes das ditrerentes 
loca.li;Iades não querem ser jurados, nem querem 
.ser vereadores das eamaras m·anicipaes, não 
querem ser juizes do . paz, não querem ser de
putados provinciaes. Habitos do seu viver, in
teresses maiores, o acanhamento mesmo que 
muitos têm pllra qualquer pratica íára d .. s sllas 
occupações liabitunes, os a1-redno de semelhante;;. 
posições. A experiencia demonstra a verdade . do 
que exponho a respeito de muitos, ou para me
lhor dizer, do geral delles, e dá.-nos a ennvicção.. 
que muito menos a~eital"áõ comrnissões da arde~ 
do mandato á representação nacional que os. 
obriga a maiores Sa.!rificios, a ''ia~:ens mais lon-. 
gas, á separação por mais tempo de suas ca,;as,. 
e finalmente a residir por largo espaço na capi· 
tal do imperio, que de mai~ a mais, de certo
tempo a esta parte, muito pouco se recommenda.. 
aos l!omens d os differentes pontos do pa.iz :por 
causa das epidemias repetUas de quo tem S!dG
accommettida. 

Senhores, nã.o digo nenhuma novidade qne· 
possa causar estranheza; qualquer que reflectir 
bem sob~·c as circumsta.ncia~ dos homens notaveis.. 
das differentes lo~alidades. reconhecerá a exacti
dáo do que acabo de observar. Em ~,Ieral niio· 
serao este~ os homens que se proponhao a can
didntos, e que aceitem o mandado para virem.. 
representar sullS localidades nesta ,camara ; por 
vi"- de regra serão os protegidos d~ taes homens,... 
muitas vezes seri'io os moços que têm aspirações. 
á vida publica; serão portanto os verdadeiros.. 
pretendentes ao iuncciomilismo, que procuraráõ a . 
eleição como um meio seguro de chegarem a 
seu,; fins, de obterem esses mesmos despachos. 
para os Ju~res que são constitnidos como causa 
ae ineapactdade para a eleição; de sorte que o 
projecto, querendo combater o funccional•smo,. 
verdadeiramente só o que faz é cercear o dinli-· 
to de votar e de ser votado em relacãu a func
cionarios que têm uma posição ndquirida. e com ella.. 
certa independcneia, constrange o povo na esco
lha dos liomcns da sua .confiança, ao mesmo . 
tempo deixa ao govern•> to.ias o.s largas, todos os
meios pam pela sua parte discricionariamente· 
conferir esses J.llesmos lugares aos que forem. 
eleito;; 1 

E agon, senhores, reconhecei como o espirito 
do projecto está em diametral opposição aos. 
preceitos .. da c~nstituição do estado. VI!:Je como 
a constitui!;iio considera o serviço da re!>resenta
ção nacional ; é elle com razão eonstltuido como, · 
o mais impootante, o quo mais interes~a c _im
porta ao estado, e como tal tem a pr•maz•n e· 
pl"eferencia. sobre todos os outrc;s ser\'Iços. Tudo 
quanto esta escripto na eonstituieão t~nde a .. 
desemba.rao;sr e garantir a livre eseolba do povo •. 
at·r~dando todos os obstacnlos, todos os tropeços. 
que o governo, 011 por interes~e, ou ~o r desas
tramento, poderia oppó\". A co•tstit~ução esta-· 
belece muito terminantemente que todo e qualquer 
exercício de emprego publico, A excepçii.o do de· 
mini::;tro de estado ou de cons~lbeiro de estado, 
cessa durante o período do em~ctivo serviço . d:&.. 
representação ·nacional. De sorte q·ne a. constl· 
tu1ção em todos os seus artigos favorece. prv!ege~. 
escuda o exercício dp mandato, e pelo proJecto 
procura-se quanto ser possa, em relação a certas
classes, embara~ar o exet·cicio do direito de votar 
e de set" votado, ao mosmo tempo que o e,over- · 
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·nc- ne m ao menos :;:al\•a o eseandalo da incoberen· 
da a mais uuni!ú$1~. pontue para si se r eserva 
toda a fnl.lhln~za e desembari\CO em nom,!al· esses 
mesn\os deput:l·ios, un1a l'<l7. el.;itüs, para esses 
lugare> que pelo P~·>i<letO s~ q u "r constituir em
.ba.mço.s pa•·a a elou;ao. · 

Assim, Sr. pt·esidtlute, com a reform~ {lropos
·ta da . eleiç;\o por circulos e incompatib1ldade~ 
nada s~ conseguirá no silntido d<l e•·J;ut r de im· 
p ortancia a camara dus tlcpubdos, qu~ pa1·ece 
df!cahi,Jll. da sua autiga. força. moral : •lem ella 
recebed cJSsa nov.t vid:J. que . s•! Sllppõe trllzGn· 
-üo-se paro~ o seu :>eio os h omens das locnlidn
·des os mais importante,; ; j:!. p at•que em t·crdade 
::no geral taes homens n:io aceit:io, n em. preten
dem candidaturas , c jâ. por(}Uc aiad~o. ni\o estt\ 
bem demon;trad•\ a es.ce\lencia uo system'\ que 

·Cvnstituit• prütcipatme~ttc s. cant<U'a dos d eputu.
~os ·com os fl<)lllcns elas Ioca1idatlcs. 

!S <~ conscgnh·-se fazer da e11m~ra dos <leputados 
um compl~:~:o de repn~senf.lln tcs c.l~ localidad~.'S 
que, com as vistns tao sõmenl J p ostas n o bem 

·eslàr dessas localidndes, nem bem attenJrio, n eul 
<; •mprehenÕ.ã·l os intet·es:ses g emes, é vistt> que 
ctlllO Se terá <.hlOÍ<) â. Ulais CC.ll~~tÜ:Utell. Ol'•'i\tLÍ
.saçilO .~ camtlra dos deputaJos : seria verd'àuci· 
· ro~.mente estrdgar a harmonia do nosso eJiticio 
.social, que conl tanta sabedoria a constituição 
construio de modo que cada umil necessidade tem 

·e se'\ meio ndnptnJ.o d~ satisfação: para as ne
ctss idades mu•licipnes hn ns ·caal;\ras mu11 icipacs, 
,para as necessidades pro\'inclaes estabelecett a con
,;tituiçii:> os oonselllos de pl'Ovlncia, e o acto ad· 
·dictOndl as a ssembléas pro\"lnci>tes, e pat·a as 
nCCB$Idades g ·lraes, 1\ camara dos deptu.ados e 
o sanado: vede, sunbores, como esse sy~tema 
se harmDniõa e se coniorro.a o.o gr.mde :fi1n de 
melh<1r se prover ao bem de tudos! E, senhores, 
'!làO só e~;sn é n letra precisa e terrninan te da 
coustituil(ão • . como o seu .~spirito t·cconhecido e 
apreciado, te•tdo passado por uma prO\'n decisi
va, quanJo em 18'>* Sol fez a r eforma da consti
tuiç1i? do imperio, época em q ue predo•ni•hwão 
.as ídêas as m ais exaltnd:H, em que os que l inhüo 
.a dhec~ão dos ncgoçios dD impc1·io erão homens 
m~Xito dispostos a dar todo o desen voh·imento 
possh·cl aos principlos libc•·aes, c demais, conhe

·cedores do jogo do systerna representati vo. e das 
bem cntendiu<\S n ecessidades uo potiz, que d tes 
estuullrão c<1m patriotico empenho. · A caonnra de 
l ti:H, llabilitllua com poderes ex.traot·dinari<Js, 
Yot;\ o acto addicional, que reforma varíos arti
gos da. constituição ; segundo esta. rer.:.rma, a ca
pital do iutp~rio é constituída n1unicipio ttentro, 
,perfeitament~ separado em lado da pt'Ovincla do 
Rio de Janeoro, menos Qltanto ás ele ições geraes; 
no cn~o especial de eleiçiies ge raes continúa in
·CO L'.()Orado o município neutt-o à proviucia do Rio 
de J a neiro, porque ni\o Cl'.l •le mndo a\~uon con
-veniente prescindir do syst oma .!c el~1~õe.~ por 

. provincías qnc o. constitui<;ão t :\o p rec11!1llllente 
-estatuio. N:1o está nesse aeto addietonal R mai,. 
expliçi t<\ demoostra~ito da intolligeneia do preceito 
da coo;tituiçii,, do .~:;taJ.o c o L'<.lconhccimen to du 
Sllll ex.celleuciu ? (Apoiados.] E, s"nhot·os, quando 
naq uella quaclrn, que :\ \'erdade llistorica obriga 
a elassiticar de quadra Yerliginosa, em que os es~i
lfítos n iic. podià.o tl!r a ca\m:l. e a cireumspec<-,.ao 
necessadas para an·ednr inno~ç.'ies que talvez 
,pudessem ser enr.a,·adais eo1no un1 d~senyol\·i
mento dos princloios liberaes, não foi requerida. 

;semelha nte refumi'll, é que em verJ.ade elJe. real
mente nio apr,J\'eitll a ca11sa da liber.1ade ; e 
•tem fult.ava ,Perspícacia naon decisão aos influen
. tes daqu<~Ua. epoea para reconhecerem e realisarem 
quaesq,uer r efot'ntas . 

Foi fortu·na qlle nes~ quadra se reconhecesse 
e se guardasse o preceito genuíno da cons titlli
ção; !oi fortuna, Sr. presilfente, p orq11e, graças 
.'los salutares prlnclpios ôa constituição, o paiz 

púde vencer grandes difficuldades, salvando-se 
em tanta~ erises, e p<lde cllegar ao estado em 
que nos aehnmos. que não deixa de ser lison
g,Jiro , po;;t.o que muito m~reça os milis sérios 
euül.ldos do go~erno, por~lle, Sr. presiden~. se 
no iotterior a .:<ituação não é sem ditlieuldades, 
muito príneip•lhnen te depois que foi suscitado o 
presente projecto de que o actual ~tovcrno se 
mo.;tra tão ex.t•·enuo campeão, parecendo até dis
post v par;l promoyer a s•tn. adopção a lonçat· 
mão; de medid a s as mais extraordilla~illi, no 
ex.tc1·ior temos p <!ndentes questões muito Bérías 
e qu~ ·muito interess.5' á. honra e altos iutereS$eS 
do paiz. 
S11nhore~. ~ra.,;as á sabedor ia dtt nossa consti

tuição, o Bra::il progredio e avultou de um modo 
notav~l ,·ebti"nmenle aos nos~os vi~inho$ do Rio 
da Prata; este,; pro~ressos. o a r.osição do llrazi> 
:uscgu1·ão·lhe uma. int!ue,lcla m\llto naturo.l, e d& 
qual cumpre r econllcccr que o governo buzileiro 
nunea abusou em d etrimento dds r epublicas vi
zinhas, e bem ao cont.·ario tem sempre proeu
•·ado tc1· púra eom ellas a política 11 rnal~ pro. 
picia c genero~a. que no entrlltonto t;em sido quasi 
,;e•n:.ore ·111al retriuuida. e s~~pe itndo.. A.fi.na.l, Sr. 
preside~t·!~. o~ ultimo~ acoutec;i!"eatos do ~ara
,qu:ty v•erao compll ca r·a poslçao do Braztl I!O 
Rio da Prata, ox•gindo do governo imperial toda 
a prudencia e e nergia na sustentaçiio dos legi-. 
ti mos interesses do imperió. o.·a, se a nossa 
itill.neneill é devida h'•s princípios salutares da 
nossa Cl)nstít~i~ão, se, resp.~itando e gu.ardando 
esse~ principio~. n os temos assim engrand~cido 
e nv:tntajlldo, e c.mstituimo-n os em um pé ex
cellente para fazernl<rnos respeits\•eis c re.;peita
rio!l n o Rio da Pnta, nesta occasiiio é .que de 
plano ba vemós-no~ afastar d~ ba:\ ;oenda que 
temos trilhado, encetarmos umn carretra de m
novações , col'rcrmos O"- verda.:J.eira a ventura, jo
garmos um jogo an"iscadissimo? l Senhor es , m~Xito 
se enganarA 11111elle que supp~ que, ''otade este 
proj ecto, ficamos nisto, que n ão U;rá consequen- . 
citts ; não, meus senhot·es, u gra 'de imp:) rtancia 
que et1 dou 11. este prlljecto nao é tanto pelo que 
e1le e m s i encerra apparentP.Ill~llte, camo pelo 
que depoi~ deU e >\ecessariam.ut~ ha de r~surtar. 
E 11 o encaro com;> uma Sémente q t1e, lançada á 
tet·ra, tem de germinar e dnr o fructo mas dam
noso o peçonheuto. Este projecto e m si uiio era 
parlj, merecel' e$sa séri3 attençiío que tem ti do, 
se u\lo Cora IÍs eonsequonciB3 : desde qu e pB3Sar 
o pt·incipio de qne se póde tocar com mito teme
raria na con;ti tllição, e por uma l ei ordioaria 
ilmovar regra:; cons titu.cionaes e ferir t.lirei•.os, 
vós. vereis que esse principio da.rtno~o lu .. de 
t~r u s ul\ npplicaçào a mais d esem•olvida : qual
quer partido que se lcJvan.te. no p~i2, d que por 
momentos ganhe umn. malot·•a na ca.mnra,. pro
curará se sustentar na sua vnntajo.;n posição por 
meio de eleições, cujos regula1oentos decrelará 
da melhor maMira que· convier ao sen ganho 
de causa. E , ~nhores, nl o é possivel que vós, 
ad•>ptan•lo hoje este projeeto, nno o bslaote pre
ceitos ..:on~titueionnes reconhecidos e pr~tticados 
ba mais; de trinta annos, que no futuro niio 
veohiio outt·os a vosso exemplo para. · snti~ftLÇiio 
de interesses tamb~m por sua ·vel'! provocna: u 
fazer ref.>rtnas sem elhllnteS? I Ora, eu vos vou 
mostrar praticamen~ e com melhor s.rgnntenta;iio 
do que a· apl'esentada pelo Sr pr es idente do 
consdho n a defesa do p•·ojecto, que para diante 
qualquer partido pôde mttito desembaraçadamente 
fazer q uaesquer innoyações eleito ra .. s na consti
tuiçào . 

Foi o grande argumento apresentado pelo Sr. 
presidente do conselho que o projecto nliG ofr~ndiao 
a con~tituição, porque estava dentro da espbera 
ordinaria do eorpo lell'islativo o dise11til-o e vo
tal-o, por isoo que nno ere. em .si senão um modo 
pratico de regulameotr.r a eleição, e n ão se fe~:tia 
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mais do que se t~z eom a lei de 19 de Agosto 
.de I !Hl> e instrucções de 24. de Março. 11ue es· 
tabelec~~·i\o verdadeiras incompatibilidades uo 
axercicio ue votar para as praças de ~~·ee, para 
os parentes até certo gn\r,, para os tndivi<luos 
que niio t ivessem certa residencia no lugar. E~te 
foi o argumento a que o Sr. p1·eshtente do con
selho deu muita força, Jazendo-o \'aler com os 
amp;os meios de su~ argumentação. Dizia S. Ex.: 

.• « as praças de pret pert<•ncetn â 1nassa do.i c i" 
dadãO$ · braziletros, pOdem ter a renda neccssa· 
11a, podem estar no gozo dos seus direitos po· 
liticos, e como não votar? Verdadeira limita~iio 
·ao direito de votar é ll disposição da lei a tal 
Tcspe\to. » Ora, por tal moáo. Sr. presidente, o 
nobre presidente do conselho argumenta>'a do 
facto para o direito; porque se ti1tha feito essa 
limitaÇão; o nobre presidente do conselho enten· 
·(lia que mlo podia lltiver n1ais escrUl>ulo em 
-votar outras e mu1to diversas, como sâo. as quo: 
se contêm. ne~ts·· projecto; assim p .. ois o arg11· 
mento de S. Ex. equivale a dizer ; a constittüç~o 
já niio é urna virgem , é uma pr•.•stitu~n de que 
se póde abusar I !ó{n,;, Sr. rresidente, s e reftieto 
nos preceden tes· invo cacloJS pelo Sr. presidente 
do cunselli<:>, explico satisfactodamente a decró· 
taÇão deJles. Taes disposições fuudavão·se p.or tal 
modo nos pl'incipivs os mais eomesinilos no uosso 
direito em casos analogos, que com r:~zlio a nin· 
·guem ca.nwu cstranh.eia o eSt>ibele~im~nto dc!las, 
·que a todos sempre pareeêrão muito conformes 
à ·natnr<ll:a dus couila.s, e .até muít., de accordo 
com o esph·ito da constitui~io, qunndo estatuio 
qtte .os religiosos ou outros indi\•iduos clausu
rados nllo possão votar, po•· isso que, seqv.es· 
trados do sceulo, não podem . ter conhecim•,nto 
dos seus verdadeiros interesses; quando cstabe· 
leceu em outro artigo que os criados de servir 
niio posslto votar, porque vivendo em um capti
veiro que se impuzerão, n~ sujoiç.'io de um amo, 
não podem ter a inliependeneia necossaria para. 
exerce•· o direito de v.,tar. E:;tà bem visto que 
nií.o aponto estes artigos da conRtituiçüo pura 
condutr que neBes est~ consignada claramente 
a e~clusi:io das praças de pret; mas tão sómt'nte 
para ob.;en·ar que o legislador ordinario acom· 
panhou o espit·ito da constituição quando excluio 
as praças de pret do exereieio do •·oto eleitoral, 
'<"isto que participà:o ellt~::~ da naturer.a dos clau· 
surados, vivendo em q11artels muito coarctados 
no trato ordinari.) da. \'ida em relaçilo . aos de
mais cidadiios; e pelo que· diz respeit.il A SU· 
jeição, 15e!U duvida alguma que a dis.;iplina mi· 
litar os co !loca em estad•J de Vllrdadeiro ca~tiYeiro, 
repugnante com o livre arbito-io, que é a condição 
essencial do direito de votar. 

Tambem se-melhante di,;posição foi tomada. com 
acquieseencia g~.-al do p.uz, e sem o menor es
c .. ndalo de 11-lguern todos a. aceitarão .como muito 
1·azoavcl; c.>mo senda dictadn po3lo bom seruso, e 
de . algum modo escudada nos preceitos da con· 
stito.iç4o. Mas a que \"em o argumento do Sr. 
preside11tc do consclbof Para convencer-nos de 
que o legislador · ordioario tem tambem o direito 
~Je decretar, que toes e ta.es funccionarios pu
blicas não podem ser votados em certos dis
'rictos, qu.e taes e taes eleitores nio podem 
\'o ta r nesses funccioDarios ainda que lht!s , me· 
r&ção confiança ? 

Mas, senhores, se da um facto se , pôde tirar 
argumento para O direito. de Um facto desta C$· 
pecie o que e que se pôde conchlir? Que analo· 
gili ha entre praças de pre.t e os f~ncci_onar_!os 
pu.blicos de que trata o ort1go, que alio ctdadaos 
bra.Zil~iros muito qualificados e !J.Uasi sempre 
tendo to•tas as cotullções d& elegibibuadel Notai, 
senhores, que ao tempo, em que ·se promulgou.. 
a const:tuição, c os taetos constantes não o des
mente:o, erào j nstamente quasi todos esse·s runc· 
cíonarios considerados CQIDO os mais n.ptos p:lra 

servirem na representação nacional,. poo:que fóm 
da classe dos empregaJos publioos havia em geral 
e:scassez de luzes e mnitu tloanhamento. 

Pois bern, se ;·õs, com o argumento da,; praças 
de pret, chegais á conclusão da adopção deste 
!H.OJCCtu, ao.toptado elle, q••alquer innovador po· 
dt!rá achar um argumento muito valioso nas suas 
di,;po~ ições para tomar extensiva aindn a outras 
classes a restric~iio do direito :lc votnr; poderáõ, 
por exemplo, dizer que os eleitor~s ern qualquer 
parte do imperio em 'l'le se acharem n?i.o p<oderâõ 
dar os seus >'otos aos ct·i:..do~ de honra do im
perador, porque por sua posk.ão immediata .A 
pess<>a de !S. M., rcflectindo o brilbo e esplendor 
da coróa, podP.m fa~ci nar a certos e leitores e ar
rnncal."·lhes os votos, e déste modo terem prefe· 
renda sol> r.; 1>utl·os que, ni\o tendo a mesma po
si<:;iio ..-auta;ostt, talvez melhot· servissem na 
representação 111\Cional. (Apoiados.) ·Portanto,.in· 
compatibilidade eom ellPS. · 

1\fns, senhores, os cdados de S. 1.[. são cidl\dãos 
brazi leiros quallftcallos: sobre elles não pesa o 
anatbema de ~ere!il indi~nos da eonli~nça do pnvo, 
eomfiança que podem bem merecer por muitos 
titulos. (Apoiados. ) Ma;; tambem todos os-!unc· 
cionarios vnb!icos de que trata o pre>ject(' crão 
cidaçlãos. muito qualificados e po.Jil\o bem me
recer a confiança <.lo p~vo, e no entretanto j i 
fo>riio excluídos. E assim por rliant.e. 

Sr: . presidente, votado est.; pr:~j ecl•> s e d•\ um 
grande passo pat a todas j\S innovaçõ~s possi veis 
e mesm~ impossivcis, attenta a inllllle e eonhe· 
cimento pl'S.tico dOS verdad()Íl'~S iutercsses· Ull. 
população do imperio ; todas as innov,lções que 
en considero pot· e mquanto impossiv.,is podem 
ser trazidas depoj:s, porque o passo que se tem 
de dar para ellas é muito menor do que aqueUe 
qae se vai do.r com esta lei; dad<1 este, a pedra 
está desprendida do cabeço da rntlntanha, e val 
roi ando sem que haja ·forças n em dedicação 
possiv~is para oppõr-lhe .um t•aradeiro. 

Senhores, é preciso attenJ ermos com seriedade 
para as circu.mstancias do impal'io; o somno do 
govcrn.o que não se converta em letbargia, so não 
quer eorrer serios riscos c perigos. • lo~' insensato 
o pH<..to que, por ver o mar cllão e a viração 
prOJ:>icia, despreza inteh·amente o governo do 
na v1o, e deixa perder todos os in~trumento3 que 

· síio os unicos meios de salvação na. occaslão do 
temporal. 

Sr. presidente, não está varrido da memorla 
de nós outros, da consciencia p11bliea, .que o se
n,tdo .do Bra~it ci uma verdadeira pedra. de es
co.ndalo para um partido que não deilU\ de ter 
importancia e ramifica.ções no impcrio .; esta ca~at·a 
mesmo é testemunha de que alguma voz Jfi se 
levant•)U f.llJando na reforma do senado; e es~a 
reforma é um dos planos, e quas!, por assim 
dize•·, um dos compromissos desse pa1·~ido. 

() SR. CA.aRl.o :-Não apoiado. 
·o S R. S~>.>'io LoBA.To:-Mas, senhores, o que 

faTo o projecto ~ e:.te r_espei to? Põt~ .o senado 
u'uma posição romto espec•al, e talvez mal~ exposta 
e sujelta á onda do nivdamanto. 

Pois, senhores, L\ constituição d() estado tendo 
tão categori•:amente determinado que a eleição 
dos deputados e senadores se faça pelo mesmo 
modo, vús acha.is l'azões sufficientes para esta be-· 
lecer o systema. da eleição por distrietos elelbraes 
singular~~ para a eamara dos deputados, e conser
vais .a an~iga eleição por províncias psra o 
sen&do? 1 Se ~ebais que 11avel'l\ sincendade ~: 
-vardade na eleição dos deputados feita pelos cil'· 
c ulos eleitoraes, porque n•\o applicais. esse mesmo 
systoma de elei~ão ao senado? !)e sor'e que, ·Se> 
gundo o vosdo ~:&~iocinio, 1i'$ o scn~d9 sendo 
snpprido por o aut.go systema de eleaçao, sys. 
tema · Imperfeito e corriglnl, $egundo a ...-ossa 
opinião, e ·assim a camara dos depllb.dos fica 
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.:onstituid~ um corpo mais' h~terogeuco do que o 
senado. E não ficám assim e senado mais eJõ.posto? 
.Aqu~lles que ataciio a instituição do st.mado, ou 
que pelo menos querem a sua reform:J, firmados 
na importanci:t da camara dos deputados, não 
dirão:- Nó~ só reconhecemos a ca.mara. dos lle· 
putados como a legitima rrpresentante do paiz, 
porque "~ seu,; membros são eleitos fielmtnte pelo 
p.lvo, e o senad<> uiio; o senauo, esse corpo ea
lluco, é creaclo pelo systema antigo, systema falso, 
por e~se systema que tendo sido pl'aticado durante 
;;o anuo~ inteiros, fui por uma lei orditmria arre
dsdo, porque et·a ruim e vicioso? O Sl!nado por
tanl.ú não é represen tante do pniz.- E eis· aqui 
ameacadn e senado' brazileit·o! 

Senho1·es, o senado, tal qual se ,tcha ~stabe
leciJ.o, t~n por $U:>. parte correeponilido á. con
ftanç<l. do pa.iz e provado toda a ,abedoria da 
nossa constituição; e senado tem pres,ado g111n· 
des. seniços, e s~rviços táo ellknzes c valiosos, 
que são bem assigualados por esse rancor que 
algum dia foi manifestado mesmo no seio desta 
camam contra o scn:tdo, por esse rancor de qne 
temos inumeraveis Jocnme11tos nos escriptos pe
riodicos que tem cit·culado pelo imperio, e a 
nin:;ucm e desconhecido qne ainda ha muitos que 
nutrem mã vontade contra o senado, e ainda não 
renegár:lo os seus antigos compromissus. 

:M~s, senhor.:-s, ainda em ISRl o nobre presi· 
dente do con~elho sustentava guc pat·a a eleicào 
do senado, que é um corpo vttalicio, era indis
pensa,·el que o mudo da eleiç~o fosse por >•ro
vincias, por'lue nisto havia umn. grande garantia; 
o senador na o se reno,•ava senão com a morte, 
e entiio e1·a necessariu todo o tuidado na sua 
estol11a. Desta pat.tna do Sr. p1·esidente do 
conselho parece poder tirar·sc a conclusão de 
yue, quanto· á camar<\ dos deputados, podia-se 
facilitar algttma. cousa, por isso que o tempo 
corria depressa, e no fim dos 4 n.nnos vinha o 
cOlT€ctivo. 

Úl'a, senhores, se o nobre pre~ldente do con· 
selho as>im argumentava, e se procedendo este 
argumento o senado não fica exposto com o 
pr•>jecw, porque a sua eleição é mais valiosa, 
qual é a conclusão a tirar? E" que seja ames
quinhadH a camara dos d.,-putado3, para que, ao 
modo da camar:l. dos deputados da Françe. no 
imperio de Luiz _Napole:i.o, venha tratar para 
aqui sõmente ·le questõezinhas de localidades. 

Exprimindo-me as:<im, Sr. presid~nte, não tenho 
em '"ista fazer uma refer~ncm, e fil-o unica e ex
clu~ivamente para fazer sentir 11 aLta inconv~
niencia que resulta dv proj.:ctv: longe de mim 
gualquer pensameuto qu~ não seja este, porque 
e minba conviccõ.o, e de todos os bt·azileiros, que 
o itnperio do Brazil jámais serã govemndo por 
braço napoleonico. (Apoiados.) O ~ystema repre
sentativ(•, por mais que lhe fnç.ão, por mais que 
se dcsvien, dclle, uão digo de má fe, porém por 
meios muito avessos ás verdalleiraa conv~nien· 
cias publica,;, a.cha-:~e bem firmado entre nós, e 
jámais s~ co11segui rã que o fructo que foi pro
vo <lo por 30 annos, apezar de todos as contra
riedades d'ls circumstaucias criticas por que temos 
passado, de;;appare~a da terra virgem da Ame
rica, dcst~ imperio. do Brazil. (llfuitos apoia
dos.] 
. E, Sr. 111·esidente, tenJo chegado DJ\S minhas 
observações aos tristes corollarios que se cleri· 
v:~rãõ deste proje~to, devo completar o meu pen
samentü ':.:.pnnd,,.o com toda n franqueza; ada
ptado o pre~entc! pt·ojeeto como o salvaterio 
(cmbura não seja no sentido designado pelo nobre 
presidente do co"sellw), como u grande corre
ctivv flUe vni põr termo aos abusos elc1toraes at.é 
aqui praticados, a consequenci11 ni!(!e8saria, e que 
ca~ na.~ pre\'isucs dos h•Jmcns o.mda os mai; 
myupes, e que se os abusos que s.-, experimen
t.~o e se d~plorão no presente niio desappnreee· 

t-enl 1e h01 toda a :razào P.am que não desappa
reção. e antes em mntto avultem\, ter-&e-ba 
reconhecido que não e no mooo pnÚico da elei
ção que está o grande mal que convém reme
düu ... 

Os innovadm·es dirigirãõ suas vistas para a 
constituição d<J poder, e nessa obra de reorga
ni,;açào- da autoridade, talvez nem as J!l"Opl'Ia.a 
prerogativa.s da. corôa sejilo poupadas; asstm tudo 
ficará posto em questão, tuuo s~rá posto e1u du
vida .... 

Sr. presidente, cu devo rematat' o meu dis
curso, e devo remataJ-o chamando a attençào da 
camara ~ara a historia do paiz, pedindo su.a 
ponue1·açao a respeito dos 30 annos pà;sados. A 
cam01ra considere o benefico iofiu."<o da noAsa 
constituição durante 30 anuas. Veja como eo;sa 
arca santa sempm pairou sobranceira a todas as 
pretenções e demonstrações ainda dos partidos 
os mais exagerados, e como tão somente por 
virtude desses principias salutares est3 imperio 
tenl•S<l con.;erv .. do Unido, tern . p1'0g1·~dido, Um 
avultado, e é consiclera.do· no mundo civilisado 
como o grande imperio da Amcrica I 

::;enh<wes, u !1~cto de uma experiencia tão 
longa não deve ser matbarateado. Não agt·ade a 
De<•S que nesta quadra tão propicia para q11e 
c;mtinuemos a progredir, t~uh&mos de receber 
uma triste lição provando a fragilidade e miseria 
humana; que este imperio, que em occasiões tão 
criticas gra~as ã. Di yina Providencia !oi salvo, 
agora parecendo ter chegado a .um estado de se
!iurança em que a prudencia humana po( si ~ó 
ae\•ia bastar para seu bom governo, tenha d·e 
ser <>Utra vez subvertido, e exposto a todos os 
azares da fortuna ; « quem poderá prever o re
sulta do final? ! 

N:i:o permitta Deos, Sr. !Jresidente, que seja 
est" camara, na sua quasi generalidade composta 
de homens que sempre pertencêrão a~:> pat·tido 
c<onsen-adot·, quem, renegando todo o seu pas
;;ado, concurra com o seu voto para que seja 
adoptada uma mcdill<t inconstitucional, e que 
tat>·ez tr~ga a tuina deste grt~nde imperio. 

Tenbo concluído. 
V'oz_ES'- Muito .bem, muito bem. 
o Sr. Edna.rclo ~<',.-aoQQ : -Trata-se. de 

uma quest,to de grande momento. (Apoiadas.) E' 
mi$ter pois que os debat~s scjão feitos com toda 
a calma, é mister appeUar unicamente para a 
razão e para as armas do raciocínio. 

A questão é muito importante, mas os debat~s 
no senado forão tão amplos, tão distinetos ora
doreii se fizet-ão ou.vir, que parecs que não restll 
mais argumento algum que se passa propór. e 
que foi esgobida a materia. Todavia, Sr. presi
dente, entendo que ainda é posaive>l até certo 
ponto esclarecer o assumpto em discussão: e 
comquant·~ 4iu não dc~conheça que tenho de ficar 
muito :\quem da import.ancia do objecto, pedirei 
á cama.ra desculpa J?Ol" lbe f.-zer ouvir minha 
debil voz; tanto ma1s qnanto me acho profun
damente magoado pela.~ dolorosas noticiRB agora 
reeebidas da minha infeliT. pt•ovineia. 

O projecto, Sr. presidente, tem por fim tres 
pontos pri nci paes : garantir a liberdade do voto, 
promover uma. reforma parlamentar, e em ter
ceiro lugar conjunctarncnte fazer com q.ue a ad
ministração d!t jusciça no nosso paiz seJa nielhor 
do que actualmente. (APQiado.) Eis-aqui, segundo 
me parace, os tres pontos cardiaes do projecto, 
o fim a que elle .se propõe. Quaes são os meios 
11preseutauos pelo pn1jeeto pnra chegarmos a este 
fim? Dous s•io este~ meios : os circu lús e as in· 

I compatibilidades. 
Examinemos pois, Sr. presidente, se a decretação 

düs circulas e sa a decrotação das incom patibi
lidadllS podem tr:ozor maior liberdade do voto, 
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um parhlm~a~o m~is be~ org,misa~o, e uma 
m elhor admmts traça<' da JUstiça: Por 1sso Sr. pre
sidente, e11 prine:ipiarei por fallar dA utilidade 
desta~ d~as med1das, e depois fallarei da Slll\ 
eonstttu~tonalldade,_ porque se estas medidas não 
fossem Jul~das ut<lts, escu;:ado seria falla•·-se d '' 
sua CNISti~ucionalidade ; mas po•· outro lado se 
Sll;B. utilhh1de ficar reconhecida , con'\"érn q ••e exa
mmemo:; a s•la con~tüucit~naUdade, porque em
bors uma medida seja muito utll, ou parcç" s~l-o, 
s~ ella o!fen,lcr a c.mstituição do 1mperio nó~ 
ll_!\O a devemQs adoptar. A nossa constituição é 
tão bella, a no.•sa const ituição bem executada 
faria tão effiea.zmente a felicidade do paiz, qu '.l 
~do o que se Jlóde oppôr a ella é para. mim 
Inteiramente ~reJ udicial. P Drtllnto, bem que uma 
medida seja JUig;\da util, é mis~er que nós " 

. . reconheçam•)S co::stitucional, como não o!f<!Hsiva 
da constituiçito do t·stadl), para que a possamo; 
adopttlr. 
Trutar~i P.timeiro da utilidade dos circulvs em 

relação ã bbe1·dade do vota. 
SI'. pr~sidente. a liberdade d<l voto lica mais 

bem garantida com a adopçào dos ci>·culos. Qual
q~er acçlio ·do govc..no, a acção mesma das influe n· 
c.•as locaes, fica muis r.stringtda e ncutrahsada 
c"'m a presença <los candidatos que vão alli 
pleitear a s 1.1a eleição, e que, pondo-se em cou· 
tacto mais irnmbdiato com os el t~ítores, os ani
mão, e lhes dão maio energia para resistir as 
ameaças que lhes quizerem fazer . · 

O · Sa. Fl(\OElR.' DE Met.Lo:- Não apoiado. 
O Sn. E. Fru.Nç., : - Sr. presidente, n ão sel-á 

tão faeil ~m ~m _eirc~lo, como acontees na eleição 
por provmcu~t_ lmpor uma chapa de dcsi"ilados ao governo. .Não serã tão fucil pÓ L' em pratica 
os manejos de corrupção que se empre~ão t~da.s 
a s vezes que a eleição é po:- assi n1 dizer aban
donada, todas as vezes qae os candidat~s nt\o 
e~tão presentes · para vigiar a eleição. 
· O _sn: FlGoEmA. DE J.I;::u.o ; - Logo, para_ a 
ele!çao do ciL·culo o e~ndu!ato deve ser t irado do 
mesmo lugar. 
. O Sa. E. F1uxç., : "-Sr. presiaente, com os 

cJrculos a liberdade do. voto ganha muito as 
in!luencias ille~Jltimas de;•em cfesapparecet· para 
ser~m snbstituldM por aquellas que se fundão 
tiO l!lerito. (.Apoiados.} Hoje_ é ruuit J fac il á P"" 
tenClas mal !n tenclona•las Vlcfar a eleiç<io alt~· 

~
rando as actas, e substituindo as eed11lnS mu 
urnas ; por meio dos círculos, S t·. pre.sidente, ha 

, de havet· maior fiscal isação da parte do5 candi
da tos e dot~ interessaJo3 contra um:. f~lsa. olei
çãa; oa nbusos dP. .autorida:de são logo conhc· 
cidos, e p~>dem ser logo contrabal:lnçados e ob
stados. Cóm os círculos os int<Jresses do eleitor 
e do candidato tomão grande incremcuto · por
quo niio s~ trata sómenle de concorrer pára a 
eleiçio, mas de elege~-se um representante e a.; 
inftuencias loeaes não !leão enh·egues a si' m es· 
mas, não poderáõ, quando mal intencionada~. 
emp•·cgar 11 ~un. intluenc:a ille~ltlma pal'a .. ltenu· 
a eleição, porque~ então, e:dst1ndu o 1ute1·e.;se e1n 
que a ··eleição nào seja relta no sentido da in-
11ueucia pr~judicial, ou do governo, outras in
fluencias so lt!V&ntcio para conttabalatlÇtU' e fazer 
dcsapparectr aquella. 

O Sa. F. 0cT4TIA.IiO :-.A. in.ftuencía da policia · 
IH a va1•ios apartO$.) 
O SR. Pa~;;swJ::NT~ : - Attenção I 

· O SR. E. Fru.NÇA : - Sr. presidente, por meio 
dos circttlos os eleitores conhecem mui~o melhor 

) 
os candidatos. Os candidatos tém necessidade de 
fazer conhec~r suas opiniões, têm necessidade 
d e fazer cDnhecer oa seus sentimentos, os seus 
projectos; as eandidaturll$ seri\o discutídas, ap1e-

ciadas, avaliadas, e o eleitor que .-oi eleger e 
fazer e;;;colba de un1 representante do seu éir
ç_ulo, ter~ mais cuidado nessa escolha. p,,rtanto, 
i>~- ~r~s1dentei !l·_cl&ro quo:: por P.ste lado a in
stttmç:l'? da e etç.~o P?r círculos é proftcua. 
. Dcmo.•s , Sr: prestdeittt>, nc>s vemos que uma 

l •st a._ d~ can•l•datos é apr~entada A eleição da 
prD'VlllCia debatxo dn inftuencia da autoridade. 
O_ govert~O quer _qll~ _a eleição recaia (!~n certos 
e .. 1.e~er~mados mdtvJduos, mas a mawria da 
pr~vmcta os re1)elle, ou outros candidatos são 
e!ettos : o! acontece então muitas vezes, Sr. pre
stde~t~. que u m .unico coll~gio vai transtornar 
a ele1~0 de uma proví11cia inteira, porque aquelle 
colleg1o, de que a autorrdade póde dispór vai 
inll.uir sobre a eleic;:'io, carregando toda a vo't.àr.no 
nos candidatos do governo, fl se 1t ~ifl'ere~ça 
po~e ser reunida resulta q ue um unico collegio 
ele1toral vai faze::- annullar a elei~l'io de t ooa 
uma província •. ~nicamento porque" o governo 
t ern: pode1· cJee~d1d<J em call<>gio. ! ;;to acnntece 
mudas vezes, . Sr. presidente, e ê fac til que se 
d~ . todos os d1as na,; eleições !las camaras mu
mcJpaes, onde t"emos todas as frenuezias eseo
lhenm certos ci_d~lãos,_ e uma ~ó f1·eguezia trans
tornar essa ele1çao , vtstl.o comn o re . .;uftarlo de 
sua \'otação, gllardado de J'ropnsito para ser ul
timado depois de ~on hectdo " dns outras fre· 
I!UC:lias, é ad1·ede arranjado para se f;worccer 
tal ou tal candidat ura. " ' " dett·imen t" de outra 
e "'""_in]_ uma MÓ ft·~guezia altera prof11ndame::té 
a ele1çnu, e lhe dá tttn deMecho inesperado. O 
que acontece na eleição de ,·ereaior~s succede 
na eleição dos deputados. E set'á isto ronforrne 
co.tn o que ordena .a constituiçno, estarão Sll.tis
fettos os ~;eus preeettos? A resposta n:io é du,>i· 
dosa. Onde está a liberdade na e lei~iio e sua 
legitimida•i e ? Uma unica influencia ille<>itima se 
n~o póde fazer com que os seus candidatos tenitllo 
a nniotia dos votos, pelo menos ex.!lne da lista 
dos eleitos ao candidatO que niiv é de sua sym
pa.thia, ou contra o qual têm recommendações do 
governo. Assim pl>is a importancia da inftuer.cia 
illegitima ou mal intencionada é mantida pela. 
lei actual ; com os cireuloR istD não póde aeo•l· 
tecer ; pclq meno' em t ão grande escala; a lo· 
fluencia perniciosa se circumscrevcrá na stla loca
lid:lde, mas não estenderá seu. domínio, e não 
inlluirá mesmo indirectamente, na eleiçii.o das 
oulr•IS localidades e da pro\·incia . Portanto pa
rece-me que a liberd1de do voto fiCll mais bem gn~ 
rantida. O governo, ou_ u ma au~oridade_qualque.r, 
pnm vencer em um e1rca!o CllJB Oplntao1he S~J~ 
contraria tem de empregar meios que ficão mui to 
~atentes, tem emfim de empt·eg,lr a forca, e ~11 
Jâ disse q llO antes quero o emprego da for~a dD 
que o .;mprogo da corrupção. · 

A. t·espeito ila representaçilo nacional não ha. 
duvida nenhuma que a in~tituiçiio dos ch·culos 
h a de trazer uma reforma parlamentar , o como 
muito bem disse um honrado senadur, as diTCrsas 
opiniõe~ politicas h tio de ser rcpre.-~entadas. :N ~o 
ha dc'l s ~r estn. eamara a p~rtilha e"elushra dA 
um ou outro partido, n :lo h~> de ser uma Cll.mai._, 
unanime, e todoa nós sabemos q uAl é a desvan
tagem para o paiz das camaras unanimes, mesmo 
parn o gov~rno que promove a sua., elPi ção. O 
parlamento ha de ser mais bem composto, por
~ue viráõ para elle os representantes das loca· 
hda.des, homens eonbecetl.ores das necessidades 
vit11.es do pair- (Apoiados.) 

A.s dh·ersas opiniões envituáõ os seus legitimos 
representante~, a eleiçno· p enderá a tomar um 
caracter de verdadeiro interegso nacional, e deixarei 

I
, de ser a expressão de sentlmentcs egoísticos. 

Senhores, a const ituição tem p or fim conservar 
e g<lrnntir os direit os d e·cada um das cidadão~. 
nil.o siio os interesses e os direitos de eollecçilo 

I que clla garante, p orque ao individu o é quo per
tencem os direitos . ·os representantes devem-s& 
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identificar o ntais p<~ssivel com os intere:;.<cs de 
seu.s t<·pi·esentados; JeyeJU eúnhecer as necesst
uades d<'stes, e os m~ios de $atisfozot,~.s. dt~flln
d cu do os st:us di rei tos. Ala•·gn:i os ciL-culos da 
votaçiio, ou courundi·os todos por a~~im dizer 
em um s.J circulo, ou uma sõ vot••ç1ío, c os inl:!
resses int.lividuae,; s~l':~ú desconhecidos, mal ;•ro
tcgidos, ;; sempre mal representados. A eldçiio 
que lllais se upvroximar da eld~iio uni\·ersal seri 
aquella que ha de apt·esentar mais b-meficios; e 
sem os 1n-:onvenientcs praticas dn eleição uni
·\'ersoJ, qL:le 1·eahn<:nle se tem detno,tstra.Jo que 
ti nociva para o paiz que a adapta, a cleiçi'io p"r 
circlllOs pl'Oduz todas as suas •·antngens, poden
do-se sem receio al"llffi augmeutar o tnunero de 
eleitol'es, e pol' con~~guinte fllze!'-Se com que maior 
ll'UUlero de cJdudüos 1fitc1·vrmha na deiçfio, o que 
e Um nl<)ÍO d~ fazer desapoarecer !lS jnfltlCllClaS 
illegi~imu,; de quillqucr n;\turcza que sejilo, e de 
dat· mab probabilidade pn1·a que as ncc~.-~iJades 
e interesses d., cada nm dos cida<lãos seji'io mais 
bem conhecidGs. (.Apoúliios.] 

Demais. ~1'. presidente, o que é o interessil 
~el'al senão a íusiio e combinaçlio do~ diff~rentes 
mte1·esses loc,\e~ ') E como é possh·el (Jl\e sem 
serem l'<"presentados esse s interesses !ocaes, sem 
sel'etn conhedJos os elementos q•tc constituem o 
inten!S$Se ~eral, possa esse iuterr~~s~ geral ser 
couhecico e ~atistdto '! 

Assim, pois, 8t•. presidente, os dil'eitos e inw
resses dos cidadãos hão de ser mais bem g'uun
tiJ,>s com a decretação dos circulos, po1·que ltão 
de ser mais bem conhecidos: o interesse g~ral 
ba de ser mais bem aquilatad" e dofendido, por· 
que elle não cGnsisle senão na combinação dos 
differuntes inlet·esses· individuaes. 

Di:>se-se, Sr. presidente, 1 ue para o conheci
mento dos interesses locaes ex.istem as camat-as 
municipacs e as assentbleas provinciaes. Em pri
meiro lugar obset·varei que. as c:HJHll'ilS muni
cipac• si'o met·untente o.dminist,·ativas. 

O Sn. AR.~UJO Lm.~ :-E' engano, tem poder 
legisiRti\"o municipal. 

O SR. E. Fn;\~C:A , - Senhores, parecia que, 
conforme a mesma "lJinião da commissão d>!sta 
cama1·a, as assembleas prOYinciaes, tendo da 
reprcsentat· os illtet'"!sses das diffõrentes locali
dades, a clei~t'iO de seus membros devia ser feita 
por cir~·u\os, para que os inttlresses loca~s pu· 
dessem ser mais conbeddos: e I)Ortanto pat·ece 
que os circulo$ erào muitú vnnbJosos n:l. cleiçiio 
das uss~mblens pro••ineiaes; cs~n conclu~iio eu 
a susteoto, e quero que sej>\ ndoptada t.ambcm 
para a deição dos representantes da nação. 

E demais, t;r. prestdeu te, as a;strn ])léas prO· 
vinciae~ não podem leA'islar sobre muitos pont0s 
que comp<·tem ã assemblén geral: gt·aude nu
mero de interesses locnes nnv pod~m ter sua 
satistaç1o n aq a.sscr.t bléas pro,·incin~s, c cumpre 
que elles sejiio attendidos, e :eottanto nuo sendo 
a eleição feita por circulús, nao podem ser e!lcs 
bem a\'et·igundos e satisfeitos: o cuns~guintc
mcnte tttmllem o intere.sse geral lltio pódc set' 
bem conhecido,. porque resulta, como e\t disse, 
d.!l comhina1ão dos dílferentes inte•·Mses l~aes. 

O Sn. Fícmmu D!: ){~;Lr..o :-Ha de ser un1 
verdadeiro mosaico. 

0 Sa. E. Fru:<<;A:- O interesse geral nunca e 
contt'a ri<> uo,; iutm·esses par ticularc:s, legítimos e 
verdadeiros. 

~r. presidente, :t a:sembléa gcml ~ô p.ide ser 
a ve1·daJei•·a ~:-c:pres~ão do pa.;~, qn:anJo !lodos os 
inter.,sses f.,rcm alti bem l'cprescnta.do.;; (apoiados;; 
e port:mto <!o mo c que podc\l'l ··ssos intcress~s 
.;et· nq.ui h<:'m rcptcsentailos s~n1io por uma elei~no 
por nrcttlo". 

~ o ::õn. Fu;Nm•A DI>: lfl,l.LO:- n~\'Cill >iQ,' dt?pU· 
tnJos da n"~uo c n:lo· JcputnuúS d<J ~!Ji:M. 

O Su. F. ÜcT A Yr.-.~o : - E ~~to-etanto os s~
nhorcs tir:io o chapéú ás inftuencias de aldcas 
:Al>Oiados.} ·. 

O Stt. Rummo DE· ANDIU!Jo\;- E' verdade· 
·c,~rtejão-as a t:~do~ os momentos. e sem éll:ts 
m10 \'em pat·a aqut. 

O Ss..,F • ....O..!:r.•n.•xo:- 8ão tão bons como nÓ$·, 
,>· 'ú ·s~~. E. FnA~ç;·:·~ Ora, senhor<s, sempre se 

fali:>. aqui de nott1bilidrui~s . de aldê;l quando se 
trata deste pNj eeto, como se .com p. lei actual · 
uiio existis~-em e$SllS nota.bilidud~:s! Se e um ln'l.l' 
as notabilidades de aldêa, e se a i.e!c· (l>etual núo 
tem acabado com ellas, qual é o bP.nefiC:.tL.OUe 
dahi se tira? [AJlOiado.s.) As notabilidades· 'de 
:1ltlea infl11ern muito no modo de actnalmente 
eleger a represeutJt~ão nacional. (Apoiados.) 

Os !lúbres deputados sab~m que muitas nota
bilid a de:;; de nldê:t , de aceôrdo corn o goverM , 
on como <1uer que seja, altel'iío a eleição geral
de uma província inteira, 

O Sn. Fwc.;rnAD~> M~i:LT.o:-Eoprojecto n:\o 
de$tróe naola disto. 

O SR. E. FnAxç~ :-0 que eu digo ê que se ;í 
Yet·dude que mnitas vezes a vot.a.ção de ma col
legio pô: le influir na eleição de toda. a província, 
é tsso um mal cxt•·aorrlin>lrio. Venhão os itgen
tes do poder , óu essas not,.bilid~d es · de aldêa 
Í<•tinír sómenLc en• co,·tas locnlide~dcS;, e apl'& · 
sentat· eleitos que nã<> e:-c:prinocm a opinião, nem 
do paiz, nem até ela localldatle, mas ao· menos· 
deixemos as outrns localidades apresentar os sel.lll 
\'et·dadeiros rt?preutantes. (.Apoi<tdos.) Nomeados 
por todos os eleitores da. província os represell·. 
ta11tes não conhecem o ,·erdadcit·o interesse tJt·o- · 
1•incial, porque iguOl·ii.o oa elementos que o com'· 
poem. A. eleiçii.o _por circulas PeD:de . 9: fazet• 
conhec~r melhor os mteresses·locaes e lUdlv!duaes, 
a ~atentear melhor os interesses das provincias, 
qt1e resultão da htsão desses interesses Iocaes. 
A eleicão por .circ.ulos, fazendo mais bem aquila
tat· os differentes inten>!sses, fan\. com q11e eltes· 
sejuo mais bem representados, >e pot· conseguinte 
mais'bem garantidos. Pà:;semos agora a trat<ir da 
utilid'<tde aa a.dopçâo das incompatibilidades. Que a. 
liberdade do voto g8nlta podorosissi:r:nlimentu oona. 
as incompatibilidades. isso não póde ser posto 
em duvida. 

O :>n. F. OcTA'\'IA:>:o;- Apoiado, isto esl.U n~~o 
ccnsciencia do paiz. : 

O SR. E. FRA:lÇA :-)fuit)s etnpregados publi
cas til·:lo a sua· intluencia dos c~~orgoJ~ que cxet~ 
e.,;m, quasi que é comesinbo Jizer-se: é presidente 
da p•·ovincia, h a de ser dc:ptttauo dessa provin-· 
cia_ (ApoiudQS.) E não são somente os pres1dentes 
que se fazem eleger em ·virtude do cargo qu~ oc
cupão; ~lUitos cuefes de repartições, mo.gistrado!t· 
sfi.o eleitos muitas veze;; :sómente porquo occu
piio um lugar de dependencias nr\ pt'O\"incie.. 

E a est .. 1iroposito , Sr. presidente, permitia 
V. Es:. que eu 1-e;:;ponds. e. urn trecho do dis
cut·so proferi do no senndo, . sobt·e ~:sta mat.!l:io, 
pel·> iltus!•·e senador. o ,Sr. Eusebio de Queiroz, 
Elle expnmio-se asstm: · • 

cr Tem-se dito por vezes. qae os magistrados-· 
in:tluem na liberdade da elei~ão porque wagem. 
Appdlo pat·o. a conseicneio. publica , e p~rgunto· . 
qnal é, na cceasião de eleições , a opinião que 
se pl'úcu ra Sll b~r; a do juiz ue dh·eit<J , ou n do
presi<.lente da província? Se a coacçõ.o partisse 
do~ !llagistrados, elles triumphariiio mesmo quand~ 

· seu partido é inf~liz. Se existe coacçiio, não parte 
da. magistratura. senão dos agentes do poder exe
cutivo. " 

O SR. Arucm LurA :-Isto é ti4o evidente como-
a. luz d oJ di:l ; e uma. Iarça ridicnla negal·O. 8e
ha. coacçiio, vem do gOverno, e não dO!> magh>
tl'ados; 
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O Sn. E. Fn.\X\-.'- o-Pois ainJa se pódc du,·i
c!ar quil te11bn havido eoaeç.'io o eoaCçlto ·muito 
forte! Appello ta.mbem para a eonseientillllU
bliea . . Nao -vem da rnngistrutura diz o Sr. J<:u
tebio de Queiroz , porque se n inftuencia viesse 
dos . magistrados, elles serii\o sempt·e eleitos 
de11ntados. embora não estivessem nn ·list.'l· do 
c:o-verno. Ora, pergunto eu , q.:al e o jttiz de 
direito cnndid~\o que d<lixa de ter· os. voto~ <la. 
JSua. comarca ? 

SR. SrQVIliR..\' QliEJRoz:-Não apoiado. 
O SR • . E. FI:A::.;;.., :~Creio, Sr. presj~ente, .que 

111!. . ex.cep~õcs s.'lo raríssimas (apo.adoY)! p~deráõ 
nao tEO:r votos ••as outras comRrens, se o governo 
não infiuir em fa.vo•· <la sua candidaturn, tnas 
48 das suas wmnrcas digo que sempre os \.êm. 
Po1-tanto, quando c. magistrado é infeliz na su:t 
ca.ndida·tura, nào o é de eerto pelos voLOs das 
con1arcas onde e:tt'rce :1 sua juriSdlcção. 

O Su.. B.~ND&m \ m: :MELLO : - Como foi o Sr· 
Cansansüo eleit.o deputado pe~ Al~gó.~5 nilo 
cxe rclmdo jurisdicçfio nessa pr<ovincia, ne111 mesmo 
estando là ·? 

O 'Sa. P EnEm.'- t.M. SrLV.l·:-E-e<>ntinunr,\ o. ser; 
isto nada prova. 

O Sa. C.\l\SA.:>:s:\:o :-Nunca fui eleito~ na minha 
parochia. · 

O Sn. E . FMNe.A :-\"ou ainda occup"lr-me dt 
outros trechos do discurso do 81·. senado•· Eu
&ebio. de Queiroz, que e um:\ autoridade nmito 
respeit.'\vel : « Os magistrados , disse e \la, tirito 
suA in:ftue•1cia de Stl>\ intelligmcin, " ·da · natu
l'c.:-a das {unc{ües qu.c exe~·clfflt .. , E cst::~ inf!nen
~ia h a de ter l>on gré, ma!gre. » · 

Logo, o cnr~o CJ.llC elles exet·ccm lhes dt\ uma 
fnftuencin mu1to ~rande; e portanto, desd~: q ue 
os magis traüus tem esta intluenci:t tão grande, e 
reconhecida pelo uobre senndo1· e p')r. outros, hiio 
de se fnzer eleger. Oa eleitores .. .estão nn dcpcn 
dencia do magistrado que cxet·ce j urisdicçêio no 
l11gar, c por conseguinte é UIUito di!licil qae <lei
xem. de votar nclle, pot·qu~ dabi a pouco ess~ 
n•a:;•strado ·tem de ser seU JUlgado1· e hade de
cidir da vida e fortuna dos mesmos e!P.itores. 
Não 6 possivel r esistir n candidatura do ac1t juiz; 
so fch· homem de más intenções obterá os votos 
llQr coar,;ão; o ele1tor não lem liberdade. 

Quan to á refohna p:trhmeatar, as incompati
bilidades trar-:•õ grand'.'S vantngens p11ra o p aiz. 
As l11compatibilidades, fazendo com quo certos 
~mpt·egndos niio possão ser votados no distrieto 
de sua jurisdicçiio , concorrerãõ pam q ue o nu
mero dos empregados publieos dimi.nua n<1 pal'
hlmento , ·c , em compensação, q_ue o . num6rú dos 
aimplices cidadãos augm~nte. : 

E eu, senho,.es; acho que ~ um vicio prove.: 
nieuto do acttlnl systema eleitoral aquillo qu<rse 
observa ent1·e n.::.3 ; olhemos pat·n os bane~~ desta 
c:amara e Yet·emos que todos, ou quo.sí todos, s:io 
oc~upodos p_or ~mpregn.dos pub!icos. (Apoiados.) 
Naç ha. nqut um negocu.mte, nao IH\ um lavrn· 
dor, todos s:lo empregado8 pttblicos por nsslm 
dizet·. · · • 

O Sn- ARAUJO I.t~.~·d:í. um t~partc qu~ 11ão ou
\limos. 

(Ha ot<t1·os aparte$.) 
O Sn. E. Fru~ç.1. : -E11 qunro que os nol)I'I~S de

putados · apresentem argnmcnt'ls ; ns discu.ssões 
••rdinariainente se nzedão q11a.ndo n l'iQ hn razões 
pat'll se apresenl.ar; diseutamQs com ~a~tguc-fdo, 
Dão procuremos excitar p.lixõcs c odlos: a J;m
Yidade · da materia exige que proeed:unos com tod:\ 
n cil-eurnspecçiio. . 

Emfim, a unica conelus:io qne pod~>rci ttrnr 
d()S apartes que onço é que ns ineomp~:~tibilid4des 
110 dcvhio estcudcr n1nis ; pois bem, ten\llml.ls ; 

TOliO -l. 

e porque não so póJe faz<or t.udo cl<' ehofrb ,;;e
gue-se que nnda se de1•a fazer? (AI;oíado$.) 

Creio pois, Sr. presidente, que por meio das 
incompatibilidades as cnmnfas se bão de compór 
de tidndiios que rcprosent~m todas 1\S classes 
do pniz, e nisso o pniz, ba de gaDbtlr immen· 
satncnt.l. (Apoiado$.) Deve baver um paradeiro 
{\ invasi\o dos cmpreg::~d.os publicos na r epresen
tação nacional; venhão tambem para aqui pro~ 
prietal'it)s, :1gricllltorcs, negociantes; venhão os 
homens que nilo procutão empregos :pub!icos. 

Quanto á boa administraçeo da JUStiça, se
nhores, todos quantos no scnn<lo fallnriio a res
t'cito do proj ecto, tanto os que o sustentáriio. 
como os: que o impugnâL'ão, todos ente111.lem que 

· a nu>oucia dos maRistrados dos seus lugsu~s é 
um mal para a admini>t.raçiio da justiça .. .. 

O S11. A·w.u1o Lm~:-Na verdad! isso é uma 
de.seoberta tão importa.ntc como a da Amcrica. 

O Sn. E. Fn.\NÇA :-0 Sr. E usebio do Qucb·oz 
dl:lso qtJe n administração da justiça perde pela 
falta que fazem os magistrados em seus 1ngares ... 
que peiot·a a administrac;iio d a. justiça p or essa 
f .. lta. 

U!>i Stt. DF..POTADO:-~ao · tome deslacn.damente 
um llQnto do discurso. 

O Sn. E. FnAXÇA :-Se a administmção da j ustiça 
é a eot1sn que mais desvelos mc1·ece em qualqu er 
paiz, se da boa ndministt·ação dn j ustiça d~pende 
em max.ima parte a felicidade do um povo, e 
que cstCL ndministmçüo soffre e pe iOl'tl com a 
m1soncill d os magistt·ados de seus lu gares, segu e
se <It•c um projecto que tem po1· fim conservar 
n.; rcs p~cti vos magbtrados em o exerci cio de su.as 
fnllCÇõcs nllo póde deixar <.le sc1· pam o nosso 
paiz um projecto util. . 

lia iofdizmente, St·. presiden te, magl~tra!los 
entre nós que por snhirem deputnd.>> geráes ou 
proYincines gunt·dõo feit.os . que lhe trarião com
promettimer,to julg"dos como d evião ser, e d ei
xiia·OS em suas p astas para no tempo do seu 
mandai.O serem julgados pelos seus suppl~nlo> . 
Se os mugistrados não fossem deputados por certo 
qu e não aconteceria isso. 

Sr. pr(Sidente, allegou-se contra o projectl) di
zendo-se que era mister que as ca maras tives
sem. magis trados, porque <?S seus co!!.._hecimcntes 
pratu:os concorrem em mu1tas occastoe3 pnra o 
acerto dns lei:>. Sup:pondo mesmo que os ma
gistrados sejiio os umcos que possnão estes co
nhecimentos .praticos, ninda no caso ,·ertente não 
procederia o ar::;,umcnLo. Sr. ,presidente, s e o pro
Je<:to tratasse a.c exçluir A magistr:~ tura, ~sse 
argumento poderia t.er algum valor ; mns tsto 
não acontece. E m esmo quando o p1·ojecto fosse 
no ponto de e:oc.cluir aos juizes de direito, nllo 
Jieariiio os desembargadores e memb~os do SJ!
pl·euJo tribunal de justiça, os qunes têm ma 1s 
.pratica que ~s juizes de direito '? Ha ni!'da on
tra ruão, c e que actttalm ente os conheeuneut os 
praticos dos juízes de direito não são t.ão elt
tens~s eomo parece, q11asi que se póde dizer que 
poucos t~m ácerca do dircít'J civil, p orque as 
causn9 civeis estão entregues ao~ juizes muni~ 
clpnes. Esse argumento pois não tem procedencia, 
principalmente n respeito do 11ctual projecto. 

Outro argum~nto que . se trou:~c., senh~ret, 
contrn a e~clusao da ma~1stratura, e o sesnmte, 
que .se lê no discurso do nobTe sen l).{lor , que 
gost' de citnr : « Umn lei b oa execubl.~a p or 
quem nKo tem interesse em fazer sobresahtr su.as 
vanta,..ens, póde prodDzir grandes males ; entre
tanto 0Um~ l ei ma pOde ser modificada 1)9. exe
cur.iio a ponto de tornar-se boa na prat.ca. » 

b quo quer o nobre senador dizer é quo se 
os manistra1os íórem excluídos da eamara ve
riamos o eom qno mt\ vontade exeeutariiio ·as leis, 
mas cu, Sl'. presidente, 1•csponderei :to il111Stro 

2'l 
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senador com q11:lSi as mesmas pala':ra$ : - uma 
lei boa executada por quem tem Interesse e~n 
!é.ier sobra~abir suas desvant~gens póJe pl"oduzt.r 
~-:rs.ndes males ; c cst.a l~i boa póde se\" modi
ficada na execução a ponto de. tornar-se m:\ .na 
pratica. Porque tenJo o mag1strado oon1bat•do 
essa lei. c votado contra ella como legtslad<~r, 
não sei se será o mais proprio para <'l>:ecutal-a, 
c fazer sobresabil" suas vantllgens, antes pelo 
eontrario poder!\ querer mos~rar que sua opiniiio 
tra a verd>l.deira.. Nilo e pois um argumento con
tra o · projecto. 
· Sr. presidente, todos reconhecem a r~lta que 
íazem ôs ma"istrados em seus lugJ.res, todos 
conhecem que 

0

íl. administracão da justiça peiora . 
r.~1n a falta de>s~s magistrados, e pois se assi~l 
é, como se póJe sustentar qno a no<sa r.onsh
tuiçâo, no sauia como P., pas:>a vedar que se 
empregu~m os .meios mais proprios pat";l a boa 
adwiu1strar.iio da jllStiça? Portanto, s~nhores, 

·penso que· a respt:ito da utilidade das medidas 
qu.e se. discut~1n niio ha duvida •<lguma ; vamos 
porem ver a sua constitucionalidade·, porque como 
~u. já disse, embora uma medida seja ulil, se 
clla fõr inconstitucional niio se pó :i e votar por 
ella porque a p1·imcira cousa que devemos ía
wr 'é aca'u." a constituição (ap!>aiado~\; porque 
,ó as~im o.> direitos tlO$ cidad,ios bi~ de ser 
mantidos o con:;;crvados. (Apoiaàos.) 

03 chcuJo:;. não ferem a constitui"ão, a dect·c
l'l.ç;lo do; circulas e3tá incluída, como muito bem 
dissen<o alguns nobres deputaJO$, no at·t; 97 da 
constitui~ão que marca o modo pmticn das elei
çlíes. O a1·gumento, talvez unico, de inconstitu
cionalidade de que se tem servido os impugna
dores do "(ll"<Jjccto, versa g,)bt"e a intelligencia das 
po.lavras- eleito~- de provincia.- Mas, S•'. pre
sidente, se a;; palavras -eleitor de p~O\'Íilcia
deve:s,;em ,;er ~ntendidas no "entido litterul em 
([UC as tomào os qu) impugnüo o projecto, lliío 
(!e conf<sSa\' qu~ os eleitores que tém havido 
no Brazil ate hoje nfo s:1o eleitores de proV"incia. 

Pois, senhores, se1·ão no sentiJo !ittwal elei
tores de provinda aquclle5 que recebem "I""Otos 
sCnn~nte dos cidadã:os acti>os de uma p:u·e>chia ·r 
Certamente que não, e pa1·a se considerarem 
d~itore3 de pro.-incia, entendida essa cx.prnssiio 
literahncntQ, necc$sariv seria que fossem eleitos 
pelos cidadãos actiTOS de toda a província ; por
Latlto, as palavras- eleitores de -pl·o,·incia- que 
l'c·m na constituição não que~·em d1zer senilo que 
s1io ~ ;t~s cleito~·es os que de1·em Yot:l.r nos deputa
doa da província; po1·tanLo esses eleitores qu(l niio 
t ;m os votos da massa t•Jtal d.)s cidad!i.,s acti-
1-os da província, e que nem poliiio !el-os, p'->r
'lUe scna absurdo querer-se uma eleição cujas 
liSloS de,·el'iiio conter 2 ou 3,000 nomes, nil:o s1o 
d~itorcs d·~ província no sentido littcrnl das p!l· 
b>;nl5, mas eleitores de provil1cia po1·que sii.o 
"clles o~ que votiio na eleiç:h dos dopn!n.dos quo 
dú a pr01·incia., c se pelo sentido c1uc se quer 
d:J.r :i denominação de elcito1·es de pl'OI·lncia se 
conclue que os deputados de1·c•n ser eleitos pela 
massa. desses eleitores, concluo que este ~entitlo 
tnmb":)m deveria fazer com que a massa. dos ci
daiiios activos de toda. a provincia, embora reu." 
ni<los na$ rcspecti\·as parochins, elegessB a •o
tolidadc dos eleitores da mesma p1·ovincia. (Muito 
l>em.i Se n:'ío deixão de ser eleito1·es de pl"Ovincia, 
apezar de serem escolhidos pelos >ot~utes da pa.
rocllía unicamente, tambem não deixiio de ser 
deputados da provincia e representantes da na
ção os eleitos nos cit·~ulos, c sômente por pat·te 
dos eleitores. 

(Out:em-se apartes.: 
Se os se!lbores dizem que o3 depntallos dei

tos por circolos 11âo são deputaào3 da pro~·inci:l, 
ett tambem .direi, c com mais 1·,,z!W, que. os 

eleHores fci tos c'Jm os uni c ~s v o \os ~:& p:uochÍll 
nii~ $ào eleitores de província. 

U31:> voz;-Ainda nã:o entendi. 
O S1t. E. Fn.u;:çA,-E" (\Orque não (!uer. 
0 Sll. RIBEIRO DE ANDR.'I.DA :-Q verdadeí~ 

cego e o que não quer ver. 
O Sa. ·E. Fn.\!<"Ç.': - A resp~ito do m~do por

que deve :;er (eíta a eleição do;; represe•1tan tes 
da nao;ão e da. província a c~n itituiyáo limitou
se a. estabelecer a eleição indirecta, e d~terminou: 
que os cidadãos aetivos se reunissem nas suas 
parochias paro. a escolha do; eleitoros, e que O!: 
ropreSj3nb\ntes da pro.,.incia fossem eleitos para 
eleitores assim nomeado5 ; mas a constitl!içiio 
deixoll t!ldo o mais á. IQi regulamentar· que ti
vesse de marcar o modo pratico da~·Heleições. A. 
eaiiSt~u.içt\o nfi.o ord~nou que tojos os represen
tant~~ qu3 th·c~se de dat· a provincill fossem 
ete::os pclD. massa dos eleitor~s ; assim como níic:r 
orilenoil., ~ nem poderia fazêl-o sem graves in
convenientes. e mesmo uma absoluta impossibi
lidade, que os eleitores de província fossem eleitos 
pela mllssa total de todos os cidadãos activo:s d" 
p~o~·incia, embora reunidos nas pa.rochias. E nem 
se diga qt\e a dGnominaQào de cldtones de prcr
vincia inllulca .que todos os deputados devem ser 
eleito;; por todos os eleitores, porque esta deno-
minaç>1o não im11lica isso nece;saL-iamente ; esL~ 
denmnin~çiio iud•ea simplesmente qu.e s:i"o cs~es 
os elti"itores que tem de eleger, deste ou <laq uelle 
m"do mais conveniente, os representantes da prQ
vincin. E tanto ê as5im qu~ pdo modo por que 
sfio estes eleitores eleitos clles siil' apenas :filhos 
da parochia, visto como sô votão pam os escolher 
os cidadãos da parochia, e não a massa total 
dos cid,ldãos nctii·Os · de to·~a.s ns parQchias, o 
qa~ seria necess:~rio pwa qu~ pudedse ser-lhes 
applicada no sentid~ 1itterat das palavras a de· 
ntmüaru:;i!o de eleitores de prm·incia. Segue-se 
que se pela denominação "de eleitore3 de provín
cia se dcYe concluir q110 n m~ssa totnl desses 
eleitores dt:!\'C V•Jtat· para n eleiçii.o dos represen
tantes. t:!Sb mesma denominação deveria implica!" 
que e5s·~s eleitores dc,·cm ser eleitos pela m!ls3a 
total dos cidndios uctil·os de bda a provinci11. e 
niio descubro razão plausi>el plrn que dessa dc
n .. millação se queira tirar a conclus:i,) que n.f
mit~•ml, c não se devia t~mbem .concluir que a 
elci!;àO uos eleitores, como tem sido !<.Jíta até aqui, 
n:io p1·oduz eleitores de pro1·in·:ia. :Mas n con
stituio::lo n:i:o pJdi,l q1tcrer o impos~ivol, niio p()
din queL·cr que a eleição do~ eleitOL·es fosse uma· 
verdadtlira burln, c nssim sii.:> eleitores de pt-o
Yinci!l, pcosto quo eom os m1icos ;-otos dos ci
dll(hios dn pnNcbin. Destas primisso.< tiro n illn· 
<;ito que os rcpNsentant~s eleitos pn circulas são 
ttio 1·eprt:!scntant:~s dn nnçno c dn. pro,·incin como 
o~ elci~o1·c~ ereitos pclns pnroehius sito eloit~1·cs 
da pl'O\'incin. Portanto l'espondo, contr3 os· par~· 
cores cl:l.s commissões do senado c del$tll camnra, 
que ndmitlida n ~lekU:o por eireuloJS é a província 
q11c elege os deputtLdos. 
Pnr~cc-me pois q_n~ o arg•.1mcn~o pt·oduzido p11ra 

mostrat t\ iuconstltllcionalidnd~ dos círculos não 
tem Cnn lamanto. O melhor mei~ p~atico que hou
,·er de munler n liberdade do voto, e de garantir 
uma boa escolhn d~ repr~sentante.s da nação 
póde, se1· ndoptado sem olf~nsa da constituição. 

Yejamos agora. as inct•mpatil>ilidadcs, que. tam
bem for~o taxadas de lneon~titlleionacs. Tem-se 
confundido, senhores, o simples cidadão com o 
em~regado publico, e por se ter dado e!:to. con
fttsao é que existem leis que entreg:io os sim
pliccs eida1iios n conselhos de guerra.. Mas emftm 
não tL·atarei agom disto ; a minha qu.estãa é que 
se tem conf11ndido os empregados publico> ellm 
os simpli~s cidlld!ios. e convêm qnc esta con
Íilsão nào continúc, porque aearr~ta c:<>msiga graa-
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des males pnra o · p.úz e paro. a g:nanth dos 
direitos dos c;idadão.;. Os cmpngos publ.iws·são 
crc~os por utilidade publica, e se é wna da; ga
rantiAS ele ci<ladão qoe -Diio h aja lei nenhuma 
senão fundada na utilidade p ublica, estã claro 
qne ua decretação dos empregos deve o l~isla.dor 
estabelecer todas as disposições q.ne forem con
:ae!'t.aneas a ~rnar o emp~ego d~ utilidade pu
bhca. Se a utilidade publ.ca é 11 te:Fa q ue n:io 
- deve deixar de altender quando se· h ·ata dos 
~mpregos. publicas, (egue-se_ que tudQ quanto se 
Julgar cc.nvcniente. para o oom desempenho do 
emprego · niio póde deixar da SP.r facultado pela 
constituitiio, JlOÍs que é um dos direitos garan
tidos pela consLituição que nada se po,;sa de
cretar senilo por utilidade publi~. E seria CulLar 
& utilidade publica se se creasscm empregos ou 
ase clies cor.tinuas:;em a cxis~r s~m as CUlld.içõe::~ l 
indispensa,·eis para seu bom preeochiUH!n~. Ora, 
podel·â o emprego sati$fa2:er á:;~ !l(!ce.;;sidades 
publicas se não fór permittido restringir aos func
d onarios ccL·t cs úil·eiros. qu~ pertencem em toda 
sua. plonitu~e MS simplices cidaditos ? Nil!l é pos
.sivel ; e tanto, que direitos tém sido restririg•dos 

1

1 
~ continnarhõ a s~l-o o.os funccionarios publicos- · 
e sem e.,tus restdcções a existencia do e,mpregad~ 
publico se tornaria noeh·a aos çidodiios, não po· 
dendo eUe sc1· bem desempenhado sem estas con-
dio;ões. · 

Póde-sP, c deve·sc restringir certos direitóS ao 
funccionario, emquanto q ue isso se não póde 
fazer ao simples cidadão. O simples citladli.o póde 
sabír do im(>erio, pode pcrmo.nceer ou de bem ll:e 
aprouver, e o empregado publico póde gozu desse 
direito? Eilo deve permnneccl no Jogar dcsti· 
nado }lara cx.@rcer suas funeçõcs, t~m até uma 
pena, e muitns vc.zes a perda do emprego, quando 
u;;a d_c um direito qu~ só porte~ce. ao simples 
el(ladno, mns que lhe está restrmg•do por uti· 
lidado publico, e como condição do cmvrego. 

Os siroplice:S cidadãos podcm-so ontrega1· a qual
quer industrla , uma "ez quo não se oppouha aos 
cost.umes, á ~e~rança e i;uudc publica , ma:; 
~ certos empregados .Pnblicos é vedado esse di
,·ei to, nem todus ns mdastrias lhes são permit.
t'das, porque se o fossem o emprego não :QO
deria ser bem exercido. Pôde o empregado pubhco 
pernuaoecer onde bem lhe parecer? podo elle 
usar de qualquc:- genero <I e mdustria, cujo uso 
é ganmti<fo t\Os outros cidndil"os? N•lo põ.ie es
tm: no plPno gozo dcsl;es direitos do cidadão 
l!'imples, se eaquecer que ó runceionnio, e que 
portanto certos d1reitos lhe csM1> restringidos, 
por usslrn o exigi1· a utilidade publica. 

O magistrado, por exemplo, púdo entrt'g!lr-3e 
DO commercio '! Aos empregados de certa& l-~par
tiçôes que Um do fiseriliso.r oa direitos do onciio 
$lo p.!rmittldot~ ·certos generoa de indu$tda.? 

E era posstvd, ~r. presidente, qne os cmpl'C 
gos podesaem $Ubsistir se, llll empregado publico, 
uiio se podessem de modo .c.lgum res~rln1<ir cer
tos dirertogj' Ntlo eL·o. isso .oontrario á uti!idndl! 
do emprego 'I Isto é claro e evidente, c todns as 
leis o.ssim o têm determinado, o daqui resulta 
que muita.s \"ozea. paro o bom dosampenho do 
emprego é miste1· o. 1·estric~.iio e até .u. pri\"llÇào 
completa de nm dil·eito d~ que goza em toda a 
su plenitud<l o simples cidadão, o que nesu não 
é liCito nem restringir, e daqui nnsce qua ba 
uma grtinde di!fare::ça entre o simple~ cidndão e 
o empregado publico. E daqui provem 'tambem 
que como fnoccionario publico póle responder 
em tribunaes e.spcciacs comp<~slos p!)r outr;a fórma 
quo não os que devem julgar os f>implicés ci-
dadãos. . 

Pergunto agora, esses dh·citos qm se restrin· 
ge1n aos eropre-pdos pul:.licos nõ:o est.lio incluídos 
no numero daq\lelles que a constituição garante 
nos cido.dão~. e qu<?· n:io podem $en·~stru\gidos 
sem uma. refol·ma da constituio;ão? S~m duvida 

nenbuma : no cmt.lnto ellos têm sid1> bem rqs-'
~ringidos sem essa reform& aos emp•·cga.dos pu· 
blicos, e o deviio se.-. Es5es direi~ por ventura. 
são de menor alcance do que o dlretto de vota-r 
ou de ser ,·otado 1 De certo que niio, e então 
se se p<>dem resttingir esses direitos ao empre
gado publico, a consequencía necessaria é que 
tnmbem póde ser-lhes restringido o direito de 
voto.r e · de ser votado. · 

0 Sn. FIGUElll: \ DE MELLO : - ~SO é utnn the<r 
ria. no"a. · 

O Sn. E. 1-:.RANÇA: - Otl o nobre deputado não 
me attendeu, ou não nu; quer attender. A consti
tuição garanto eertos direitos aos cidadãos, e tudo. 
quanto diz r esp.,ito o.os direitos potit ieos e i»
dividoaes niio pódo ser a lterado senão em virtude 
de uma reforma d :>. constituiçlío. Está .portanto 
nes te ca.so nio só o direito de V'>tar e ser vo
tado, como t.ambem o direito de Jil!rmanecer em 
qualquer luga-c que aprouver ao CJ.dadiio, e o di
r~ito de exercer qualquer indllsL-ria ni\o vedada. 
Ora, o direito de votar c ser voLndo nlto é mrus 
importante do que os ouLros, e o. té pelo contra
rio ~o eu ftJsse a attender á •:onstituiç:io poderia 
tal\·ez d izet· que o direito d c l·otar c se;:- vota1o 
ó considerado ntenos essencial ao cidadão do que 
os outros diYeitos,.porque estes :pertencem fi massa 
total dos cidad.ã.os de todo o 1mperio, emquanto 
qne o dil·ei!o de votar ou de ser voLado pert-!1\CC 
sómente a uma. classe de cidD.dãos, os cidadãos 
!letivos. 

Esses direitos de que fallcii n ão são certamente. 
menos impo•·tantes o n.enos es~eneiaes que o di
reito el~itoral; orn, j 4 mostrei que eriio e!les mui~ 
tas vezes rcstri ngidos, e não podiiio deixo.r de 
ser paro ·o bom desempenho d > certos cm'[lregos. 
pullllcos; segue· se que .se a n·stricc;no em ce rtos 
direitos, nli.o meno3 importanted que o direito de 
votaL·, ·e de ser votado, pode ser ímpostn como 
condiç!lo do emprego, que tnmbem esta r&stricçlio 
se pódo estender uté o direit.J eleitor,,!, que não. 
tem pNtOt;atio;n n~nhuma sobN os outros di
reitos. 

Portanto, Sr. presidente, se fór util pura a
existencla dos empregos publicos c pnnt. a utili-· 
dade geral dos cidadãos que no funccionorio '[lU
blir.o se l·estrinjlio certos dir~itos , á legislatura 
ürdinaria é licito rnzel-o. · 
A~:ora, Sr. pt•esidente, ti-ata rei de ventilar a 

questão se ó util ou· não restringir esses direi· 
tos oos omprcg:i:do5 publícos; é uma questão 
mui di'>ersa ; mas reconhecida a utilidatlo da rcs
u·icciio niio ba impossibilidnde e m decretal·a, 
porque a constituiçáo não o probibe. Se por
t:lnto, Sr. presidente, so demun3trar que para 
n liberclade do l"oto, · que para uma melhor re· 
presentat.ão nacional, qne p nra a boa adminis· 
trução do justi~a, é de absolu ta necessidade que 
certu restricções do direitos que competor:n ao 
llimples cidadão sejiio itnpl)stas aos empregados 
publ icos, a constitui~iio uno veda que el!a seja 
estabelecida, e atê set·ia um absurdo pensar-se 
que, reconhecendo-se que ni'io pedba lin\·er boa 
administração da justiçA sem a rest:rlecão de certos 
direitos 110s ma~istrados, a ·nossa conslitukio, 
tão sabia e prevtdente, se oppuzesso a uma medi· 
du. tão salutar c indispensavel. (Apoiado.) 

(H a um ' apar•u que tt<Zo out:imos.) 
En n no estou tratando - de eiamin<IT se ns io.

ti.mpatibilidades . devem ser sómento para. os
: empregados inclu.ldos no proiecto ; estou tratando 
sim da 9.uestão gernl da constitllcionlllidoee das: 
ineompa tabilidades. Mas, senhores, :l discussão 
nos mo~trarã se é necessario estender mw essa 
medida, ou se não é necessario estendel-a tanto ; 
e se se entender qu~ nos lentes das escolas de 
niedieina, ou das academias juddiCS'!, 'ile ·dewl 
res~riugir o direito de votar e ser votado, po-
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demos sem escru.p11lo al:;:~m d<! ineonsti~uc\ona
lidade votar por es~a 1nedtdll. -P~nso, porem, qu.t 
os· func:eionarics publieos .de q ne S3 oec:upa o 
urojecl.o n ão estio no caso de outros ; elles e>;<!r· 
cem empre"OS pelos qua.es iní\1\em pod~rO<ll.· 
mente no nuimo dos eleitores. Ninguem contes· 
tou especialmente a limitaçao proposta par~ com 
os presidentea de provincia e outl'tlS empregados, 
t)dos Oi argumentos contra o projecto têm con· 
wrgido sob•·e a magistratura. O illustre sanaJor 
o Sr. Ew:ebio do Q11ciroz, tão convencido estava 
•1uaudo ministro que a nusencia dos juizes de di· 
1·eito das suns comarcas produ.zla males 11 admi· 
nistraçfio da justiça, e que a eleiQ:lo de~ses ma· 
gistrados ó uma das causa> priucipaes desta au· 
s~ncia, tão convencido estava c está aiodn hoj e 
desse ma\, que quel· e proe•u·ou. tirar do j11i:t de 
direito até o des~jo de ser depll.to.do (l·i ~ad<l:t), c 
isto porqu e elte entende wuito b em · que a falta 
•los magistrados nos saus lugares peiora muito 
(( administração da justiça. Mas os meios pro
postos pelo no "ore sen:1dor n:io serião tam bem 
offensi\·os da eonst.itttição? .Nih s1rá. uma otr-.n
s:t feita i• nossa co!lst itu\çíio pôr p~as e · emba
l'il~.os á clekito de um magistrado '! · ~e o magis
t râdo, comÕ so diz, tem pleno direito de ser 
''Obdo, clle não póde so!l'rer quebra alg11ma 
nesse direito; dever-sc-ha por ventut·:t e:st:.Lb~ 
lcccl' qn;tlqucr medida, mesmo mais indirectn, 
que >enb~ contrariar um direito que compete ao 
magistrarlo, e deveri elle padecer p >rque usa. do 
1>~11 dh·cito? De certo não; ns medidas prop:3S• 
Las pelo nobre s"nador estiio no mesmo caso que 
a s ou.trn,;, di!l'cririTo sàmente pela. int~nsida1e e 
pela effico.cidad~, mas siio da mesma aat11reza, 
; Apoiac!o.~ . ) Se as propç,stas no projeeto são in· 
onstitucionaes, tambem o são :quelles 9.a.e, no 
cnbn:l!l' do ilh<stra senador, tendem n. tirar até 
o desejo de se r deputado, ].lOrque se não eonse
f!C.en' "S lo fim serão improficnas, e, como ns 
outrns. a ttenta torias dos direicos, que, se p~nsn, 
não podem •er restringidos. P ois então o magis
t rado estando doente, p~r exemplo, n!to perde 
o · tempo do sen exercício, c por ser reprcseotanl~ 
tln naç11o, por ,·ir aqlli exerce!' um cliri!í to politico, 
hn -:le perdcl·o? 

(lla um apal't~. j 

Este argumento d3 posi(io de um lento e da 
de um magistrado niio sei que Yalnr pJssa Jer, 
n iio h o. paridade. algum!l ; quc infi11Emci:t púJo 
• ~•- unt lente ern comparação co~l um magis tra
do~ Mas crnfi.m, se é neccssario para n liber.:! nde 
,lo voto, pa t·a a boa representa.;~1o do pai~, que 
a profi.ss:1<1. do l ente seja incompatível com a 
rlcição de depntndo, votnrei por iss:l. 

o Sll. P .WL!.. c~:mtoo: -Apoiado, t:unb3m eu. 
O Sn. E. F•u.:..ç.~:- Pens.,, St·- presidente,- que 

tenho apresentado razües q11e tem alguma proce
dcneia. (ApoiadO$.) 

O p1·ojecto qtte se discutc snfisfal'ÍL o. todas n~ ne· 
cessidndes publicllS? 

U:u.\ TOZ :-E8ta e que é a qllcstüo. 
O Sn. E. FRÁ.xçA:-A primeira questlio Ó· se 

satisfará completamente a todas as necessidade~ 
do paiz ; a segunda é se, apezat· de n !'io satisfa · 
zcr completamente, niio é sempre melbor do. q\le . 
aq ullio que existe. 
· Entendo, Sr, pre.>idente, qu ~ ha al!l"U.1UilS ooltríH 

~ousas que de'\"erião ser_ contemplaatlS neste p~o
Jeeto; por exemplo, reldttvamente ol. quaUllcaçao. 
Em uma eleição indirec:ta uma boa " Uali1lcação 
inf\ue muito sobre o seu resuhado. Pela lei actulil 
as reclamações são feitas perant'! um conselho 
oomposto do juiz municipal, do presidente d& 
c.1.mara municipal, e do eleitor mais Totado da 
parocltia. Entendo que nisto d!io-se alnnns incon
~·enicntes, porque em certo:; lugares Ô mllniciplo 

ae eompõe de u.ma. só p:>~o;lüa .; o p~ositlente d~ 
camara municip3.l e o e leibr m!lis· \"otnrlo da pll· 
roehi.a são qua >i sempre f~itum da intla.ençia da. 
l'?c<lltdade. e p~r. consegainte na r<lclatD.&!lli:O de· 
ctde esta mesma mtl11eucia. . · 

Eu quizera que est-e conselho · de rcc1Irdi> se 
compu:zesse de.· n~aior numero de pessoas, isto· é , 
dos presidentes de toda~ a; camaras ln111licipa.e$ 
qríe côristit11em os cir~uloa, e tanibetn dos elei
toras mais votad"a de cada parochia. porque 
tuna plu·~chia, p3r examplo, que quiz~SSI!! dar nm 
numero maiDr de pesson~ qnalifica,las, tinha de 
soffrcr a 1hcalisação das o11tras l?a.roehias, e 11; 
poteneia do lngar :lic;l com menor 1Rtl11encla. Nõ3 
sabemos, s:mhores, que CS3e conselho de recurso 
tl!oi muib itnportancin, e portant'J é de. nee~ss\
dnle que 83 r.lsp3etiva.s influencias lo:aes sej·'i~ 
contt·a.balançn-JM, para q1\e uma não t.onte t oda 
a. proponderancia no circulo. 

Tambem, Sr. presidente, seria mais conve
niente _que no. p rojecto se augmenl:tS3e o numero 
dos eleitores. 

Desejava. ignalmente. já que se tr:ttn de u m a 
reforma uarl•lrnelll.ar, que us incompa\ibllidades 
so estenáesscm mais. q ue s J jnl~asse·m incompa
ti\·eis com o cargo de deputa io3 ce~·t?s lagarns 
d e ndtninistrac.ão. 

Uma. outra mcdid:1. que 1ne yl:trece d e muita 
itnpul'tancia, c foi a té cerb p:mto jli lembra:Ja., 
qttando no parécer de. n obre s ;nndor se e>ta.be
lecia qtte os deputailos nio pudessem aceitar 
t it11los .e condecoraçõ!}S, ·descj ara qu~ se e,jt en
dosse aos empregas publicos; aos deputa.~o3 uão 
de"l'ia ser permlUido aceitar empregos pubUccs. 
sen1lo os que lhes parteocem pol.' para e simples 
::111tig llhlade. {.1poiados~ . · 

~las , St•. presidente, s~ o projecto, segundo o 
111eu m~do da e·ntan·d.a>·, niné!a nih satisfMl com· 
plctnmcnte n tudo qu!l.nt~ eu jul&".J qu~ convinha 
satisfll~er, deverei eu ,.atar con~ra. elle, ou r' 
favor ? Niio trepido, hei de yot:tr a ta\·~!' do p\·o
j ecto, pois que melhoro. muito o noss~ syst~ma 
eleitoral. ~Apoiados). 

Sr. Rrçsi:l.ente, ja o paiz está c:msadll e can-
s tllissiolo de ea.mara:; unanimcs. · 

0 SR. FIGUECIU DE M oLLO ;-Nunca 3S llou ~e. 
O Su. E. · Fa~xç.1. : - O paiz jJ. nio póde nil"lís 

tolcr~r que a~ ea.matns nào sej,\o s ua Gs.prass;io 
g~onuna. . · 

Di2-se qne o projacto, eml>or:~. , • .;de que o jniT. 
s eja eleito na suo. comarca, todav-ia não véclfl. 
3~ trocas. Em primeiro lugar ent~ndo q11e ·estas 
troca$ são difficilimas. E!ll honra da· magisL1·a· 
turn. direi que o j11iz, apezar mesmo de receber 
\',>tos na sua. comarca pela sua unic~ posição de 
j ni:l:, to:in\'ia u fa~ com e e r la. dcccncia, cn&q 11111tto 
quo com estas troca3 o juiz de uma camarca não 
tem M m~smas .prorogativas para os eleitores 
de out~·a ~omarca., e então seria nccesSilrlo qu(l 
o juil! Yospectivo, dclxs.ndo as regt·as da !l~ceucin, 
innu.issa para. qile os votos dos eleitores da suo. 
comarca. recahissem. nos juizes d~ <Jntt·tu comat·· 
CD. ~ . Por con3equencia, Sr. presidente, est e pt·o
jeetl sentpra m~lhoTn nlg11ma cousa o estado 
actual, pois qu.e me par~-ce impossiw~l qll~ unt 
jttiz que tenlia -um pouco de honestidade possa 
!.azer t roc:l.S e baldrocus. (Risadas) . · · · 

81·. preádente, o proj~to oue se disc~b, com
quanto pOS.ill ainda receber melhOrameniOS, toda· 
via e um bem, é um grande passo que se d:i. 
p ara que o paiz sejD. bem 1·epresentado. ·(AptJi<zdO$'.) 
E tah·ez mesmo não. !osso muito cónveaiento 
f.u:er reformas inteh·amente radicaes na aetltal 
systema eleitoral; mas, senhores, entre esso de
sejo de taJ<> reforma.r, de fatet' uma reforma. 
completamente radical, e o desejo d a não fazer 
reíonn11 Algnma.. me. pàrece q11e ha algnllla eousa 
que se deve o.doptar. · -

Pela op,nião do uobrc d.:>pnta·lo qu~ .a~:aoou óe 
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fltllar n1a se dé\"l~ fllzet· a tnm()rnltcr..tr;.io: was 
cu de$o}nria que o noLr~ deputado tiv~~~Q tido 
c~:l opÍl1ião qu~nrlo ~c -tratall de l'eformar eea·tns 
leis, quandJ se f~z D. lei de $ de De~embN, 
c•·eando juize~ tempora~ios 1\o pa.$S:> qa~ a con
.;thuição querqueelles sejã<> perpetu·Js. (Apoiado.>'). 
-_Seuho:es, sejamos justos, deixe~nos certas opi

urões exageradas : n:to diz a constituição tão cla
ramente que o jui~ de\·~ ser perpetuo, qu3. os 
tt·il:nwaes sej ,ío compostJ~ de jurados c de j1.1izes 
perpotuos·? Pois' ~ntio pnm que so entrej!árlio 
os causa~ eiveis, ünp3rtantes -como si'>, a juize3 
tcmponu·ios? Eot1·etanh, se o governo propu~esso 
umu. rcfo1·ma des>a lei, como cu ncho que de\·íu. 
pr.:.pôr, c;>s senhor-e~ llaviiio ele grltar• contra sc
tnelllante innovn~a'J,; 
· s~nhore.'<, a conc:usão que sJ pó,io tirar d~ opi

niiio do nobt'e deJ'lltado é que de\"'ernos flc~r no 
shtu quo; na<la de progre;;go, q11n.ndo o. I\05Sn 
t-onstitui~lio é tiio pr<Jgrcssist.."l, q ne até entendeu 
qti~ as necessida1es publica< podião faxJr conhe
cer-- que algllo$ de seus artigo~ merecliio ser r<!
formados, c p~rmittio a su.1 propt·ia teforrna. 
E' pois n.ntí-constíCucíonal aquelle qtte n'io quer 
o progresso. 

1CJ'!<;;i1o-se c'liffeJ"imtes ·ap~l'lej;. 
Sr. p1esid~nte, pnrece-ma quo mostrei que a 

<'lciç:'io pot• ch·culos e as incornpatibilidn:les silo 
Jua; madiclas muitissiuw convenientes, não só 
1)arn llnr<m\ir a lib~•·uade do voto, coxno t &.l\tbcm 
para haver uma m~lhQr rcpresenL:J.~ão pat'lamentar, 
tJ coiljunctamente bJa adminí:>traçiio d~ jastiça. 

Igualmente mo3trei que não havia offensa al
guma a r.onstituiçiio na deerot:>.ç,to <l esLai IUC(li
da.s; e C•JIM cu cnt<ndo qtte a actual lei c!,; 
c_lciçlies uú. lugar :1 que <J p ovo nüo l)DS5& votar 
Iu:remcntc nos seus representantes, julgo que .c\ 
•nrster refo1·mnl·:t. E se aste projecto, mesm·o 
con1 alguns defeitos que tem, meH1ora muit') u 
UHtncim. de se dcger a rcpresent~iio n:~eional 
como fiz ver, hei de vota~ por ellc, o conte~ 
t•.'d•t c qua!quc1· emenda ::;:ue tender· n embaraçar 
a Slla adopção. (Apoiaclas.~ :5elthorcs,- Yamns :potl~O 
a pouco p1·ogredindo ;· <m~eilôo_ que o ·go\·erno, 
defendendo este -- prOJeCto, C$La uo Jlrogresso, c 
po~hnto hei de ap)int·o; e todas us Tezes que 
se Ptl:ZeL' no L"egres .. so hei de eombat.êl-o. (Rüada.r; 
apoiados.) A actuallei de eleições não dá bas
tante gMant'a para Ullla escolha livL·e: o povo 
nao póJc mais soft'ret· imposições do listm de 
designados, c mister ncabar com essas el~içõea:, 
que não re~resentão n vont~de do paill. E' mister 
qtlO n con'stltlliç~o seja uma realid"odc, e r1ão o 
póde ser S<Jm que o povo vote li\•remenLe em 
settS representantes. Voto a favot· do projecto. 
(Lifttito fiem, ~poiad.Qs). 

A discusião fica adiada p~la ·hora. 
O Sn. PnESIDE~·rE rn(l.rea n. o1·Jem d·) <lin c 

kvn.ntn o. sessiio. 

SulllfA.RIO.- Ea:pediente.- Estado sa"ita1·io das 
proPJineias. do no1·le. Diseursos dos S1·s. Jagua

. 1·ii'Je e ministro do imperio.- Ordem do dia. 
. -I1lcompa.til>ilidades e elei~ões por ci1'c~lll$. 
- Disc-ursos dos Srs. preoiiUnle do conselho, 
Siqueira Quei1•o.s, ministl•o da justiça, Figueil·a 
de Mello, Ferraz, Sayllo LobatQ e Cq:-réa 

. à4s N~:~Jes. 

A' hora do.costame fu-se a chamad•l, c achão-se 
presant'f:ll os Sri!.. visconde de BJepelllly, Pauis. 
Ca~iído, Macbudo; Corréa das Neves, coueg() 

I.~;•l, RoclJa., Assi;; R••cii<J, ~;n:a Leiiu, B~lh<ado 
\'icí m UI• Mactos, Luiz :::>o:u~~. ::; eltt•a, Ca.1·r·;io • 
Siqucir:t Qllein•z, M cl!t) 1<'•-~•IC•>, Lh•ramento' 
Horta, 'travasses,· Pinto d~ Cnmpos, Jll~aritie: 
Rego B':l.rro.•; Sallcs, conego Silva, Pau.!a San
tos, _barão de Maroim, Al'aujo Jorge, Paranaguâ, 
Santn•a, Dutm Hocba, Cost;. Machado, Sá.. e Al
bttqucrque, Ribeiro de AndrAda. Pacheco Jo,·dão, 
Barbosa da Cunh11. •rn1nes. P~l·<ür:J. da. Silvu 
Augusto Cbav.;~. Mendes .de Almeida, Rapo~ 
dn Ca.naro, Paes Bal'l'et', Tob:eíra tle .Souza 
L\ti~ Cadol;, Glle;; 8iq11eir<l c Ang.;lo Raml>f'l: 
Compar~cendo d<!poi~ os St·;;. Brn.n:iiio, Bretas, 

Co.sLello Brnnco, Eduardo Frnnça, Ftlrreirn· de 
Azuí:u·, Titárn, Audtó Bastos, l2-avão L\)bato 
Junior, Nabueo, Candido Bor;:es. sãutos e Al
meida, Dernnnles de Gouvêa e Monteiro de Barros 
o Sr. presidente dec!Jra aborta a sess:Io. ' 

9<Jmpn~,•eem depois os Srs. F. Octnviano, Tei
:<~tro. de Macedo, V. Lbboa, Pedreira, ?.{!1!!11.· 
lh1ies Castl-o, Ncbi11s, Jose M:aChias, Bande1m 
de Mello, Sayl'io .Lohuto, F igueira do Mello, Au
llUSto de Olivdra, Ferl':-t•, Cnldre e . Filio·, So
brat, Paranhos, Dor;1ingucs Silva. Pacheco, Brns
q uc, Cll.nsanstio, Azcredo C;)utinb.o, l'a.c~a c 
Thcophilo. · 

Lê -se e app,·o,·a-sc a acta tia se3são m\tcce
t1entc. 

U1n officio do Sr. minisll'O da r,,zendn, rcmet
tendo a consultn dn sec~.ii:9 da f;lzen:ia d) con
selho de estnd'l sobre as lds, decretos c Ngu

·lamentos da pru\"Í!lCi:t do Rio de J.:weim. -A' 
eorrunissi!o da fazenda. 
· Do S1·: deputado Luiz J~>é }'crrein:\ (je A.r.mjo, 
commumcando que por motivos urgeotes retit·:t-se 
para íóra da. côrte. -A' commiss>~o de poderes. 

Um requerime11to de Pod•·o Guilhe1·me Mayer, 
pedindo dispensa na lei pam nat<trnlisar-se · çida
dào llrazileit·o.- A' commissiio de constituir;iio-

Lê-s_F. e npprova.se o sc;ruinte pnr<>cer: 
n O padre Guilhcrinc Pnt<lo Till>ur)· foi provido 

no lagal' d~ profes$Ol' d~ inglct Llo seoünario de 
S. José pela C~l'Ut r~gia de 2,i dú l\Ltio de 1S:l L 

« Permaneceu no exercício des,;c ctnprego nt~ 
!.1 de Julho de 1$31, em que fvi domittitlo do 
mesmo emprego p~r p ort.ana d•J minist~1·io .do!! 
negocias do implll'iO da ulCima data. 

« Em UH8 f' .i de novo non1~ado . pa.m :1 c:tdeirtl 
do inglez. · , . 

« Vendo n•) neto d<l governo imperial que o 
privou do seu lugar uma injustiça c uma \'i!l
laçiio de lei e d6 seus clireitos, o referido pa·lre 
'l'ilb~trv pede a eata camara a r~stHu.içiio do se.u 
ordenÜdo desde o tempo quo decorreu de sna 
demissão ntó novo nomençii[(. 

u A. 1"- commis~>i'io d~ orQamcnto 11!io póde dar 
áce~·ca de scmelnn.nte ptetenç1io tlm · parece~ fun
dado, sem ouvir o go\·crno imperial olcerca dos 
motivos que .nconsel!uh·i!o aq1~ella ('XOner~ãl), 
pol·que ~sses motivos niio constão do a•;iso que 
9 peticionaria ju.LltOl1 por cópia a.. seu requeri
mento, e nem põ.ie a commissão pres•;indir ou 
presuppõr uma violaç.iio de lei e de direitos só
mente pela. o.sseveraçõ.o do intere,;zo.do qu.e coutra. 
clla reclama. 

a Os ~scrupulos da commíssão para não expõr 
desde já o seu jlti:<n :\cerca da materia sujeita á 
sua consideração são tanto mais legítimos q11anto 
considera ella nílo ter $ido o peticionario rein
~adc no seu lngnr, porém pro•·ido ·de no..-o 
po~ acto do goYerno i111perinl de 27 de Fe...-ereiro 
de 18t8. 

« Em ''ista do . expo~to cnteucle n · commissão
que C(IUVélll --pcclir BIJ governO imperial 8S 'in• 
forn1açõed a. qttc alllldio, :que si<J indispensa.veís 
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SESSÃO El'tl 27 llE AGOSTO DE 1855 
1Jilnl a >~precia~ii& yçrd:tdelra dos dir~ito3 do pe
.t.iciQnario. 

«. Pa~u da csmara dos deputados, 23 de Agost<J 
..Je 18!'l3. -Jose A11lonio Sm·aira.- F. Paula 
~nlds.u 

C<lnstando achar-se na sala irnmcuiata o Sr. ba· 
Iiio de Mau~, deputado supplente pela ~rovincía 
<lo Rio Gr!knde do Sul, é Jntrodu:tido, com as 
iot-malidades do L'Stylo, p1·esta juramento e toma 
.aJ~sento. 

O Sn. PnEsmE~TE:- Vai-se solicitar do go. 
"·~r»r:> a designaçiio do dia, hora e lu~r em que 
S. :M. Jmpel'ial se dignará' receber a deputação 
<lcstn cflmnra que t<!m d<l saber o dia; hora e 
lugar da sc~>'iio imJlerial do &ncerr:unen~o Ja 
pr~scnte sessão legislativa. 

ESTADO 5.1.~!TARIO DAS PllJ\"ll\CUS l>O :XORTE 

O s:r. Ja:run.-Ibo: -Sr. presidente, tenho 
mnteria urgente de que oceupar-me, que diz res· 
peito a dí>ersns p ··m•i ncias do impcno, e espe
-cialmente ó.s do 11orte, e eomo se aproxima a 
.:sat.ida. de um vapor para aquelle lado, 1m julg·> 
dc\'er occupar n n~tcnçiio da camara, fazendo um 
1·equerírnento sobre o objecto que pr~sentt)mente 
mais pt·endl' a atten~ii:<> do pniz, qne é n snlu· 
bri~adc p11blicn e por isso ro:;ro s V. Ex. que 
consulte . á cn~n ~;~ me concedi) 11rg~ncin pat·a 
ap1·escntar nm r~qucrimento sobre esse objecto, 
c~pero da generosidade dos ~cus nobt·cs ooHcgns 
me niTo neg-uem essa graro, j,\ pela impo~ümcill. 
(rue ligo n este negocw, já por que, nno costu· 
mnnd<l roubar-llles o precioso tempo, é esta n 
t~rimeira vc2: que reqtteiro uma urgel)cin, e pro
mclto niio abusar por mnito tempo da rwcicnci:t 
da cnmara. 

C m~ultada n cnmnra decide cu1 r,wor <la ur
gcncia. 

o. Sn. J A~tAnTl1E: - s,·. prcsident~. na qundra 
4!m que nos achamos jalgo que li ,nbum objecto 
deve cccupar mnis a. ntten~ão do gave1"n<', c d" 
t(>das os poderes do estado, do qu~ aquelle rrue 
diz re~peito {) salubridade publica do irnperio. 
(.4.1'oiados.) Temos noticias das lnmentaveis sce. 
JMS fJ.Ue tive~·ão lugar na provincin. do Pnl"á, por 
cflusn da ep:rtetma ul~'l!lamente alh appal"ecida, 
., ncnbii.o de chega1' nobc1as de que aqnella mesma 
epidemia, scudo trnnsp~rtada à imp~rtanoo pro· 
vincill da Bahia, está fazendo alli iguacs estra
gos, com geral terror du população ; e parecendo 
que esse estado de causas se estenderão 4s di
yersns províncias do impe\'[o, s~. como j'\ disse, 
os poderes do estado nã!T se tornat·~m sttmrnn
mcotc yigilttntcs e activos em ad~ptllt• com tod,, 
~ solicitude providcncin'l energicas tendentes a 
evitar ([Ue o ftagello devo.st~~.<lor s~ tr~nsmittn ús 
pl·,· . .,.[neíns <~inda não,nffJClad.n$, lltt~ello tanto mais 
pernicioso '}Uanto n nossn população sendo ainda 
llOll<~n. com o dcsfnl'}uc q \JC ngora tem solft·ido 
e tllh·ez tenha ainda d~ soffrer, dart\ lugar niio 
>1Ó n que o progresso c mclhommentos a <JUe 
in.mns ~ttting'ind., fiquem iuteiramente paralysadns, 
com~ t.nmbem ter:'L como ~ns~quencía que a no
tida de sua devastação no Brazil, chegando a 
Europa, .servirá como de trombeta aterradora 
pnm desviar a corrente de qtmlquer emigração 
'lttl! 110r ..-entura tendesse :a Yil" para o imperio, 
:fic:uHlo assim t·ctardmtos n<1ssos projectos ele co· 
lnnisn~.1\<1, da que o pniz deve e,;perat· tantas 
vant·1~ens: parecendo-me, l'epito, qu~ devem·os 
cmp1·~gat ~dos o~; nossos esforços pnra evitar 
tant.'~ nlllle.s, e que me o.nimo tmzet· á ~onside
mo;:~o dt>o cama1·a objectos de '}UC me von oc
cunnr. 

Ju!~''• Sr. presldent.e, de snmma importanc:ia 
.aprcsrntar á c.nmnra. um req~erimento parn · qne 
;Se pc~o. ao governo mforma~oes a t·espeito das 

medidas que têm tomado c se tenciona tomal" 
para evitar que a epidemia do Pari (qualqttet· 
que ella ~Ja, cbolera-morbus, ou evmo os me
dico:s a qu1zerem denominar] se tome gGl"lll en1 
todo o itn perio. Tendo de apresentar um reqne
rimento sobre semelhante objccto, não yosoo 
deb:ar de roga.r ao governo que ~jn o mats so
licito e diligente que lhe fõr possível no emprego 
de todos os meios preventivos ao seu alcance 
taes como o asseio das cidades,. o uso de qua.
rentenns, e Wat·etos bem r~gt\lares; mns fazendo 
el;t~ rogn.tiva, que · aliás tanto .lntGl"e$SO. á pro
''incia por onde tenho a honra. de ser represen
t.ante, C<•mo n toda n commll.t1hM bra:tileira.,.devo 
exprimir o desejo de que o governo s~ja cohc
rent<l nal' medidas adoptadns, afim de que ~nas 
se t->rncm efficazes, e não aconteça aquillo que 
t<lm acontecido, e dA que infelízmente eu foi tes· 
temnnhn, isto é, que as quarentenas fehas comr> 
se pratica. aqui na córtc sE>jiio merns formnlida· 
des, que de nada servem, como ()bser\"ei em 1~ 
dias que tlltimameotc passei no lazareto da Ju
l'Ujubn. 

:le tem-se a1optado o svstema de quarentenas 
para se e,·itar que o ma( que appareceu no P:arâ. 
se tntn,:;mittn n> outra~ províncias, eu, sem ser 
medico e sem nn.da entendet· de medicinn, sou 
bcrn pouco habilitado para avnliar da utilidado 
ou inutilidade de lias; mas na duvida, pare~endo
toe mais seguro adoptR.l·as, j;~ vc a camam 'lliC 
eu, longe de ccnsnrar o uso das quarente11as, 
naa obs~·Hlte alguns medicos sn5tentnrcm que 
cllas nenhum effeito produzem, louvarei sempre 
o go\•erno que lançar n1iio d•!sta medidn; entre
tanto; tend., o~servado que a quarentena da Ju. 
rujuba. não merece est~ nome, porque ella ilii.o 
corta como convém toda a comtnunicaç·ã() entre 
aquelles que Yêm de porto impe~tado e a popu.· 
hlç<)O desta c•irte, niio posso deixar de lam~ntar 
que c.;;sa medida, •JUe aqui foi ndoptnda eom tão 
gmntl~;s despezas, nada miüs sejn. do que t\mC\. 
mot·a formulidade, qne p~rCCQ só ter p:lr fim 
o~ntempol'isar com as exigencias do publi~. S~ 
as q ual'«fi teu as forã.o instituí das co1n o fin1 d ~ 
salvar ns populn~ões de qunlqu~r contngi~ ou 
epidemia, se eHas forâo instituídas para. Cl'it:lt" 
a cotnmunicaçi:o dos vasos e pessoas. qua vem 
dns lugares emp~sto.dos com nqnelles que niio 
estão ... 

{fia um apm·lc,j 

Fallo dos navios c pessoas nclles conduzidllB. 
mas c~·~io qu~. serdudo-mc dn expressrro-nuo-, 
si1·vo-me du um termó usn<h~ ~ul lingung~m ma
rithna (apoiaclos), q a c niio dc\'o por Jsso ser es
trnnho.ao do noure d<.>pntn·lo quo me hvnrott com 
seu nparle. . 

Se us qunrett\mns, r~pito, foriit:1 irstil.ui<la;; 
pnra aquelle IIm de quo ha pane<> fallei, ento.ndo 
ser n~ces<a.rio q11c c!l11~ I!C tornam efJ'cctlvas o 
di)(nns dc$te nome. Falto do.s quarentens;o; qno 
hoje tcm<Js com conhecimento d~ C!IU!lO, por tc1· 
r,bserrndo como se ft\Z a dl\ ~Õl'te, o se as dns 
p1·oviucias siio eo1110 a daqui, digo que niio con
s .. guiníü o fim qlle so desejn, c se convcrt•)m em 
m01'3.Sõ \'ell.nções pnrn os pnssagciros. Verdade e 
que pelas informações que tenho da perfeição o 
boa Qrdem com <J,l\e se faz a quarentena no 1tfA· 
rnn!Jâo, devo conJecturar que nas proviucias este 
serviç<l ó mais betn regn\ado do que na Cllpital 
do i111perio, o que se tonta bem digno de 1·e. 
paro, vislo que daqui, como centro da elvili
$nÇiiD ~ d:\ acçfio do go..-er•lo, é que devia parti r 
o exemplo; entn:tant.o, no contrnric> disto. posso 
asseverar que ne~ta parte o Ma.rallhiio esttl. tnais 
adianU\do c deve dnr lições á córte; am :1!3 qup.. 
rentenns sfto feit~s com toda a. r~gtlluridftde ; o 
lazareto coHocado. em nma praia pnm isso epro
pria.ta, po1· ser bem aceessivel aos botes e 
lanchas, é circumstript.o por um verdadeiro eor§iiQo 
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sauitada qu~ é hldica<l~ po1· uma linha d~ ban
deiras. ha'>endo um lugar determinado anJ<J se 
dcposit'io os objecbs que vem do centro da J)o
pu la~oio par:1 os q uar~nteu~rios, c c.nd e estes po1· 
,;na vez d~posi~ão cm·tas c out~os quacsquer 
objectos qu~ tenhão de sahir para fót·a tio oord1io, 
deJ>OÍ$ de passarem pelo tHocesso da. dcsinflltção, 
dirigido pelo medico do luzareto, o <l "al :;e acha 
ignultnente ue quarentl'na .lom os pnssageiros ai li 
recolhidos, havendo serventes dentro e fóra. ·da 
linha sanitaria. e fu~enllo-se todo o set·viço com 
tal regu\arida<le qu~ ne1n o medico do lazar.-,t.o 
o ninguem que alli cstejn tenha o menor con
tacb com quem tenha tle v0lt~r pa1·a a massa 
J:\ população ; este pr-eceit() é obs~rvad•> com 
tat1te. lJOnt~alidacle qu.e as lanchas e pess •a'i 
que vao a bordo dos 'Vapores vindos do Pari 
para wrneci!L'·lhcs carvã:o, alimentos ou aguada, 
vottiio dalli irremcssivelment.e pam n quarentena. 
Om, qu.ando csto serviço é fdto assim, todos 
1·eeoaheeem a utili..la:le de uma tal medida; mas 
sendo as quar~•ttenas como.:: a da Juruju!:>a, a 
<jual não cOL'ia a communicação com esta cõrt~. 
porqu~ o medico, digno director do lazareto, e 
·03 scr~ente.> dos qu~u·e;1tena1·ios diariamente yt}m 
a esta eidade e cornmuaicão com a população, que 
:vantagem podclll t~r? Enten1o que o governo 
igttora talYez essas causas, e por is5o julzo con
v~nionte ex.pôt· o que cu m.:~tt>O obser\·c•. 

Eu, Sr. prcsidéntc, inf~lízmcnte ao chegar a 
.:.sla cu;de esti~·e privAdo àa. minha liberdade 
H dins, sol.l pret.exto de rnzer qua1·entcnn ; mas 
acredita a camnrll que ea estivesse prlwtdo de 
me. commnuica.r cotn a populavão? E~tlYC privado 
d:~. libcr.hde, pvrquc tinha, assim como 03 mcns 
c<>mpanheiros uma sentinclla 6. vista qu.~ nos 
lJI'<lhibi~ a. snhida, qu~ aliás ermnos iucapnzos 
d~ tentnr. depois do uma p1·ohlbiçiio (apoitu<os;, 
mas tinbamos toda a ~íbenlade parn. mandat· o.< 
súrvcnles du hospital de :::iant:~ I!!ab;:l, q11c fonlo 
poslos 1\ nossa dísposí,ito, a. esta côrte lmscar o 
qne nos l'rn neces5nrio para a ·nossa nlimea· 
tn~iio ... 

O Su. l"'moEm' n:~ 1\f~::z..~:-o : - Qtw <J.IH1.rcn
tea:t ! ... Ql1c qt~arenteninha .... 

O Sn. ,J.\auAmBt>:- Cllegnd.:.s íl c> te pórto foa1os 
intimados por urv Cttnhào que VO!t,ti>Sei11US ptu·a 
:\io.riclt; intim~~ii" que n~s foi feita po~ semr.
lhante mnncim por simples luxil, porque depois 
ae recebidtt ll ordem o comnHmdat.te do vapor 
o ia r~~er YOltar, mas como todo~ .sauem, que 
itinda d~vois de parada a tnachinn, o n:<vio pela 
for~a do impulso que u leva, tnnt•rha aiada Ulll 
p.,ttco ndiante, a fodaleza entendeu qttc ern nc
c~ssnrio faz~r-uos esbarrar com um tiro de canltilo; 

D-eclarado assim incommunicnvel o vapor cu1 
que \'im, me persuadi que todo o contacto com
·uosco fosse cot·tado, e que nqucllcJ q1te por forç:~. 
da uccessldailo fllssem ~t bor<io C.ucr·tlos desem
barcar, tivcssom de ir ju.n~mcnte para a quD.· 
l'entena; m~ assim n1o aconteceu, foi um vapor 
de g uerrn buscar em Maridl. <lS -pn,;sagciros de 
n; c as sullS bagagens, e 1·ecebcndo tudo a seu 
bot·do, éStiromos em eontacto com el'se na1•io ll 
com as p?:>soas que nelle 'Vinbiio, e J?Dl' c;~.snali
da::le perguntando ·eu se cllcs fi.canão tambem 
de quarentena, me rcspoJJdérão: «Nessa niio ca
l! i mos nós! ". 
· J .i se v r., Sr. presidente, qna ue samellllJ.nte 
maneiro. as 1\Utu:entenas aqtli âe nada nos podem 
ser,·il· (apoiado), não passà<l de meàidns de luxo, 
e apenas p~l"3 constar; portllnto reclamo úo 
govet:'no que tome medidas mais convenientes, e 
q_us ellns scjão uniformes em todas.· as provirt
clas, para. que &qllelles que forem a umas e de
pl>is n outras, nao se supponhão em paiz _dHfe
•·ente, .e qu.'l. s~ regule por leis e ordens, qne 
parecem n1io emanar. de um mesmo centro, viGto 

_qtw. em umas s:io o.s quarentenas <lu 10 di.'\S, em 

outra' de 15, o na cô•·ttl final meu~ tl<: 40 dias, 
depois da sahida do ultimo pMt<> empastado r 

Ju~;.:o q~e o governo, tom-nulo esse o!Jjceto nll' 
eon~td~ro.çao que merectl, d~vc recomn1end,u· a 
seus delegados na~ províncias·. que sejão unifor
mes, lJabilit~ndo-os oom ns instrucções c meios 
necessarios, não só· po1· coltcrencia, corno mcsm<l 
p~ra ~~e não haja essa des!gllaldade, que tornão
~~~a.d~s~osas as prov1douems assim desempe-

Te•llto notaJo. Sr. pl·esidtlnt~, qui! as qttnren
tenas sh estabelectd~s com ce1tos privileg\os, tt 

do11 o ~xemplo .. Pass~ndo pela- Bahia, óndo a 
cp,det<l.UJ. do p,\m s~ tmba dosen\·olvjdo, e vendo
eu que a carta de snude que nos foi mand<td~ 
paro. bordo '!'iP.t'" suja, e 1wtan1l0 que o vapm· 
em que e~ vmha f,n·~ despachado no mesmo dia. 
em que fu1 o Vtl.l,lOr 1nglez, e devendo por isso 
presutnir que n JUnta de salubrida•je da Baiii~ 
déss~ carta igual_mente suja .n~ V><por inglez, 
note! Qllfl este.aqut CllBga.nclo f~l nnmeJiatamtlnte 
aJnult1do á hn~ -pratica, ao pa.s~o <Jllo o brnzi
leu·v f~z. qu.arentena. pnrecen-to que havia nisso 
~m prll'tlegw funclado unicamente n(ls prer<Jgl
tavas de q~e eJt.tendem dever g·ou\r mu:tos subtli
tos da Gm-l3t·ct1lnha com a simples declaração 
de o serem, do mesmo modo qtt~ nos tem~os da 
g-randeza do imp~rio romano tulo emmudeeia 
diante elo simples tmunci<~do Ci-ci>' ?"()>wxn!<~ sum. 

~,\o ~aco ao governo a. injustiça de suppor que 
;ssa. rhff•rença de pt•oeeJer para colll o vupor 
mglez e pa~-a çonl o vapor bra~ileiro pwvies»~ 
de neto de!Lberctdo do govcl'no, c antB3 me per
suado que factos dessa ordmu acontecem sem 
sciencia do minist~rio, qu~ tetldo mui1os ne,.odos 
impol'tar.tcs de qtte occupat·-se, nem s"mprc

0 

pód.: 
t,et· t~mpo p.ar,t d,u· att~nçâo n cottSII~ t:io [JC· 
queuas.... · 

O Sn. (.h:~D.t:s n.t: AnEID.~: - Is3o j{t. se C!>-
plicou. . 

O SR. JAaDAR.InJ.: :-:Has o publi~.o, qu~ obson-11 
os factos sem mdngar os molívos porque tü·er<il• 
lugar, e súment~ nttendend" :<o s~u l'esultu:lo, 
póJe YC!r IliSS? Ul!l privil~g.in C;)n~edida ptüo go· 
Ycrno aos nano~ mglazcs; ·o como ti!nhv todv o 
interesse no crcdllo do govel'llO d-• men fUÍ7., 
julgo fazer-Ih~ SCITiço COIJJ a CX(lOSiç~.O d<J fact<.• 
para qtt~ se c1••te s<u\ r~produe·~•io. 

N\tQ v~jo cxptica~i'io müttral pul',t isto. ("tpoi•t
clos.) O mpor ing-lcz foi despachn.<lo JH\ Dnhin nt> 
mesmo di:t qne o Imverad01·, o se sa'iii) pl'imeirr• 
é porque todas liS no~s11s cousns s:lo ns~im: o 
.,..apor llrazileiro cht!~Ott primeiro ú Br~hi.a, mas 
entnmuo p~la manh•t este,-~ nt!l qunsi ú noite, 
sem que viesse um bow n. uonlo no mc•los rc
eeb~l· a corl·cspondcncin, o Clll•!unnto o vapor 
imlzileiro tínl1n nccc$sidado dQ ~11.1'\'ÜO c n:;:un si• 
uo dia 5<.;~\linte foi s~r\•ido : pnrccill quo csta\'iic> 
tudos os unrcos occnpa-:los "'l)tn >~~t·vir o ''nllor 
ingtez, em lcnw-lhe ct\T\'ilo, o cstn. prcfet'encfa 
o habiliton a snhir primeiru qno Q vnpor brnr.i· 
leh·o que demais foi retat·dado Jl~lnimpr~vídcncin 
d11.s medidas das quarent.mas daquolln. prul'incia. 

Não quer.:> Í!l?.cr com isLo uma acctlsAção· ao 
presidente da Bahia, que é um distincto cidadão; 
mas tendo·se estabelecido na B~l1ia. o lazareto em 
um lu~ar innccessivel, e sendo os passageiros. 
rccebiao.> em nm boto j/L qllSsi :i. noite do se
gundo dia, dil'igirS.o-se elles parn o luga;r .do 
Inz::u·eto, mM n:io lhes sendo possível desem
barcar por causo. do grande mar; e por ser a 
costa g.tnmocida do rochedos, o pa_trão da lancha 
quiz desembttrcal-os em uma praía vizinha, mas 
de tet·ra lhes foi lnLimado que se acaso atracas
sem se ll!es faria fogo, por eUj() motivo foriio ()S 
passageiros obrigados a voltllr para bordo, e 
!ieste modo o ''apor ficou. impedido de sahir. 

O que uu digo a rcsf.eito da mã escolha de 
lugàre3 para lnzaretos re.ati VaUiente à Bahi-a, dig.-. 
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tambcm rclativ~mento á cõrte. Mandárão-nos 
pal"o. Maricá, ilhs inhospittl cuja~ praias quando 
l'einilo certos vent.,s, sao · inneces,.ivcis aos na
Tios; chegamos nlli <:Gm gran<to tL•balho, o CO!f~ 
<litlleuldnde pôde fundear o vapor; mas no du~ 
.t;eguinte. p~ssando-me par-01 o ,·apor de. ~erra, 
fui depo1s 1nfurmado que a grande a~<ta'iao do 
mar torNU o vatJor a levantar ferro e n· Ta· 
nando por abi além, com um g1·ande numel'O de 
.:Scravos e recrutas, mais de 100 pessoas, ~em 
jã baver n bordo cem qne nlim<Jntal-ns. Eu vi 
p<lr essfl occrtsii\o, com dór de meu coração, !lo 
:sah\1· do va~r Impcrado1· , que seu digno com
mandante, aJiligindo·sc por se aeha1· desp1·ovido 
~e viveres pam tanta gente, indagasse ílo seu 
dispenseíro quaes os alimentos que havião a 
bord~. e tivesse em resposta QliC nada mais r€s
tll\'n do que f~ij:lo e farinha para sustentar a 
«nW e tAntos l1omens, expcstos t'l cbnv:~ e no 
$01, e a1gun~. quasi nús, se aehavão ameaçados 
de :peste, sobre 111do porque entre os re~rutas 
j& btwia um atacado do bexigas, o qual me in· 
formão que afinal morreu a bordo, sem duvida 
Tictimn Ja Cnlta do r.:cursos com que yudesse alli 
se1· socconido; nas pessimas condiÇoes em qne 
se achál'ÜO tanto~ infelizes, só a Providencia Di
Tina pôde ter obstado que entre e!l('~; se desen
'l.'o!vessc algum mnl pcstilencial, duro.nto tantos 
dins de quarentena sem jíun•1ÍS dcscrnbnrcarem, 
senão no termo della ! 

E11, t)ois, sem querer nccnsar os membros do 
lnil!istel'io, ín~o estas ,-e1l~xões shn !)lesrnent•! para 
que s~ pa<' Yentnrn cotas cousns t<~m acontecido 
indr.JMndentemeilte dn sua Y•mtndc, eHe empregue 
:as dilíg('ncíos necessal"ias para CJtlC se n;ío 1·c· 
p1·oduzao. As prwinoias que não est,"io affcctadas 
cspcri\o soccnrro; do governo pnt'à prevenir o mal, 
e as que jt\ estão accommctLiths . os esperão 
igunhnéntc para combatel-o. 

O Sn. :àfl!>lST r: o DO I:I1I'l·:mo :-0,; socconos não 
têm faltado. 

O Sn. J.,GUAmnE:- Acredito n~s bnas inten
ções d·1 nob1·e ministro; mas l~mbro-llic o ues
concerto c desi~uald~dc que ~em ha>ido nns me· 
didas que se tem tomado, pnrn que S. Ex. I) 

seus co!lcgns do ministcrio tomem as ncccs;orias 
provid~ncias. 

Outm consideração (levo o!T~rocm• á cas!l ncst:l 
occasiiio, e . ó quo se o go\·erno jtllga que di vc"'a" 
pl"OI"indas cst.iio cmpcstndas, deve pnf o.-a ser 
muiLo modcr:\uo na e:dgencia de fecrutos, isto é, 
deve ordennr que cesse li ramessn dos n1esmos 
<!mqnanto 1·~inal' a opidemi:~. porquanto, sendo a 
maior parte delle,; de inlim:1. eondi~'1o, e tendo 
de vir para o. cõrt< lançauo~ sob1·o o convez dos 
~np01';,s, m\\itas \'ezcs sem 11m ~np >to. para se 
rcsguardarent da agua <lo mar c dos· ngor~s do 
tempo, e podemlo. uestns con<li~õcs n1nis Jacil· 
meuto ser nccommeLtidos cta rpillcmin, ê dcshn · 
manidadc nrrancnl-os do lnt· rfo111cstko para ex· 
pel-o; ti peste e !• mol'te! 

Ull SR. Dr~DTUY.I: - Assim conlo os escravos. 

O SR • .l\[J)O;Isrno DO lm•Enro: -A l'Cspeib dos 
rect·utas jú. se deriio pt·cv•dencias. 

O Sn. JAc:;oA.nrnE' - Tllmbem n1io posso deixar 
de cba,nal· a otteuçiio do gov~rno n respeito dos 
officiaes do exercito que e$tiío hoje em continuo. 
movimento de umas provinch1s para ~s outras, 
sendo transportados nos '~pores que vêm das 
provineias accommettidos ela epidemi~, em cuja 
hl•pothese, visto que niio hn maior nece~sidade 
desse·movimento pi>L' llilS acharmos em pa~, ·eu 
entendo que o gov~1-nn de\fe evitar ess:. coustante 
evolução entro os miliLares, emquanto durar a 
.quadra epidemicn, n~<) só por'lnc julgo deshumn· 
nidndc obrignr o:> officiaes do exereit(), muitas 
vezes juntamc.\l(! ~om suas famílias, n cmbal·cnr 

em VRpores, que se presumem empestados, comó 
porque podendo algum desses servidores do es
t~do ser vídimn da P.pi~emin em. alguma de~sas 
1"I~ens, . a. que sem maior urgen~1a o governo o
obriga. e JUSto que o governo ev1te to odioso que 
dllhi lbe resultaria, adinndo pn.ra melhor quadra 
eHm cont•·ntlançu militar que agom so P.stô. opc
~·ando: ~u fui 1m pouco tes~emunhr. de qannt~ 
c o.tflactl v a a. sorte desses offici:1es por causa da. 
epidemi:t reinante. Em Pernambuco, por e:cem
p!G, diversos officiaes. _tiver.'io oL·dom para em
bArcar com suas fa.mah11.s no vapor cm·que '·in"t 
do norte, mas estando o vapor fnndeado rnuit<> 
louge do porto, em razão da quarentena, niio 
foi possível a barcaç:t. 'lu<l os conduzia at~·acar, 
por ter sido n. bnrcnçn. 1 mpellidn por ventos con
tratios para o ln.<lo de Olinda, ~m cujn direcçiio 
observou-se de bordo do -rapor que n bnrcnca se 
desnrvorou e desappareeeu, sem quo, sté ao mo
mento da nossn. pnrtidn, se soubesse se esses 
officiaes tinhào juntamente Cúffi snas familias 
s~do viethnns do rn'\o toml?o, ou qual n sorte 
qn~ tlnhilo tido. Outros offic1acs que víerão para 
bordo em um csc:ller, deixando sna bagagem n& 
barcaçn, do que tenho faUado, th•erão do ticat· 
em Maceió por este motivo para seguirem ao 
sen d~stino na primeirn opportttniJt~de: dív€rsos 
outros officiaes, vindos até e~to. côrtc pot· eba· 
m!l,los do governo, foTiio postos juntamente com
migo no Jaza1·eto da JurUJllb:t, e como durante 
t1do csto ·tempo não estão em sen•iço· nctiv(). 
ficüo privados de Sitas gratificações e etapr, no 
pa;so que t'eduzidos no seu sim pies solde) fo1·ão 
obdgndos, com os poucos ;oecursos de que tlispoern, 
a sus~:><l-t:n·em-se á Sttn custa. 

Po:?( o governo não devia prevenir tudo isto
nesta ·~.!:mdm? Creio que sim, c 5/l elle ju!gavn. 
inJis~ensavel que clles viessem :\. côrte nesta. 
oc~astful , devia f<lrnccet·-thcs meios p:u·n a suo. 
sustentac;ilo, o ni\ol ab;tnolonnl-os no .lazm·<!to com 
nm peque o o solllo p:ua sustmltat·ccri•$C a si c a 
suas familias. 

S5o estas as consiJeracue.~ que off"t!rcç~· tt cM'l. 
parn fundnmcntat· o l'cque1·imento que vou ter 
a l1anr.~ do ler, espea ando que o gov~rno de as 
inrormaçõ;;s necessarins pnrn esclarecimento <:l 
tranquillidnuc das pro\· incias c. d<! todos nquolles 
<[UC L"~COiii:O a invnsi\() dt:. pe~t~ que infelizmeoto 
j•í g,·nsso. 1co Po.rá e na Bnhi~>. [Lê v •·cqueri· 
me>Jto,) 

Esta 11Himn pnrtc do mcm rr.qtterimcmto dix 
rcspcíto ospccinlll1cntc no qtt<J se tem pnssado nn 
cc)rtc; se n cpidcmin j:', exisw nesta cnpitnl, 
como dizem algtlns mectico8, ns qunrent.:lnns sil•, 
incfficnzes, por(JilO o mal ja\ cstnn<lo impl'<'gnnt!o 
na atmosphera que nos circutllln, tem em si n 
nec~s.<tu·ia ÍOI'CA. pnt-n gcnninlll' por si m~Hmo. 
s~1n que d<l modo o.lgtlt'll o contncto dos passll
g!'iros vinuos do outros pJntol nr.commctthlos 
posM inlluil· pn'!'n sr.u pl'ogresso. Tt><los os <hns. 
se l<l nns nottciM do obitos publicadns nos jor~ 
nile~ o nomQ de imlividuos falleci•los da epidemin. 
t·cinantc, <p~o se diz ser a. mesrna do Par~. ~ 
neste ca;;o estando o mnl n \ terr11, clevo3 o JlD · 
·\·eroo t~mnt proviclen~ins para combatel-o, parn. 
extin~ui!-o, mo.s j;\ niio pt·ecisa de mejos pro
'fcntivo~ o portanto dcvcm ccss1n· as quaren
tenas, <i•tc sã • um grn.ndo ve:tamc para o com
mercio, no pasw que JÚ. nadn nprovmtão. (A.poit'-
dos) ·· 

Venl á mesa, ê líc:lo e .;ntl'a ell\ uiscussãc ~ 
seguinte t·equerimento : 
· n Requeiro que sesc.licite do governo ínformaçõe~ 
{l.cerca do csUldo Sllllítario das diversas PD--:!11-
cins do iropcrio, bem <:amo qnacs as provid~néias. 
adoptadas p:wn evitnl' que n epidemia rdnantJ 
no Pn~it invn•l.l ns demais provineias; q<Utes os 
pontos flUe jà se achÜ•l aecammdtidos, e qunes. 
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os meios com que liC tem soccorriJo as popula· 
ções at.&cadas. 

« P~ da camarn dos deputados, 21 de Agosto 
de 18:i5. - Jo.gua•·ioe. n 

o Sr. P<>dro1ra. (mínist,·o do imperio): -
~r. presidente, procurar<li Mr muito breve dando 
desde j ã. ao nobre deputado pela província do 
~eará as informa,.;ões que peàc em seu reque· 
rnnentQ. 
·O primeiro quesito que faz. o nobre deputado 

ti qual o e~tàdo sanita rio das diversas províncias 
do imperio. Informarei ao hom·ado membro que 
além do Pará, cuja histoda sanitaria se acba no 
domínio public<> e é bem conhecida da eamara 
dO$ Srs. d<•putüdos, a epidemia que devastDu 
differentes pontos daquel!a p1·ovinci>< estendeu-se 
á Yilla BeiJa da Impe1·atriz, e a outros lujlilres da 
do Amazonas, apresentando comtudo ate ás ul· 
timas datas o mais benigno earacter. 

Semelhante enf~rmidade in'l:'adio tnmbem a pro
vinda da Babi11, tendo começado na povoação do 
Rio Vcrmelbo, passando 4 cidade da Cachoeira, 
onde fez immomsos estragos, e donde il·radiou-se 
por qunsi todo o 1·ecuncavo com maio r ou. menor 
intenside.de. 

E' sa1isfactorio o estado sanitario das outras 
)lrovinclas, nã'l se havendo manifestado s epi
demia em nenhuma dellas até á .época a que 
chegiio as noticias 1·ecebidas. Nas Alagõas é ve>
dade que tnm em uma de suas vi!tas 1·einado 
febres de múo caracter, que deriio, como devião 
dar, cuidado á administração provincial, e que 
a obrigãrJo a tomar algllUHls 1nedidas tendentes 
a soccorrer a população, e a diminui!· seus sof· 
frimentos, mas essas febt-es já alli, segundo me 
consta, 1~m apparecido em outras quadras, .e a 
enfermidnde nada tem de commum com a epidc. 
mia r$innnto no Pará, e que já ia declinando, 
e que o ta faz seus es~rngos ·na provincia da 
Ballia. 

O ~cgundo quesito do requerimento do nobte 
<leputndo t•efete·se á.s medidas empregadas pelo 
goveruo eom o flm de evitar que o mal ep1de· 
mico se estenda por outras provincias. 

Inrorma1·d no noiwe deputado, segundl) eill outras 
o<:~asiüoa t~nho dcolaN~ao nesta augusta cama r a, 
j\1 o go,·erno central tomou de aTJte-mão as Pl'O• 
''idend•l8 que lhe era llossivel tom~r. \Apoiados.) 
Desde Oulubro do anno ~assado foriio antol·ísa
dos os pr~sidentcs, nuo &o para empregarem nas 
rcapectívlls p1·ovincias as tncdidas de prevenção 
que a sci~ncia acunselba o quo são de uso em 
out1·os p~~oites, c qu~ devetn concorror para obviar 
a inlroofnoção do germen opidemico o o seu desen
volviment.o, eumo tambem \lal'a soecor•·ar a po
pulaçilo o mino1·ar a inteltsldade do me.l se nilo 
pu<Sor sor e'•illldo. (Apoiados.) 

O SR. JAr.u.tlnliE:- Mas ao menos que hnja 
11nitorml~•do 'luanto ás q11aranteMs. 

0 SR. CANDIDO BOR1Eil :-Nilo póde haver essa 
uniformid11.do .~<·mo o Sr. deputado doseja, 

O Sll··P~ru:Mí.t··:-A respeito mesmo das qn•· 
renten!llJ,-. ~f governo deu aos seus delegados nas 
pr()Tincias instx:ucções .tão llD.iformes quanto era 
possivel qne o· fossem nesta materia; marcou o 

·'pi:ázo que deviã:á··'dUT&r, ·conforme differe::~tes 
' hypotbeses figm-adas nas mesmas instrucçõcs. 

0 SR. PAUC.A. <JANDtDO E OUTROS S&s. DEPUTA· 
DOS; - ApoiadÓ. 

O Ss. PEDRElRA :-E aqui repetirei o que po1· 
vezes tambam tenho dito. e é que nessas instruc· 
ções, nas providencias el':pedidas a ·esté respeito 
o gov-erno não se deixou levar por si só e por 
S!UlS in!lpira~ões. Ouvio, coma era. de seu dever, 
e a prude11eia acon$(llbava,. os pareceres dos 1ne· 
dicos e dns pessoas COtn}?etentes. (Apoiad<»'.) 

Assim procedendo, o n:nnisl.crio fez o que í~em 
TOl40 4. 

todns os governos illustrados, que em materia 
desta ordem ouvem sempre e consult::io lis pes· 
soas que por sua profissão e estudos especiaes 
estão mais no caso de aconselhal·os. (Apoiados.; 

Obse1·ve o nobre deputado que mesmo. em Paris, 
onde a prefeitura exe1·ce e exerceu espeeiahnenteo 
na primeirà. invasão do cholera-mol'bus, em 1831 
e 18;}2, tlml.as attrlbuições, jámais tem ella dei-
1.:ado de consultar os conselhos de salubridade c 
ás pessoas competentes por seus estudos. mec:li
cos. (Apoiados.) 

Devo agora, Sr. presidente, 'dizei alguma cous.a 
em 1·esposta no dtscurso com que o nobt·e depu· 
tado fundnm~>ntou o seu reque1·imento. Sinto porem 
vivamente não ter tido o praz<:~r do assi~tir a 
todo esse dil>curso. Limitar-me-hei pois ao qu<: 
pude colher do q_uo ouvi e do que me confinnou 
o meu nobre am.tp:o deputado pela província do 
Riu de Janeiro. Desculpe-me em todo o caso, o 
honrado membro pela p1·ovincia do Ceará se e11 
dei11:a1· de tocar em alfíum ponLo important.;, ou 
tenha a bondade de mo indicar. P:l.l·eceu-me quo~ 
o nobre deputado condemnava os lazaretos col· 
locad0s em ilhas ou lugares separados das l)O· 
voações c dos recuraos que podem provir destas. 
Sendo assim, esqueceu-se o honràdo membro que 
logo dep~is teria de censurar o govemo pot·qu& 
não evita'l"a que houvesse contacto, que llou.
ves.;e communicaçõe;; com estes lazaretos (Apoia· 
dos.) . 

Em vez p01·ém de achar procodoute o que o 
nobre deputado diese ~ t'CS]1eito da co\locação 
dvs laza1·etos, eu lamento, St'. !Jl'esidante, . qu<> 
nes~e pol'to, e que em todos os portos do impe
rio niio hajão Ilhas, nem lugares inteiramente 
separados da população, que reunao outms con· 
dições exigidas para nelles se estabelecerem os 
laz:uetos. (Apoiados.) 

E ,·eja bem o nobre deputado que se condemu:~. 
po1· sua p~sição um pouco dis~ante, um ta.nt'l 
separada do po,•oado, os lugares que actualmente 
servem de lazareLos, mas se ao 1n~~mo tempo 
censura que ni'io se obste as communicações.com 
outras pessoas, não põde conciHar as duas cousas, 
porque sendo, como tem sido, ditficit impedir taes 
corn,nunieaçõe3, npeznr de todos os esforços dü 
go,·erno, inclusi\"C o estabelecimento de gtmrdas 
e de sentinellas, como seria possívd cmbamçal:as 
mn muito mais larga escala se os laza1·ctm; fos· 
sem collocndos dêntro ou ainda nHtis proximos 
das po,•oaçiJcs? ' Apoiados.) 

Senhores, ou nito hesitei jú. em outras occn
siõ~s etn confessar que, r.om etreito, no princi
pio o set·viço das qua1·entenas e dos lazaretvs 
de observnçito solfrêrão alguma contratiednde 
em Sllt!. cxeeu~ão. Mos o nob1•e deputado de\·e 
attcnder que taes contt·a.iedadcs farão em grandu · 
ptlrte devidas ás diffieuldades que, nõ_o s<. ent1:c 
nós, onde ~crtns mctlidas se cxccut.m.-~:~o. pela. pt'l· 
meh·a vez, mas em quas1 todos os p!Uzea, este 
objecto ~1! erece em sua realisação protica, sobre
tutlo nos primeirail tempos. 

Reeorde-se o nobre deputado que mesmo eJn 
Pa1·is, ·na epocs. n qua já mD mferi, as aut~rl
dndes superiores th·eriio de lutar com mmtos 
cmbll\'1190$; entretanto á testa do ~e~viço s~ achava 
um homem da capacidade e da act.\·!dade_mcnnsn· 
v~l do Sr. Gisquet, e J!C tratava da cxecuça? d~ pro
vhlencias de ante-mao tomadas, e 1_1ue ~e imht.o co· 
mec~do a dispõr e a emp1·egat· quas1 ~m a.nno .antes 
(AJ>Oiados.) Accresceque algnns dos mconvementes 
apontadas pelo nobre deputado niio pndem por 
íórmn al:;:nmaserimputados ao govórno. Como qu.~l' 
o nobre deputado, par ex.cmplo, que o govern~ seJa 
-responsavel pelos tempo1-aes que se .1evantao re· 
pentinamente e im{1edem que os nav•os ancorem 
nos pontos d<'lsignàdos para as quarentenas •. ou 
nos lugares em que se aciJão os laza1·etos? (A110ia
dos.' Cot\10 quer·O 11obre tlcputado que o governo 
t•csp;,nda pelo f11eto que citou de correrem algum 

30 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 10:05 + Página 6 de 22 

SESS10 EM 27 DE AGOSTO DE 1855 
t·h;co em P..:ruambuco os olliciaes Otl pas~ageiros 
que tinhão de embarcar no lugar em que esta,-a 

·O yapor a <Itl<: ~e nferio, porqae nes;;a occasi~o 
... mnr est;lVa muito ;~gitndo? v~l)Oindos.) Como 
-quer o nobre depl\tado que se acoime o goveruo 
J-Ol'QUC O ,-a[>JT que foi manol!tdü p~ra as ilhas 
dê ~Inricli nfio põde aUi fundenr, porqtw houve 
um forte temponl? (Apoiado~.) ~ão easos de 
f,lrç'' mllior, a re<peito dos <J.Uaes não tem nem 
}lÕd<! t••t• () go.,et•n<> a menor culp~- (A~tnados.) 

!'\:lo pro,;egtürei, Sr. prcsüte11te, sem mrorma~ 
:t V. Ex., ao uobre deputada e á. casa, que mtlitl>s 
oios incon\'o!nientes que se nnt:i.rão na execução 
ti.llll> prilneir.as ordens t·clar,tva.s A.n ser\·j~o sani
tado j :1. estii'J ,.,,.Mvld{)S. O nobre deputado tem 
(.'Ul si Jn~~:itno o ..::xcrnplo ; apez.ar das l'eCdllntetl· 
.1:~-çü~s ú" g ;H:nto>, " do zeln do :)r. tJresidentc 
Ja comuüss;tO slln<Ltría, os passttg~h·os do uorte, 
'.luc forào:> os primeiros a soff•·et· a_ <iltat·enLetta 
, e ullser...-ação, passárão PQr alg-uns 1ucommodos 
., lat.;\rãu com a\ilUtllns tliffi.culda<.les que o nob~ 
•lepllt<><lo '-' s.-ltS companh~iros ,le quarentfma n:'io 
,.-xpel"imcnt•h·ãv. -:ApoiadO~- ) 

Appello me•mo para o t~steruunbo do nol.Jre 
,l~putado, a qu~•n, apenas t-tve v prazer de en
··ontrnr nesta cnsa, t!irigi-nte e pedi o f .• vor de 
i•.il>nn><r-me como t,inha pa.>sado na qnarentena 
Je ol!ser,·a~ão, e se alguma c<Ju:>~ lhe ünha fal· 
t<\Jo. O holll·ado J~putaJo ha de por certo lem
brar-s~ que me dí>>e que havi9. st,lo mni bem 
tratado. 

O S~:. JA<;t:.\.RW~C :-E" verJo.de , nii:o tenho de 
otue me queixur, fui mui bem tratado pelo digna 
,\~edico que está ã_ testã do e,;tabel~cim_ento ; 
ma~ et·a prect;;o el'ttar-sc as commumcaçues ... 

O SEt. P.EnnEIR.\ :- Taes c~mmunicacõe3 s''io 
11m mal que eu condémuo ; mas t!Sbío dadas as 
pro'>'ido:nci>\S para q<te se &\'it~m inteit-amente ... 
Qnan~o ao estado s~nítnrio da côr~~, de que 

•J n obre tlcputa·io tambem ra1lou, diz~nd•> que 
,-isto rdnar aqui já '' e-pM~mia, s:'ío inteira
mente inuteis todas e~sas medid:\s preventi
vas que s e estão empregando no porto, c que 
julg:a um ,-exame inutil, cump•·e-tne inro,·mar ao 
nollr~ deputado e ~·> vai~ qtte. mercê de Deo"!', 
,ünda niio temos no Rio de J"neiro o <ltte no 
rigot· ull s~ieneia se chama. u.ma epidemia. (Apoia
do.< ) 

Os facto t< que têm 11ppa.r.ocido, utn ou outro 
o:;1Sn ele cert a enfermi,\ade que se póde confun· 
cUr com u. que telll reinado epitlemkalllente no 
Purit " Ult l3nhio., n'lo pa.;s:Iv por ora de casos 
~pomtlicos gue aiuda uão puo.l~m constituir un1a. 
c·vido:miu.. E possível lJUe taes casos s~ repro
.iuziw, ~" "ugtuc!lt~tn ~ (otuo!<ll o inct·emento " o 
c:u-ncte~· epich:lnko; c c por isso mesmo que ha essa 
pv~~iLiliJao.lo::, qau v ~G\'~•·11o w\o Jc\·c dc.rmir " 
.ttlLC~ l~lll .LL Obt"igaçtlO de I:OIItÍUHUl" ll emvregat• 
t ... lns us 1uoíos .._ seu alct\11<>: jJaru ~,·itar '-llle 
dLt ,;, tro tué pur U<ua triste t·~alidaue. !A.po:iu· 
,!M.) E uOil'tliO ao twlirt~ depulrttloJ quo emqlta .. t <.J 
'JS houhJJ~,s, da sci~nd~ R quem o go\·el"'no cun .. 
.;ult:J. " que lbe lll"t·o~ce•u contl:m.;a enteuJ..,retn 
<tUe ainda. uiio.; t~rnpo dé dur o govern.l d e m'1o a 
..:~t·ta~ mE>dida.s de pre~eu"ào no uos.sn porto, eu 
uão tomnrci sobre meus homl.Jros '' !"!<Spvnsabi· 
!idade Je !iÓ por mim àispensal·as. (Apoiados.) 

'Sfto tomr~rei, Sr . president~, h! responsabili
•iade, não pelo ree~il> simples menU! do compromet
time•Jto individual, mas potque n~o quero que a. 
facilidn !es do go.,ct·no, ou ao seu somno uo nteio 
Jo perigo, se· sacrifi<.~uc a sorte da população, ou 
"e atLribuão seus males. (.4.pMa.dos.) 

R-esta-me, Sr. presiden~e. recti6.car um facto 
em que tocou o nobre deputado, e a respeito do 
·~uai ha eng&tlO nas htforma.ções que o.l.,rão ao 
tl<lbre deputado. Refiro-o1e a tet·-se a.Jmittido á 
1in·e pratiea o ' ' apor inglez proçedentõ de Sou
rhampton que tocott na Bahia ao mesmo ttmp<J 

que s;, pUZ em quareuteni\, u pay_ueto chegado 
do norte. O primeiro engano <.lo nob1·e deputad<• 
prowóm d,, suppõr quo; o vapor ingle.z trous.e earta 
suja do porto da Bahia, o qu.e não é e~acto se
ll'undo rtti informado. E;se vnpo1· tiuha a su.a carta. 
limpa, e só d epois de recebtd"s as cat·tils, uoti
da.s e jorna•;s, que por ~lle vierão da Btlhia, foi 
que soube que a molestia que reitlll\';t no Riu 
Verm<>lh<J, c que até então se suppuuha no Ric. 
ue Janeiro serem febre,; semelhantes a outras 
·communs naquelle lugar, era o mesmo tn'll qu~ 
tio grand~ numero lfe vidas havia ceifado no 
Pllrá. Accresce qu.e o vapor ingléz não era, como o 
paquete brazileiro, procedentE- da prnvincin. do 
P11.râ, atl) entull o fóeo e<lnhecidn uesta cõrte do 
tal epidemia, e portanto o pt-ov.,dor de saudr• 
r'"' a este e não áquelle de quarentena. 

Assim ·explicado o~ facto, vê o nobr"" deputado, 
"'' a carnara que nno ha " menor fttndn.m~nto 
para dizer-se, oomo o nobre depntadn nos affir· 
mou que se dizia, que hott\'P. cont~mplaçõo inde
vi<l;< com o "llPOt mglez, e· que se lbe deu um 
privilegio por ser inglez. [,1poiado5.\ Tiio llllixo~ 
sentimentos ulo nutrem por cer;to ·o,. <:mpre ga
dQs <la polícia '5anitaria do porto, e a proYa estit 
em que ellr'S tendo posto em quare11tena o pa
quete brazileíro ~> outros navios, inclusin! um 
americano, sujeitárão {t mesma quarentena o 
vapot' Pm·n.Tiá, ~uppondo-o aliàs t·ap.-.r inglez, 
por t..,r vini" d!l Inglatetrn., e só pot·qu e a suo. 
ca rta. dizia que na Bahia tinhão apparcciuo casos 
de cholet·a-morbus epidemico. Não ha pois mo· 
tivo, rf!pito, _-para di~er-se q"e se ~,~ui>: r~~er uma 
excepçao . ·odto:>a a favor dos ·vapores utglezes. 

Julgo, Sr. presidente, ter dadó as informações 
que o nobt·e d~putado desejava (apoiados) ; e nada. 
mais pod~ndo accre.;centar por .escl"ipto, conclu<J 
declarando que voto cvntra. (1\Euito bem.) 

.E:e.ta disc1tssiio fica 11diad~ pel a hora e para dia 
proprio. 

ORDEl\1 DO Dl."o. r 
'{_l~('O~tPATIIIILIDADI>S t:: ~;L~lÇ;:i.Es POR ClRGULtlS i--

C..,ULillÚil a 2• discussão !lo proje~td~Vlll<lo do 
senado , relaü•·o a esLa materis., conjunctamenü: 
c~ut o rtJspect!w.) pa~eeor da eommlss:to de con
stituição. 

O S•·- :->1:a.rquez dA Par-anti. (preside:rttc 
do conselltQ/ : -Sr. presidente, não é minha in
tenção discutir tm actuulidatl.e a medidtL d"' quts 

· se trata contida no projectu .,ittda <.lu .. enado, & 
mostmr a sua coustituciollalida.de: já na outca 
carno.ra o fiz, e s~ ti\•er opportunidade o farei 
t.aml>em nest;\ casa; mas aetualtneute niio é po~
sh·d ctuprelt~ttdet· essa t&Nfa, porqno niio tive t1 
honra de ou vil' o ot·ador que fallou couh·ll o pro
jed-<J, e só pos~u tet· conhecimento do seu discurso 
quando für pttl>licado. 

Tomei a palan-!l. simplesmente para declat·ar que, 
<'.amquant•> uio lizcsse deste projeero uma qu~s
tíio mínist~rial r:o senado, ent.,nd,, qu~ não pciss() 
deh:ar d~ fazer nestli casa. (Apoiado..<.] 

O S.a. c.._n~:to:- Mnito bem. 
O Sa. MAnQcEz DE PABANA: -Se este projecto, 

depois de t-er pa~sado no senado, qu.e ora onde 
parecia quo: de\·êra encontrai" maiores {>lUllaraços, 
uiia hou\'<!sse de -pe.!>sar aqui, ha,·eria reatmeute 
J)erda de força moral para a administração. Alétn 
de que, o votú da maioria do senado acabou 
de uw cunfiruwt' ua. com·ícção d" que l.i•lhamos 
r<Jalment.: razão em considerar a mater.ia tl .. 4 ue 
s.: t.-ata como um melhoramento necessario e util 
ao po1iz. [.Avoiados.] . 

Fa.;o puis delle, Sr. presidente, uma q.nestiio 
mínlsterilll, e como algumas circumstanctll.ll O<:· 
correntes no pniz que ameaçiio de uma epidemia. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/201 5 10:05 + Página 7 de 22 

SESSÃO EM ~7 DE AGOSTO DE 1855 
n capital <lo in:-perio, fazem com que algu•!s Srs. 
deputad<l~ 1!csejem quanto antes ver ternunade.s 
a~ questões naais Ílllpol·tant.es, ~ que as pn1ro· 
gações, se houver uece.;sidade de !las, scjão curtas, 
levã.o-me tambem a deseja,· que este pr~jecto não 
receba emenda alguma, e que se trilte de decidir 
quanto antes da sua so1·te, ou pró ou contra. En 
aceeito o-cnntra-eum todas as s11as couseq11en· 
~ias. 

V v:t.F.S ; - Apoiaclu , muito b.!m, muito bem. 

o !Sr. Si<I "<>ll'a Que!rcz: -Sr. presi
dente, llepois dos luminosos deb:\tes 11. que cst~ve 
sujeito no S<:tl:ldo o projecto d~ que traiamos, e de
pois dos bem elaoor,,dos pareceres ua.~ eommissi'íes 
do senndo P- d·:~ta camnra, de certo seria eu ou
;;rtdo ~e pre1en !es~e trazer ma! s luz R qu~st<to, 
se pretende"s<J conve11Ml" a. nlguen1, se pr"-t<ln
dess~. em sumrnll, discutir. 

Pe'li a palwra, Sr. presidente, unic::tmcnte pa.-:1 
que em uma questão desta impr>rtancía o paiz e 
os cidadãos que par11 aqui me m:md!trão, s~tihão 
qun.c~ o~ motivos, qnaes llS rnzõ~s da minba 
c"nvícçi!o. 

Se em mna questão q ualqno,r cu, COIHO depu· 
tado, podi:t <.lar o meu voto symbolico, e não 
occupar a altenção da camara com o meu des· 
alillliado disc1.u·so (nao "'poiado~~, entenui que em 
uma IJUestãu desta importancia Hão me devia 
!imitar a dar um vot.o symholieu, qu~ e1·a d~ 
:meu dev<•r j11Stifienl·o, ma11ife~t\r mens moth·o5, 

Q SR. CvRllfa n,~s N.ii;VI!:S:- -~poiado; assim 
qu~r~mos to.Jos uós faY.e1·. 

O SR. Sr~cEm.~ QuEIRoz:- E na verdade, aprc· 
sentar ;\. canu:~rn, ao pai:z, á provi~cill que me 
honrou com os seus votos, os motivos por que 
deliberei minha vontade, os motivos por que voto 
con ú·a. o project•> em discussão : pOY()t\C, ::>r. pre. 
sid('nte, qu~lquer que seja n minhu dcliuei·n0iio, 
ou en C<>ntiuue com esta vida rolitica, na qual 
1do teoho rncontrado senão desgostos, ou. tome 
para a banca de ndvoge.do que dei:tei pam servir 
a um p:n·tida aonde nasci ~aonde hei demorr~1· 
firme em minhas conviecões: e11tendo qur. no 
mcomento ·de í11:>:er uma despedida ou uma nova 
entrach, na oecasião solemne de qncstiio impo1·· 
tantissima d"1·crja declarar qunes os n1eus s"n· 
timenbs, quaes as minhas opiniões, por'Jue se 
tenha ele dcix!lr 11 vida polit.i cn qullro que sobre 
minha campa se escrt·>a · um cpitaphiv <Jiguo de 
mim, ~enhorr.s, digno da pro,·iueh quo para aqui 
me maudou ... 
' O Sn. Co11Ri-:.1. J.oas NEn:s:- E Jigno do par. 
tiJo a •1 ue pertence. 

O S&. StQUETlU QuE!IlOZ:- Di~ muito bem n 
JIObre d<:'putado, t> digno d n p1trlído 11 qun p~1·· 
~I!!)ÇO. 

Assim pois, senhores, tendo formado as minhas 
couvicc;õ·~s. uihl J1esítsrei em ueclaru~ o meu vow 
contm o projecto, embora venluio da. cadeira ~o 
nobre _pt·c~idcrüe do conselho as anlCBÇils •• s mal,; 
t~rrive1s que e.co.bamos de ouvir. Quero morrer, 
lllRs quero morrer escravo das minhas convicções.· 
(Apoiados.) Ac.elto, ::ir. presidente, todas li!S con
~cquencias à•• Jl}cu vote> nesta questão. 

ALGIDIS S!i:~~lO&ES: -Todos nós. 
O SR. SIQUi'>IRA. QGEiaoz : -· Aceito·as, porqlte 

se es"e meu voto !õt· conforme Me: i ntet·eeses do 
paiz que. me vi<> nascer,_ se. da> medida.; pr_o· 
post..s v1erüm consequenc:1as 1a~es para o pa•Z: 
não deixando eu de as lamenla.r, eomtudo terc1 o d~canso de. 1nínha .:onsci.:nci'l, visto que as 
rejeitei; ai! · impngnei ; J;e porém, senhores, cu 
errar por ter "I'QtadO. CODtr& taes medidas, foor· 
nand~·s.: elhls vantajosa,~ pat·a o pa~, o erro 
:para :uli111 n.W produzir'í. re~orsos, nau me. eo
\lrirli de p~jo, porq \t~ me ueb berCJ por motn·os 

que me pa-recérão justificativos, ra~0es que m~ 
o1nvencêr~'io, ac:ompanhei altas intdligencias, co:u
stuilma<los estadist·1s; ainda ue~ta hypothese nàtl 
s~J'â minha consciencia contr·a mim cQn.opiraàa, 
estará tran,Juilla, como a quero sempre em t0do~ 
os actos du. minha vida. 

Eu, 1•<>rtnnto, niío pretendendo com·encer a nin· 
gu~!nl, pois que as. con,·icções l'Sttio f~ita.~, p-~r 

.. quae.,quer motiv~s qnc· sejão, tra.ta!'ei unicau,ent~ 
d·) justitic:n· " weu \'t)t<l. 

Sr. presidentíl, q'lando Yilll occupar esta ca· 
deira, :~ntes que V. Ex. m"a dtésse, ílll, de joelhos,. 
junto a CS&\ mr~su, dP-c!arP-i qu., havin rlc defendei" 
.a congtíLtri<>ão do impet·ío: ess~ juramento que. 
eu abi preStei .; n \ra. mim 1.un COlnprtnnisso en1 
flwor do qual tulo ~acrifico, at~ minha propda 
vida: a~sim poi~, o:;enltor·cs, desde_ que ou co"'! o 
deputado conhecer que uma medtd:l ~ contranfl 
á constitní~ão CJ.ne jm·ei defend~t·, h~1 d<J votar· 
C•)ntra ella. 

Ko meu gauiu~t~, estulande a materia dc· 
pn:ojecto qur.1 ao di:>cul,e, conqtnci-uJ<;. de que · .ts 
iuéa;; de incompatibilidaJe ~ circulas eruo anti·· 
consticttciuna~s; mas d11vidando da minha iuL~lli· 
g"nda, porque era. lltti pr~·jeeto qu~:_ nus foi r~: 
mettilo do senado, procu1·er ler os cl JScursos alu 
pn,feriuos, fui ler esse luminoso pa1·ece1· da com
·missão do senado, li os diseursos d"s ao~sos 
sen:Jdores, das no3sas noCtbilidarl~s politieas, <los 
ltomc:IS praticos, dos ver,ladeiros patriot.;s, do~ 
amig•.•s do pa.iz, dos que trabalhárão Sémpre em 
favor UJai'Chando scmvre l•e)a estrada do tlever, 
da l•onra, .e então conheci que minha cott\"icçüo 
era justn. De onde partio essa co:1vicç~<o qu~· 
tcullo? Da letra expressa de diff•!rentes artigos 
constitllclonnes ~ v:, Sr. JH~esiilente, que ~uL !Jl'i
m~iro lugar o J:tr~. 3:J da constit';liyilc e~[ol·essa-~~ 
pda fóru111 segamtc: « O exerc1C1 • Je qualquer 
em pr~go, li ~xcepciío das de C· .. nsel?-eir? de es· 
tado e miuistn; d~ estadu, cessa .,,,t,'tl"<!mentc, 
emquanto durarem as ft1ncçi:i~s <le deputado VIl 
s:unador. ,, 

En;c~t·guei pcrtatth:J ne~te a.rtigo detorminadv 
p.,s(tl\":Unel•«> qlle o funccionallsmo pod.!' o~c_UI'"" 
lu_gar '!esta camara,_ put"9'!U se a cous••t~J<;ao v 
nilo 'llll2.essc ülla tUlu chl"la q~.tc u cxerct"lO ~v 
et.upr~HV cJSsuxa tluKnllo o ewpregaJu cta elç1io 
deptlt:J,,. Ora, ~m pt·cs~nça do: s~tnclh~u t~.,; p:l· 
Ju.vl·a.s da. "'mstituição, cntendhlas ccmo tlc1·ew 
sr::r, littcralm.,Hte, ~e póole di% o~· 'iue. uu1 proj_ed•) 
que exclull da caulnt·.~ o~ íunccJOnanosJJublicus,. 
quae~que1· que s,;jão, c C<Justitudona!, a millil~do 
clln~ expt·essamente que o cmpt•egado pltbhc· • 
po .• su Sul" depnt:tlo? 

Quando, S1·. pt·~sitl~uto, esse _11r~. 32 niio !Jxa~sc 
complt!Llltucnte tt mínbn convtcçao, sc;;umdu a 
leitum Ja cvustitu.içàu eu~outru..-a U'? •u"t. ~.: 
palanas i""uaes pat·a. m~ oonv~nccl" autua lll!l.l~ 
dll que o"' emvre~ado publtco d~;,·c e pilJe s<Jr 
~i,;ÜQ deputado, Diz o Ul"l.. 33: ((No illten·aUo uao 
·séSSu~s · aão poJcrá ~ impel:auol" . empregar un. 
senad .. r ou de~JutaJo fora do uupcrw: nem Ul<JSUh• 
i1·õa e;;:~a·cer ~ctM cm.l:Jregos, qu:mdo isso os im· 
pos,;ibilite· pilra $S ~-.,unirem no tempo da con· 
v ... eação da assomblcil g·,ral ordmana o" El>tra· 
ordin:lria." Se a cvustituição, scniJOres, falJa. do 
deputado empregaria pui.Jlico, admitte a hypoLb.e~;: 
d~ s~ sér deputado, e a•• mesmo 1.\:mpo cmpr .. -
f!ádo publico, corno é qn,; nós em semdhante pro
JCcto tt·ancareu.os a.; po1-tas. Jc~ta casa ao úm· 
vregud L) pulllico ? N áu ~e~·a loS O o_ff<llt(er at> 
ttisposivões dosses dou.; a.rt1go~ ~onstltUclQu~es ~ 
os empregados pul.l:icos exc1Ul<lo~ pdv yroJec~u 
de serom Ucy~t4J.o~ ;-:.iio sofi'rcm exclusutJ :!ntt
constitncional? 

,\.inla mais, ;Sr. \?residente, não .; só ness~s 
d~us artigos que veJo a infracção da !lonstit:Uii)S.v 
11a idê·• de ineompa!..iuílid:ldea, o art. \);) da •nesma 
con,;titnkíio ui:~: o seguintfl: "To<1os os que po· 
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·1tem ser eleitores siio habei;: ptwa serem nomeados 
-deput1\dos. >> 

Regra ~eral, rodo aq nellc que pódo ser eteitor 
1-é.de ser deputado, tod~ a determma~ão pois guc 
tender a tx.c1uir da camam dos deputados aquelle 
que pódé ser eleitor, offende expressamente esse 
artigo constitucional. >tpoiados.) 
Vejamo~ ago~;a se o empregado pabJico póde 

ser elei~or. Alguem du.-idarú desse direito, de
pois de ler a disposiçüo do art. 9l. dl"l eonstitni
r,ào eon1binado com a disposição do art. 94. da 
lllesma? Tanto está reconhecido esso direito que 
nem mesmo o projecto que•· que deiJ>.:e de ser 
eleitor o em pregado publico: e se poi~ isso é 
,-erdade , como é que a idiia de incompatibili
daU.e não i[ inconstiturional·! 

~enhores, p~m tudo ha tEsposta, para tudo 
ha argumento~, mas nem todos os argnmen~os 
uem todas as palanas são para tod~s lls intcl
ligencias, esses recursos da defe~a de nma ma 
causa serão. mel os enganadores, mas não con·du
centes: todo.o aquelles que om·irem ou lerem 
•:s~as di~cussões poderúõ aprectnr, ndmirar esses 
argumentos, esses t·ecursos da. intslligcncin Im
mana, mas não ficarãõ convencidos umíl vez que 
saib,"io le" e entender, ainda que não sejãu pt·o
li~ sionaes , os artigos da consti tnição que acabo 
de apresentot·. Excluir d~ camara um índh·i1uo 
•1ue póde ser eleitor é inconstitucional, porque a 
eonstttuição c hem clara neste p onto. 

Ainda mais, S•·- presidente, parece que a ·nossa 
constitukâo quiz, com todn. a força. de vontade, 
,1ue o· funccionnlisrno nilo fosse exclnido das ca.
marss, dispondo em diversos artigos que o em· 
pregado publlco pude~se ser deputado, que nas 
camaras entross~ o funccionalismo, terminando 
JlOr estuhelec~r regm generalissirna no art. 00, 
p!\nt tinn· tQdas as duvidas a respeito, dizendo: 
-Os cidadão;; bmzildros, em qualquer parte que 
existão, siio elegiteis em cada distdcto eleitoral 
para deputndos ou senadores, ainda quando ahi 
!19:0 sejã() nascidos, residentes ou domiciliados. 

Por ventura, Sr. presidente, o empregado pu.
l.!lico não é cidt:tdu•' brasileiro ? Sem duvida I 
.; e n Mo deve o proj ecto decl:n·ar que não pó de 
ser nomeado deputado no luga1· aonde existe ? 
0~ certo qtte 8. idéa. de iMompatibi!ide. do pt"O· 

.i~cto é contraria á disposiçl\o desse a1·tigo, as
sim como é contraria ás disposições dos demais 
llttigos que tenho a pontado. 

St·. presidente, não sou suspeito nesta questão, 
;:u não sou funcciona.rio publico, e Deos •ne livre 
<lo momento emq11e a isso possa ser tentado; ado· 
r> te i a profissão de advogado, e J!CSta desejo pernut
neeer, contmuar; a otrensa que enxergo de prin
cípios constitucionaes determina meu soto, sem 
(j ue a malcdicBncia lhe possn descobrir motiços 
de :.uspei-;uo; fnllo por minn:t c.;m·icção ; se por 
rentura eu esliY<?~~e na eondiçno do <'mpreg!ldo 
publico, alguem diria-;:->ós seis suspeito advor;-ais· 
a \"ossa cansa. Se nno son suspetto , por lS$0 
•rue n:i:o solt emp1•egndo publico, ainda menos o 
$OU, porque sendo ad\·ogndo tema mnis facilidllde 
•)tn entrar nesta cASa adrnittida. a idt\.a de fneom
patibilidade, por isso quo mil via. livre do po
Mrosos eoncttrrentea; minhas convicções p~is, só 
~ sol explicão met< voto. · 

O SR. BaAKni:o :-Honrn seja Ccita aos advoga
•Jos que ~e oppocru âs incompatibilidades, 

O SR. M~>XDES DF. AL)!"I!:TDA' -Isso é favor:wel 
:10 proj ecto. 

O SR. PEnErru. DA. SrLY!I. :-E o projecto só fa
\"Oreee aos advogados? 

O SR. SrQCEiB~ QuEIROZ:- Estou tratando de 
mlm. e mostrando que só a minba. convicção me 
impelle a falia r desta fórma .... 

ü.v SR. DEPrJTU)O :-Deputados sem ln~ompali· 
!idades niio silo deputados, não são nadn. 

(Qur.-cm-se mais algu/n$ apa1•tes.} 

o s~. PW::SI!>EXTE :-AUen~ão ! 
O SR. SrQEIRA QuEmoz: - Demonstr'lda, conw 

j11lgo ter ficado, a. inconstitucionalidade da. in· 
compatibilidade adaptada pelo projecto, pR.ssarei 
agora,· Sr. presidente, a demon~trs.r tambem a 
iuconstitucionalidade da ídéa de eleiçõ~s por 
círculos. 

Para essa itléa !ui enco11trar no' art. 90 da 
constftui~ão o primeiro escolbo; nesse artigo 
observei que a C<lnstituiçâo ropello inteir4n1cnte 
a idea de círculos para a elei~'1o de dep11tados 
qu.audo >;e expressa da seguinte manein~; • As 
nomeações dos deputados e senadores para. a 
assernbléa geral e . dos mcmht·os dos couselhos 
geraes das pra~·in.:ias serão feitas por eleições 
inLl.irecta;;, elegendo a massa dos cidadãos activos 
em as~embléas parod:iaes os eleilol·es de pro
vincie, e estas os representantes da nação e 
pro vincia. 

O Sn. CARR:io:- O qlle é eleitor de p1·o~·incia 
segundo a constituição'] 

O Sn. SIQt;BIM QuEmoz: -Se a constituiçiio 
ralla de eleitor de .provincia certament-e que não 
qu~r eleitores de círculos, quer que o eleitor 
desi~ue deputados !~<"Ira toda a província, que 
um só se não eleja sem sua intet·fer~ncia e con
currencia. 

O Sn. 0.-rwA:o dá outro nparte que não ouvi
mos. 

o s~. SIQt;ElRA QuEJ;ROZ: -Pois o nobre dep~
tado, juriseonsulio e ad,·oga,to como eu, nao 
quel' que a constituição seja entendidA como o 
deve set·, isto e, litt.;ralmente? lla ambiguída.de 
em suas pal:wras? Eleicor de pxovincia. poderá 
jamais diz~r eleitor de eh·cu.Io? 

UM Sn. Df:l't::TADO : - O -quero- de algtms tem 
força de lei. 

O Sn. EnA~DÃo: - Sic ~,ozo. sic .iub~o. 
O Sn. SrQUI>:IRA Qt:.Einoz : - Aind:l mais, não t! 

só neste: at·tigo · que encontro a repulsa da idéa. 
de circulas na constituiçii.o ; o art. 40 com bh1ado 
com o art. 4ll do. mesma são contrarios á idé!ro 
dos circu.los. Di:~: o art. 43 o seguinte: «As elei· 
ções serão feitas pel!\ mesma maneir(l que as 
dos deputados .... " 

Quer este artigo que a eleiçiio dos senadores 
seja uma e n mesma que a dos deputados; se 
púis a el~içuo é uma e a mesmu, como e que 
o;; nobres deputados querem q11e aejão os depu
tados eleitos por eireulos quando a constitui~&o 
quer que a eleição seja. em todu a província.. 
seja pro;incla.l, coma determina elCpresse.mente o 
art. 4(} da constituição ? 

A constituição estabelec!lndo claramente o sett 
pensamento neste artigo, niio q,u~r 'qu~ os elei~ 
tores designem deputados de (llrcul<>s. mas sim 
deputndos de províncias, e portllnto_ eu não po· 
del"Í;l 1·otar por semelhante idéa sem ir de en
contro ao que expressamente se determina nD 
nosso paeto fundarnen tal. 

(Ra um apa1·te.) 

Eu niio quero dizer- que o noh1·c d~putado que 
>ota a favor dessa id~a quer otfender a consti
tuiçil:o; CQnheeendo q11e ~sta a l"epellc, condemna; 
a sua intelligenci:~. mais perscrutado~a e atilada 
do que a minha explica-lhe o que minha intelli· 
gencm não põ:le cxpli~a~ ; convenci-me de que a 
constitUição niio aceita ~leíção por circulos, que 
expressamente a determina por {lrovineias: v.::.to 
contn~: o r,roject.o, visto que est!lbel~ce a eleição 
por c1rCtt os. 
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Sr. presidente, é innegav<!l que o dh·eito àe 

eleger e de ser eleito ê um direito politic.), e se 
os direitos politicos não podem s<:l" alterados 
senão com a rerorma da constit1.1ição, oomo e que 
nõs, por uma lei ordinaria, havemos de tirar ao 
funeciOnaria publico o direito de ser eleito, c Q.O 
cidadão o direito de eleger ao !unccionario pu
b!ico ?_E é esta-~ lei procih.mad~ pelo!> prinei
pws hberaes? Na.o é possi'<'el, porque o verda· 
deiro libeml quer que primeiro que tudo se 
t·c~peíte, se cumpra a lei das leis, a con:stttu!ção 
que gat·aute seus direito~ ; . e_ tudo aquillo que 
fdr d~ encontro ã constLtULça.o, tnuo que fõr 
rasgar as snas paglnas:c cance\lar os seus arti
gos, não é de liberdade, é de tyrannia, de dES· 
potismo e de verdadeira rc.volu~ão, que traz ao 
paiz con~unncias mais funestas do que aqnella~ 
que trllz o X"evoh1cionada que se apresenta à freote 
de um gmpo que com o fetTo mata. 

O estadista que quer fazer executar uma idéa 
.imminentemente revolucionaria, quo põe todo o 
})ai~ em alarma, tuào em um estado de dnvida., 
de· vacillação, que aff'ronta os direitos constitu· 
donae~ do cidadão, é peíor, é mais temível do 
que aquPlle que ig11al re\"oluçilo opera, pro\"O· 
cando as massas, reunindo-as etn rebeldia, con
citando-as a instlrgirem-se, e o. Sl\hirem a campo 
para fazerem correr o sangue bt·azileiro pelas 
rttas das nossas cidades. [Rcclamaçõ~s e apoiados.) 

(Ha um npal·tc.) 

O nobre ministro sabe muito bem que eu não 
tenho muito medo de fazer applicaçôes; mas o 
Sr. ministro deve saber tambem que a minha. 
posicão hoje é melindrosa. Se eu, homem de ordom, 
monarchista. constitucional, como tenho sido sem
J.We, algumas \'c2es. manifesto energia em minhas 
pa.lan''l!;l, nno apresento exaltamento, e hoje, se 
slgumas vezes perco a calma dl) meu espírito, 
se me mostro euergico ou exaltado, como me 
querem inculcar, á porque estou a braços com 
uma questiio imporltultissima que julgo de vida 
e de morte para a nossa constit\tição, e que 
mesmo póde ser nma semente de vida e de morte 
{la monarchiu brnzileira que idolalro c defendo 
por convicções. 

{.Apoitu1os e t~llo apoi.ndas.j 

Sr. presidente, eu quero entrar na questão com 
.:alma; não qaero sahil· do terreno em que mo 
colloq_aeí como homem de ordem, homem da mo· 
narclüu, amigo da cQnstituição, amigo do justo. 

(Ra um aparte,) 
Não é por exeellencin, por9.ue eu me não pre

.;~umo monopolista destas qualidades, sou de todos 
o mais pequeno, niio qnero ser superior a nin· 
gacm; quanto porém 11. bonestid!lô.e, indepen-. 
dencia de caracter f! firmeza de p;incipivs poli
tic:os, não cedo o. palma a qualquer. (A.poiacfos.) 

O .i: R. S.n·.to Lou"l:o: -Tem dado pro'\· as diSSo· 
O Sa. SA!>Ão Lon~To Jc~:roR :- Ol'Blâ que to~ os 

assim o fossem. 
O SJt. SrQUru:M Qta:::moz : - Sou homem qne 

entrei na politica como sdvogado, e <JUe talvez a 
deixarei, agora aitlda corno advogado, mas oomo 
advogado que perde11. e nada g<~.nnou. senão uma 
opinião publica. fa\·ora"Ç"el ou desla'\"oravel; e a 
respeito nada mais d~vo dizer. 

Assim, Sr. presidente, demonstrada a inconsti· 
tuciona!it\ade âas incompatibilidades, eu estaria 
dispensado de entrar ll'outras considerações, por
que dGsde qae a. eonstitai-;ào não ,P8rtnitte a 
adopçào de ·uma. ide&, sun conveni~no1a está pre· 
jud1cada, emqua.nto p~ra_ a_a.dmittír não fôr refor-
mada a, mesma oonstltutçao. · 

!Q.as, visto que alguma· cousa se disse a estf:' 
respeito, potmitta a eamara que ,eu e:xpen4a neste 

s~ntido algumas razões que Cundamentão o m~u. 
Yoto. 

Nio vejo çant.o.gem alguma para o parlamento· 
na exelusão do funcciona.lismo, antes temo eon
scquencias funestas ao elemento) monarchioo, que 
como C()nservAd~t· constitucional, homem de ordem 
tomo tod"> o empenho em sua defeza, e se me 
aprcsontã.riio como primeiros motivos para tit·nuH·· 
minhas conYicções ãcerca da questão que me 
occupa. 

Se acaso, St·. presidente, se excluírem das ca.
maras os funceionarios publicos, eu entendo que 
se lhes tira um dos fot'tes elementos da monaf
cbia eonstitneionnl, e uma das suas firme$ ga
rantíe.s,. ('ara. serem substitnidos por aquellos que 
palo menos ainda não der?io ns provas deõtas 
garaot:as .. Nã•) quero dizer com isto que estes 
não sr;jito t ambem elementos de ordem, que não 
tenhão o mesmo aferro á constituição, porém 
sabidos em sua maioria da democracia pura, niio 
s~rã.o til.o denodados monarchístas, como os func
cionarios puhlic~s que elles e:tcluir,~o; seus inte
resses a tal re~peito nil.o s~rão p2rfeitamente 
idt~utieos, se não ba.r1.lonísaráõ tnn to como desejo, 
com o elemento rnonarchico. 

Os empreg«dO.i t)iblicos não t razem sómentl) 
comsigo os sentimentos de ordem e de mona!·· 
chia, tam bem offerec:em os conhecimentos e illlls· 
tração precisos par& um bom legislador, e no 
nO$SO paiz, aon~e os conhecimentos a respeito 
não são vulga1·es, podemos pL'escindir da illus
t~açuo dos empregados publicos? De certo (1ue 
não ; se rã. veràade1ro prej uizo 

Uma outra cçnsideração, ·St·. presidente, me 
moveu muito a jnlgar inconveniente a idéa das 
incompatibilidad<-s, muito principalmente em re
lação aos magistrados. Diz com muito acerto e 
judiciosidade um celebre escriptor, Golovine, scien
cia da politico.: "No dia em que o poder j~d~
ciario uca1· inteiramente independente a tyrannta 
pres idirà os tribun<J.es com todos os caracteres 
odiosos do orguUIO, c da o.rrogancia. >> 

E ent ão, excluindo-se da camaro. os magistrados, 
nilo ficar{tõ elles collocadr')s nessa posição de in
dependencia em qu~ o t~e1ebt·a Goio"Ç"ine descreve 
o poder judiciario, e que mesmo seria contrario á 
nossa con~tituição quando exige a ha1·monia dos 
pode1·es 1 

O Sn. PE!iiEIRA ot .. SILVA du um aparte que nito 
ouvimos. 

O SR. SIQUEIRA QulltROY. : - O nobre deputado 
não póue serviL·-ae des!lc argum~nto ; nO:o deve 
suppór que eltes 'l"enlu1o para aqui por Yotações 
indevidas. 

O Sn. Prml>mA n~ Su .. 'I."A:-Eu disse j11stamente 
o contrnrio, que niiCI se lhes del'ia fazer essa 
injustiça. . 

O Sn. SzQuf;mA QuEIROz :-0 proj~eto excluindo 
os juizos do direito admittc p11ra c\les a id<lll 
odio3a. de qu.e ni\o yt':m para aqui com um~t 
elei~Q legit1ma. 

Repito, Sr. presidente, que desde que os me.
giatrados forem arredados da rapr:selltoção Dl!-
cional, ftca.rã.õ Mllocados em uma mdependenela. 
prej11di~ial ao povo e ao mesmo governo; elles 
!!e não im pt-rtaraõ · eom as com·eniencias tanto 
de um como de o 11tro, fteão habilitBdcs o. formarem 
um poder tyrannieo, temível, embora. isto se tema 
agora. de nossa illu.strada magi~lratura. 

Muitas outras razões já se t~m ap~:esent_a.do 
em favor do fnn~iO!'lB.lismo para q__ue elle _nli_o 
seja exclaido do. eamara, que_ as nao repet1r~1, 
para niio desmereco~r-lhes o bt'llho com que f•m1o 
enunciadas por essas capacidades qu.e no senaJo 
tomárão parte da presente diseu~ão. Mas per· 
rnitta. a. eamara que eu que não sou Juiz de 
direito, nem posso scl.a, lembre os serv1ços que 
esses cidadãos têm prestado ao parlameuw. QuAl 
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i.t~l)l sido a legislaf•Jra. em que .:.s juizes de di
l'elto não t .onhào pl'eSWo s.;r\"i<;.Qs reltl\"àllte~ 1 
Quem é qu e pódc négt\1" os seus conbedment.;s 
profissionaes, patl'ivtiS•hO ~ independcncia de <à· 
1·acter nas qucstiies mesmo em que o gove•·no 
:se põe á fren:.e para Yencer ·? E e:>scs homens 
s:lo agora repr obos, e não merecem nuds a con· 
fiança do pniz? ~ certo que não. 

D•~-sc Ql>e clle~ tleixiit• de administmr ju,.tiça 
para obt.Jr~m um lub<a•· nesta c:tm:.ra, quo: mer
':adejào . v~tos. com SU>iS attribuições de jul~:ldor .. s; 
'' Ullltt UlJIIStl<;á_ .r e \"Olt!mte que se Wffi 1\"l'Oi;:ldu 
a essa cl4:i.,;e, Ja tatoçez com o firme p r.>_{)ositu 
de a exc~11!r Jo v.ar!aUJento; a ,·erda<le c que 
1-o.l~. o ~u1z .l_e direi!? qu!l t~m scgt,tldo a vidll 
poht1ca e mag1strado H>telhgent~. enuuetltem.mt~ 
honesto c IH~nraJo, um dist.dhuidor J a justiça 
com . garanloa pa ,·a o povo> ~ para a lei ; ~ po· 
del'e! eu d1z.::r o •n<:c;mo a respeito Je i.odüs os 
l:J!~lpstrv.Jus que s~ não en voh·e.n nn poli li e& ? 
.Sao de certo. E~tstem lllguns , a respeitv dos 
q uaes eu não d u vlduria d ar ao governo, ainda 
:\-Iuelle com que estivesse em completa hostili· 
dade, uma au torísttçilJJ pnra. os aposentar. 

o Se. c .• ~S.\.XS.io :- H a muiLI,.simus honrados .... 
U Sc. SrQUBIRA QcEmoz : -O nob•·e deputa<lo 

. não N m vrdtenJeu n lllinhn proposição, c c u a 
n petirdi. Digo que na . classe dos n.agistraJos 
•}IN uàv procuâA.o 11. -.iJa poli~ica acbar·St:·hia 
'"'tre ellos nlgct iiS que devessem tet· uu•a apo
semadorla fo rçada. Isto o nobre deputailo n oio 
po>der:l ne:;tltr. 

Pelo contrario, entre os m:ogist.·uJ us P->llHcos 
qual é Jellcs u que se pOde apontat·, C<>InO v pu
lJlico · apon.ta a alg11nS qlle niio são p<>lílicos. c 
dile1·· se-lhe conto em fuce se tem dito a estes · 
vó,; sois corrupto. não e:-:erccis as func~õ"s cté 
magistrado;; cv:mo deveis ? 

'Ila diffc•-.:r•li::s apa>·tes . ) 
.\. discuss1io d~ve rola1· cill toJo o U!1-rello · 

so os nobres de pHtndos que t"m a. homa de se1: 
juizes de dh·~ito não puJeriio lan•:o.•· mão dest~ 
~rgnmento, permitta-se a nlim, que não sou j11iz 
de direito, apresentai-o na cam . ra, não para a 
con \·encer, mas para declarar os motivos da minha 
condcçilo. · ::liu1 , eu não que1·•> estabelecer debrtte 
c-:_m p essoa algu.ma. dle seria inutil, já purqt~e 
nno t e11ho basl.an te força de lnt ~lligencia para 
tra .. ar polomicas com os 111eus nobres cc.lluna" 
t:io illu:>trau lS cQalo siio, o j á porqu.:: era tár..t~ 
para os convencei', pois 4ue o uobl'e pres icl.,nw 
a? couselho acat;>•J~ de dccl:lri\r ~m Ull> p~quel!•-• 
drs~urso q ue a rdc:1 d .o q ue se tra ta, a sorte do 
prvJecto na di~cnssão é dê Yid~ ou de lliOlte 
para o ministerío a q ll() elle pertence. 

C.!>tA. vo>< :-Fallou - muiio con~tituc:ionnlmente
. O Sn. S.\Ylo l.oll.\TO Jt;:o;ror. :-P.1ra ~sta li n· 
gn~gem ser oonstitueional r.rn preciso · quu a 
mesma declaraçiio fosse feit:\ no sP.md o. 

Ot.:·raA voz :-No senado nil.•> hn. questões de 
gil.bín~te. 

O ::>R. i:>AYÃO Loli.tTO :-T..á Ji~se-s(' o w nt.r:tl'iO, 
n:l o SI! fez de~sa qncstão q <tes t:lo de ~abincte. 

O Stt. S~vlo Lou.\ '):O :Jt::s ~on :-Apoiado. E' ape-
nas questao de conyemenc1a. 

(Cl-uzl10·-~tt out;-os apo:u•tes. ) 
O Sn Pw;sme:srE :-Ordem ! 
à_Sa. SrQct:lR.\ Qt; !!:IROz :-Sf!olhore~, tulve:t ou 

e::t; Ja llnl eno, III<IS creio que Dl)llhllm g<J\'Cl'IW 
pou" 1>7r ant.e as CMllM:_u s de~lar~1· ~oino 'iues~'lo 
de g~bwet.e Ulll& questao que 01 const;tuci;,nal. 
{ Ap<Hadc$ . ) Desd~ que a questão 1·oln neste ter
~no o mi uistro nílo põdc dizer: « Quc1·n infr in
gir a cousLitu ição, n1cu;; nmigos mP tle\·· ~ tn a j111la1· 
ll c~ta tarefa. " 

O Sn. :!ll'En!AS :-Apoiado, não ó questão de COil· 
fia11çs. 

O Sn. SH.!UEIM Qc•:nwz :-Diz mnito hem o 
n~br~ deputiulo, niio é q uest,'io da confi111";a que 
Slr'''l _pal"ll conservar a ~"isteneiQ do ~abin~:te, I! 
qo1estno que serve pnra t odos, e que todos devem 
<hl t a respeito delfa o ~u voto com liberdade 
4-ssi1n, p.:us julgo qtte se 06 lllus~res llcputadvs 
q.u<~ tJii:rtHncem ao lado mi nist~rial e~tiio conven . 
c1..1 o,; Uij que 11 constituição é ferida~.. por est e 
projecto , 11iio devcsn aceitar a questuo com o de 
l(nbinP-tf>, lhes nã<~ dP-ve fazer peso a decl&ra~ilo 
d•' nol>r u prt>siden~ do eonsdho. 

.\ua::..s _SExnonEs : - );ão •mtendel)lOS QUe fira a 
C(lllStl t\UÇltO. . 

O Su. S.n·:i:o Lo""~'" : - Se niio íosselll oa col
k•t ui os secretos u pr ujcet.o P.StB\"2\ bt:m o.rriscild<) 
a uiio pa:;~,w. 

O Sn. Conm~A o~o.s Nsves: - Nem nós pod e
IDOS consi•ler"r es~a. questão ·como de coafian\:(1. 

.O SR. SI<:.!UEllt.~ Qcm:ROz : -:- Sr·. presiJent~. ~l'
nultu_ V. Ex. que eu faça Bln.la alg~n>as eousi· 
dcl'o.~ocs em geral s olJre as duas iltlas, de in· 
comp;ttibilida\lcs e de incon;;Htuciooalidnúe do 
pr-:jo:. LO. Enl~:nd~ que essas idéll.s . ue incompat.i · 
I.HhJad~s e d e cuculos que o proJe~to con 5anrã 
sao o pomo de discordia entre o :partido mon'a!·
chi~ta ~.o nstituc!onal do Brazit. v .jo q~te cst·~ 
p•·oJP-cto sym!)(;hsa, senhores, a dcmoc n1ci:\ em jogo 
com o deipotísmo, em j ogo om que C<\dO. u m Mllcs 
com ntc ios cgtratt'gicog,_ a rtificioso.>, esrorçando-~') 
um P•lr enganar ao ou t ro, c como ell m<>narchista 
constitucional entendo que jogo assim de per:fi· 
dia.~, no q~al dous inin1igos e~til:o <.lln dio;!)lltll. 
por euganar um ao outro, ha de !Jro<luzil· uu~ 
g~nho iuHnoral, pergunto: quem alli perderá? 
E crente de q11e o principio monaJ·chico consti· 
tuc í <~nnl s orti. iufo.lliv.dwcnte o que receba a p.:rda, 
clanl~ ~outril c:!!.l! Jogo, dcnllntio ;w meu pa iz 
sua peri~osa exist.encia. 

Sr. l'r<:sident~. não descubro vantagem a lgumu 
}lrtl'à a liberdade do voto. para garanthl. do.s 
deito() f!,; na cxistcncia . dos eirculos, que e~<tabeleco 
o J.ll'vjcct,> ; pelo coutr-nrio v ejo nesta nte<li~ um 
':!elo wais f.11cil _tle c_oacção l!o votv, de !<1lt.l J~ 
hl>crJaJe dos cu.ladu.us para exprimll-o conw•
n icntoulente. 

Se o governo, Sr. presidente, intlue em u uuL 
p ro\·inci :L q ue compreliende di!ferenws circ~.tlos, c 
lllllu., vur tal fórma que mar,da para a camllta 
quatrieurr ,,.l dcputaçiie~ compacl.ll~ que dl., desi· 
~uou, couro •l que lla de d..ix~l' Je iuíluir , u~ 
fa~e.- il IIJtlSiua Jepu~ito, o de man.JoJ• pnt·a aqui 
os d eputa.Jos que lhe "J!rou~cr, ltnando a m.•smu 

1 
pr.:.vincia estiv.:r •li~id1da em cu·culos·r Pois u 

• vorl t-t· qu•) chog<L ao long~, ao vC!rto não ter/i 

1 
II!IÜO.I' ror~;~ tliuuu ? O govcmo que em nllJu pro· 

I 
>UtCil\ lnt.ena póJe fa1.~r <:1egc1' <lepuLados a lu· 
lauo e fulano, ullo os pod.::r:i. fiiZcr et..-ge1· em uw 

1 
circu l.> 'lllt: e~tà tl~.:ntru da t>rovineia , ml e11phor-~ 

I de II<!U pode r· e aeçilu1 D ..: cort.o que sim. e então 
. o poderá fa z.:t de u mu !.llnndra Ih;..i:~ v ioleu ta, 
j Jlvr:Jue <JU"nLo mcno:r fúr o uumero <los dd:.Os, 

1 
quunto 111.ú .. u: fõr o nuu1ero dos circulO$, melhor 

I 
tse P<•derà. fazer a. caba.la o a corrupçãu. 

E se o governo nüo ganba com ~st!IS Uletlidas 
q1t~m <i que ha de g>tnhar, St>ub.ot•es? Se1-.lo .a~ 
inJ!u~ucial! l<ICII<!il p ara virem r eprescnto.r nn ca.· 
m n•·n, o q ne seuhot-es ? 08 interesse• locaes? Pois 
a Clllll li ra deve representar os i11teresses das lo· 
calidades <JU os Í il i.Cress..s géraes! . · 

Pais os nGbJ"~3 d~put.:uios •;uc. queretu a r·eprc 
gentw~ão nacionel em toda a . s ua p11r~za p .:.Je111 
"eredltn.r q11e venhào a~ iufi uencia~ <.las 1()<:41 i · 
dades r~presentl\r o:> -interessP.s <la nação.? . 

O S n. N~>uu.s: - lf-ió d~ rr . '"·'~" -ntar n brí ·:. 
d:1s familins. 
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O Sa. StQC:!I:RL Qut:n<t>z : -Não S.'\bcmos quê 

as inftuenl!ti\S dP.s localíuades em gar<ll uão t.:m 
opinião vvliti.:a! 

O SP.. :\l ió:LLO .l<" ~~o.~o;o: - Está muit.o enganado. 
O Sa. St<!DEIHA Qu~:;u:oz: - Não sabcmc.g- que 

cll~s _t·ecebem IH i.nspiraçôes ela~ influencias os ta· 
helecHia.s nas C.'\pJtaes, do" h <lmens em quem ellns 
consideriio intellillencia mais apurada e conheci· 
u1cnto da~ convemendas publicas1 Qurm n~gnr 
este facto terá resposta n.< consci~ncia. gornl t~d 
:.& rcspo~tn nessas mesmas infhlencins da~ 'loca· 
lidndes onde se terão de esta.bel~er os circulo": 
ello.s dit·ãu: "o gue dhts~ ua camam o de putado 
pela província de S ergipe é uma vcrda<le, en 
não tunl1o <>piuião política, eu que H!Sido em uma 
localidade de Minas Ncebo inslrncçlics do Sr. de· 
putado Mello Franco. porque elte é um intelli· 
gente r epresontante do partido lib~r11l a que per· 
t.enço. » 

_Outra dirO.: "Eu que. resido na província do 
Nto dil Janeiro, e em ctrcnlo que recebe as in· 
strucr,o do nobre d<!puta.rto o Sr. P~reira da :Silva, 
ni'ío tenho "Piniiio politica; mas o Sr. Dr. Ptl· 
reirn dfl Si:.,a mandou-me ltma cnrta. tlizenrlo 
•1uc vote em fulnno de tal, e eu vntarci, porque 
•1 Sr Dr. P~:reira da Silvo. ó um intelligent<> t·e
preseul.ante do partido a que per tenço.» (.4.l>oiados, 
1'ectamaçiies.) Logo o circulo é uma chimera, logo 
esta leí não é nada, como muitp b em disse o 
nobre depuUltlo pela Bahia que ft1ltou em ultimo 
lugar na sessão de antes de hontem. 

O :Sa. Eoc;ATmo F RANCA: - Ett niio disse tàl 
•·ousa, e ~im IJUC !\inda era pouco .. (Risadas.) 

. O Stt. SA.>!o J.oB~Tú Ju~OE: :-E' nm prep:mt-
1wo para v ma.1s. 

ú Sn,. StQUJ<llU. Qv~moz:;-S~nhores, o que quer 
uizer o ~Q!ICO ~m politica em uma questão desta. 
natureza ·. o· que vai fazer este pouco? Estragar 
a idéa do nobre deputado .iicerca tle incomp:tti
l>ilidades e de cireutos, e vai Í1lZt:r com q11e o 
povo clamP- cont•·a " nobre deputaJo por te\· pu
gnado tanto pelo projacto. Então para. que eoganuc 
., povo1 . t>ooja-se fl~n<".<-1, appnreça ltm ministerio 
c di~a: « O s rstem•l clt':i~or<~.l que cxist~ u:<o é 
compte!n, vt\mos ref•)l'ma!-o, hajão eleições di
rectas ·e por . ctrculos. » Discutamos esta idêa, 
1•ejamos se é convenientfl ao paiz, e ne~tc ca~o 
~CJI\ actoptnda : e ~e é contraria ao que esth dis
posto 11:1 constituiçã~, vamo< pedir ao povo fa
cutdPA'l para r.>formal·a.l'olas lançar mão de meias 
medidas rpte em vez ele melhorar 1\ggnwa o· mal, 
~o mo neontoce aos dmmtqs '1 ue u~iro de pallíath·oH, 
J)Oderó. convir ao pnit? Não ser.\ iss••, como eu 
iUssc ha pour.o, um jogo em que so acnn n demo
~:racia c ·m o des.po~ismo, "ttm jogo com cartas 
mnrcadas, conhecidas por ambns em que um pro
cura embaçar <J r>utro? Do certo, senllorcs, esta 
loi é nada; ma~ oi um nu•la·que vai f êYOlttcionnr 
o paiT., ó Ulll u!llla •1ttc importa mttito poTqu'! 
fer e a cousmuiçào, porque offen<l~ndo as!!irn esta 
arca santa ó um !?'''!>e de estlldo s em neoeasi· 
dl\de, uma verJa-.lc:mu rl)voluçâo. 

As ccnstituiçõ~s eAo lanç.tdns por terr•t ott po~ 
•lleio da~ armas, ou por eates meio s ; túo rtJ\'O· 
tucionario ti a<luelle •1ne com as arlll~'> na mão 
<toiquilla o p11oto social da . naçii.o, como a4uellt.l 
que c.•m leis como esta rasga as folhas dit con· 
sUtulçiio do S<lu paiz. (Apoiuàos. "\fuito bcrn.: 

Ora, eu que sou ínirnigo de revoluções, que 
quero que tudo se faça pelos meios leg~oes,. não 
posso . me c·>mpaJee.er corn este~ meios l·e•oh~
cionartos: tautv mats quanto veJO .qnc a constt· 
tuiçii•>, previdenl<J oomo é,· estabelece os · meios 
de se reaU~arem as iJéas do projeeto. 
· · Para que, pois tanto açvd<amento? porque não 
ha-vemos àtl apL·es.;ntllL· a(jui a propostção dare
forma aftm de que aqllelles - qae tiverem de ser 

eleitos, os que tiv.•rem dt! vir- 11ara aqui com 
uma clt!içilo livre, com u ma "lciçlio pres tdicis. por 
um go..,ern> que tem podido tra:ocer a si o partido 
liberal; que teu·, podido ganl1ar a.s a !feições d~sto 
partido, ven!tão reformar a constituição nesta 
part~? que necessidade ha deste meio, senhtlres? 
);iio se OU\'0 aqui pelos con·ed.:~res , n ã.:> se ouve 
aqui .mesmo que estamos dis;;olvidos, quer a lei 
passe quer não'! ent:io pan ~uc este açoda
mento, aind~ pergunto? 

UM S!i:. Det>o·rAPO: - Quent tem culpa de que <.> 
nobre depu tudo acredit-e ~m epig,.ammas ·~ 

O Sn. Sr•,~Y.1ltA Qcemoz:- Em verdade _sou 
muito creclulo, é deleito de tninha in telligencia. 
talnz. Nã~ s:'io só os paulil'!ta s que são cre
dulos. 

O Sn. St.v:\o Lo11.~·ro J o:;tor: :-Se é epi~rammr., 
o Sr. pre>i<lente do conselho foi que o rez aqui. 

O SR. S t QUii:In.>. Qu~moz: - Acredito, senhores, 
porr1ue nóa u tamns aqtti fazt?nd" um papel bem 
triste I (Apoi<!dos.) Esto. co.mnt·a está d oamorali sada, 
n:io tem forçR mOrlll. (Apoiados.) 

O Sa. Pn!!:SIPE.:<Tc - Ordem! O i>r. deputado 
não deve cxp•·imír-se lc'or e>~a fó r ma 1\ rospeito 
do. cnmara. \Apoiados.; 

Vor.Es :-Vamos ú dissolução. 
u~r Sn. D EPOT.\DO:- Quem a d eSn\O>"!disou •! 
O ::>a. :StQu<ttv.. Qt;smoz : - Niio fomos nós os 

homeus da ordem. os defensores da eonstit~içlio. 
U:llA Voz: - Nem nõs qi.te -n:tQ a poiamos o go

verno . 
O Sa. SIQ!i~tru. QcErnoz :- Sim, não somos UÕ$ 

q•1e t.emos desmoralisado a can1nr u. . •.. 
O Sa. P A UL.\ CANntoo: - Se ells. se comporta 

bem, nlnguecn a desrnoralisn . 
· O Sn. Sulo Lo•u·t'<> Jusr.)a :- Aques tào é sa.bel:' 
!.se consiste comportar-se bem, 11eompanhar em tndo 

I e por tudo ao governo. 
, O Sn. PnEsme::<TE:-Attençào 1' 

i O Sn. SI QOEmA QuuRoz:-Cre io que é chegada 

I a occasii'io de cada um de nós t'allar t oda 11 v er· 
·dsde. . 

; U~t Sn. D~UTAoo:-Agora.1 é tarde. 
i o sn. StQ!)J>III.\, Qm<lROF.; - Pnrccc-me que n fio 
' e tarde: o no\n-e deputndo que me bonrf\ com. o 

sm1 nparte snbe que o ann•l ptt s:~ado fui o pri· 
mcit·o quo elnmei contra e~sns ideas de conci
liac,lo, no !l~nlído em qno esta concilinçilo era 
tatuada .... 

--o Sn. M EL!-O Io'nA:o>co :-Tevo medo t 
O Sn. StQl•~:m.~ QcRtr.m: :-N:1o tive medo ; tive 

desejn do que u (lnrtido conser\·ndor continuiiSse 
u mesmo, quo o panid'> lib;,ntl continuasse Ulm
b~m o m~smo, que o meu pal~ nilo fosse desmo
ralh;ado com essa conciliaono como a entendiiio. 

MM, Sr. prcliid~nte, crP.io que j :\ tcnllo dito 
basbnte para que os tnPUS nobres collcgas snihii:o 
~ue motivos o:le el)nvicçi\o mo la,·ão a dnr um 
,~oto contt·a este projeeto. s~ com minhas ex
pressões otrendi a a.lt::uns d"s meu!l nobres col
legas, 'peço · lhes perdlu), retiro essas< expressões, 
porque minha iutençiio não foi esta, foi uníca
mente manifllstr.1· os moti~os que m e deliberámo 
a votar contra esta l<'i ; não qni?. me.;mo offeude~ 
nos memb1•os do minist~rio .. . . . 

U:~~ 3a~. DEa•urAno :-Nào olfendeu a nlnguem. 
OuTilO ~esnott :-Fallou muito em r egra. · 
O Sn. SlQum:ru. Qc~<l&l)7. ~- 1'nl vez não . -fallassu 

se<>undo as c'lttveniencias politicas ; um advogado 
9,11e não estã acostumado âs argucias dil poli
ttca, a certaS reservas, a cert:u; con.veniencias do 
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homem politi<:o, niio pude, quando falla ent pu
blico, quando t~m de manifestar os seus senti
mento!i, o seu pensamento , guardar essas c.on
venicncins .... 

O S:tl. ConR~a P.~~ NEYES :-E' a. linguagem que 
11.gt11da. 

O 5!!. SIQUURA. Qu'"IROZ :-E' a linguagem que 
de\'in a~radl•r a todos, ma;; infelizmente aqui nem 
toda a linguagem agrada. 

1\las, Sr. pn~~ideute, .ainda uma vez o digo, se 
'\'oto contra o projecto .. ê porque jnlg_o qn~ as 
suas 1déas si'io ~!Tensh•as da con~tituiçao, porq~c 
ellas 'lJDem em l'lsco, pocm em pel'lgo a ll1onarc1Ha 
constltuc:íonal ( apoaidos e nl7n apoiados); e eu 
monarchist.a, nã{> daqueUes que se ,·ão inculcar 
conto taes ( ap<)iados l , nilo dnquelles que vão 
queimar podre incenso, mas daquelles que s.;!mpro 

. se eonsel"l:>lrno na estacada pat·a det'ende1· c::;te 
principio com conseiencia, com denodo, com con~ 
vicçno, não rosso dar o meu voto a scmelh:~ntes 
idéns. 

UM SR. D~o:PuTADO :-Daquelles que já abnl:írão 
~sse principio, n)as (\Ue l1oje se o.present:lo ~omo 
'luerendo ~ust.ental-o. 

O S1L SIQ!;EIRA QuEmoz: - Sr. presidente, nôs 
estanJOs debaixo de un1a. impressào muito de!lfa~ 
yorayel; nossos irmãos dn Bal1ia lutao com esse 
mal terrivci que desgraçaclame,lte apl-:'areceu no 
Brazil: todos os dias esse :tlagello ceifo. número 
de yjdas · 111io podemos est.ar com animo calmo 
para cnt;-ar em uma discussão desta natureza, 
em uma questiio de tão transcendente importan~ 
d8. Entendo p~is, Sr. presidente, que a actua· 
lidade não é a mais con,•eniente pa1-a continuar
mos com esta discu~siio ; e a~sim, te1·minando 0 
meu discu.rso, pP.ço o adiamento da discussão 
para quando esth·ermos mais calmos, para que 
pussamos mcdit.u mell.JOl' sobre a. n1ateria: no 
princivio da futm·a sessão poderemos tl'atar com 
mais calma déste obje~to. 

Antes por.\m de senta1·-me pe1·mitta-me V. E~. 
•1ue ftl<;a a!nJa algumas conside1·açõcs. VoLo con· 
tra o projecto, como jã declarei, mas não posso 
deixar de conhecer o direito que tem a n•iuba 
pt·ovineia t10 augmento da .dcputação que lhe foi 
concedido, e por isso nessa parte serei favoravel 
ae> projecto ; iodos os dias a popttlaçiio da pro
ritJcia de S~rgipe cr~sce, sua riqueza se augmenta, 
to<.los os dias â província se mostra mais cre
dom de maior numet·o Jc t·epresentantes, e se a 
just~ço. da camara lhe conceden o augmento de 
dou~ deputados, não que1·eré. de certo agora que 
estt: augn1en to não passe. 

As 1nesrnas razüe~ que houve relativamente a 
Súrgipe militf•o '!ID relação á p1·ovincia do Rio 
do: Janeiro; mas não represento esta pl'uYincia, 
niio me animo a tomar a iniciativa da dcfllsa de 
umn causa que tem tão denodados defensurcs; f>lrei 
lembrnr ainda ulnl.\ incohes·encia do projecto. O 
project.o tem como idéa dominante (]ue não s6 
os deputados, como tambem o~ supplentes, s~juo 
todos feitma da. maioria, no entanto estabel~e 
que quando dous circu\os degerem o n\esmo de
putacfo possa esse optar o circulo que lhe pare
cer, e então virá. pa•-n a CJ~mara o snppl~nte. 

Ora, guarda neste caso o projecto a idca do 
seu pensamento, de serem os deputados e sup
plentes sempre feitul'a da maioria? Não de certo; 
po.ra s~r cof1ercnte de\·ia mandar procedet· a nova 
elei{:iio. e então seriiio eleitos os que tiYessem 
maioria para deputados e para supplent.es. Veja-se 
bem como 11éste ~;>rojecto se mat·ch,wa ás p.-e~
sas, como estas cousas tão comesinhas es~apàrão, 
oomo a !déa do projecto foi estragada pelo UJesmo 
p~ojecto. 

Sr. presidentP., tinha outras consideraç~s a 1\uer, 
mAs estou muito flltigado; Y. EJC. permittim qu~ 
aq~i termine o meu discurso, pedindo A ~amara 

que me desculp~ os momentos que lhe roubei 
lnut\lmente. (São apoiados.) 

0 Sn. Coam~.~ })AS N'JCYJ::S E OUTROS :-·Muito bem! 
. Lê-se e e ntra <Jm discussão o seguinte requc

nment.Q : 
« Proponlto o adiamento dA presente resolução 

até o p1·ineipio da proxíma fntura. legislatura.
Siqud,·a Quei>·o.:. » 

O Sr. lS'abuco (ministro da ii'Stiça) :
Sr. presidente, levnnto-tue para dizer que o gll· 
vemo não aceitll. o adiamento pwposto pele> nol5rc 
deputado; fa.2: a respeito delle a mesma questiio 
que f.:z a respeito do · objecto principal. isto li, 
uma questão de g&binetc, ~·isto como o adiamento 
tende manifestamente a embaraçar a ade>pção 
desta medida que o goyerno julgs de maior im
portancla. como melhornment{) da nossa fórma 
cleitot!ll. . 

A raú'io que apresenta o nobre· deputado não 
póde proceder ; o mal que se J.ã. na Bal1ia ainda 
se não estendeu a cap1tal do Rio de Janeiro; 
o nobre ministro dos negocios do impcrio jà tevo 
occns!:'io tle declarar que n€sta c-órtc aindc. não 
ha\'ÍII epidemia; por consequcneit\ não ha essa 
prcssiio a que <• nobre deputado allu.dio, e na 
qual eUe fnnda o adiamento. 

Seohorcs, a questão é importantíssima; deve
mos-nos deixar de subterfugios (al)Oiados), tenha
mos ~ coragem dn nossa posição (apoiaàQs), 
votemos pró ou contra, qunesqmr qu~ sejão as 
consequencia.s. (Muitos ap9iados.) 

O Sn J. J. DA Roc1u:-Apoiado; nada d>.J 
adiamento, nada de encerramento; esclareçamos 
a. opinião publica. 

o "'l". F.i::;ucirã d<> ::.\J:el.lo: -Sr. presi
dente, o estado de minhn saude não me ~ermitte 
prolongar demasiadamente este debate, nem e:.:p<lr 
com todo. a effusão de men coraçiio as argu
mentos, as razões qtte tenho para votar contra 
e~ta lei ..• 

liMA. voz:- Por ora h-ata· se de adiamento •. 
0 SR. FIGUEIRA. DE MELLO :-Peruóe-me. deixe

me fnl\ar. depois chegarei á. ques~o uo adia· 
menlo. Nfio s~i. s~. presidente, se na discussão 
dessa ki me será permittido ter a :palavra, por 
isso da1'•'i a~ r<lzões que tenho para apoiar o 
adiamento. 

Sr. presidente; o pl'imoiro de,·er de~;ta casa 
quando se tmtll. de uma qu~stão importante como 
esta é discutll·a profnmlamente, para cotwcncet· 
ao pa.iz d•t necessidade que elle tem ue que tal 
e ta1 lei seja adoetada. (Apoiados.) Esta casa ó 
11. cnsa da di.~cussao_ (.4.1Jóiado$.} Qllando as leis 
niio são àiscutidas corno devem ser não tem no 
pai~ aquella força moral que devem ter para que 
sej;\o facilmente obedecidas :a:poiad:os) ; o quo 
temos ,·isto do leis que não têm sido prot'unda
meute mcd;tadas, que não têm si<lo. discutidas 
como ctunprin que fossem? Ellas 1180 tem sido 
cxceutadt1.s com promptidão, ou o go~crno tem-se 
visto obrigad .. , ou a adiar a sua exeeuçiio, ou 
a vir aprcsent"r n<>Sto. co.~a emendas que pot;;são 
ap~rfciçoal-as. Refiro-me pro·a pro..,· ar esta minha 
asserção a lei das terras. Esta lei foi mal di s
entida nesta casa ..• 

UM.~ voz: - Sete annos le,·ou a disclltir-se. 
O Sn. FrcuEtR.t DE ME!.JA:. :-.. •• assentou-s.-. 

que ulls circunostancias do . paiz era ur~entissimo 
que 'O'll!>. fosse artoptaaa ; entretanto até hoje essa lei 
não se acha em devida execução en1 todo o paiz. 
E porque isto aconteceu·? Porque na discussão 
não se apreseotarão, niio se tlverão em vísta 
todos os inconvenientes que del\a podião resultar, 
n:io foi a lei discutida corno devia ser. 

O qu~ ~·i mos nós, Sr. presi<len te, a respeito dll 
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lfsi s.Jbre as est.·adas <lo f.,rro? .o que •·esult.<>u 
tla rapída execução que o go\·erno lhe deu pa ra 
satlsfuzer a sofreguidão desta casa, sofrP.guidt\o 
que talvez tambem se apr~:>entàva no paiz? 
Vimos que o governo, depois de ter dado ~xecu
ção n estll- lei, veio elle ~roprio dcplorm· os êrros 
•1ue tinhiio ha-.ritlo, ueplorar mesmo que n1i:. tí
ves;;emos · dmdo o privilegio Ja estrada de Pedro li 

• M S•·· Dr. Cochraue, e qu" fOS$etnO$ obri,.a.Jol::l a 
ad?pta.r um eontracto inteiramente prejudYcial no 
plm;, COJJtraeto que faz com que ess<~. ~stro.ua de 
ferro Sêja mais cara tio que em paiz algum, como 
roi demonstrado p:los j(jrnaes, () talv~z em dls· 
•:11ssões d~<f.a casa. 

Assim, Sr. presitlente, as leis elevem ser muito 
tnedilauns; a aiscussíto deve ser larga e proruu· 
oiu, pll.l'" qn~ <> P•liz saiba ns •·azõús \'111 que· so 
rundll.l'tio seus l"<!presemantes, par11. que o pniz co· 
uheçll a ulilidaue das mesmas leis. Se as lei :~ 
"'''' 111io utds, s., a populaç:io não est:\ convenei
dR dll """' 11tilida.Ie, esoas leis pet'dem o sl!u origor 
" a ..atuaru so . desacre-dita adopl.l\ndo-u.s ... , 

U-M SR. DtePUT.ADO:-Mas os sonhm·es o IJUI! 
•flterem o\ ntli!U' c niio rllseu tir. _ 

O ::>11. FJLH;EIRA DE MET.LO : -Eu irei :\ nsla 
•tUtl8lÜu. 

OtJrl\0 Su. DEPUl'AOO:- Por ot-a só se trata elo 
wliAmento. 

o Sn. Flvt:.::m ... DE M~LLO- -Deixem-me rannr; 
•i p~Jrquc tenho a mais pl'úíunda convicç,\o de 
'iuc esta lei é prejudicial 11o paiz que ma animo 
11 t umRt· a palavra no ·mão est ... do ue saude <.:m 
·~uc me acno, a mauif€star opiuião coutraria á úo 
1ueu 111nigo o 81'. minisii'O da j usti~a. a ~uem tenho 
scmp1•e ncompanhauo nesta casa, u. cllJO .gabiuelo 
\~nho prestuJo <:> nmis dccic!ido a~oio. Falia 
pOl'llm mui.> a1to que e;tas cons idemçocs a n,iuha 
,,onsci~n~b- · · 

Sr. presidente, a cama.ra. do)V(~ discutir esta lei 
I>I'OfllilLhllnen~e; .;e· o não fizer, ' n"o sustent<u·ft 
•lu <:~l'lo muit<>' a sua dignidade; Jil·-se-h11, c .. mo 
j~ IW oli7. 110 paiz, que !\!< Verdaaeiras diSCUSSÕeS 
li:om aú htgar uo Sénadu, que esta camara n~e .; 
i(IUUO a. cha.ncelluria .do senado, n&o obedece senão 
~B in•pirllçÕe:5 do gov .. rno. (Uão apoiados.) Sr. pre-· 
t~idente, rctlaremos para. a maneira por q ue aprla· 
r.,ceu esta lei, para o Ump'•J que le,cou no seuado 
a discutir-se. O projecto f•>i apresentado em l~t•> 
f>~' lo il111stre sena<tot• o Sr. Panla :$<lUZI\; entrou 
em d iiiCU:ISiiu na. sessão de JSiti e discutiu-se .. té 
o paragt·apho 9o do art. 1° ; esta discussiio levo11 
ru1o menos de quim:e .dias. Tendo sido intert·otn
plclu untnr>, ella r ecomeçou n<> anno no UH~, o 
o..ccnpuu oJ $~nado ioão menos de um mer.. Ten ho 
11qui os npolllantcntos panHlemonstrar à camura 
~sta minlla osserção ... 

Ux Sa. DJ;PU~Ano:- O que ~" segu~ é que h >i 9 
wnuo8 que se disc:.ute esta materia. 

O Sit. FHHJI;tRA ilE MELLo:- No nnno tlu 1848 
principiou a diseussiio desta lei pelo SI \1", e ;:.c
Ctt).IOU as sesSÕt!S ·de :lS, 27 e 28 de Julh•J, e do 
2, IJ, ~. 7, 8, O, 11, 16, 17, 18, 22, 2::, 25, 2/:l, 30 c 
31 do Agvsto, em que passou pari\ a i$• di~eu:iisão. 
Els·IIIJni não menos de me.: e meio diseutindo;,-sc 
P.sta lei no sennol•l. ·A 3• discussi'io occupou q11o.si 
nm me:t, p rin cipiou· n 16 ·de Jnlbo e continuou 
llM U de A:gost., do corrente anno, em 'lUe rol 
:ldoptndo o projecto, ·nfim de ser remetti,to a esta 
r.asa. · · 

Ull SR. DfPL"t'ÁDO ~:-À C{)nclitsito e pedi I' o en-
cerrament.o da discus~o. . . _ 

O Sa. F•GusuU. DE ~h:r;r..o : -A conclusão de 
tudo é que se o -senádo le\'Ot> tauto tempo com 
:1- discussão <i;es~a materia, é J?Or~ue a eon~id~
TOU ·itnportanttsstma; e · consogu•ntemen_to quo no& 
n ito deve~rn~s adoptal-a ·p or: enthusiasmo, por -ac-

TOloiO 4. 

I 

clamaçào. As leis adoptad~U; por a~clamaçiiu 
Sr. presidente, wu1 niio sei o <jUC ~~~ r~voluciü: 
nario _.que revol~o ~ consciencia do povo, que 
rcvolwo a conseJeneta uo.; represenl:lntes Jn 
unçiio .... 
u~ ::)n. DJ·:~I''l'ADO : -E llUlll lei como ~sta t:i•> 

JUal feit..t. 

O Su. 1-'tr;m:rr..\ n~< ~[F.J.t.O:- ~em se dign quo~ 
t>orqtte cMta ld foi rlbcutitb no ~nado por tanto 
tempo niin dc,·cmos <lisctttil·a: a carn·ara tem sua 
autoonmill, o'• um cor~o collectiv•' do _palz, tarn
bem rcp1·c~~nta os llltercsses do pnrz, c deve 
mostrar qnc ''" conhece. que conhP.ce todo o al
cance de tal medida legbla t:vn. A di~cnssllo d·> 
senado niio disp~usa n discussão da camara elo~· 
rlcputad<:>s, purquc te vallesso nm tal principio, 
dcveriiiu as discussõr:s 1lesta camara tan1 bem dis
pensai· as do senado; mas por ventura vemo;, 
nó~ !•to? X esta camara a 1l0pt u-se p<lr uma dis
cn_ss~o maio; r'>u menc.s pr .. tongn<l!!. o p t·ojecto d<> 
let q•te fo1 ap~~entndo pelo l?r- ministro da jus
tiça sr>bre os CI'Jmes eommetttdos po•· brazilch·os 
em pni?. ~stl·angeiro, mns indo ellc 'pAra o se
'"''lo teve alli um parec~r con tra, <l .senado nito 
o cliscuti<l ai nda, nno o adoptou J-.o•· enthusias
lllO. A lei S•>bre a refol'ma · ju iciaria soffr<!n 
tambcm aqui uma discussão prolongarla, e dis
cussllo que nn minha op inião a j ustiHcou suffici~n
t emente, entretanto no senado levantou-se um>t 
opiniiio contl'~ria, dcclm·ou-sa que semelhanto lei 
não havia do pass:1r, e o l'esultadn foi que el}a 
ficou ac.lhda, 'l nno ~>ci 'lltnn·lt) poderá. set· adop
tada. , .. · 
' U:>.t SR. D~o:••u·r.,uro: -Dudarou-s~ tambeui q to., 
ct·a que~tã~ .J.c gnbll!cte . 

O Sn. F:rHJi~inl • 1·: Ul'.l .i,O :-Attcudamos ainda, 
Sr. pre~\dentll, pnr~ n nntm·r•zn des\a lei ; tr. .... 
ta-se oln rd•ll'llll\ olo nn~~o ~ystomn eleitt>ral, trn~ 
ta-~e d<l nm ponl•l do política constitucíoll~l. 
tratn-~., pOI' n~Mim db~•!r !la p••opria con~titn i çi'io. 
A~ leis ••leil.t.>r•"'" cnLnlldcm o::om ~ direitos dos 
ciot<tthio~, ~uti!Jluum ~nm a eonstitul~:ão no im pe· 
rio. Ora, qmmuo lltnlt lei desta ontn•·<·za appa
rece no pnrla111entn, potl~mo~ por ventnra adop .. 
tal-a só porf)ue votos muito impnrt.antes, só (JOJ' 
que pessGns que nos mtweeem nm:t :t considel':l.· 
tJiO dizem qutl a lei é util, salvadora par:~- "' 
paiz? Att••mlamos, Sr. presirl~nte, para o qll~ se 
pnssa n'nm paiz onde semelhantes reformas são 
apJ•esentnda.~. vej11mo:. o que fnz a pru<l~utc·, a 
1\1\hil\ lnglaten·a em semelhantes qull';tões; em ~~~ 
foi adopt:.da a r ef•ll1nn. parlnm~ntar da Inglaterra, 
li1as f"SU reC•1rma Coi e<tudada no paiz por c.<pao;•J · 
niio menos de 8 annos. ... 

O Sn. PAcJtlleo: --A nossa .Jm·a mais te1npo. · 
U:M SR. DF.PU'I'AJ>O:- Ha 10 annl)s. 
O SR. Fivt;EJn.~ o.; :MELLO : -A camara do>i 

communs aJoptou certas medidas , a ~te r e.spei tô 
ttue a camara (los lord$ rej~itou ; muilas vezes 
se aprescnta:·ão ditr~rentes sy$temllS, ~ todos 
~ss~s syst~mns fo1~f.o t·<)pe llidos. ·Em 1nat~ria ele i
tutnl só se põJe ad.nittir uma r.forma quando 
d\a é iuteiramcute sentida, reclnmada r el:J. 
maiol'Ít\ do paiz . . .. 

UM Sa. ·DRJ•Il'l'AilO : - Uomo esta. 
· O SR. FIGUEIRA ot. Ml!:LI.O:- A c~te respeit:.>, 
Sr. pres i•lentc, peço i camara que me p<õrmittn l.:r 
um trecho de um oradot· brilhante, de um politi, 
co notivél d:1 França .... 

i- · Ull Sa. l>~o:PUT.\00:- Tem discntido brilhante -
j mun t.e o adiament-O! . 

I O Sn. FIGUEtR.' l>J:: MELLO:-Tudo qtu\nt.<> te· 
nho dito tem por· filn provar que o adiamento 

I niio põd~ deixar de ser spprovndo. Dizia o Sr. 
· Billaut : .• O problcma. d<! uma ·rcfonna. eleitoral 

:H 
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·sábia e ellicaz não e uma das questões faeei"
que uma commis.'lão estuJa em um mez, e que 
·OS tres poderes diS<:lltM e adot>tem n'uma sc$$!1~. 
A sua elaboração é m:us lenta; O$ curp·>S deli

· b~ràntes della totn>lo c· •nhecimc11to mais de uma 
,·ez.u 

Eis aqui o que tambem diz um escriptor muitG 
not.a,·el, o Sr. Ramllsat: " O systema de uma 
1·erorma eleitoral dove prcoccupar nmito a opi-

. ~ião pttbliea; ria Inglatert·a quando se rdsolveu 
s questão rla r~fol'ma d llitoral howia. muit.o 
-tempo que ella st ~inha a;;itado ; um grande 
numeru de systcmas tinhão s1do successivamente 

. apre~entad<Js e repellidos. As leis eleitoraes nü:o 
~·w t:.\o faceis de rnotlificar-se como so diz; antes 
de toear-lhes, o\ mister, como ha oito Rnno3 ll<l 
Inglaterra, que um,, longa experiencia, e o sen
timentó quasi unanime do paiz, tenhi\o a um 
'tempo demonstrado o mal e CoJito conh~~r ore
medlo.•• 

Or.L, pergomto cu. R. camara, pot \'enturn o sPn
.tin\ento unanime do paiz tem-se ap•·esentado 
nesta q\HlSt.âv ? N'a imp,·ensa tem ella sido agi
tada po·ofund~m~ntc? Não vemos nôs que os 
pl'incipaes !ornaes desta córte se aeh:to inteira· 
mente sllcnciosns ? que o que apparece ê apcnae 
Unl ou ou t.ro artigo isulado, que manif<Jst.a, quando 
muito, a opinião de um ou nutro individuo? 
·Tcn•os por veutura \"isto a opiniii.o publica agitar
se profttuda•nente a este respeitn? Nadrt disto : 
tud.., ~ silencio;o ; e o senado tanto achou Jif
flculdnd~s u~tsta lei, que se dividia em dullS pat'
tes quasi lgtta~.s n;t sua adopc:iio, sendo ella 
apprO\'ada. por maioria de dous votos, se não con
.tarnws os duus >o tos dvs Sr5. ministros da guerra 
<:: da fazenda. 

O Sn. 1'. Oc-rAVlANo:-Os quaes não sãv se
•nadoresl 

o :SR. FIGUEIRA. l>J> Ma.LO : -Ora, senhores, 
se acaso esta lei já tive:;se o assentimento una
nime do paiz, se o as~?entimento unanime do 

.P>~iz já nos tive:>se demonstrado <• mnl e desco
berto o •·emedio que lhe deve ser applieado, cer
~amente que deveriaml)s adoptal-a com a maior 
urgencia ; mas quando semelhante assentimento 
não existP., quartao o senado se dividio tão pro
fundame nte a rAspeito delta, quando nesta cas11. 
vemo~ que amigos do governo, .que amigos de
<licados e enthnsiastas que nunca o desampara
rão, são contrarios a esta reforma, porque não vêm 
.nella um remedio, mas sim perigos para o esta
do e para a constituição do hnperio, devemos nils 

. adopt.al-a com tanta celeridade·? 
O S a. Mt-:o:DES I>E AL!olEID.\:-Entito vott-~cOll

. t,·a, não adiem. (.A.poi<~àos.) 

0 :5R. F IGUEIRA. DE 1[ELLO : - i'·•ÍS bem Sca}JO
.re~, niio adiem~-; a l_ei, mas permitti a.d menos 
·qne P<?~Samos dtscutu Jlrofunolamente (apaiados) ; 
permtti\ que a r olha se separe desta d1scussão · 
pet·miui, senhores, que a rliscusoào seja t iio sO: 
-eegaJa e tiio lata. eomo foi no senado. 

O Sa. F. Or.rAvu::so:- Perdendo-se o tempo 
.com que:>t.õe:> d.: adiamento l · 

O SR. FIGUt:ta:.A D~; à1Eu.o: -Lembrai-vos, se
ubores, que naqu .. na casa, depois de terem tal
lado os seus primeiros oradores, o presid~:nte 
,Perguntou s.e R materia. estava ou não sufficien
temente d iscutida, e que os nobres sennd()res, 
cot;no 9ue alterados, cheios de pa\•or, não se 
a!.nmâr'.io a votar pelo _ .encerra"!ento da discus
·sao, e qttu :est;~ t eve ue se.- ad1aüa, para <(Ue 
-ent outro d1a se pudesse vota~ com mais conbe
·cimento de ClllJ,Sa: elles parecerão querer dormir 
.sobre o negoc1o. 

O S1t. :F. 0CIA.\'U .• '\o:- Querião dormir porque 
cSão ''OlllOS. 

. 0 Sa. FlGUEm.\. DE MET.LO : - Não ha púi$ mo. 
ti..-o pam votarmos esta lei de uma maneira tão 
rapidil como se pretende. 
Diss~ o nvbre presidente do conaelh<> que a 

lei devia passa•• nesta sessão, devia p11ssar bre
vemente, ist.o é, devia pa3sar (S. Ex. nã.o o Jissc 
claramen!e, mas deprehende-se) quasi sem dis 
cussão ; o nobre presidente do eonSillhn disse 
que esta lei nno dü-çia ter ,emendas. Ora, senho
res, se a camara. estuda•· a materia e entender 
que t>st~ pt·oj eeto de,·o soffrer emendas, não as 
devemos adaptar. · 

O Sa. Pto;sro~~TE no Co::sSELHo : - -Aceitarei as 
consequencia.s. Ora é boa ! · · 

O Sn. F IC;:T;EIRA DE l\í.,;LLQ:- Entiio di;;;;utnmos 
profundam~nte o projecto, e vejamos se elle ca
rece ou nau de emenda,;. Na minlta opinião o 
projecto carece de .emendas, e emendao muito 
unportantes. 

O Stt. PaESlOEXT.Ii: no Co:sSELHD: -Isto é o 
prc.jecto carece sêr !nn111lado com emendas I 

U:u.._ voz: - A commissão porque niio apresen
~ou essas emendas ? 

O SII. FIGUEIJ\A. Dll Mnw:- O projecto niio 
pôde ser estudado pela cocnmis,;ão <.lc eonstitui· 
çiio e poderes com a nece~ria madttrez••· por
que se nos pedia que dessemos quanto antes o 
no~so parecer. · 

O Su. GóEs SlQUEU\o~.:- Porque deriio? 
0 SR. FIGUE.IIlA. DE MELLO : - Queren,to satisfa

:~:er a esse P"dido, nós '·entendêmos conveniente 
não alargar-nos no estudo da materia · foi u ma 
deferencia que quizemos t er com pes~oas res
peitln·eis. 

O Srt. F. OcT.~o.vu .. ->o: - E' porque a materia ja 
cstaYa e.>tudada, como oito podia deixar de estar 
por homens esclareoidos como o nobre deputado. 

O Sll .. FtGUEIR.~ DE MEt.T.o:- Mas, pergunto, 
está o pNjeeto estudado quanto ãs ineompat1bili
dades, quando nós vimos q11c .•. 

O Sa. MELLO Fru.~CI> : -Já lá vão dons dis
cursos contra e n:io apre,;enbiriio n ea:hum :ngu
mento no-vo. 

(Ha outros apal·tes.) 

O SR. FIGU.EIR.A. D& MELLO: ..,.... Quando os nobres 
deputados acabarem de conversar continru~rei · 
não po>~so estar grita11do parn me fazer ouvir: 

O SR. F. 0CTAYIA.'10:-Ni.io nos dê attenção . 
O Sll. J . .r. DA. RücuA: - O nobre deputado é 

desapil:dado quando os outros fallào • 
O Sn. F. 0CTA.VJA~O:- E ' só nesta quest:\o . . 
0 llR- FIGUEIRA DI> MELLO:- Sr. presidente; 

digo qtte o proj€cto niio se acha e~tuCiado reJa. 
ti \":tmcnto ás iucon:!)atibilidades, p orque o que 
vimos ni>s no senooo ? Vimos qne a discussão 
vP.rsou unic~unente sobce a convenicn~ia e coo
stitud(>nalidade do artigo do projeeto a. e5se res
peito : Entretanto que, Sr. presidente, aqui esse 
campo póde s"r muito DlaiS alargado, temos de 
examinar se n .camam dos depatado>s deve ccm
por~se na sua totalidade de empregados publi· 
c.Joi como o •·emos actualmente, temo$ de examinar 
se esses d~;puta.d<Js que tomarem assento em vir, 
~ude de mandato do povo, p~~ora represent.are!ll 
os inleresses do patz, par11 ~ccusarem ou dcCen· 
der.em os ministros coqforme a exigencia da. causa 
publica, constituindo-se de- certo modo os juU:cs, 
os ceus~res dos ministros, de'l'em ou ·não .rece~ 
ber graç,-.s, eutpregos desse!~ minktros; se aqnell~s 
que, &euJo empregados publicos, fOrem chamados 
para c84a casa pelo ~to popular, dev~ tam
beiD ter accesoo, quando esse aGCe&lSO pôde de 
certo modo tirar-lbe a liberdade. . . 
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Estes pontQs, Sr. presidente, occupárii.o muito 

R attenção das camaras franceza.s antes do actual 
regimen. Os Srs. Remusat, Remelly . e Gaugnier, 
forão obrigados a apre~entar pl'Oposiçoer> nes:;e 
sentido, e algumas 'vezes essas . preposições f o t-ão 
tomadas em comideraçã.o e dis.:11~idas proíunda
merHe. 

_Quanto Á. questão dos circulo.>, temos de ex.a
nuna,. ainda, :Sr. presidente, se por ventur'1 ctm· 
vén• que os cirGutos :só devào eleger u1n ou mais 
de um depuõado. v~jo eom effeitu que um paiz 
muito xrotavel, a Fl"ança (fallo da França ante-
rior ao actual regimen) .• ; · 

O Sa. J. J. w.Ro,HA.:-A Fraoça que foi le
v!Wa ao regimen aetual, 

O Sn. FIGllEtXU: DE MEr.L~ : -... achava-8e di·· 
vidida em !.-,g eirculos, e eada cit·c.ulo dava um 
só deputado. Mas tambem -vemos. que no pai:z: 
donde descendemo;, e cujas institu.içõe~ ate certo 
poBto temos adoptado ... 

O Sa. MI~ISTno DO lm>ERto: - EHes ê que tên1 
sdopta.:lo as .nossas. 

O SR. PRii:SIDt::.~TE DO ÚOl<;SELHO : -A no~sa. con
stituiçãu é mais antiga. 
. O Sa. Fmlnmu. DE M"LLo•: -Onço poucio, e por 
isso não posso responder ao que VV. EEx. estão 
dizen.lo. 

Falto de Portng1\l ; ê um paiz cujas institui
ções temos até c~rto ponto adoptaJo, e ao qual 
tnmbem demos instim1ções, porqu(\ a constitui· 
ção portugueza é de certo modo filha da nossa, 
foi dada pelo mesmo monarcha que deu·nos a 
nossa. ; pois bem, alli. ao contrario do qu~ se 
pratico. em Françn, os círculos $ão de 2, a, 4 e 
5 deputados. 

O Sn. F. OcTAVXANO:- Isso é discussão da ma• 
teria principal. 

O SP.. FIGUO:IS~ DE MELLO:- Não, senhor; estou 
mostrando qne o pmjecto não está estudado e 
que 1m necessidade de adiar a discus;;~o. Dis· 
cuto portanto o adiamento, e estou no meu di-
reito. · 

Ora, Sr. presidente, o que diz o projecto? Diz 
que os circul~s deve,-J.õ ser organisados pelo 
!>overno, reuniudo urria ou mais freguezias, con· 
lorme o entender conveniente, comtBrlLO que não 
haja interrupçã1>. Mas, Sr. presidente, se os cir· 
culos têm por fim eleger depu.tados que repre
sentem interesses locaes, nunca. a ú·eguezía po· 
dia ser tomad~ como base desses ínteressed. Era 
necessario que tomassemos corno base o munici· 
pio, Sr. presidente, é a primeira unidade politica 
e administrativa que reconheceu a nossa consti· 
tuição ; o município, a comarca, como se expl'i· 
mem os franeezes ..• 

O SR. F. OcTA. vlA..'<O : - Isso é q ucstão de adia· 
mento. 

O Sn. Fwoi:I!U DE Mm,Lo: - E'. 
O Sn. F. Oc'I'A. VlA!'!O :-Estamos vendo. 
C SR. l<"IGlJWlA. DE MELLO:- 0 município OU 

comarca,' como se exprimem os franeezes, é 
aquelle que tem interesses particulares. Ahi existe 
com e:lftltto um centro de admistração economics, 
ahi existe a g=rda. uaeional, ahi e:dste a. jus· 
tiça.; pot• conseqnencia o municipio era a uni· 
dade que deve Stlr tomada .po~ base de uma sem e· 
lhante circumscripção eleitoral e nu.nca a freguezia. 
Poderiamo~ pois determinar que o go\•erno reu· 
nisse 2 ou 8 municípios ; mas não autorisal·o 
llara. reunir· freguezia, porque. e querer .reunir 
cou~s qne nã() :represeutão nenhum interesse 
loCdi. ·oando-se urna samelh.ante autorisação ao 
llo~-erno, o resultado e que o . &:O'' e r no pó de até 
deslocar iuteresses que se creárao naturalmente. 

O SR. ~~E~t>ts DE Ar.li:EID.I.: -Isso não é dis· 
cuti•· o. adiamento ? 

O Sa. FIGUEIIU. DE ~LLo: -Supponhamos que 
tres ou quatro munícipios se achào COil!igu.os ; 
o Sr. miuistro do imperio pôde deslocar de.sses 
m11nieipios as fregu~zias A, B, C e D, e dizer : 
« Formaraõ um cil"culo eleitoral." Ora, pergltbto· 
eu, quand() se cb~gar a E"ste resultado, póde·se·, 
por ventum, ent.lnder que um tal circulo da tun 
deputado para representar os iuteres>Oe~ locaws·?
De nenhum modo, porque nessas freguezias nâ.o· 
ha communhão de interesses. 

O Sn. PttESIDE!'!TE:- Peço l'tD nobre deputado 
que se einja 1!. materia do adiamento. 

O Stt. FIGt'J>lltA DE MELLo:- E' questão de adia-· 
menta, Sr. presidente. 

Voz~.<:s'- Não é. 
O SR. PAÇU>:<:o:- Está. fóra da ordem. 
O Sa. FJGu,;rRA , ,E MELLO :-Quero mostrar· 

que, sa este projecto foi devidamente estudado; 
acharemos muitos motiYOs para níio adoptal.o. 

O Sn. PRr>SlDENTE:- Niio posso· admittir a dis
cussão do adiamemo por essa fórma. 

O Sa. Ftou&:taa. DE MELLO:- Sr. presidente e~ .. 
nao posso deixar de remunt.ar um pouco .fl.o arti-· 
go do pro.iecto p>!ra mostrar que elle não está. 
bem estudado. · 

O Sa. PnE~UIIc:STii: :- O nobre clep1üado está.. 
analysando o projecto, e isso ó que não posso
admittir. 

O Sa. FrGilEIRA !>E MEr..t.o: - Creio que estou 
na ot·dem, Sr. presidente. 

VOZES:- Não e~tà. 
O Sa. GóEs SrquEuH:- O nobre dep11t.ado tem. 

pro"<'a-.lo qne tem estudado a ·materia por col:lse· 
gu.inte não é preciso o adiamento. 

O Sa. FIGUEJR-' Dl·: Mllr.Lo : -Sr. presidente, eu• 
já dis~e que a opinião publica não se tinha pro· 
nunciado por .esta reforrna; ja fiz ver que o se
nado se diYidiu a. este respeito em druts secçõe!>' 
qu<iSi iguaes; já dis~e que esta camat·a se acha 
profundamente dividida ; porque razlio não se lla.. 
de adiar este project.o para o. sessão seguinte, 
alim de que os deputados, consultando seus con· 
stituintes, co11sultando a opinião publica, agi
tando·a ~obre urna semelhante materia, fa:r..mdo 
mesmo com· qne o governo agite esta que.;tão •. 
p..)ssào ,.;~ pat·a o anno dar um voto conscien-
cioso? . . . 

Sr. presidente, pede; se-nos esta lei; pergunto>
eu po1·ém, que causas, que motivos exigem a. sua. 
adopção T Quaes os inter~sses que a lei vigente 
deix"u de satisfazer? Quaes as necessidades que 
tl!mos de remediar com a ndopção deste !H'OjQcto r 

0 Sn. Mz~USTfiQ DO WPERIO :- Leia a faÍla do· 
throno de 18'll. 

O Sn. FIGut.:IRl DE M~~Lr.o !-Esta reforma,. 
senhores, será. um progresso? Seg_undo o Sr. Guizot, 
o pro.rresso, tem duas condiçoes : a L.• ê ser 
verda8eiro, é •·ser · uin prog··esso, e me Ih orar e não
simplesmente destruir; e a ~-· condiQão e se~
o pportuno, sor e:x;igido pelos interesses publicas ; 
e essa ~xigencia é o que não vejo a respeito do· 
pro"t·esso de q_ue se trata. · 

D'i'zia o Sr. Gui:z.ot por occasião de discntir·sa· 
urna lei desta natureza, qn~ tinha sido apresen
tada no parlamento francez, que nos governos. 
livres por isso mesmo que os governos se achão 
ns. p~esença da liberdade, é que elles não deyem 
·provor.ar semelhantes reforJ!'Ia_s, devem· ouv1: a. 
opinião e sustentar essa Opimão quando os m· 
teres3e~ ur.~em. A camara me pennittirá q)J.e eu 
cite a3 JFtiÍvra.s desse distincto estadista, para. 
comprovar m!nh.ts asserções. · 
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SESS.\0 El\1 2':' DE AGOSTO DE 1855 
A primeiL-a con>li~"t\O do progresso r: ser ,·er

u!ldetro, .; ser um prrogr~sso, c não uma mu
dançA. &ÓlnP.nl.e; é m~lh•tT!It' CRl \'CZ de mud;tr 011 
de.terior•n . A.. s~gu~nuR. c )lldi;:ào é <lU·,~ prog•·esso 
seJa roe<)OS!I'inO, Ol\0 sotnente ncce,;.<ano, ma~ que 
s na ncccssidadl} Mja g.1ralmcntc ,·econhecída e 
sentida no paiz. D izia ainda "''se grande boruem: 
«Os go•·ernos liHeS _estilo em lnAterln de pr.l· 
p:1·esso, etc., em sttuotçao be•n differente dns ou~ros. 
Km torno delles tuJo está em nJOYimento>, todas 
ns hléas e todas Rs ambicõcs: pt>de-sc muito, 
411er-se ter muito dep1·esss, el.:cita-sc demasiado. 
. « ~m situação igual, a missiio dl) rro,·c•·no, 
pree~sament" pJrque eshi. e•n presençn. da liber
iladc, é morchar l t:ntamellte, madnram•·nt~. man
~r. C'>ttter, n:lo lll'eit.ar senão o que é bem sen
tido pelo paiz, aqui!!•) cnja ne~:.,,;sidade pen~h·a 
em. ~dO$ qs esp•_titos, pelo m~m•s na grande 
•nmonu do:~ cspu·1tos. 
. « Eb a miss,"•o dos ~;ov<Jrl\ o$ uos pair.es livres. 
~le~10s •lo que nas uutra~ fónnns •le organisação 
;<or.&al deve elle toma.· a inieiativ>l da~ mudan~as 
" lias refol'lnas. ....ne vi,·e em -prcsuor.a da liber
d&de; ell c escnt.<t seu"' pedidos, cn., os julga, e 
o,; rep~!l., ou procUl'!l cxecutal-o;;. Eis cvmo en
L.:utleuws o progross,,. ·rodos »S vezos que llOS 
>~cba_ronos <:m p•·es<Jnça do uma necessid.ade 1·eat. 
:s~nt1da, _r~o!lhecJdi\ pela maiu:·ia do paiz nós 
nao besu.aremos acatai-a l)tt satl;;fazt-l·a. Xós 
rot·óm nada jám~is cmpreheudemos que nos pa
r-:_~a ou . um progri!sso falso, ·o\t um progresso 
!lao sent1do ou provoct~do, on mu progt·esso 
o nopportun•>. " 

U~t.\ ,·o;r. :- Mas rara que scrn' isso ~ 
O ::>n. Fl<'UELR.\ l'E Ml!.t.t.o :-Isto servç para 

cl)n;bnter o au\amento, e declaro, Sr. presid~nte, 
<JU<:_ tanto sen'e ptlra coJilb;ltcr o adiarnentv, qu~ 
f?rao essa.: pala\·ras ~In pregadas . por es.ie dio:~· 
tmcto o ra,{ •r fnlnc<Jz pnra sustentar o aoli~m.mto 
de uma discn:;;siio sobre reforma eleitoral que se 
havia propostu no parlamento. 
. · O Sa. PAES BARRETO :- Qttem o autor citado? 

O SR. !o"lGU.b'liU DE MEr.L\1 ·-E·· o Sr. Guizot 
a quem o nobre deput~do niio pôde deixar de . 
prestar a maior defdrencia. (Apoiados. j E' um 

.P.)liti~o consu.mrnado, que por muitos annos g•.l· 
,·ernou a Fran\.a. 

Sr. _pres tdente. disse-se que es ta questiio é uma 
'!''~sino de gahiueto>. En sinto di\·ergh· inteira
mente da opinino dos nobre& tninistr.,s que sssim 
'"' ell_prii'TH~m . .Ktt minha Clpin!J.o n:\o póde sor 
q~estl!-o dP. gahm~l~ nmn queot"u de política con
><lttucaonRl . .• 

O Sn. Pa:.;swE:>Tt: 1.10 C-()NSELliO :- EsM ó boa. 
JltL 1>aJ·ios apal·Le.(. 

O Sr.. 1-'wul'lnto. DE lllEJ.LO : - Se alc:I50 em uma 
semelhante quest-to os mit•istt·os fizes$em qu~s
tiio de gabinete , entiio a liberdade dos nossos 
.votos ~eria inteirament~ dastr11ida, os nossos s en
timentos, as nossas com'icções se v~l'iilo muitas 
•·ezes embaraçAdos ; on •lebo:ariamos de aceitar 
a opiniiio do go'\'crno, 011 aeeitariamo~ violando 
ot< âictames da nos-a consciencia. 

s:- presid•mte, cnten4C) ~ue. são quostoos . de 
.:ablllete aquellas que sac mdtspensa-reis ao mi
nist<•rio para potler governar o paiz : aquellas 
011! q11e se Lr&tta de lial'-lhe os meios Qllt! ellã 
·'x•ge l•llra poder dirigir a nti.v do est.l.lo; aquel
l!lS q•1e t.êm por fim approvar 0$ ac~s impor
tao~ que elfes praticArão nas grandes emer· 
gene1as do estado para sal v ação do mesmo estado ; 
"'!a·' IJU!lnlio .s•_, h·atll da leis politicas coostitU· 
'"!lnae;~ relativas . .t l1~erdade do TOLO, jull!:o que I 
•u•o .p<.ode ser consaderaaa Ull'lll questilD de ga'binet~ 
· iY<r1' ios s,·s. clelll<tc!lfostfil'igcm ao "''"do;- m~titv• . 

np(r)•tes ). " 

O SJt. Psu>SIDE"T~ :- Attcuçào. 
O .sa. FtoUt.lR6. uF: Ma,;r.r.o :-Na Inglaterra, Sr. 

pr~sd~ute, nunca so: fa.z qut>Stão de gllbinete por 
cau~ de medidns de "emelhante ot·dem. Estas 
questões !leão li\·ro:s e ft'tlncas ao,; men1bros n ilo 
:só da snaiodn, como du propt·io g .. vcrno, afim 
de que po;;,;ão Tvtar como cntende•·em. E' isto o 
que lciu etn livros de ~sct·iptor~-s muito abali· 
sados. E se na lnglatet•rn 1~to ~c ~cmnitte ac. 
mesmo ministerio, porque não se ha depermiUir 
aos ,lcpnt;~dos <.IR maioria ~ . 

iiJC. oa;·ios apc.J•le$;; 
Sr. pre.sidente, .seja p<n·ém on não quf!stilo df' 

l!abincte, cu voto com a. minha con..ciencia, (o 

sinto\ aCastAr-me neste negocio dll amigos tà•> caro!l 
·a quem .tenb'' sempo·P. prestado um apoio leal e 
franco : mas sP.ndo nesta questão a lllin l•a opi
niiiu diversa da do gnnlJ'nO, eu direi tlinC:a como 
M. Royeo·-Collard: «Eu direi o que penso com 
franquezu. s~n• considcrat· quem combate OI! par
tilhA millha opinino, ndo tend~ em vista senão 
a , ·erdade, e desejando não ser .:,, ntado em 
parte nllluma como a11:xiliar ou a-iversario. Eu 
satisfarct assim meu; doyeres para eon1 o '1'-'b ~· 
rauo e 11. .patria, unicos que o deputado dev<' 
attend~r ne~tc r ecinto. Sentirei todayia que a 
ci•·cumstancia tlio pouco notavel de uma discor· 
da'leiS: sobre uma qu(,Stilo legislali\'a. Yiesse a 
s!'r con~idera•la çntl'e nós e<>mo indicio de m~tiiõ 
extenso dissMtimento. A indepeúdeneia dos nossos 
Yot.os s et·ia profunlamenk alterada pm· inter
pretar.ões des t.~ nntureza. » 

Sr. presid~ntc, tendo-me pronunei!ldo por · esta· 
maneira a faYOr do adiamento, pedindo ao go\'emo 
pa1·a qJIC n<:>S doixe estudar o proj~clo apresen· 
ta<i•l, e discutil·O na sessão seguinte com tod:t 
a liberdade e rrnnque?.a (apoiados) , depoi.; de 
110$ imbuil'lllO~ tiOS 'l·otos e opinião dO: popula(.i\0 
do paiz, para cujo seio regressamos, eu pergun .. 
tnrei: qual o motivo pOr que e:>te pr.ojecto de,·e 
ser jit. e jl\. discutido? Quer-se isso, se~undo eu 
depr.hando da.s p~tanas d•) n.:obre pres1dcnto: do 
conselho, para que l1aja tempo de se pedirem 
aos presiden tes os esclarcd-menlos nccessarios 
para s d<:slgnll(·ilo dos circul{ls. Mas , >cnhot·es 
se o nobre. presidente do conselho e. o nobrE: 
ministt·o do impea·io pedirem desde ja esses es· 
clarccinlentos a os president~ das pN-vlncías, com<• 
necessal·iamente elles têm de fRzet·, l?Óde-se pen· 
sar que distutindo . esta lei em Mato do. 11nao 
que vem nlio esteja o St'. mi::J.i;tro do imperio 
suffieientemMte hnbilitado-para expedit- imrnedia· 
tamente os r.;gulamentos e instru~õE!s necessa-· 
rias paa·a em Z'\uvembro futuro proceder-s.e ti 
elekãll por círculos~ Certf\men~ qne uão. Niio 
se wata da eleição primaria, trata-se da elei~iio 
secundaria, por conscqu~nci~<, ainda. mcslllo qu~ 
R lei seja adoptuda em 1\faio, o Sr. ministro d~ 
imp~rio terli t~mro mnis que sutlicie•ate JISI'a razcJ' 
chegaL· suas instrucções aos ulLimos confins do 
imperio, c será 11. lei executada do mesmo modo 
pot· que o foi a da <;essiio de 184i, e teremos t('· 
prescntantes no senthlo que quer a lei. 

Etll -..·ista desta;> consit1et'llÇÕC8, scnhllres, nllo 
-vejo m•Jti'I'V nenhum para nW.ptar-se, já c já 
cstll lei, quand<\ ~lo eontrario ne!lhum perig<f 
rcst.tlr.arin tio seu adiamento. Se porém não passar 
o adiamento hn de se dizer que a camara dos 
del>utad<>S se impóz:, se arrancou uma lei. (Nilo 
apoiados.) I~to à o que se ba de dizer. Eu porém 
nã" ~ns..J nssim, pJrque qualqtter que seja a 
voLaçno qu~ e\111 obtenha n<!$La ca:;a, ha de ser 
s~mpre a votaçil:o mais justa, 1nais bem pensada, 
ao passo que paTa os deputados eujas iuéas sito 
iuleu·ar .. e••w oppost.as a esta lei, · ntio· thes Jiearã. 
e.;crupulo algum por .não ter feito SCI\tir. a<i paiz 
tvdos os uJâus effe1tos que r.x:eião desta lei, tOdos 
os temores, tot!as as apprebensõcs que <'.onccbem 
d~ sua adopc;ão. 
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SESSÃO E~~ 27 DE AGOSTO DE 1855 %45 
o· Sa. P A.CI!ll.CO : - }'elizmente isto n:ifJ se ha 

d e; verificar. 
0 SR. AOOUSTO DE 0t.IV.E!RA :- Só se O part.idO 

luzia: subir. 

· · O Sll. FIOIJEIR-\ DI:: M.Etl.Q : - Sr. presideut;J, 
-~uero eoacluir, não posso mais c~ntinuar. Mas 
u-me aiuda uecOGsario dizet· algumas pala\"ra; 
pare · deduir a rninha posiçtio nesta casa e para 

·<:om o actaal gabinete. 
Eu llSSi[lllei um parecer contrn a lei q11~ o 

~overno adopta. e q11e eu r eprovo, e senuo em-· 
)Jregado act>taltnente do ~overno, algutnil$ pessoas 
teD\ pergunta.do se eu )á dei a tiunha deulissõ.o. 
'Niio, tir, p residen te, não dei a mil1ha demissão. 
.. Ux )?a. ;DEPI:TAOO:- Mas ni'io a pedió? 

O SR. Flnu:Et&A. DE M.:LtO;- !);:i;o a. pedi. 
I) s.a. F >!RRA.Z :~De,·ia toil-a pE!dido. 
0 S~. B ANPEIB.\ OE MEI.L.O:- Elle vai da1· ~ 

·1·azão. 
O SI\. FiGUEIRA DE MELLO:- Vou dar &s minhas 

l'dZÕe S. 
Eo. u iio p•ço a demissão, Sr. presidente, por

•tue _se à p·•disse . eu me eoltoeH.rlo.. no numero 
1 'dos ad ve•·eados .;lo govel:'no, e eu 'nõo sou adver

_,.Rrio do governo, eu ~ou pelo contrario seu amigo. 

JI:la 'lla>"ÍOS apa!"les, e trocO.o-se algt•mas Y.ala
·v•·as . cm.t.·e O$ Srs. deputadt>s. O Sr. pres-iMnte 
reclama a at rençilc). 

o SR. F tG-U&UU DE: MEt.LO ,_Neste caso, em . 
•1ma scmelhaoLe questiio, .~u. ni'i.c.l sou nc1n amigo. 
nem adversar!o. Vejo q1,1e os amigos est1io por 
lltn. lado, e por outro v~jo que o:; seus adver
sarJos de .outro dia, de outros tempos, os de hon
.tem mesmo o apoião, votão com elle. Nest:l ma
t eria, eu sou coherente nas opiniões que s~o1 pre 

. prvfcssei nesta . ea.sa, e não me q uero ara'star 
de lias, emb..,ra ·me cünsiderem adversario; se 
}>Oréin em outras elle puder ·merecet· o · me~t .voto 

. •~omo tem merecido, clle o ter á ~~>mpr~ decillido, 
c<Jro<i o tem sido, e é proprio do meu caraetcr. 

!\ias, Sr. presidente, exprimindo-me por ·esta 
.Jllaneira eu d\:;o ao gover no, aos me11s amigo;; 
do gover no, q ue se por ventltra j ulgarem q11e 
óu. oão p osso t er a sua ~XJnfi.•u•~a, tumem elles 
" dolibea·o.çào que quizerem, e11 deixaNi ~em s••n
dades o lllgar em quó aclll.almeute sir1•o, 

Concluiroi, S r. prtlsidente, a este respei to com 
.ú.m dito Jo duque dtl BNglie: " So1nos deputa
•lc.s não pAr a trotarmos dos nossos negoci•)S, mas 
,;ím ·d..,s inter esses do pniz: somos deputados para 
,·igi&r, auxiliar e combater, segtuado a exigeneia 
•tos caso~, a administração qu" eilt:\ no poder, 
porém nno pl\1'1'\ engrandeeer abusivamente a no•~ 
poaiçi\G. c tornarmo-nos por fM e por neCas, a 
todo o preço uma personar;em.,. Por tal }lre~o, 
s'!nhor n;o quoro a corOa. 

'ft!nl!o dito. Voto cQntl'a o adiamento. 
O SI\. Auous-.o D~> Ouv2II\A • -Votos, '\'oto~~o 
. '.t.aoss Sll~. DEPc r""oos: -Voto,., vamos votar. 
O Sit. J, J. u.\ Ro;n.\.: -Para s e ,·otar Cll Cc<to 

o s ... 1•"or rax:- Sr. J;lresideotc, a decla
ração- do D.obre ministro da Justi~ de que<> ge
binete (azia t.ambem do adiamonto qa est.iio dú 
gabinete; a declaração t.lo n bre pre~ideate do 
conselho de que o presente prvjecto i1nporta uma 
questão d~ gabinete, me obriga a tomar a pala
vra para expõr o m~u Vóto sobr<l 11 a diamento, 
'l.·is t.o que n ão t.Dmei a paiRYI'& sobre " projecto, 
e ·me coose>rvo silencioso ,;ob re questão de t anta 
importancia. 

Svu ad1•ersa~·io elo gabinete, mas <lesde 18!~ 
qa~ tenho puga\ado pcia qu<!~tao das io compati
bilidndes. O mell devor como opposicioni~ta ~ra. 
votsr coutra o gabinete no momento em que elle 
tinha !dto Je uUJa questão Je princípios questão de 
~o.binete; mas n;Io devo ficar em cor>t1-adicção com 
a .; miuhas opiniões (apoiados), e .eu, que pro~;o
quei o nprc.;cn~ação das incompatibiliaadés cen
s u rando a ca,\a. momenb o go\'Crnu por não 
acceder a este principio, n io p .,ssQ t>Or maneira 
alguma quere r q,u~ s~ adie uma discus~ão tão 
impor tante (apolf!dos; ; nã<~_ ~erel eu. po rta u, to 
quem deva obstar a essa dtscuõs:\o . (.Muitos 
apoiados.) · 

Se a.quell es q ue combatem o gabinetP. neste ponto 
têm a fvl'<;a n ecessaria para uma victorin, a de· 
cisão, de'l"e ser ~rcmptoria (apoiadO&l , quo fação 
· cahir a te i (apoladosj ; mas S ê não t-'m 'essa 
força, o adiamento não tem alcance algaun político, 
·o deste n10do não póde ser proficuo. .. 

H a porém, senhoa·e.;, uma circlunst.ancia de g.-an
de mome.tto a pondera~, os nobres deputa-Ias 
sabem bem qual sert. o resultado ela decisão 
d este negocio , ou o gabinete tet·á de rll tit·at·-se 
e passar •• ftOYcrno para ou.Lras milos, ou a ca.
mara ~~rá dis~olvida (apoiacZos), dad(J o caso de 
qlle passe o aíliamento 011 uão passe o p•·ojectQ : 
a d emor1 p()úm da decisão de~ to · nagocio trarâ 
um gmn.l~ atrazo :i marcha. da administr áção, 
a ·collooat·á em uma posiçã o fune;ta aos inte
'r esses do paiz. (Muitos apoiados. ) 
D~ve poit< h a\"er uma decisão pewuptol·ia, me

diante UJ!Ul diSClld~o. qual u qu~ de1:e est>er~·.,;e 
d11 .:amara dos Srs. deputados. (Apo1a®s.; E tst.o 
se tornA tanto mais nee,ssat·io quand•> o Sz:.. pre· 
sidout<> do cons~llto declarou que !àzia 1}esta. re
'solução •uua q uestào d~ gabinete : e g,ue S.J votava 
a todas flS consequencias da. tleeitl~<O que a. ell· 
:ma•·a. Mu.1r o. este respeito. (Apoiados. i 

E niio importll por ventura, !Senhores, a. &P; 
provaçilo do a·lio.mento u.~ a déctsito cllnh·ar•a a 
aacisl'io da ques tiio ·1 l.d.po•ad<l~.) Importa; mas 
uma deeis l!o do.da ~em disetts,;ão uãQ lnO$tra que 
~existe uma opinião contraria ao pensan:~eow do 
gab!nele? ~ existindo, qi!al a conseq ~encia ? •.• 
Asstm, p oas, pon1ue adaa1·. a dlscllSSllO e s~ 
c!ln&t!.fUencias o 1LS$Ím como que pcrpetuiU' eS.Sl' 
e~tado em que paramos? . · · . 
· A questão, 1 ois, d n proj l)cto 1St r l!!oh·e n a que;;
t~o do. A.-Jiamento, e a quest:io do adlall]ento n~da 
esclarece. (Apo iados.) . · .. 

O nobr<~ J e putlldo por P~rnBntbuco co:nbatell 
o enc~rl'&lllent.o delita discnssllo com ns razões 
quoJ po11derou, wa~s não defendeu o. at.lial'l.1ento , 
antes s11stcn~ou a neccs;ida::le da d1scuSSAO • 

U:u 'SI\. DF.:a•DTAl>o : Et'll. uma estrntegia. 

d!l paltlvra. ;I 
ALo:;uxs SIH. D &I'U'IAOOS: - Votos, voto;,. 

(Ha um apa1·tç.) . . 
O $&. FBRR.U: : - A necussidade de est.udar a 

questão aotia umá cou..a. admin ivcl se todos a. 
·nào l.ivessemoa .:studado, e não ti\•essemos nma 
opiuião for~nllda S.'>bre ~'5t.! po!'to. (A.po~dos.) _O 
que J>Ois se deve fazer é contmunr a dtScus.~o, 
e a tamara que decida confvrme entP.nder melhor. 
(Apoiados.) 

O SR. ?as:'<I oEx-r.e : -So~c-sc · o Sr. Femv. 
l'Qm a. palaV1'8. . 

At.aa.N:s Sas. DsPJrA.Dos: - Vot:.')8. 
O ·srt. ··F ti!lii\AZ : - E 11 direi du:18 pala\'l'as para. 

·erplicar o 111~u v.>t.'J e •n inha p·)SÍ_Çii•.• , n~.:;ta oc
casiào. · · 

O Sn. PRO:Sll.IE llTE: - Tem a. palan« v .Sr. 
1-'<'rraz. 

s~nh~r~. no a.:tno pa~>Sad .. 3 ,) tertninar o meu 
·pdmeim discui'SO de op~osição u~ei 1ir.s palavra s 
-Jacta est alea-em reterencia ao :~obre presi
dente !lo ~.,selho, e nesta qncs\iio tem ellas 
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todo o cabimento : meu ,·atieinio se rdlisa. DI?- do pniz, púr isso que o governo póde desde já 
cidatu<>s, senhor~s, cont.cm-se os votos e noo se ir pre«;tispondo os n~ssarios meius paru dar-lhe 
deixe o publico duvido,;o sobre o exito de uma a d'C,v1da ~xceução, c Jogo no principio da sessão 
quest,~o tilo i!!lpv1·tan~e ·apoiados1 ; eu não eonhe- prox1ma futura a c:unn~-a dee1dil'á co11veniente-
ço hoJe questoe.; pollt•cas senilo esta. {Apoiados. ) mente e$ta qnestAu, se_m prejuizo de sua a{lpli-

Eutendo que Jl eamara dará um voto verda- ' eaçio em o ~mpo de\•Jdo? E o nobu mifllstro 
deiramente ,~onvenienLe á. sua dignidade decla- da marinha, pela primeira vez qne !aliou nes~ 
r11ntiu que o adbtment..l não tem lugar, e depois ca.sa, nào declarou pos•tivamente que ainda quan(jo 
voL&n~o como- entender sobre o proj~eto em por falta de tempo não so decidisse este a uno 
quesl.áo. ! ~·~a. ~uestão, e-ra muito possi vel resol vêl-a no 

VozES· APQhdo mtito be nito b ,. pnne1plo ia sessão proxtma, conseguindo-se o 
· - · ' ~ m, m . em. · melhoramento da reforma para a fu tur .. eleiçJo 

o S•·· Sayâo Lo bato:- Sr. presidente, que terâ luga1· lã para o fim do anuo! Não estA 
tet!ho necessidade de dizer uma palavra a a·es· esta ueclaraçtlo bem na len11lrança da camara t 
~e1to da quest!io do adi11.mento. O n•Jill·a p•·esi- j Como pois se pa·etend.e sustentar que não só 

ente do consellttl elltenden dever fazer questão este é um meio neeessario e indispensavel piara 
de gabinete da resolução em discnssilo, quando · 
anteliot'Jilente havia dito alto e bom som nesta que o minister•o subsista na gerencia da eansa 
camara c n u senado, <liscutind.o mesmo esta re- publieA, como que é tam~no essencial que já e 
solução, q"e ella não era medida essencial do JÍ• sejA. elle d ecretado\! 

Sr. pl·esidente, entendo que . nisto, como eno 
governo, que não era um salvaterío. S"uhor~~. hldo 0 mais ~t modus i11. )'ebus .• não vamos a 
na {X>Siçiio elevada em que se aeha S. Ex., ,., 
grav!dade e coh.,reHcia são ~edicados indi,;pe'l- esfarrapar a cousa a p .ntv de se aeabn até 
sa ets e e t · t · tl te · com os ultimos resquictos d e uma certa compos-

,. • m uma ques ao ·• lffiJWI n nao 8 tura e deccnci» . E sta questiio exi!J;e a mais séria. 
passível que hoje se tenha uma opinião solem-
uetoente enunci~da e depois se pr~se!nda d ella attençt'i<>, attençiio que o senado 1 e s.>uhe da1·, 
como o nobre ministro acabe de faze~· agora. A porque o pmjecto existia sujeito á' su·a conside-
circumsL&ncia de fazer 0 nobre ministro •-tuestão raçii11 ha annos, te.ve varias · discnssoos, foi adiado, 
dt gabiuete uest~ resolução uiio se turnará um.. e todo esse tempo foi ou podia ser 11proveitado 
verdadeira pre,;são para anancar á cama1·a um para que a resoluç;.io fosse bem inedJI.Rda. De· 
voto favornvel a respeito dessa resolução? E nl!o pois desse· largo lapso de tempo teve aintla uma 
deverA a .camar.t ter sérios escrl1pulos de ~U:ei- tii.;~ussão muilo desenvolvida, e afinal foi vo.· 
tar a discussão ntil terreno em que lhe foi posLa? tado. ~{as o que é qaG se .quer faze•· 11esta ~~-
A cama1-a, tiio grave e tão discreta como é, de- mara, senhores? . 
>er{l. <>Ltendet· ao que mni explicitamente diS&<! Nos ultimos dias da sessào · é-nos reaiettido 
o nobre presidente do ·conselho quando solemue- um projecto dest~ alcance, e a camara tanto âe 
'!lle•.tte declarou que n~o era medi~l\ essencial e cornpeno)trou da sua importancia e gravidade·, 
1nc3:ispensa•el. o q~e 1mportava dn:cr qu" não que, n àc ob~tante ser uma resolnção que vtiio 
:fa:t1a dtJsta reso\UÇII.O uma questão de gabinete, do senado com um voto tão nssi~nalado e dá~ 
_ou ~everã attendea• antes As palavr!ls do nobre pois de uma ·las mais lnminos.-.s diseussõe.s, · a. 
llres1dent~ do cons~lllo proferidas n" occasião em camara entendeu que convinha que a re.ioluç&o 
que se trata de votarmos c decidirmos .,8 ta itn- fosse remettida á. s11a eommissão de constituiçilo 
portantissima questão? r pat·a que, ponderando sobre ella, déS$C um pac 

Senhores, entendo que é da di:midade desta recer d esenvolvido. · · 
camarH adiar a decisão desta resolu~o. porqujj Foi o projeeto á commissão, e . é sabido, por-
s~ ella a adoptar parece que é debai:ocv da pr~s- que os membros que a contp<Jem niiu têm feito 
Sflo do governo, e se por ouh'o lado a rejeitar, dis;n rescna, qutJ ·esse parecer foi dado de hn-
o seu voto pod~rá parecer nfio dado A mesma pt·onso, de imprc•viso s6 quanto ao lançamento 
qu.est:\o em si, porem comô um s ignal de estra· do mesmo par~cer, nlio a respeito <ir. voto, pi>r-
rihf>za a respeito uo comportamento do nobre 1ni· que este era filho de intima e profunda con-
ni~tl'O t.'to incoherente e contradictorio a e~te res- vicçiio ; sim, foi de improviso, porque esse p!llo· 
pe1to. rec~r, apezar de dizer respeito a ume. materia 

O nobra ministr.:. da justiça tambem fez ques· tão importante,. foi 18\T;\do em 24 horas I 
tAo de gabinete a re~peito do adiamento pr<>posto, E nos ultim<•s dias dn sessiio, senhores, quando 
S. Ex. ~ratou unlcamen~ de impugnal-u dizendo j{l. oa espíri~a estiiG fati~os, nesta época, a 
que a respeito delle o governo fazia a mesma menoa propr1a para se dar acurada attenção ás 
questiio de ga.binet.,. discu>~Sõei!, principalnll'nte sobre uma mataria 

Mas, senhor~s. em materia de tiio grave pon- scmellt~tnte, entra o projeeto em discussiio ; e o 
deraci<>, não tará a camí>ra direito de ln\'estig•u quo aconteceu nesse dia, Sr. presidente? ()be-
"' verdade doa factos, a verdadeira aul>stancia gou o ' 'apor do norte. tr.:~uxe as nntici11s atef.. 

·da causa, ou d.,,·enl. sem nenhuma duvida ir ra..lol'U do estado em que se acha a importante 
aceitando e admlttindo palavras, emboroA vazias província da .Bahia. (.A.poi<td()$. ) .~o semblante 
de sentido, embora dcspiaas de toda. a ra:c:ilo que dos nobres deputados repre:~entaote~ por aquella 

· llS 1,0-!;sa autorisar e até em perfeita contru.Jic• provinda, ass1m como nos dos outros ho11rados 
ção com nsserçõe.; muito positivas solemnemente lieputadvs, principalme .. te dos do lad(l do norte, 
feitas? I divisava-se a m:lls profunda mágoa e constem a-

Mas, senhares, como é que 0 governo faz qucs· ção, bem se conhecia o estado em que se aeha
t~o de gabinete de ~ma medida que o guverna vão por tiio triste n3tieia. 
na<? co~slguou na falln com que abrio o corpo O Sn. DIJTI\.~ RocHA :-Apoiado. 
legaslattvo, Je uma medtda SL)bre a qual já ello 
mesmo aununeiou do .modo 0 mais solemne 0 O Sa. SAYÃO LoDATC:-Em taes cireumstancias, 
sen Jl!USamento firme_ e positivo, proclatnando Sr. presidente, no resquício desta sess:io, atten
que na-> era neuhum me1o essencial de governo 1 ?... dendo -se á gravidade desta malflria, cabe nas 
E em tacs circums t11ncias pôde-se admit~ir de faculdades do homem pOd<:r dar· lhe a · attenção 
repente a . mudança de que tal questão se tor· que ella r~quer? Um voto dado em semelhante 
n~c. m~dida essenci~l e nece.;aaria para que 0 conjunetnra tem aquelle cunho de ~vidade e 
mm1olcno pos~ con~!'uar a estar n!\. ge1·encia de peso para imprimir e01 umll lei desta iJD. 
da causa. p~bhca? Nao . se mostrou 111 que em . portanein a força moral de que precisa? .Senho· 
nada preJUdlca\•a á qu.,stao e;;te adiamento ainda reo, isto e muito sério e pon lero ,o ... 
lll~smo quando e~ta resolução e~egasse a 'ser l~i . O SR. Dt;Ta.~ RacHA. :-Apoiado. 
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O Sa. SA vÃo J.oB.-To:-... e eu entendo que é 

da. dignidade da. camara, que será o m eio mai;; 
discreto, aconselhado por todas as convenienc\a-~, 
tanto pars aqu .. lles que se convencem de que o 
projecto é bom e deve passar, como para aqucl
les que entendem que · é mão e deve eallir, que 
elle llqu, &diado parll o principio da sessão que 
vem : as~im teremos tempo pat·a reftectir, e o 
publico tambem se poder!\ eoauneiar a. este res
peito. Em unia matcria. dtl!ltAs a opinião publiea 
de,·e se fazer onvir, e não é por méra !õUppo
siçilo que se põde invocar o brado de uma opi
JJi;to quP- ainda n ão se pronuneiou no paiz. Con
cluo P•>is dizendo que devemos adopta.r o aolia· 
meuto, porque elle é o uuico meio 'lue temo~ 
para que a enma•-a se saiR bem desta discussão. 
(.tpoiados. i 

ALGUNS Sl!:NtiOltll$ : -Votos, voto ' · 
. o Sr. 1\J:~rqu.e,.. d e 'Pe.ra. •>a. .(p.-csiJente 

do cornelho) :-Sr. presidente, nilo ou.vi nenbnmn. 
razão no,·a que sirva para apoiar o adiamento 
proposto; tudo quanto se tem d ito resume-se 
nisto : o l?rojecto não é bom : a materia não 
está s uffietentemante estud!lda.. Cumpre entre
tanto rocor•lotr que as incompntibilidades. aliâs 
em un1a euala muito mais lnta, pMsá riio em 
1818 nesta camara, e qu.e a s de que tr,,ta o 
projecto fo\'ão appl'O\'adas no senado nesse mes
mo an 110, n lto em 8• discussiio, que n ão chegoll 
a ter lugar, mas em 2•. H on.ve portan to lltD 
pronunciamento do senado e da ca.mara dos 
Srs. deputO.dos em favor dest;. materia ; com a 
dill'erença porém de .que o pronunciamento da . 
camara do:> Srs. deputados ore. de: muito ~a!'!r . 
alcance, a.lar~ava o circu.lo das lncompat•b•lt
dades, comprehend!A mesmo as aosolutas ares
peito de ce rtas classes de empregados ; e o pro
nunciamento oo senado con~istio apenas nas in
compatibilidades do projecto ora em discussão 
nesta cama.ra.. As incompatibilidn.des de . que se 
srata não in.b.ibem qu e certos funccionario~ pu
blieos sejito eleitos deputado~ ou senadorPs : 
inhibem tão sómente que SeJiiO elles v otaJ os 
no,:; lugares em que exercetem autoridade Oll 
jurisdicÇilo. (Apoiados.) 

Es!-a questão! ::ir . pl'esidente, tem sidn s~ci
e ntemente av~hada, e estf. bem comp•·ebcndtJa 
pelo pt.iz : erei'' q11;e a màíoria ~a. naç~ r~co
nhece como ·neeesstda.de QltA se l lllponbao res
tricções no direito de cerws fun ccionaril.lS a se
rem eleitos deputado3 ·ou sentldor cs. 

O Ss. RtnEmo DE ANDRAll.l.:- Apoiado. 
o·sn. MAn~OEZ DE t'A.RANa.': - o projecto, Sr. 

president>~ contém mais uma disposlçtlo essencial, 
q ue ain!la niio passou nesta casa, porém que 
tJ&SSOU no seuado no mesmo anno de 181'1 : e 
c que as eleições se fação por dis trictos, e que 
os aistrict.>a nio d~m mau que um deputado 

f 
E'· certo, S t·. presidente, que ambas estas ques

tões quandG ae veutüárAo na camara vitalicia 
ultimamente forio taxadas de !neonstituclonaes : 
mas convem niio esquecer que no anno de 18'8 

\ 

f•>i o mesmo projecto prodn:o:ido : e post·> que o 
parecer da eGmmisaiio prev6nisse a opinino da 
<-.asa, refntaudo ~argllinento·que ee pod a& deduzir 
da constituiç•io cont.rll elle, nenhum dns seu s 
adversarios o taxoat entlo·de anti-constitucional. 
(Apoiados.) 

O Sa. F . ÚCTA.VIANO : - E' uma verdade. --:}. 
O Sa. M AAQoJ:z· DE P AtUNA' : - As d iscussües 

a lli correm impressas ; podem ser consultadas· : 
passárão enti\o com P.nde ·maio.ria no scnap.o 
ambas as idéas, li eletção por· ctr eulo e as m
compatibilidades ; ~ ·is to sem· que os argumcnt.os 
deda.zidos da Cllnstituiçilo para refutar o projeeto 
fossem .. e11:hibidos ; .taes argumentos, senhores, 
appareeerâo' este auno. 

Mas o ministerio juigou que nilo devi& fazer 
no sena;j.~ uma quest~o de gahlnete a. t'espeito 
des.te prllJ~eto. Qlle rao:ões teria para i Silo ? Pri
mearam~nte é sabido qne não vodendo ser o se
nado dissolvido ni\o deve allt h aver a me~ma. 
facilidade de estabelecer questões de . gabinete 
como na camara dos Srs. deputAdos. E con vem 
observar que nesta facilidade, se ha perigo para 
alguem •. é sómente r,ara o ministerio: e por 
co nsegu1 n te que é el e quem deve ter o direi to 
exclusivo de Mber quando é c<>nveniente e~ta
bclcccr semelhantes questões. (Apoiados.) 

O Sn.:Suio LoBo~.To: -Mas V. Ex. no senado 
art'edou esta qu ~j>tão muito d e proposito. 

O S P- M'ARQOez DE P.\nAxA': - ::iim, senhor 
~rque, .como d!sse, em primeiro lugar o senadÓ 
nao pod1a. ser dtssolvido, .e em segundo, porque 
mesmo paro. eselarecirnento do paiz, para melhor 
convicção do minislerio, julgou clle que ~rante 
homens. t iio independente~ como s~o os sen§.dores 
do itnperio, COR\'ÍDho. qUQ C!i>ti\ qUeStiiiJ fo~sc dis
çutida com a maior liberdade po.<t.iveL Obtido 
porém o voto do senado, poderia por ventura. 
o mloisterlo fleixar de fazer d o projecto uma 
que~tão d~ gabinete perante· ~st.a· ca.s!l. ? O nobre 
deputado que offereeeu o ad12mento sl'ria sem 
duvida o prinu:iro que da regciçllo do projecto 
deduziria a consequencia de que o ministerio não 
tinha a confiança da eam .. ra , e &e dc'lria retirllr, 
Pois hem, não quiz esperat· que vós outros me 
declarassem que o minisoerio n1io tinha a con
li.ança da eamara, qui:~: saber clara n positiTa
mente se a tinha a respeito .d~ objecto em qu estlio. 
Demais, seubores, desde que o gabinete actual, 
tomou conta da direcçiio dos negocios dü paiz , 
nào declare i e u no senado que não du,·idari .. 
aoor oçoa.r a eleição por circulas, que me esfur
çaria mesmo _pela adopçiio :leste projecto se por
ventura visse formada uma opinião que aceitasse 
as idéas nelle consignadas? (A poiados. i 

Digoi!~to, senhores, em resposta a todo~ aquelles . 
que p ensão que fomos arra.;trados a semelhantll 
respeito ; não, não fomos a rrastrados por a lguem. 
(Apoiados. ) Desde o principio da organisa~ão 
ào gt1bineta actual foi esta uma. medida. que jul
gánios possi vel levar a elfeit•> em benelicio do 
pa.lz, a bem da liberd11de das eleiçõ~s ; que
riamos .todavia proceder com discripçito. A ca
mara d,>, Srs. deputad11s contava enUo uma 
larga existencia ainda di11nte de ·si, estava no 
seu primeiro atino de sessiiu : tinbll.mos tempo 
de consnltar. a op!niiio a este re~peito . 

Mas hoje existirá ou nio uma opinllio que fa
"oreça 6 modo l)l"ll.llco de eleições que se prG
põe ne!it o projecto? Penso que existe. !Apoiados. ) 
E t\ expressão desta opiniitü está nas r~clllmnçõcs 
dos dollS partidos que constituem a ma ioria do 
p 11iz, todas a, vezes que elles se têm a chado 
1óra do poder. O partido a ctu.a lmcnto (t•>verni~t.a 
que estava entãv lóra do pnJor, constituin•lo a 
opposição, cla mou com Ylgor eontt·n a fôrma pnr 
qne erdo feitas as eleições. (Apoiad•>s . 1 O par
tido que hoje estã !óra . do poder tombem re
elam~va. contra. essa fôrma. do el~içlies . (Apoia
dos; cru.:êlo s~ differ~es apa.1·tes., 

O Sa. FIGOJ:ltu. llll: MEl.LO : - Em 18!8 o par
tido nrdeiro e eonservador Yotou contra as in
compatibilidades. 

Ó Sn. P.ERURA DA. SILV.\ : - Perdue-me, fu.i or- · 
d e.iro e cons!!rvador, creio que ainda o sou t e 
entretanto · votei então pelas mcomvatibilidaaes. 

O SR. ~iARQUEZ DE P.utAN.-.." : -; O:a, Sr" pre
sidente, uns senhorés julgiio inconvenientes. 11!' 
incompatibilidades absoluta<;·; outros, qae não · 
devia ha ver ·incompatibilidades algumas : outro9, 
finalmente, como eu, ento!ndem que as incom
patibilidades não são contrarias à e onetHnição, 
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p)r•}Ue :\ c:On$titnio•i\o tiefinio os direito$ do ci
•ladi'l:o e nll.o os- dÕ empri'SI.Id•l pllbtico. -~M1ât{}s 
•r,powdos. Ret:lamaçãe>') 

O SR. Sl~O&JRA Quzmoz : - O emprcgBdo não 
~ cidlld<\o? 

o Sa. M.,RQUll::l PE PARA >IA.' :-:Ma.~< a.l.:i que 
crca o empregado publico J?Õ<le est.ab<'leccr clau
~ulas e condições que siio mher•mte~; - a.'> P.mpre
){ado p uhliGO e não ao cidadão. 
. O S a . ~'I<ltl&Ik.~ l):t; M!U.Lo : - Então uii•l ftra 

:\l~L 

o S~t. I> AOU CANt>IPO : - T11mbem as mulheres 
são eidadóas brazilei r As e niiv pudem ~er depll· 
tados. (Risndas lwol(Mgadas.) 

O SR. <1-[AII.Qlil::l: DJ:: PAM:s-.~· : - SPm llul'ida 
algnm•t, Sr. pt·esidcnu:>, que eu puder~ t~r. de· 
duzido (attçr7o, o-~r<ro ) argument~s ~o prmc1p1~ d e 
que a conslituiçoio tlefin.:: o:; d1retto~ dM c1da. 
.Jãos e não os dos empregados pubhcos : e que 
·~stcs de~.::m ee sujeitar ás condi_c;ões e clausnlru; 
•)ue a lei na sua c reação lhes 1 mp<)z ..... 

O Sn. Pn>:SlPEXTE Jirige llO ·s r . preshlomte d o 
c,onselho algumas pnlav!'aS que não ouvimos. 

0 Sn. 2\!.,RQUEZ 1m PARA:\.(:- Os .St·s. }o'j. 
"ueira de :Mdlo e Snyiio L obatJ> fallárno coutm 
Õ projecto , e port anto. me pa!'ece que pos~ll .fu}
lar a fan)r, tonto mnt-" quanto estou !_•qnl m1us 
r.omo minis•ro que está daud'•, a razao pol''iUe 
fez questão ministerial d est.e pro]ecto d o que cum· 
l>ateudo o ad iamento .... 

O SR. Pa.:s imr .. >:TE : - A que;;tào d~ qu~ o nohre 
ministro ~rnts seria mais l'ropria pat·a qnaudo 
~e discutisse o proj•:cf.tJ e na" ag<Jra <!llC se trata 
do adiruncnto; eomtudo, fara '' nobre mi•1istm o 
aso que julgar ma.is conveniente d 11 palavr~. 

O Sa. MAnQut:z DE I'AnA~1: - P or.:m, Sr. pre
sidente não preciso pl'odur.ir e,;;;e at·gumcn to 
porqne' n:'fo julguei que n~s tiyessemos nas lle
ma.is · classes "'eraes aos c1dndnos uma tal nbun
dancia de sci'enei~< e de conhecimentos, que o 
.:orpo l·~gislatívo pudesse dispensar ab~olutament~ 
., auxilio de d!ff~reootei empreg:odoil publicvi$ ; 
ju lguei ap~na< <]tU~ n l ei devia conter a <leter- 
minaçiio ae não s erem , ·atados aquelles ~!mpr~ 
dado!! pnblícos cuja espontancida<le de ele1~ão 
pudesse 'com rozãv ser posta em duv!da, tl--:1-
zendo prejuízos ao lugar em que fnuccloDavao ; 
•! assim qo;c eu julguei conveniente _,:s tabelecer 
ns !ncompntibilidoo.lcs _pol' circulos elett(lraes, por 
districtos e por pr.,vrncias C!ll !JU~ ~sso1s em· I 
pregados public_os ex~reerel!l _JUrls '!Icçao • • _ , 

.Julguei ,-antaJosns a adnnmsiPilç>to da JUStiça, 
,-. administração das po·o,•íncias taes incompntl· 
bilidade~, porque esse3 funccional'ios publicas 
podiito-sc apr.-scul.ar exigindo ''o tos de seus &U• 
bordltt;ldos ; j nl<;ll!'i t..'l.mbtlm quo p~dia ~a ver i !li· 
moralidade n:~ ele tcilo desses funcciOnnrlOS quan
do eleitos peto:J círculos em que exe rcessemjurudie· 
.-,'to : mas , e ellos ~~·dem o di1·eito de serem 
•:leit•.s em S. -G ou 20 círculos, como por e:.:en1plo, 
em Minas, ftci\o no imp~rio nin<l<~ um. ccnLo do 
circulo& onde IIJil'es~:ntar a sua can1hdatuu, ~ 
OOde es,;,"\ candtdatura hinmpbar; s ('m prejubo 
ao exoreicio u<l sua,; funcçfteR, e som que se pos~o 
acoimar e.o:;ses V<ltos de obtidos <::r>mo r r munern· 
çâ<i do· mã o _desempenho das ol)rignçi'5<!S a ~u 
r.arg -, do se~u. dever (Ap"iados.) 

-i ou-cem: s e di/fcl·e-ntes apq.i·tes.) 
-O• Sa. Pao:siDE:-1-rt:: :- Attençit<J ! 
-0 SB; 'MAaQUF.Z DE PAnA.:<.i: - Diz.em (tu_. ago•·a 

{, a mesma C<•U-Sa; pois bem, sito limit~s p0stos 
ao go~erno em utilidade publica.. 

;Continullo os apa•·te>'.) -

O Sa. Pa~;sm,.;:-; n: : - Att~nçA<I. nttençíi o : 

O Sn. Dta'aA Ror.HA dfi UUJ aparte. 
O Sn. liARCCEz o~ PAIU.XA':- Dado o caso ú.-! 

acontecer o qne o :~obre deputado diz segue-s•: 
que creiio·se limit.?s á vontade do gov~rno. 

O SR. DUTRA RocHA : - Seg~te-se q11e o J-ll'ojéeto 
é lltnl\ embaçadella. 

o_ SR. !lbRQC'EZ Pl!: PAR.\X.Í.: -Não clu<"l.Jo 'lU.! 
o projecto seja. uma embaçadella para aquellcs 
qutl se queir ão sah•ar sobre a chulõmn, para .os 
que n 1i0 pudesseu,· ll(lresen Lar-se isolad&mtonte a' 
um circulo. i Oh! o1~! Ouç6o. ) Mas aquelles qui\ 
dispuzerem de influencia legitima, podem_,e aprP· · 
seuta •· pelo mesmo uooclo. {Apoiadcs.) 

As chusmas, senhores, convém n•uito a alguns, 
porque ó verdad<J que seo<lo eu eleito-r, tend·> de 
yotar soiJr~ 10 ou l:.!, e examina ndo> uma· ellapa 
de 2J, posso deixar escapar .o.-11111 ou o utro .. d11 
"'~nos capacidade; w.u; quaHdo se votar _sobri: 
um s,j; hei de esé:olhet· corri-cautela, hei de votar 
C•-•01 <:$<:Ci1pUtu, procurandO que aqueJlC a jU0ll1 
tcuho de ua•· o m~~ voto l'euua liJ! quali- adt:s 
precisas pm·a ,;c r votado. . . [Mui to! apov1dos.') 

o SI<. s .. 'l:XO LoBATO dá "um aparte. 
O Bn. ~IAnQoEz DE PAR.~NÃ: -Eu n no inhiLv 

no govm-no _de> se Interessar por eleiçõeo> since· · 
ras e lh•r s: o qnQ nlio permitto ao governo 
~nn as fmud<'s , ns trocas, e a immoralidade. 
[Muitos al)(,i(!dos.;- O govet••w •í assaz in teressa uo 
na mareb:~ da soeledaJe pnra ser desinteressad,, 
nns elci~õcs. r.-1poiados.l 

Tenho notado, Sl·. presidente, que todos aquellols 
que se pronunciiio contra a intervcnçiio d., go·
vernó. Só o -fazem quando ellu lhes é adversa 
(apoiczdus! ; mas esLào -prumpt.os .a act':itahl o
d<Jfeudel-a sempre que lhes é favornvt!l. [Mttito:r 
apoiadas.• , • 

Sr . presidente, tendo passado no !!Cnado cst.c 
pr(ljecto que n~o é dçs.!rmbecido no paiz, e sobl'·• 
que cadn 11m d<J nóS J!\ tem uma opiniiio fvrmnda, 
entendi qtle ni'io podia <leixr -· de razcr áccrc~~o· 
-dcl!e questão ministerial nesta casa. O voto no: 
scn11do obtido depois da mais larga e livre dis· 
cussiio, como reconheceu o nobre' deputado, devia 
servil· pru·a solver qualquc1· du-ç-lda e OJõ~trar , a ._ 
collvl!mcucia. de sua adopção ; õcvia s ervir pat''" 
diss ipat· mesmo a he,;itaçnv que nos· fez <lizel' 
ua sessão de l~õ3 que tinhllln<J:ô de examinar "'l 
a opiniiio p11blica acolhia est.as i:lêa• •. .• - -

O ::>a. f-AYÃO LonA TO : - Ha uma emenda u•' 
Y. Ex. q11e tev._. umR ..tirt:lc:o;1lo que 1oão se esp•.'· 
raVll, e <14e é uigua 1\e atte11çilco • · 

O Sn. MAnQct-r. 1>~ P.,RAX.l : - Depuis deslif• 
voto, Sr. president .. , ffiasl\rilo para mim toilas as 
duvida~, con~ideranda que o - projeciO era UD'l · 
melhummento rcnl, digno de ser ad<>ptado; e s~ 
h CRit.lsiiC em fa:ur questiin minlsterio1l, o gove.-no 
certamente per.t~ria a !o1·~a mat-ai. t.er-se-hio. · 
como uma burln a apre~WntBÇllO desse pt·oj~ct.o 
no B<)nado : e o mesmo nobre deJ?ulftdo e ()ut.ros . 
que cnm elle têm votndo _se "enuiilo dessa oe- 
currer:cia para eatiJ;III&ti-n.r o ministerio por ter 
su~citaC.,, -nma- dlscussilo no senndo que serviss··· 
apenas parR _engodo. (Muitos apoicdos.' 

Kiio pennitto, Sr. presidente, que se duvide d~~o 
l ealdade do meu caracter,· c ~onS!lguintement., 
d e\-il:l pór clara a questão nesta casa. Haveria 
perda de fo1·ça mot·al da .parte no go\'ento -em 
ac~x~r qnl:l o prujec_tu . co_rre_sSI:l !l · .sor~ que lhe 
qu1zes~m dar (apo1m!ós: ; t• pa1s preCiso· qull ú 
~veruü e seus -ami'gc.s se prt>ouucí~m · êom· c:IR· 
·rer.a nesta quest•i o. (MUitO$ apoiados.) 
~ão posso deixar llear ... jst., obscuro: é neces · 

sario explicarmo-nos fnuica c decididamente. De
claro que !!ou. t~migo· da -maior pa11e :do>J o~obr<Js 
depatados. e -espero continu!U'' " ·sel-o; ·- o1as 
cumpre que --st saiba .que o ·seu pn.nunciamento 
em sentido ~ontra1'io R-á idéas do gov~rnó me fâl'(t 
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deixar de ronsidera.l-c~ coma amigos políticos 
nesta qllelltiio, embora confie tornar depJis a e n
contrai-os eomo taes. 
· (Ha um aparte:! 
. O nobre deputado ·era· o prhnejro que devêra 
estimar que .o governo eommeitesse o erro de 
~er de uma· questão de principius questão de 
gabinete; não davitra. ser o nobre dP.putado guem 
me extranhasse isso. (ApiJiados.) 

Sr. presidente, tant.1· ·me .,;erve . a: votação · do 
adiamento, eomo a . da. questão principal. lapoia· 
d.o1) ; aceito as eonsequencias do q ualqner dellas. 
A. rejeiç•lo do adiamento não importa e. appro
'~>ação <lo pr~jecl.o; mas a approvução do a dia
mento prova•·á que .a cama•:a não quer pronu,u
eiar-se a rt!Speito do pr<:~jecto, não quer adaptai-o 
este· anuo, u ptlrtimto, como diSSP., qualquer das 
duii.S '~>OtaçÕ'IS· me serve, .e . eu ti•·arei a.-> co.nse
qupncias que de qualquer della,; se d_e\·om tuar. 
(ApoiadiJs.J Exammarei se d evo retir11r·mo pare. 
dar lugar a uw gahi~ew que mereça os apphiU$0~, 
o louvor e o a_poio do D-!bre deputado (risadas), 
ou se devo consultat· o paiz, e pur v~ol.ura posso 
contar .. com c> se.u apo1o. (Muttos apoi<ldos.) O 
t!XÍime desta questão é para mim muito facil, 
não sl!nuo impossivl!l que o re3ultauo seja de eon
fc>•·miJade com os desejos do nobre depu.t~tdo. 

c .... heço que a solução da questão p .. r meio di;. 
adlnmeoto c indirecLa, mas eu a tomarei cl.ircctll 
(risadas) ; os. nobres deputados que se pronun
ciem do modo q11e Ines pareeer prefurivel, por
qne eu aceito todas as soln~ões. (Apoiados.) . 
. VozEs: -Muito bem, muito bem. Votos, votos. 

o S:r. ·corrêo. da" JSov~"' : - Sr . presi
dcnt••, principiei' a minha carreira: política alis
tando-me Das bandeiras de um partido, porque 
entendi que elle tinha .:>~ desejos do melhora· 
menta do · mQu paiz : pOr(j_lie sympathisei com os 
si>us principias que ju\gne1,_ como <le_ facto scmpN 
fardo, de ordem, e os mau conven1en~es para ·a 
eonsecus .~o do grande.:fl.m:que eu tamb.em' tinha ·ein 
vista. Umdo a esse parttdo exacta.mente· quando · 
elle se a~llava fóra das posiçt;es- offich1es· eu era 
um· soldado· dedicado, sem .exager<lçiiés, po•'que 
nunca ·t ive preterições á primazia. Subordinado, 
âacrificava a bem d~ suas iaeas as minhas pro
prias, ube:.lieme a tudo q_uanto . QS que recollhecia 
por· meús chefes deteruuoaviio, eu subordinava 
o meu - pensamento individual · áquillo que elles 
me d iliiio- ser· mais ·conveniente á. eonsecus,ão do 
nosso 'fim. · · 
· Continuei a ssim sem jll.mais ter pretanções de 

me eolloear em po,;i~ão de dclibera.r por mim 
sobre ·as co1ivenienmas ·do lado 11. que pertencia, 
ou · do fim que tinhamos em vista. Os meu~ pa
trícios e · comprovincianoa me derão o lugar que 
aqui indignamente oocupo, e · nelle pretendia eu 
ainda: continuar a ,;acritrcar a~ minba.s oonvlcçõcs 
b · dos· meus· chefes . Eu dave. o ·meu voto dedi
eadc> ao gabinete qne representava o pon~~&mento 
do meu partido~ ~u~n~c elle alto e· bõm 1\lm uos 
disse: "Vós estat~ heencia.Ioa; nó~ hoJe ,,ao 
temos luta, nito precisamos dedicações; qu~remos 
eoneillaç~o.» · 

Esta idéa foi por mim recehida com todo o 
g-osto, porqne s e t'Bila.va com o meu pensamenw 
., com · os meus desej(ls, Estava eansa.âo de l11ta.; 
est&va cansado · d~: resignar meu pensamento. 
Queria peD~ar pc>T mif!!, · o -v:otar pelo' meu pen - · 
eament.o. . . _ 

Uma vez collocadl) nesta pc>;;ição, nma vez que 
t.inha recebido licenç& dos meus chcfc.:s ; não 
t:nrdei UD\ SÓ momentO em . fazer USO p leno de 
llteu · raciocínio · @ adoptei' uma especie de ecle
ctismo :no qu~ pretendo. eontinuat·. A líberdado 
quo n{c· foi e.mcedida me !oi por demais aua
dllVel e ·no apreeiavel uso della hoje proc~ro 
-votar' s implesmtlllte guiado por minha. «~nscieneta, 

TOIIO ~ 

e seln sacriJicar as minhas idéas as daquelles. 
qu~ dirigem, ou quereJn dirigir <l partido. 

Ern vista disto eu não sacri:fico actuahnonte o 
meu. pensamento, e n~m podem exigir que •J raça. 
h~je li. opinião, ou ao que deseja o actual ga, 
blDete. . . 

Ass:m, pois, o discurso do nobre presidente do· 
eonaelho e a deelaraç•lo ~o nobre mini~t;·o dn. 
justiça, de que fàziào desse projecto rima11UeS · 
tão minister ial, que me teriã<' em out.-•J t·ompo· 
!dto cingir ás tu"'s opiniões, hoje nenhumll força 
tem para · mim, porque me· acho licenciado como· 
allla.do, e apreeiantlo a liberdade que 111e foi oon-· 
cedi:la. H''" de ptTL"Lanto pennittir os nobres. mi
nistros que en vote de conformitlade .com a 
minha eonscicneia, e dignar-se não reeebe1· este 
m~u acto cumo de hostilidade a SS. EE~.. por 
isso que não dt:ixarei de · dar men voto todas. 
as vezes que eu en~nde1· que SS. EEx. têrn. 
&·azão. E spero e confio 1111 ·logicn. dos . uobres. 
mioistt·os para" nãO" a creditar qne elles me con
sid ... rem hostí,;, porque e\let foráo os qne allir
:nl\râo que não ti nh:io mais inimigos políticos, e· 
a~im não ê possível que con:>iderem iniml~o nm 
antigo nlliado, sómen~ por qu.:, d ispensauo de 
sua dedicação, entende 'l'otar linemente. 

Senhores, as minhas crenças. J.lR.'rtidarias, se
não estão mortas, ao meno~ dorm1tiio ; póde sc&· 
quP. ~IIns nm dia &·eappar eçi'io, e que eu, .- como
alliado, possa ainda prestar set·viços a.o .meu paiz ; 
~ra essa ~asi!to me reservo. Em'l_uanto porém 
;;.~istir este torpôr nas crencas polit1cas, cu co~;~-
tinuarei a usar da liberd.llde que _pelo actual ga
bhetc me foi dada: não p osso ter desaffeiçoados
politicos. 
· Senhm·es, como c:o:~sequenci~ do que D\'nnçou. 

nesta casa o Sr. president~ do ~on~elbo1 eu vejO· 
que, se niio passa•· o pro]ecto, CUlO a«iamento · 
se t\'ata, ou tem de retirat· · s~ o g .. binet~ ou a . 
enmara . Se porém o gabinete s<: retirar-, aindâ· 
que é por su9: liv re vont,~d~, eu muito lamen
tarei, e prefen1·a que clle, .dissolvendo a cülllal"a,. 
con$ultasse deit'arte o paiz se por · ventura · as. 
idéas . que· quer fazer· pass:tr no p rojecto sao l'e· 
cebidas pela maioria da nação. Eu ni'io tenbo , . 
Sr. ~residente, coovic~ fO I'Jllada~ a respe!IO ~as
mais importantes med1das du proJecto; DolO t1ve 
tempo de sondar a · opinião ~era! da minba pro
vlncla ácerca- de s uas dispos1ções, e não qnizera,. 
nbusnnd(l desta· posição , dar· um v.;,to em sen · 
\.ide> contrario ao pensamento daquelles que me· 
eolloeàriio neste lugar. 

E que mal; senhores-, poderá. r esultar ao paiz. 
de que o gahiDete eonsinta no adlnm~••to deste 
H"ll sBlvateriCI ? .Eu não posao dneob1ir alg11m,. 
cntret.:u>to q110 muitos me parece divisur se _acaso 
nó'$ inconsiéleralamente vota1mos essa lo1 que 
talvez n :\o seja adopta:ia pela maio1·ia do paiz. 

l)· nobre deputado peln B•1bio; quo mo precedeu,. 
comba!A!ndo o lldlamenLo proposto pelo nc>bre de
putado pot• Sergipe. dis~e 'JUe so os · que- comba
tcln a rei lêm força a reJeitem, e se-a o~o têm· 
que nno estejão usttndo d~ estr4t.egiu, tondent-JII· 
unicamente a · protell~,- o se11 andltmento. . 

o. nonre deputado po1·ém ·desta vez uito ~01 
j usto para comno;co que ·sustentamos o adta
Jnento · nós nio queremos rejeitat· in limine . a ,· 
l er· qo;cremos saber a opinião d(l paiz a _ respeito .. 
dcÚa ; n6s nàil co1nbatemos· a. lei para d~t-rotar 
o . ·gabin~te, combatemo1-a . porq~o _e!D unssas: 
eon sciene1as ·eDtendemos que .;!la nao e JUSlll. l!em 
«<nVun ienle. 8e o · nos,;o . fim fosse fa~<lr re·arar · 
o gabinete; ent.>ío o cllnvite feito · pelo nobre de: 
putado pel11. ·Bahia seria 11dmissivel, ·mas nós o 
que q ueremos é saber se o paiz e.cei\a ou não 
as idéas do projecto, o que queremos é formar 
o nosso juizo na opiniiio do paiz. 
~ito tendo aquelle pensamento de hostiliJade,. 

cu não quizera daT o meu voto contra, visto 
qu" o nobre ·presidente d<- eonselho fez desta . 

ro 
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questão uma questão de gabinete; mas tambem 
não po,;so dar .o mea vot?.a· favol'. po1·.is_so que, 
eomo disse, nao tenho amda o meu JlllZO for
mado. Portanto, o q11e ftu:~r? Pedir um adia
mento para que d11rante elle cu possa o~s~n·m:
a opinijo do paiz, p<lSSa formar o meu. JlliZO a 
tal respeito. 

Jâ. '<'ê, pois, o nobre. deputado pela Bahia qtte 
não foi justo para eomnosco quando suppõz •tue 
por uma t~tica propnnbnnos o adiamento. 

Disse mais o nnbre deputado pela Bahin que 
nós devíamos con1prehenclcr qu<>, se o projecto 
não p<lssas~e e o gabinete nii.v enten,\eso>e con
veniente retirar-se, havia necessidade d~ uma. 
nova eleiç.ão; e que assim era mister quo nos 
decidissimos logo para l}u~ o governo tivesse 
tempo de m1mdar proceder a est.a uova eleição. 
Eu, s~nhores, não gosto d" pt·ecipitar as cri~es, 
não comprehendo a ne~essidadc da urgeneia desse 
projtlcto, e nem vejo a~ valiosas razões qLle podem 
moth·ar a de que ell'l nos falia ; mas se e$sas 
1·azões existem, se o governo as alcança, rever
tamos-lhes o mesmo argumento do nobre de
putado dizendo que, se o governo entende que 
tem necessidade de uma nova eleicão. porque a 
actual cll.lnara não dá. sufficientes garantias de 
sua gdnuina aleição, se entende qu~ pelo syste
ml\ antigo não póde baTer eleiçoio perfeita, upro· 
Teite a oc~asião, di~sulva-nos, cousulte o -paiz; 
e então a non camara virá apoiar esse projecto, 
se o julgar conveniente. 

O Sa SIQUEIRA Qcm:oz : -ApOiado ; isto é que 
..; constitucional, o mais é revolu.cionario. 

O SR. CoRst.\ D.1s NEvES:- O nobre presi
dente do conselho segundo o seu eostume, foi 
mais ft·anco e mais logico ; elle disse; Senhores. 
~u acdto a v .. tação .que derdes em favor do 
adiarn~nto como um pronunciamento contrario 
.ao m"smo p•·ojecto. 

O nobre prcsiduntP. do conselho, eu lhe fa~ 
.justiça, cert.amente pr.,nunciando-se assim não 
te\·e por fim lançar-nos num ainda. um vislu.m
Lre de ameaça, porque.S. Ex. compreheud~ muito 
uem que nó~ outro!j que .aqui estamos não somos 
do numero da.quelles que só podem ser eleitos 
nas enxurradas; cvmprehend.e muito bem ·que 
temos um nome n)ais _ou menos conhecido em 
nossas pl'Ovincias, e por conseguinte que não 
poderíamos pas6ar na lista tlos eleitores, repito, 
,por enxurra.tas. E se temos essa ta.l ou qual 
consideração, se os eleito1·es que em nó~ \'Otoll-ào 
.conheeen1 o~ indivíduos em quem confiarão, cer
tamente nilo nos póde assustar o tennos de ser 
jul~a..los no~'llmcnte pelo juizo daquelles que para 
aqui nos mandârão. 

"Nós, senhOI'es, r.;pre2;1en ta.nles do povo, t.erdmos 
nmita g!OJria em quo o povo pronuncie o seu 
juizo entt·e nós e o gabinete; teremos muito 
praz~r em que o poYo, ou nos r~tire o seu man
dato diz.,ndo) :-Vós nito comprehende~tes ()nosso 
IJensamento, pois que o nosso pensamento era 
pelas incompatibilidades e circulos-oa então qUú 
renove esse mandato dizendo-nos: - Compreben
destes o n oss\} pensamento contra as inC<Jmpa
t.ibilidades e circulos, volt.a! á representação nn
donal a votnr pelas nossas ideas. - E @ntli.o, 
senhores. qualquel' que s.;.ja o resultado, a nossa 
posi~Ão serã gloriosa ; se viermo:; para a camara 
5erã com a ~loria de termos em nosso-fa~or a 
Qpiniào publica; e se mio viermos, teremos u 
JH':'l.Zer de ni\1} havermos dao!O o nosao voto nesta 
qu~stão unicnmcnte pelo principio de amizade e 
nutra~ considarações pessoaes, contra. a uos~a 
-consctencta. 

O nc>bre deputado pela B>ibía combatendo ao 
nobre d~puta.do po-r p.,rnambuco dhsse: « Eru 
tudo ·~uanto acaoou de dizer unicamente provou. 
u necessidade úa •liscuss:1u e ni\0 a do adia
ro~nto. » Eu, Sr. presidente, prestei attençào ao 

que ~e disse. vi que o nobre deputado por Per· 
nambuC? d_emonstrou que es_ta materia era bas· 
taute d1ffiCLI, e que nós !l.lnda não haViamos 
forll~tldo um juizo a reseeito, niio sabiamos ainJa 
qual _a opi~i~o da maioria do paiz sobre a 
qu&.>ti\O ; e IStO, senhores, e provar a ne<:essi· 
ds.dc do adiamento, a necessiilude de um male 
sério e11tudo, vist" que o adiamento tem pQr fim 
derr1orar a decisão da q 11estão até ao principio 
da s~ão s~uinte, ~ por conseguinte dar-nos o 
tempo da reflexão n~ceBSario. 

E aindn qu., o nobre deputado por Pernam
buco tive~se unicamente provado a necessidade 
da. discussão, ainda qu+: em nós houveBSe o re
ceio de que n diacussão n ào seja tA.o larga. como 
convém u sua importancia. por ventnL'a não teria 
o nllbre deputado conseguido um importante re
sulta lo, e não leríamos nós razão? Eu ouvi ao 
nohre J?rel<iden te do conselho no começo dú de
bate duer que esta discussão devi B correr rl\pi da, 
porque o estado sanit~trio da prnvincia da Bahia 
e es sastos que sobre nós necessariamente de· 
vião pesar exigião isto. Portanto, senhores, nós 
receiamos, e receíam{)s com sobeja razã,,, que. 
quando não amanhã, muito bt·eve appareça o en
cerramento da discussão. 

O Sll:. PaESitrE!ITE :oo Co!i'SELHo da u,n aparte 
qu~ não pudemos ouvir. 

O SR. Cc>a:au D..t.S NEv~o:s:- Em uma questão 
tal um dia é nada, é uma got11 d'agu!l lan~ada 
ao oeear\o, 

Senhores, as ·minhas· observa~ões · ainda vão 
adian~. Ouvi af;) nobre presid.,nte do conselho 
dizer q11e no senado se tinha dt~cutido, e discu
tido muito largamente esta que.;tão. E11 niio du· 
vido que oo senado sa tenha discutido largarjlents: 
as ·mat-<rlas contidas no proj ~e to, acredito mesmo 
que eu qne estou inseripto para fal1ar Cl>nt~a. o 
projecto nfi() po3sa adiantar idêa alguma alem 
daqu~llas que se apresen táril•) na outra <cama.ra ; 
mas tambem é necessario confessar que entr~ 
tantas HloJ.straeões que reune a ca.ma\·a dos do· 
putadus podem haver algumas que apresentei!\ 
idéas novas; e eu ouvi· me~mo ao nobre depu
tado por Sergipe apresentàr, entre outros, um· 
argumento que alnda não havia. sido produzido 
no seDadQ. · 

Portanto a que$tiQ não está tão ,)sgotadn. como 
patece; e ainda me$nw .. quaado estivesse, o di·. 
rcito que assiste a" senadv para discutir a.s l!)is,. 
assiste tambem A carnara dos deputados. E essa 
condescendencia ou resign~ão que tem tido esb 
camara em adoptst· de chofr-e e sem muit11 at
tenção tudo qu11nto vem· do senado talve~ tenb~r. 
eoncorri.do em parte para que aqu<:lla corparaÇiio 
nos men»apre~e tanLo, 'lU~ ouviu calma, e tliio 
sei se acquieseent.a, que seria deaainl!:lo pam &!la.. 
a éleição pot· cit·cullls, entretanto que. não thoba.. 
dezar al~m para a can1ara dos deputadQ$. Esta. 
dilfeL·ença; s~'' bor~s. na f6nila · da "leiçio das 
dUM eamaras, e determinada por urua dellas,, 
indica bem que o senado quer ter· sobro nõs uma. 
superioridade, superioridade que nã" lho é con
ceuida nem pela constitui~:ii;o nem pela boa l'a';i\o •. 
( • .J.poiaclo.) 

Senllores. eu não sei se terei a honra de fatiar 
sobrt: o proj.,cw, est"u muito apj!rehensivo com· 
n encP.rramento da .sua discussao, ·e por isso 
aproveito da liJ.,erdade qne a todos lem sido con
cedida para fazer muiw breves considerações. a 
resp~ito do mesmo projecto. 
Di~~e o nobre presidente do conselho. que

reuuo. SWltentar u projecto, e po•· COiis.:guinte n. 
inc.m\·enJencia do adiamento, l{<le o paiz 9_uer 
que hnj ão certM restricções a respeito da elegi-. 
biUJ.a.{e dt! certos funccionarios publicos; ma.;, 
seub()res, tcNi eu o merecimento de conseguir 
d,e):). Ex. resposta a uma du.vida q'ue me 811salton ~ 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 1610112015 10:05 . Página 1 de 20 

SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1855 
Confio muito pouco no meu mereeimento. porém 
muito na bondade de s. Ex." 
· Se S. Ex. entendeu QlHl·G plliZ quer restliecões 
na elegibilidade do subdelegado e· do delegado, 
por que ra:cio não ~nl.t!ndeu tamb<.!m que o paiz 
.quer igualmente resbieções na elegibilidade dos 
promowres publicas, dos ;nspeetores de a.lfat\
de{\'as. e dos empregados .tas s )crct:uias de es
tanu .? !Apoiados. ) 

O Sn. JAGUA.RIBt::- Haveria mais logiea e eo
hereneill. 

O SR. CoaR~"- n.~s NEVJ:S' -Senhores,. se o 
aubdelej:!ado. pó te eJte~r infl.ueneia nn lug~tr em 
que tam jurisJicção para se fa.2er eleger, mui ·o 
maior inf111.,ncia. póde exere.er o protnotor pu
blico e o . in.spector dt1 alfandeg&, que joga. com 
o eommercio, e muito 1nais ainda. os empregados 
'das secretarias de estadu. 

O Sa. Pt\E~;JDE:'TE oo CoNS!lrr..tro : - Os. inspe· 
etot·es de alfandega., j•>gão com o colinnercio es
trang_eiro, e e~ não tem influencid &lguma em 
eteiçoes. · 

O Sa. CoRRil4 D.\S N~ :-Senhores. o nobre 
presiden~e do con.relho, pura combater a necea
:;ídade do adiamento, dis:se que já tirihamos o 
nosso juizo tormado a respeHo das i ncompatibi· 
lidades ha muitos annos. 

E :n Yerdade eu sou um que já tinha o meu 
juizfl reito :\cerca dns i:tlcompAtibilidades: miUI 
estas Apresentailas trazem o grande dissolvente 
dos circulos, e ó uos círculos. eJtactnmP.nte, quanto 
a mim que nauf,·a~a o projecto de que se Lrata; . 
são elles que vediin a consecuçiio do fim que o 
nobre presidente. do eonselbo teve em vista qWlndo 
resolveu-se aceitar a idéa llas incompatibilidades. 
Quer S. Es:. os. circl!los para dar mais liberdade 
ao v •to ? Senhores, e &J:ioma muito antigo, e que 
.llào póde ,;er desconhecido pe lo nobre presidente 
do conselho, por que elle tem governaão, dividir 
:para dominar. · · 

· Uxo~. voz: - Para reinar. 
O Sa. Conn&. l)AS .NI!:v~:- Niio disse para 

reinar. porque o nobre ministro não t•einà. 
Se o governo, senhores, podia dominar em uma 

,província, muito mais ·poderá dominar em pe· 
quenos círculos.. . . 

Senhores , a hora está adiantada, eu nõ:o ·quero 
abusar da vos~ paciencia, mas permitti·me que 

.por ultimo raça mail! uma reflexão; o verdadeiro 
systema eleitoral é . a moralidade do governo, 
queira ·o g <.-verno que tenhamos eleições livres 

. que ellas o serão. queira o governo abusar e 
dominar, qualquer qne seja o meio que se em· 
'pregu,e para as eleições, eUe ha de oonseguir o 
seu fim. .. . 

O SR. P.nEsmENTJ:: Do CoNsELKo:- E' preciso 
·. que eltas sejno livres ainda q11e .o g'werno ni'io 
. queira. (Apo,iados.) . 

0 Sa. CoRRh DAS NE'\'Ii:S (ri1;do-se):- I sso é o 
.que .O!u contesto; com os circulos ellas n ão podem 
ser mais livres d('l que são, so:.rão mais abutSivas, 

· ao •I gov~rtlo quizer. · 
Senbnrea, concluo aqui as minhas observações; 

·e os nobre,f membroe do P.ctnal gnbineu fi9uern 
certos que eu nno desejo que ellea se rct1rem, 

· preftro antes retirar· me; mas ussndo da liberdade 
. que eltes dériio a seus antigos atliados, não lhes 
· posso· da.r o mf!u· voto ~m fãvor d·· projecto como 
. te' Mba, porque a ·isso se oppõe o dever que 
me dieta -a minha ~1)-nscieneia. · 

O Sa. HOJ;tTA. (polia ordem): ·~ Peço a .V. E:>t., 
· Sr. preaiden~, que cons ulte á cua à ver se ella 
· julga. suffieientemente dis: utido o r equerimento 
: de adiameniO. • · . 

(OUum-.re dif1'erentê$ apartes.\ 

O SR. SIQUEIRA QuEUV>z:-1'eto a ·palavra ~la 
ordem. 

'voz.:s: -Nio póde fallar. 
Oo·nus Vo1.xs:-POde, pólle. 
O Sa. PltESII>EN~l!: :-Não pos~o conceder a pa

la \'T& ao Sr. deputado «enão depois de vototd~ 
o requerimento de encer..-amento. {Apoiados, ,-e-
clamaç~es.) -

O Sa. StQt:El.RA QcEJROz:-Eu desejo, Sr. pre · 
~illente, pedira retirada do meu requerimento • .. ~ 

Vozu:-N:io póds maie. 
OuTiu.s VotEs:-Póde, põJe. 
O Ss. SJQU>:IRA QoEtRoz: - ... . e assim satis

fazer aoll louvaveis Jesejo·s do nobre dep11t.a<.lo 
que quer ençerrar a dis.:ussão .•.• 

·o SR. PII.S»t»E:<'I'" :-N&o pôde ter m ais lugar 
o pedido do nobre deputado. (Apoiados, '"eclama-
~es. ) · 

O. Sa.· S~QOEtRA Qo.Einoz :-Ma.s eu pedi a pa-
lavra pela ordem aut.es do nobre deputado. 

V ozEs:-Niio p~dio. 
OuTRAS "\!o~s:-Pedio, pedio. 
O Sn. PRESIDENTE: - O Sr. deputado p edio a. 

palav1·a durante a dis·cussão, sem fazer a decla
ração de ser pela ordem, e por isso· o inserc,·i 
para fal tar a favor do adiamento. 

O Sa. StQUEIRA Qu..:Inoz:.....;.Eu requeiro a reti-· 
rada do meu adiamento. 

VozEs: -~ão tem mais lugat·. 
OuTa.-.s Voz..:;:s :-Tem, tem. 
O Sn SA.VÃO LoruTo:-.~ hora está dada,· deve 

ficar a votação para amanhã. (Apoiados, r ecla
mações.) 
. 0 SR. PRESIDENTE: - Ainda q_ue a hora. esteja.. 
dada, deve-se votar o requerimento de eneerra~ 
mento, p<>r isso que elle foi . feito antes de terminar 
os trabalhos. (Apoir>àos, ,-eclamaç(ies.) 

Vou consultar á casa sobre o 1·equerimento de 
en.:erramcuto porque o regimento determina que 
em qualqn.Jr discussão, excepto na 1• E! 3• dos . 
projectos, requerendo-se. o encerramento s e pro· 
ced!l é. votação sem admittir·se deba te. (Apoiados.} 

O Sa. SIQUEIR.~ Qu.JUaoz: - Eu retirei o meu 
requerimento, a. declaro que voto eo11tra elle_ 
(Ora, ora.) 

U:~~ SR. D EPCTA.DO:--A hora està dada, de-ç-e a . 
votac.ào do requctimento ficar para· amaullã . . 

O Sa . .PRl!SXDENTg: -'- Não posso tomar sobre
mim semelba&•U l'esponsabilitlade. (Apoiados. ) 

Oonsultada a casa, ~na decide-se pelo encer ra
mento e posto a votos o reqnerimento de adia~ 
ment,..', ~ rejeitado. -

O !:>a. PREStDE..>;'l'E: - A discussão da mllterla
priucipal ficu adiada por haver dado a hora, 

Designa-se a ordem do dia, e leva11i&·se a . 
seut\o. 

PRESIDE:SCXA DO SB· VISCONDE DE RAEPENDY 

S uwl.Ú.I!lO.- E:cpedient~ .- Ordem ~o dia. - I_n-· 
compatibilidades e· eleiçlles ,por etrculru .. Du
cursos dos S•·s. Pereira da S1lva, e Zac:han4s. 

A' llon uo· costu~e faz-se a chamada, e -achão-se · 
presente;; os $rs. visr.onde de Baependy, Pauta 
Candido, Machado, Corrêa das Neves, C<.>nego 
Lenl, F. Octaviaoo, Arauj() Jorge. Eduardo França, . 
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<i-ornes Ribeiro, &lfort, Pachec~> .Jordão, .:Mendes 
de Atmeida, Bretas, R<>Gha, Pereira. da Silva,Seâra, 
Scmza Leão, . Dutr3 Rocha, Ribeiro, Fuusto, Al
meida e Albuquer•lU•', barão de Maroim, T~ques, 
Augn~to Chaves, Travasses, Rodrigues :;Hva, Oas
. tello Branco, Ctmha, Horta. Paes Barr~to. Gões 
.Siqu~i< a, Pinto dd Campos, G<:Jsta Machado, Dias 
de Carvalho, Assis Rócha, 13eHsario, V. Lisboa, 
·Cansansào, B~ruardes de Gvuvéa, R.!go !lat·ros, 
·Caldt·e e Fião, Brusquc, Pacc.o, \•ieir.• de Mattos, 
Mello · Franco, Santos e Almeida, Ribeiro de 
Audra<la, Angelo Ramos, Pu.ula Santos, Na.buco, 
Canáo, Za~harias,Parau,\I);U~ e Monteiro de Barros. 

Comp;lrccendo depois os Srs. l!enriques, Ferreira. 
de A~uinr e Teixeira de Snuza, o tir. presidente 
d~clam aberta a 5essão. 

Comparecem depois os Srs. Candido Borges, 
Andre Bastos, Luiz U11.rlos, Sá e A!bnquerqlle, 
·rei:l(cir.< de Maccd<>, Mag<llhà~s Castro, Oonego 
:Silv,., Siqueira. Qulliroz, Barreto Pedroso, Titt\ra, 
Santos c Almetda, Say:io LQbato Junior, Livra
tnento, Br<lndlio, Barbosa da O unha, At-aUJO Ljma 
.. lusé Mathias, ':;ayíi.o Lobato, ·sobt·al, Jose As: 
cen1;o, Paeheco, Ferna~dês Vieh'a, Nêbias, Rapc>so 
-da Uamara,. Petlreira, 8at·aiva, Fi~ueira de !\{ello, 
.A.ugn:;to de Oliveira, Band·~ira <te MeU(), barão 
de Mau>\, Jaguaribe, Paula. Fon~eca, Plmtnh'ls, 
'Tbeopllilo, Salles, Barbosa e Luiz Soares. 

Lé-se e appro,•a-se a a~ta da sessão anLeri Jr. 

.E~Pl>:DI~NTE 

Um officío do 8t•. deputado Padua Fleury, commu· 
·nkando que por coutinuat· ainda o seu incom
modo não póde comparecer.- Fica a camara intei
rada. 

Um r!lquerime!lto do tenente coron~l graduaclo 
Auastacw Frauc1sco de Menezes Dona, pedindo 
passagem J?ll.~a a 1• on 2• classe do estado-maior 
·na effectiv1dade do seu posto - A' commiMão 
de marinha de guerra. 

E' julg~tdo objecto de delibe\·açíto, e v~i a im
primi~ para entr><r na ordem dos tra~alhos, o 
.seguinte pr,.,jecto : 

<< Joiil) Ebeliag e Guilherme Evaos, o 1• ham
'burA'uez e o 2• inglez, a1nhos residentes na ca
_pilat da Bahia ha longos annos,e ambos corretores 
na'lu.ella pt·aça, t•mdo feito perante a cama1·a 
muuicipal r"speeth·a as declarações da lei, re
.qnerem n (!Sta camara dispensa do tempo de 
resi-lencia posterior - áquellas de;:lamçôes para 
poderem naturalisar-.se. 

<< Igualmente re')uer dispensa das formalidades 
~xigiii<~s, e para o mesmo fim, Pedro Guilher
me Mayer, contractado na Europa .em 18~1 para 
'servi•· HO exercito imperial, onâ.e efr.,ctivamecto 
'ntilitNu todo o tem~o do seu contraeto conH> 
alferes do l ~o bat.nlhao de infantnria, em B11enos 
A~·res e Rõo Grand" do Sul. fazendo ultima
•rnente parte da expedição ao Paraguny, com 
louvor e· boas inforrnnÇJ\cs de seus superiores. 

" A commissiõo d e constitnição. a q11e foriio 
dirigidos os indicados requP.rimentos, achando 

-em fa>·oa· dos primeirOJJ a longa residtncia de 
mais de LO annos, sua profissão industriosa e 
moralidade nll.o contestilda ; e do 3<·, re;ideneia 
~e -! annos no serviço militar, dtl que se retirou 
findando o seu contracto. as boas notas qa~ em 
seu favor se encootr,iu em officiu do presidente 
da provinda do Rio Grand<l do Sul, e informa• 
ção do commandn.ntc da divisão a.u,.iliaiora, n:io 
·dtt\'ida propür li camara o seu deferimento, e é 
-de parecer qu~ se ado11te a a·eso\;.J'"ão seg11int~ 

~ A_ USS'>Ulbléa gernl \egisla.tiva resolve : 
• .-\.t'ti~o 111\ i co. O grwet·no ftea n.ut<lrisad" pat·a 

m'lndnt· pa~so.r ~ao-hl olc rtaturnlisaçllo aos estnm. 

geiros Joã~ Ebeling e Guilherme Evan.s, resi· 
dentes na capital d& pr•wincia da Bahia, e l'e· 
dr<> Guilherme Mayer, residente nestn cidade, 
<tisp-.nslldas etn seu !avor as disposições em ~n
tr•triil • 

« Sala das oomtnissõos, 28 de . Agosto de tSOO • 
- D. T. de Ma•,ec'.o.- G. e Vru;concellos. ~ 

E' approvado 11m requerimanto da 1• c .. onmiasiiG 
de orçamento pal'J\ que se ar-ehivem as l'ept'(l· 
sentaçõ~s - dos negociantes de aguardente desta 
cidade, visto como o seu pedido já foi atteo.dido 
no projecto <.le orçamento .adaptado por eat& 
c amara. 

<) Sr. H<>nrJ.que" •-Sr. pre~idente, tenhl) 
de reclamar contra um ·aparte que encontro attri
buido a mitn no discur~~n que na lSesl!ilo de 27 
do Cl)rtent~ mez, pnbli~do no Jornal de ·hnj~. 
fez o 110bre deputado pela. Bahia em contesta· 
ç!io &<l que eu. expuz sobre a pYetençiin de Joiio 
Fetreir& Bittaucnurt. Ahi, q1111.ndo o nobre depll
tad" declarou. a doutrin" <lo finado Sr. CQns~
lheiro Maia sobre a ptescripção, se dã. como 
prQferido por mim o seg11inte aparte : « O con
selheiro Maia m%o éautm·ida4e àoutri1tal." Possa 
assegurar a V. Ex. e á ca.mara. que de minha 
boca não sahirão taes palavras, que sõ poderiiío 
ser proferidas pela do um orgulho, qu.e fellz
mente não tenho, e nunca tive. Eu niio p9dia 
tl-ahir assim a minha c<:lnseieneia âcr>rca do alto 
conceito em que tive sempre o 1inaJo Sr Maia, 
exjlrimindo-me da semelhante maneirii, contra a 
qual protel!taria com a mail)r justiça a bem rnere
cíd& ret~utaçã•J publica em que era tido o Sr. 
Maia no estudo e conhecimento das materias 
de sua profissão , estudo e eonhecirnento que lhe 
de1·J\o sempre a honrosA qua\ill.ca·ção de um de 
noss~s mais distinctos e profundos juriscon;;ultos. 
Se esse aparte foi lançado na casa niio .fui eu 
de certo {lUC o lancei.; entr~tanto que eu podia 
nessa occasião lembrar ao nobre deput,•do: ácucu 
dessH. mesma doutrina 11 que eilP- alludi>l-, as 
instm.cções de 1'! de .Junho de 18!0, pelas q11aes 
o referido Sr. conselheiro Maia, como ministro 
da fazenda, ex.plicuu e desenvolveu o decreto de 
20 deFever~i•·o du•1Uelleanno, em que mui ell;pressa 
e tP-rminanternente so determina. continuar em 
vigor ácerca da. prescripção · as disposi!l<)es do 
regiluento dos contos, donde se vê que a pre· 
sel'lpçiio nit-.l podia ter começo entre óós do l• 
de Janeiro de ttH3, como disse o nobre deputado. · 
. E' verdade · qnc quando o nobre deputado nc.a
bou de ler o parec~r do Sr. con!<elheiro Mo.ia 
dad~ no thesouro sobre a pretenção do fallecido 
.João Ferreira. Bittaneourt, e desse par~cer. de
duzid•l uma conclusão contra !1.'-J.Uella que eu tirei. 
eu dei o seguin~e apar·re: 

« E' mera opini'iu do Sr. conselbeiro Maia, 
ma~ não lP.i : » e a camara perceberá bem a 
di!Je1'ença entre este e o aparte que me foi attri
buido ; e exprimi-me o.ssim _porque não deduzi 
daqnel!e 12arecer qu., o Sr. Maia entendesse •JUtl 
-:a. pretençao de ~itttlncourt e· Sá viesse {1. eamRrll, 
nàn pa•·a que e~t.a a exa.minasse na forma do 
art. i:ll da ld de 2~ de Outubro. de 183<!, e coa
sigllasse os fundns pa•-a o seu pagamento quand<l' 
julgasse que er11 assistida de j115tiça. mas :;ó 
e utllearnente, comv disse o nobre deputado, para a 
prestação d•lS subreditos fund-18 ; e em meu apoio 
chamo ,. decisão da ~sa nãQ só sobre essa rnesrul\ 
prctenç•io, co m• • 81) bre a. de Miguel Tavares, do 
!l{sranhão, remettida á commissão de .[azenda, 
por s<!. suppõr que asseu.tá:ra :sobre falsa. causa 
o seu julgamento. 

Aprov!!ito a accasiiio para ilecla.l·ar qui! o apa•ta 
qne vem dado JIOr mim no trecho do dtscur:;o do 
nobre deput.ndo acerca. do direito de propriedada 
uã() estA completo ; eu· não disse sómente, como 
se le no Jm·nal : a Conforme 8e entender o direito 
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de p ropried"ade: • disse o . seguinte • Se enten
der qlle o .i irei to de propriedade não está sujeito: 
i pretc:ripii.r~. » · 

Devo, concluindo, observar sobre um dos ultl
tnus apartes d"ados por mim, e cuja leitura, com
~arada eom as r~>fi.~xões d·• nobre deputado pela 
Bahia. a que elle se r~fere, inculca de minha parte 
demast•lda snseeptilidad~ e int<>lP.rane!a na< dis
cu!N!ões. Quando o "Jlobre deputado declBrou que 
em defesa ·uo seu oollega da eommis-<ão ·é que 
combati~ os meus argumentos. eu dei na v.,r. 
dade o apa•·te que se lê c.o Jornal; '' BasLa niio 
serem · a.pre.;entados pelo nobre depu-tado para me· 
recerem essa qualificação : agra.deç'> a sua de li· 
eadeta. 11. Mas assim me exprimi , não porqu.e 
percebesse o termo-procedentes-em relaÇão aos 
m&Ui argument-<Js que agora !P.io no discurso do 
nobre deputado, otlQS uma outra expressão quo 
reputei oifensiva, e a qu6 por força da modestia 
eom que procuro . s empre (aliare discutir, entendi 
dever responder como se vê no aptlrte a que u•e 
refiro. O nobre deputado t.evc sem duvida a de
lir3!ieza de retiral·a ; e não võde, portanto, tct· 
eabtmcnto o meu aparte ta{ qual se acb>< lan· 
.çado. São estas as reetificaÇõcs que tenho a 
Cnzcr. . 

ORDEM DO DlA. 

Continúa a 2• discussão do projecto do senado 
n. 6~ qne altera a lei de UJ de Agosto de ·18J6, 
eom o parecet·· da commissão de con,;Utuiçio n. 78. 

L~m-se, apoião·se, e entrão oonjunc:tamente em 
discussão com o projecto as duas emendas se
I)'Uiutes : 

" A.o magistrado que receber o mandato elei· 
tora\ ficiio suspensos o exercício e a antiguidade, 
emquante> durar a.quellc mandato. -O n11mero 
dos ete.itores crn eaaa paroehia serà determlr•ado 
pelo d~s _ votMtes qualificados na razão de 1 
para 25. 

Substituiçllo 

• S11pprimio-sc todos os arLigos relativos a. sup 
plent~, e i!>lll a_au l11gar allopte-se o artigo S<l· 
guinte : - Quando por falTecimente de al,..um 
d epu tado, .ou renuncia, ou entraua no senado 
ftC4r vago algum l llga:" de deRutaJo, <Onvoear
se-bão os o~leitores d.:~ circulo, aliai de procederem 

, a nova eleição. · 
« Ao atiigo !cerca das M>embléns provineiaes 

Rubstitllll·Se o seguinte: 
. " Na E>l!•içiio da assembléa provincial cada mu· 
n lcipiv, fo•·.nando circulo espJci&l, n om<lará um 
deputado : se o nttmero dos municípios uão chegar 
a l!O, o governo determinará em razão do nu
mero de eleitores dos círculos munieipt<es, quaes 
os que dever.W eleger mais um deputado, de 
modo quo nenhuma a.sse,mblêa proviueie.l tenha 
menos de 20 membros. - Jus:ínianl) José da 
Rocha. n 

" Aa provineias do imperio serão divididas e'm 
tanto& Circulas eleitoraes, 'lu.aotos predzerem m~· 
tade tio numero de seus depu.tados. 

« .Nenhuma província dará menos de dous de· 
p11te.dos, ·e as que têm numero ímpar darão mais 
UlJ\ deputado. 

« Dnrante a legislatura geral, não poderâ.õ os 
depniados ser nomeados presidentes ae província 
ou SllCretarios, conimaildautes de armas ou ge· . 
oeraes em chefe, inspectores de fazenda geral ou 
provinci&l; cbe·fes de policia, delegAdos ou. S!lb· 
delegado11, juizes de d1reito ou munieipaes. , 

« §. Â eleição de senadores serA feita por cir· 
cnlos, elegendo cada circulo um senador. 

" § . Os senadores aetuaes serão !lolii!ados para 
saber o ·circulo 01 que fieãt> pertencendo. . 

« ~- Cada circulo deget-á dous deputados, vo· 
tando os eleitores nos seus respecti vos colleglos 
eleitora.es.- s. R-- J. A. d.c Li-orammeo. » · 

Q Sr • .P..,reira. da Si1va. •-0 nobr e depu
tado pela provincia de Sergipe que oecupou á. 
attenção da ellmara na sessão de bontem decl&· 
r-••~ que sendo como era, e corno· sempre tem 
sido, merol:lro do partido conserva.1or, v otava. 
oontra o pr~>jecto qt1e esta. em di.~eu:lSi!o, para o 
ftm de m"strar-se digno do seu partiJo, e pnril. 
que quando deixasse a vida pohtiea sobre sua 
campa se pudessen1 escrever as palavras : ~ F ldec 
lidade a.os principies do seu partido. » 

Eu, senhót·es, C<loservador como tenho sido sem
pru, cons~n·ador como oou , votando ·em lavor do 
pr11jecto, vejo-me obrigado a prot~.;tar em me11 
nome e em nome d s conservadores meus ami
go• que votso tambem em favor do projeeto, 
contra a proposição do nobre deplltf\do, por in
fllndada, · por inj~ c por desairosa. (Muitos 
ap_oiaâos .) 

Senhores , t<e o partido oonservador , no sev. 
programma polít ico, na bandeira que hasteou 
no paiz, não inscreveu prineipio das i1leompatibi· 
Udades, tambem o não proscreveu. 

O SR. tiiQUEIR.A QuEIROZ : - E~crcveu respeito li. 
eonstitu.ição. · 

O Sn. P..:;aEIR.A l>A. StLV" :-Isto é dever d~ til los 
0!:1 partidos, é obri~ação Je nÓS todos. (ApoiadO$.) 

D1rei mais: o principio <la~ incompatibilida des 
de algll ns cargos pubticos para. a eleição dos re· 
presentantes do paiz: nunca foi princípio poUtico, 
nem mesmo do pll.rtido que nos foi semp1·e ad
,.lm;n, do partdo libet·al. 

O Sa. GouEs RIBEIRO: -Como então se faz disto 
questão Je gabmete? 

O S~t. PEat:.IRA DA St:r.v,.:- Qunes Corão oa 
pri ncip ios politicos que formarão a bandeira. do 
pat·tiJo liberal, e aqueUes que sustentou e sus· 
tenta o ·parti-lo conservador, a camara conlleee 
bem, porque a nossa historia parla~nentar mo
dern .. os torn:.t patentes a todos; o pdncipio das 
incompatibilidad•s é novo nasci<.lo hn pouco tempo, 
ol'iginado pelas necesstdacles e pelos interesses 
modernos . ~o paiz:, e foi sendo aceito pelos 'ho· 
meus d e um e do outro partido imiistinctamen-
te . .. . 

O SR. PACHECO : - Sémpre foi princip io dó par
Lido liberal : póde ser que tiv..:sse a gor a mais ex· 
panaiio. • 

O Sa. BuNoA.o : - EStA o orador eontrariado • 
UlllA ,·oz :- Pôde s~r de outros tambent. 
O Sn. Meu .. o FRAsco.- E' de todos, á nacio

n<~l. (Apoiados.) 
· O SI\. PER~:Jl\~ v.1.. StLVA :-0 principio das In· 

cvmpatibilidaLles voliticas, repito, nno.~ toi ptitt• 
cipio político do!! ·dons partidos que e:ustem e ha 
·m11itos annos · pleitéiio sua. Musa · perante o paiz; 
.. ascuu de per si , nas~en no meio das ·tutas , 
n.tSceu das n eeesshlades da soeied\\de braziioi ra, 
nasceu dos interesses do plliz. (Apoiado$.) · 

Ap.pat·eceu pel& primeira vez no parl:tmento e m 
tS~ô· e, senhores , se o facto de ter sido a.pl'e· 
•en.t~do "" parL~mento ntssa época p or urn me,m· 
bro do partido llber...J. lhe dà os fóros da ~rm
c1p•o · potitico du parti lo liberal, então di>·e• que 
a comllr& de ldli>, eompostll. · na sua qu&i!i uua
nimil.lade de II\embros do partido liberal, o rejei
tou tatnbero quRs i unanim~mente. 

'Voltou à · ea.mara em 1818 traz:ido 1;1elo minis
terio org.>nisado pelo finado Sr. vtsconde :le 
Maeahé com o caracter de pr?posla do go\"erno: 
a esse mini::sterio, denominado de-justiça c tolc-
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rancia,-dava o partido conservador a seu apoio, 
conjunctamente com uma p.u-te mode.-a.da do par. 
tido libe1aL Na camara do.; deputados o,; rnemb~s 
do partido c.:.nservador e membros do parbdo. 
liberal se dividirão ; a proj)Qsta do governo e as 
idêas nella contidas forão por um e outro lad~ 
declaradas como estranhas us idéas politicas dus 
'partidos, como fóra do !:leu programrna, e do cir· 
culo dos seus principias. ~ao foi só na camara 
dos deputados que a i·iêa das ineomp .. Libilida· 
·des foi Sll,~entada por C<.>nsenradot·es e liberae~ e 
conlbatida por. conservadores e liboraes; a pro· 
·posta foi approvada, subia ao senado e ahi mem· 
õros procminenLes do partido conservador espu· 
·sãrão ,) principio !las incompatibi!Ha.des conjun
ctamente com e!gun;,; liberaes se o tizer.to adaptar, 
:se bem que com o additamento dos distnctus 
eleiwracs. 

O S.a. AJUllJ<l LllJA :-o Sr. marquez do Olinda 
protesta contra isto. 

o· SR. P.:REIR.\ D.\ SILY.\. ~-Não é sómt•nte o 
marquez de Olinda., membro proeminente do par
tido consen-ador, o Sr. marquez doe Parané., o 
Sr. marqurz de Mont'Alegre tambem ~m direito a 
.esse,·.~fórlls [npoihdos], elles sempre pertencêrão ao 
·partido conservador e concorrem pan: a sua bo~ 
direeção (apoiadO$i; á su!L frente se collocfn1iv 
desde que elle se orgamso'' no tempo da l'€· 
gencia do finado St·.·Diogo Antonio Feíjó. (A.pc.ia
dos.) 

Se o Sr. marqoez de Olinda nito espoa<!lu estas 
idéas, esposárii<l·BS os Srs. marquez de Paraná, 
marquez de Mont'Alegre, ·Manoel Felizardo, Pi· 

-menta Bueno, visconde de Macahe e outros ca
. racwres distinctas que pe1·tencem ao· partido 
·conservador. 

UMA voz :-E mesn\O o Sr. marque?. de Olinda 
tambem as ad<optou. 

O SR. ARAUJO l.Jm. :-Elle pr..,test.a contra a sua 
:fissígnatura. (Oh! (jh!) 
. O Sa. PJ::RF.!lRA DA SILv.~o. :-Se parte do partido 
, liberal sustentou o principio das íncompatibili· 
.dades , grande parte do p9Itido conservadot· 
apoiou-o tambem no senado; a nnnexaçiio porém 

·da idéa . de distrietos eleitoraes para a eleiçiio 
ft:2 suspender o andamento da propo<Sta. 

Em 29 de Setembro de 1848 desappareceu dol 
governo do pai2 o pdncipio liberal, f,,; chamodo 
ao poder o partido con~ervador; ainda hoje nelle 
se conserva; vierã<l camaras de maioria dos coo-

. Mervadores, e quem nl'io sabe das tentativas 
·continuadas que desde 1850, na camara dos Srs. 

deputados, merr.bros do partido ·conservador t.!m 
·empregado para I{Ue se adopte o principio das 
incompatibilidades e da divisão dos circulas? 

Sem fallnr de oatras. lembrarei llm · projecto 
que en c o meu nohre nmigo o Sr. Joiio Anto· 
nio d(' MiNnda, a.ctual senador do imperio, apre

. sentllmos á eama1·a, contendo ambas 8.!1 ídéas
. incompatibiliõades e districtos eleitoraes,-lcm· 

brat•ei ainda que em 1fl:;t, uma emenda l!e a_pre· 
!icntuu nesta casa. ao projecto da reforma Jadi· 
ciaria assignado por trinta e tantos membros 

: pertencentes ao partido couservador exigindo in
compatibilidade para os juizes de direito (apoia· 
dos), emenda cuJa discussão fioou ndinda. :A.poia-

. dos.) · · ·· 

. Assim , senhores, os conS('rvad3r~s que tem 

. ado_Ptado o principio da; inoompstibllidades e da 

. divtsão dos circulas ni'io faltsto 1\~ idéas do seu 

. partido, nii.., desertão das bandeiras sob as quaes 
- sempre militárão; não · . merecem a censurn que 

n nobre deputado quiz lançar-lhes, guardando 
. sómente p[<ra si o privile~io de fi.defidade nos 

}>rincipi<ls do nosso parti .lo. {"Vuitos <tpC>~®s.) 
O !fon. SrQUKI!lA Ouun.oz :-Ni'io gllllrdo essP- pri

\'tl"lflo para mltn someute. 

O Sa. PERKIB.A. n.~o. Su.va.:- O nobre deputado· 
fez tambem ou&.ra consideração, á. qual julgo eon
'\'enienle dar lUDa breve Tesposta. Disse que a 
declaração do ~r. pr~dente do conselho. de.que 
o presente prujecl.o equivalia a. uma. questão de 
gabinete, collocava a camar·~ em coacçii.Q, e a des-
moralisave. perante o paiZ. : 

Senh<ll'es, eu não pereebo na declaração d~ 
Sr presidente do conselho senão franq ~1eza Jo 
g<w<.:rno, 6.rmada pela indole e pelos prhtcipio& 
<lo systema repre::;entativo. , 

A declaraçã<l do Sr. presidente do coltselho foi 
eminentemente C•)nstitucional. (Apoiados.) ·.I!: nem 
o gabinete precisava faxH-a ·perante a camara, 
porque um pt·ojecto promovido por elle, _ e S<lb~e 
ruaté-ria t.oio import~onLe, trazia em sen propr•<;> 
seio, nas suas entranhas, todos os domeutos que 
constituem, segundo o systema representativo, 
uma questão de g.•binete. 

0 SR •. G•:..MES RIBEIM:-·Não é projecto do ga~ 
t binete; nem a coroa ·o ·· peliio na sua falia. 

O ~R. PEnEIRA DA. SILvA :-E' o nobre o.leputado 
que quer julgar melhor do que o governo quaes 
siio. as questões em que se interessn, e que deve 
considerar ~omo de gabinete. (Apoiadns-.) 

A declaraç,lo ele Lontem feita. pelo Sr. pr<!si
deute uo conselho foi um acto d.J franqueza, foi 
uma declaração confo1·me com a indo!e do sys
tewa representati o;o. (Apoiados.) 

O S&. GoxEs RmEIR<l '-O projecto tlâO é do 
gabineLe. 

U~o~A voz :-E' o senhor ·que tem o direito de 
declarar que a questiio não é de g~binete, quando 
o governo diz que fa:z: deste proljecto q11estão d~ 
gabinete] 

O Sn. Go~tES RrBEIRo:-0 projecto é do Sr. P<mla 
e Sour.a. · 

O Sa. PEREIRA DA. SILVA :-E, senbores, como · 
c que a declaração do S•·. pt·esirlente do ~ouse
lho pÓI!e desmomlisar a camara? O que üisse o 
Sr. p~esídente do conselho? Vote a camara como 
entender devo pot·ém dizer qne o ministerio faz; 
do pmje~~o questi•> de gabinete. E" da índole 
do S)'Stem"' representativo, é dogma constituciQnal. 

. que á camara. ~,>ertence a f~~.euldade ·a~ responder 
ao gabiõ'tete r<:~usando o voto ~ pr~ecto, ~e o 
julga incon\"eDlente : a. declaraçao llRO eq um1lo 
á coae~;ão: a declarM,lO é franqueza ; ·reprove-o 
a camara, e ã sabedoria da cor6>1 cnberà. deci • 
dir entre !l eama~a e o ministerio, que niio podem . 
mais viver juntos. · 

O Sa. SIQOEIR\ QUEIROZ :-E' questão constitu-
cional, não ê de gabinete. · 

O Sa.. Pll:R.EIRA DA -SILVA: -56 quem niio co
nhece a inàol'.! e a natureza do systema repl'e
sentativo é que pôde negar a oompetencia d() 
go\'erno ,Jl"ra declarai' quaes silo as questoos qU:e 
ell•l eonsu!era de gabiuetc, e dtlS quaes raz <!e
pender a sua conservação no pode1· e na geren ci.R 
aos neg· >Cios do est:uro. 

o Sa. FtoU!!:lRA .,E MELLv : -Quem designa. .;. 
a natureza. das questões o não o arbítrio. 

O Sa. ·PEIUiiRA D~< S!LVA:-E' o·gabinete, como 
disse, o unieo competente, em todo o p9.iz regido 
pelo systema representativo>, par,, declarar quaes 
são as qnestões de gabinete de que ftiZ depen
der a sua. eons,;naçã~ n!l direcção dos negocios 

- publicas. iApoiados.) 
O S~t. PAEs BARRETO:- Isto é dou~rina cor 

rente. 
O. SR. SrQuEIR.a. QuEIRO~ :-Nego. ·~ 

O SR .. PEr.EIR.L DA SILVA :·-A camara tem a 
plenl\ libe.rdade de decidit· o :que entender eon • 
ven iente, e deeidind<l <lU votando contra on .a 
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fa.Yot· d<>- projecto por certo nilo · 8& !lesmoralisa 
perante o paiz. tApoiados.j 

O SR. AR.\c10 Lnu. :-Nisto tem toda a ràzilo. 
- O l:!n. PRnt:11u. nl StLV.\ :,.:..Feitas estas ob:le•·
vações, pa&sarei a tratar da xnateria propriamente 
,J11. discussllo. . · · 
. Eu respeito muito, senhores, os esc1-upnlos 
daqaelles '\U& não oWII\o prestar seu voto a uma 
lei · ordínana quatldo 8.8 disposições della lhes 
parecem oft~nder, ainda me~mo ·ue leve, a consti
t•ll~o -polHicn do hnperio.. E' o palladium das 
nossas liberdades, d"a nossos direitos, das nosus 
1;&rsntias. 

Eu tambem pela minha parLe, qul\e$quer · que 
fossem as .:onveniencias, as vantagens; a utili
dade de uma medida; se· para deli'Oerar J'Ó'' uma 
lei reglllamentar uma d,uvida qualq11er me assai· 
tas·se o espírito de que se olfcnd•a o pacto ruo' 
damontal do paiz, seria o primeiro ·a uegar-lhe 
meu voto. ·. · 

Mas realmente otrende a eonstitniçii.o o pro
je~to que ·prohibe 1l ue certos funecionarios pn
!)licos sejãó votadcs nos district~s e111 que e>ter
~Ul j uri.sdicçã<• _ol1 autoridade, e que estabelece 
~ divisão de distrletos paro a eleiçiio de depu· 
tados e de membros das asseml,léas legislativas 
das proviocias? -
· Estou realmente MnV'eneido que não, e peço 
licenç~~. · aos nobres deputad<>e que enca.rárão a 
questão debaixo do P·•nt ' de vista constitucional 
para responder aos seus argumentos. 
. Tratarei . primeirarnenta da constitucionalidade· 
da medida gue prohioo que certos empregados 
publicos ~jM votados nos districtos ou p ro>vin· 
çias em que cxer~m juris•lieçno ou aut.>ridade : 
depois J)8Ssarei á questão de constitucionalidade 
dos districtos eleitnraeB para a eleição de de.ptl
~dos_; demonstrados estes pontos e que encnrarei 
o debate s ob o ponto de .vista de utilidade. 
~ - ~arâ se enten-der a constituiçiio, senhures, nlio· 
hasta ler-se um ou outro artigo isolado, e lla 
constitue todll o o'o~so direito publico, e tão 
hl\rmoniosamentu se aeha combinada em todas 
as .. partes, que ~u espírito facilmen le apparece 
quando. se a e:tam1na e se a estuda; com attenÇão. 
. A . constituição, ti-atando . de muito's e varias 
assumptçs, sómento encara como pro;;:riedado sua 
especial tres . objectos: . organisaçãu ·e attribuições 
<:_ios pllderes políticos por élla .. cre•1dos; dit-eitos 
naturaes ou civis dos cidadãos bruzileiros, os 
quaes rf.)Capit~tla .e garante nos dilferentes para· 
inaphos do art. 11!1; e direito'< políticos dos ci
aadios brazi!eirog. O art. 178 l?rohibe qne sobre 
e~tes tres obj"ctoa sa P')sSa leg1slar por melo de 
lois orJinarias: 
- Ol!'e11de pllr ventura O<tte prlijocLr, a organisa
ç&u e attriblll<,ves dos poderes polili.:os ! { Vo;es; 
1J{fo, nllo .1 Não otreo~de. Irà. porém de . encontro 
aos direitns individuoes dos cidndios, fundados 
1\& l.iberdade, igualdade, seg11ranoa. e pro prie
dade! Tambem n:io- (Apoiados.) Ofl'ende os direi
tos polificoa dos cidad~s brmleiros? Aqui é que 
ten1 sido trava.Jo o (t>mbate; eis o campo de luta; 
eu o aceito em t.1do o !l<ltl rigor. - · · 
; O· q~te são direltos politicos 1· Cumpt·e detlnir 
t~ara se esclarecer a questão, . e el~cidnr-se o de-
bate.. .. · . 

Direito político é -a faculdade que -tem o cida· 
<llio de participar do governo do el.'ta.do ; é isto 
~ que se deprehen·l·e do estuolo d.x publicistas; 
é isto o IJ_Ue se· deprebende da leitura da COIISti· 
tuiçi'o: d1!'1!ito político não 6 s6mente a faculdildo 
tle. ser eleito e de eleger, ·é tambem a faculdl\d~ 
de lier chamado para os cargvs politicus, isto é, 
membro de um dos·p .. aerea politicos creados pela 
(:Onstituiçtlo. {Nif{J apo!_.&dos : _apciados.) Aquell~s 
quo me contestll:o ouçao a mmlu1. ~rgument"ção. 

A constituição do imperio croou · quatro ·pllde
rea politicoa distinetos: o poder. moder~dor, o 

poder ex.ecutiv<l, o pod~r legisl.\tívo e o poder 
J~tdlciario : os membros que compoem esses po
de_res, q~e- si!G os !l<lus representantes, -têm di
r eitos pollt1c06: .é .um direito politieo a faculd.-..de de 
t>ertencer a C.lrg<)S políticos ; e.<te é o verdadeiro 
principio adopt&lo pelos jurisconsultos. modP.rnos e 
por todos ()!I estadistas. . 
· E ' t iio direito políticO ·do ·cidadão brazileiro 
eleger e ser eleito senador, deputado. vereador, etc., 
oom<> ser noltl.ea-io membro de qualqu.er dos ·po
deres do. • ~t&do . cr-eaolos pela oonst ituiciio : ·por 
llutra, diru1to polil.ico é tant•J a faculdade da 
el~içào como .a da nomeação para os cargos de 
m1n1stro de estado, de preSidente de provtncia 
dtipois que o o.cto addiciónal tirou-lhe o sim~ 
J)les e&rae~r de a gente da a.!minlstra.çào. :para 
!he dar runcções publieas, e de magi;kados .e 
JUTDdo~, porque aãO os representantes dos pode-
r.>s leg1slatl\'0 0 exGCutivo e judieiario. · 

o s~ F- ÜC'TAVI.LNO:- E senão. o estrangeiro 
que possa. exercer esses cargos. 

. o s~. PI!E~~.E:NTB:-Atteoção ! 
O Sa. Aa~uJo Lt:.L\ :-Até ·· o pre~ente está nos 

eoigmas 
(Ou1>em-se muitos aJlarles.) 

O SR. P.EI\EI:il~ DA- · SILV.~ :-Dada e · aceità este 
definiçlio do direito político, a quem com_pete re· 
guiar o modo porque os direitos políticOS · se 
exercem ? Na constitnição n !to .vem isto,- porque 
ella apena.; estabelece as · theses : C/Jmp~tg . ao 
puder 1egi~lativo ordinario necessariamente : de
monstra~se ..• · 

O Sn. FJoti'TIU. ne MELLo:-Não tem demon
s.trad., na.da. 

(Ha muitos apartes.) 
O SR. FM7 EiaA DE M.t:Lt.o :__:Isso é atrevimento 

e lgnoraneia. 
. Q SB. PaEsmENTE (com . {orça} ::-Ordem 1 

0 5a. RIB.E:IRO l>E . ANDRADA lpa,•a O Sr. Fi
gueira de AfeUo} • -Atrevido e ignorante é o 
senhor, e ·se· quiz<".r provar-lhe-hei aqni .e em 
qualquer parte • 

o Sii . .I,"RIIllOli:NTE (co-~ {orça) : ..;_ Oroem r 
UM Sn. D&PUTAoo :-Tudo i;;so é por causa das 

eleições por circulo&. 
O Sa. ME1,:t.o FR.t.l!CO:-Estão já m11ito zan-

g-ados. 
(Oontinu4o os apartes.) 

O SR. fR&slnENTE: -A.tteliçí\o, attençãol · ' . 
O 58. PuEUU. »"- Su:.vA :-Senhores, eu acre-

ditava que o nobT<! deputado pela provincia de 
Pernambuco era 11m hom6m calmo e tra.oquillo, 
estou· o ; desconhecendo ago.>ra .: de . tanto fvgo e 
irascibilidade eu. · o julgava iocap11z .•• 

O ·sa. -FtGOJI!la.\ n& MELLO dâ um àparte. 
O Sa. PER.~~•RA. · D.\ SI.LV<I. : - 'T únha prudeocill, 

espere: eu vou aceitando. a ' discuss~o · fr>~nca, se 
bem qJle não tenho a pretenção de dizer eoUM& 
UO\'&s e &çertadas-... . 
- O Sa. FIGUEIRA. m;: M!U-1..0 :-Não prov,, nndRc 

O Sa PiR&IR.~·n.~. SILVA. : -Senhores, e<lm.ta,n~ 
to•· apartes qu.P. perturbiio a ordem do meu dis
eurso, ·sahirâ elle mais longo do que eu desejava, 
e mai!l descosido, mais irregular: mas einfim irei. 
andando. · (Apoiados.) Se quizer, Mnhorel!.r eo
telldl!r riR~>rosa.' e absoluta:w.,nte o are. 178 da. 
~n:J~ituí<;Au do--' imperio .eomo o prekndem· oa 
nobres Jepu.tlldos, nada pôde razer o c:>rpo le
gislativo sobre o exe1·ci.:io dos direitos p.>fitieos. 
p or•1ue q_uQl·JUer . disposição que t•lme para ore
gular irá oft'enJer a eonstituiçiio. Irei mai~ longe ; 
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tudo qu.anto se tem feiw regulament.armentc a 
respeito dos direitos iudividuaes e dos direit<?S 
wliticos tem . sido ineonstitucional, .. todavta 
ninguem lhes oppó% .até aqui esta tiío grave ae
eusaçãG. 

Examinemos um pouco. .E' direito politioo $er 
nomeadü juiz de direito, e tanto é ·que-])Or ·essa 
nom~>aç.iio fte.t pertencen.to a um do -poderes do 
estado. (Ap;:~úutos· e túl<> ·apoiadoS'.) 

Panl :(lod~N;_e exerce·· porém esse direito nos· 
sas leis regulares _-rnarcárno condições: o codigo 
do processo exigia, alem de uma carta de ba· 
ch>trel formado "[J) academia juridiea do paiz, 
dons ·:mnos de _pratica forense: a lei de ;:J -:te 
De:r.~mhr<> do lS41 o:dgio :únda que Sl!. tivesse 
servido llm qnatriennio de juiz municipal, de 
orpbãos on de promotor .. publico; e~tas exig.;n
eias, que são v_erdadail-as condições do emp•·e~ .• 
e mocfo o lo exercicio do direi to politico do ci<.la
diio brazileiro a adaptar-se ·a opinião dus que 
l~m com logir.a absoluta e rigor exces~ivo o art.. 
178 da con,;tituiçào, foriio limttacões ao direitc> 
p()liticú da. nomeação; quer em relnçiio ás ãttri
-bni~õ··s_ do· poder- que nomêa, quer· em relação aG 
individuo que deseja ser nomeádo; fcJrâo tambem 
infrtte~ões da constituição ... 
(Ou~<-m-se muitos apa,·tes.) 

0 SR. PRESIDENTE : - Attençiio! 
O SÍt.-P.t:REIRA. DA. SlLVA; -Apresentarei ou~ré. 

deliberação da lei ainda mais clai"a. 
· .. A lei. qne i:reou o supremo tribunal ·de justiça 
e~tabeleceu que nenhum d<'s .sUU$ membros pu
desse :<er nomeado ministro de estado " pr~si· 
<knte de pr•)Vincia, Cvroo ti•' tirou a esses illus
tres cidadãos um dos di1·eiws politicos de todo 
o c idadãr. brazileir<~, qual o de ser nomeado pre-· 
sidente. de uma provincin, ou de l!er chamado 
pare. os conselhos· da corôa? · 

Como se tiriio attl'ibuições ao poder moderador, 
que pela constituição. tem pl~ libe1·daàe de .cs· 
cplhe_r ... seus ministros e. secr.etarios de est&do, 
expressando-se- 1\ constituiciio . com ·a franqueza 
da palavra litweme1ttd Niio havendo eUa d..,e,i~nado 
l!S classes. dos cidadãos, d' entre o .o· quaes. pode
ria ser esc(•lhido o ministro de eatlldo. dah.W a 
escolha livremente ao poder moderador, como oo 
estreitou e se limitou o circulo das pessoas que 
poderia a corôa chamar para. o seu conselho 1 

0 Sa. FlG~i;IRA. »F. MELLO: -Podiiio outros Wl" 
errado, e por isso não devemos cah'ir n•.l mesmo 
erro. 

O SR. PuunRA DA. SILvA , - I~so nilo ó ar~u
menta<;ão. Niio ~tTiil'iio. não. Marc~u-se o exel'cJcio 
do emprego politieo, fixáriio-se as conJiçõc~; do 
@IJ_lprtogo: utk aqui nno forão taxadas de ir>COII· 
atituciOI1 a.es, e nem d., erro : mio proceJeut a~ 
-palavras do nobre deputado (apoiados), quP. tnl· 
vez n~o estojiio h<Jje d<l aecot·do-com a~ pahlVras 
que ha b•:m pouco tempo prónUJ)ci<)u n~t.a casa. 
(Muit.os apOiados. Reclamaçl'íes.) 

.Mu encaremos a questão por outra fôrma. 
São_ sõmente direitos' politicos os· da eleição 

propnamente dita 1 Não s:'io direitos politieos a 
faculdade ole pa.rtici_pa..· do guverno ilo estado 
sendo numeado para os cargvs politic's q\le for~ 
mão os puderes politicos ? · 

: O Sn.. ARAu~o LlliH : -Com tão fracos argll-
l .. entos nàQ. . 

O S~t- PEREIRA. DA. StLYA: - Püis bem: são ~õ
ment•; ·lir.,,tos políticos a faculdade ·d<~ eleger e 
ser .e.l•·it••. isto é, a ·faculdade do povo ; aceitti 
esta th._.ae para. argum_entur sómente, entendamo· 
n!>s ho·m: eu nn.o ucq uu;,sço s. :e na. Pois os mesmos 
d<!ei!'>S d~ eldçâo têm recebido. limit94>es e res
tne.;oe.s Celtas pQr .todas as leis ordinatias que 

1.êm tratado_ do modo pratieo das eleições. íApoia- • 
aos.) ' . · 

Os direitos de eleiçiio $tlo votllr e Ser votado 
para eleitures, vereadQres, deputadQs, senadoret., 
membros das as,;emblêa.s provlnciaes. 

b:Jgo após n publicaçii.o da oonstittliÇ~. a; lei 
de lh2S, qae creou as <:amaras muuieipaes. de
terminuu que_ninguem pudesse ser el~íto_vereador 
senão com dous annos de residenci& no munici• 
_pio ; e niio foi i~so uma · restrieçiio do direit.., 
politico de s~ eleito que ~;~ertence. ao- eidadão 
brozlleiro quando, a eonstitutção não o admittio? 
(Apoiados. Reclanu<çZles.) · . 

Aquelles. mesmos sabios legisladores.q:ue oiga
nisarào· a nosssa. ·constituição politica ti verão a.e 
organisar o 'lei ·regulamentar de el('i<,;ões afim. de 
e"-eeut.Al-a. F i%eriio as i n!itrUcç(>es de Març_,, de 1~. 
e l?go nellas determinarão·· qufl riiio pud()sse n·~Do 
elet t.or votill' em parentes até certo grAo .•. 

O SR. AnA. uso LJ!.u.:- Foi isso erro. 

·O Sn. P~~lR"- DA. S<L''A:- Ei$·.\qui como e· a 
argumenta~<» dos nobr~s deputados·: tudo foi erro. 
{Rtsadas.) Se a ·constituição gar9nt:o· o pleno di
rei to politic... de votar e ser votado, entendetldo-sé 
eua· r•gorosameute, como querem os nobres de
putados, n·a limitação que se fez a respeito doe 
parente;; 1·ecebeu ella uma off'ensa. ~ .. 

O Sa. ARAUJO LDrA :-Recebeu. é .:erdade. 
0 Sn. PMUillU. DA SXLV.l: ~ Estimo .lllt:tito que 

.o nobr~ deputado m~- dê . esse. apaote: entretanto 
nii.o reclamou ate aqui cóntra tal ofeliberação, e 
ni11gu~•n t·eelamoll aind!l.. · · . · · .· 
· Nas mesmas ·instrueÇões. de "!dárço ainda se li c 
m~tou o direito do voto, fazendo-se p~rder o di~ 
re<to por sut1orno e cabala eleitoralt quando- a 
constituição, ~os arts. 'i• e 8° comoinados, .só 
faz dep .. ndent•l a pet'<io. dos direitos politicos dos 
cidadãos bra:zileiros por sei-ttençn eonà~mnatoria a; 
pnslio ou degredo, e o. suborno c a eaLala não 
se incluem -~•esta penalidade. . 

(Trocllo-se diffe1-en.tes apm·tes.) 
Eswu mostrando que deso1e que temos consti· 

tuiç.'io -o~ l~gislaüorP.s ordino.rios entendêriio sem
pre que em leis· n-gulamentares podião determinar 
o · modo do exercicio dos tiireitos politicos· de 
eleição, fazendo-llle razliaveis Umitaçõés. : 

HA ainda. a lei de 1831 que prohibio aos mem
br<>s dot1 conselhos geraes de província P."derem 
ser eleitns vert>adore·s das çama .. as; e pon- fim a 
lei de HHli, que é a que noa rege aetualm~~. 
e que nilo .só aceitou _as restricçoes anteriorr.s. 
se nPo até t~agmentou-u, e r.or. 1sso 1nmcn Co;,· 
ellR taxada de ittconstltnciona • ( Apoiado.t.J-P.ro· 
bibio-lile que a~ praÇHs. de·pr.et pudeuem votà.r, 
Lir<~u-se-lhes· o direito politlco do voto, e qunL ~ 
radlo? A ratta de ren<la. nf,o, ·porque principal" 
m~nte Qa corpos poliei~es têm. !!Oldos elevados, 
e demais,,- h a, nas praças de pret os Clldetes qnr: 
pertencem 1\ flullilias diâtinctas, que podem ser 
ricos c abastoâoa, e que elltl:'et.anto pela lei da Hl46 
n,;o tem voto. · · 

O Sn. AM~.roLJYA.:-~ é um abns~ ~ontt-a 
a cont~ti L-uiçã<>., e reclamou-se [con~ elle q-na.ndo 
se discutio ·essa lei. • . . 
- O Sn, PREsiDEJ<"TE: -_Attençiio. 

0 Sn. PEREIRA n.-..$~LVA,:- Qulll SCl'i4 p~i~ & 
razão pot·que ·a ltli tirnu, áB .. pr.aças, de pret o. 
dirciw pubtico do voto.>!. Seria por considcr.al'o~ 
ft-ades. como disse o n~bre deputado ,pelo Rio de 
Janeiro. tirando do facto _dp e~;tare!ll-OII.sol.dados 
nos quarteis comparação C'om. oa !t:ades q11e.estão 
nos :<e~ conventos? (Risada3.) ;seria, porq~: o 
,;oldado bra.zileiro f vi JM:ID; nvure <leJ•UtaiJg • õlq1li• 
parado ao criado de se1,vu? . . 

O SR. Sr.iliA.: -Quem disse isso a\'ançou uma 
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barbaridade, é uma estnlliee semelhante eompa· 
r!iÇào. 

.. _O Sa. PEII>:UI.Il. :r>A. Sn.v.a. : - Qual foi pois a ra
~ _que lewu o legislador a privar o soldado do 
du·l!•to de -votar e ser votado? Foi para garantir · 
.a l1berdade do voto e 111. sinceridade. da. el~i~io, 
que só podem . ser. -ganmtidu com a liberdade 
,Plena e vont :de propria do· votante. (.Apoiado$.) 
O legis!aclur. ~DSldurou. que a . diseiplina miJit.az 
.Q:!le ~x1ge. •o- JUrilmento<a· ban'deira. ·que·a óOO-• 
.dzençla b ordens do·s seus _superiores que se 
prescreve ~--SQI~do,. Jlâo lbe dei:sava lilx:rdade 
~a ele1~o. . .· .. 
- (Ci'tulfo-se ditler'Sos· apartes.) 

O Sn. PI·:JU:nu. .DA. Sn.vA:- Senhores, dec1arou~ 
se aqui que esta dAliber,;çi\o do eorpo legislativo 
_fOra aceita sem a J'neno_r reclamQÇão por tuda a 
aomedRde brazi}eiTa, po_rqlle: queria a liberdMe 
-~~~~leu;i«>, e l'lflO ·a_ haYla com. tropa .arregimen-

, Mas,· senhore$, a sociedade,. na opinião mesmo 
llo n<)bre deputado, se· nã~ com favor, ao menos 
ilem reclam~ção. aceitou e conslder9u boa a pro· 
hibição, do dir-.ito politieo do soldado votar ... 

U.w: Sa. DU"trrADO dá um aparte. · 
O SR. Priu;:rnA' DA SILVA~-"- Ah r E' porque se 

trat:\V~ de. um st~ldado E: n~o doejni:;;es· da direito.· 
~M1t'itos apoiadcs.).· · · 

. [Orusllo-se apal"tcl$ .) · 

· .·~ssini para mim,· senhore.s, as d.,liberações se· 
guin~ e co11stantes do co1·po legislativo po1· meio 
d~ l~s regulares ·marean Lo · coódiçõeil ac exérci· 
c1o de cmpl'ego:< e eargos, e ,e,.tabelecendo o ·modo 
pratico da . .; eleições, pondo limitações ao dil·eito 
poli~co de VOta_! . e. Sér yotado· eein. que ten.hão 
havtdo reclumaçoos constlluem uma interpretação 
verd-~deira e authentica da constituição, e nãv_ 
prova_~_ ,·abusos, erros, on otfensas ·dos ·direitos 
politicos, ~io1_ porém a· faculdade de se regula
mentar o dirnto do voto poi-leis ordinat"ias. 

E nós que ·aceitamos essas restricções· dos· di
reitos · politieoe feitas peta~ . legislaturas ant$rio
res; que nunea tt-atámo's de as revogar, .não somos 
os mais ~ompetento:s l>&ra gritar na prese11te .Jis
oussâo que se prett!nde offender os direitos políticos 
dQ cidadão btazileíro, tá11to mais 'l ualldo tal 
o«en:aa ·se não· dá, ql11\ndo se trata só mente de 
estabelec'e·r wndiçÕed que' regularisem o exercício 
desses · direitos para· bem: da sinceridade e lib"r
dade do voto, paTa a utilidade publica 'qUe re• 
eulta da libe1-dãde da elei~;-ão. rApoiadoS.) 

Tratamoa·no -proj.!cto que se .ventila de .tirar 
a certos runccionnriua pu\)licos os sens Jireitos 
politicos? .Não de certo ; se preLendess~mos es
cluir da ele!ção, qiler a classe doa juizee <lo -di
reito, quer outros fLmcelonarios J)UbUcos, teriiio 
razão oa n•Jbres. ~~puta<las -.para. clam11r que-pre
tendiam os faz'er· um&·grave oll'eriaa é. conat.ft.ulçáo; 
maa o que se pretende n!o é eJtclulr do . parla. 
l!nt!llto neobuma des11u ciusea, é -slmpl~mente 
:reg~&larissr o e'tere1cio d~ seus· direitos políticos 
em relação aos empregos que . occupão, é ma..""Car· 
lhes•. condições .. temporarial, 6 :&ómente em certos 
cüst.ric:toB, ~ isto pela evident«. utilidade publica 
que reslllta da siueeridade e l.iberdooe d<l eleição. 
[.Apoü.zdo.1.). . . · · · 

Ni:Q.;é 1111 mínba opinião -propriamBnte ineom
patibiiiuades'qu_ marcamos ;'\em-se designado mal 
o }>rtij~-~Jlil.ndo:>-se·lhe>este··nome'; ·d.:ssl\;.inwro·' 
pna.. ae~l~s'çiio' é "quê" tàm ~:reSultado . Íl ~le'nma 
que o.i :nobres, depUtados um . 'levantado nesta 
eua; e que ·se· tem· feito eSJllllhar ·_pela _popu• 
lação. · • - · · · · · · · · · · · 

() S:a'. F. oci.~viA..--ro~..; b. proje~io Pecea por 
~iio ter incompatibilidades. (d.poiadol. Rlsaàíu.; 

-, idne.;-~e t>ario.t-~tes~) ·-
TOMO .f.. 

. O Sa. ~ENTE : - Attenção. 
9 SL Pt:BiaBA D.<. SILVA : - Não sendo -verda

dea~ iaco~pat.íbilid,~e.a as que man)<l o project.o. 
. n_ão sendo mcompatiballdade5 absolutaa, ~nso. 
argu10entando com ~ razilo e com os !.1-c:tos 
qu~ _se não_ o-!fendem os· direitos politicos do ei~
dadao brazllelro quando se probibe que· :nos ln~ 
~ em·-qu& exet·çiio jnrisdlet;R.o ou ·auf.t•rided<l 
possoo ·-~ . votados o~ juizes de dlreit.•. presi~ 
íl'et1tes e·- chefes de policia, seeretarios do govent<), 
comm~ndant<J!! das a_rm&S; e ínspectores de the· 
souranas ; sao cnndlções temporarias ao emprego 
e_ ~l.rcumscrlp~as ao lugar_ do seu· exercleio por 
utli!dooe_pubbca; que quer a: liberdadf' do voto e 
a. smce_ ri~ade .da· elf!ij)B. -o ; . sã_ o coudicões que o· 
eorpo leg1slat!vo pooe por lei ordinaria elltabe· 
lecer, -e qo.e JS tem estabelecido e que entrãô 
M direiro, qne lbe c<>ncede. n · ar{ 19 da ooneti· 
tuiçiio, qne lhe dá a faculdade d" marear o moUo 
pratico dn13 eleiçÕe$ ; não •se pOde susteo tar q_ ne 
se oft'ende <1· "rt: 171! da. c~nBtltllição do imptrlo. 
~';a:Z~.- não é tuar o (l11'6lW, _mas sim regula-

O parecer da co•nmissllo de constituicão e JIQ
der~s fli.nda-se principalmen~, pa_ra combat-er O\ 
pr<>Jecto, no Ju·e. 9t> da const1tn1çao. Lê~~se po
rém este artigo, e de sua leitura ::.tten~a resul·· 
tarA 'qiUl el!e Se nin . preJlta· a intelligencill. 'que 
lhe dá a ~·•mfl}issii.o p111·a acoimar o projecto d>l' 
lncón:;tituclonatidade • 

J<;u · nÃQ. poderei melhor explicar a doutrina de-sse 
artigo' do que lendó um período de um discur.;o 
do ::>r. Paulino José So~res de Sou:m, ·hoje vis
eonde do .Urnsuay, que ninguem põ<le deixar·.de 
ree(lnhecer como· um dos' estadista$· mais iilns-· 
trados e um -jurisoonsulto de maior merito que 
possuimo,;. O Sr. Panlino Josê·8oares de Souza. 
em ·11111a · <liscnssão na camara dos· Srs: deputa
dos em 1848, a· respeito de incompatibilidades, 

. fallando do-art. 9& da· constitu~i\o, como h<'je o 
apresenta n eommissão em seu patecer, ·discor-
reu pela fónna. seguint"' · ' · · · 

« O art. 96 rião é actuelle pelo _qual se de,.;a· 
resolver a questão. de constitneionalidade. Esto 
llrtLgo teve por.- fim·. e:-c;clnir a i dá a rJe rep~esen c: 
taçao local. A constttUJção ·o:U assembléa constj;.: 
toir~te dE\ França de 179t ·queria quo ~~ repre· 
sentantell fossem nomeados SÕmente entre· OS
oidauiOS acti_vos do departamento. A-· carta. de· 
181-1. ord<;n-s.va _que a. ·metllde ·:pelo. meno~ foss« 
e.-;oolhida d'entre os elegiveis que tivessem seu. 
domicilio no departamento. A. e-onstituiçiici do>i Es· 
taü•1s-Unidos diz que nio seriio .x:epresenta:ntes. 
aquelleS que . na epoca da eleição · nno 'f'or~m 
habitante,; do estado pelo qual f'orem escolhidos .. 
A . n<~ssa constituieil.o niio qui:P. que a liberdade 
amplíssima que dA ao eleitor !osse limitada pelAs. 
di v1sões tet-rito1•i aes. " · · · · · 

Este. trecho da· dii!Cureo do Sr. Panlino re~- · 
ponde completnmeute n tudo· quanto â commissif()
lliz em sen pare<:er, porque delle se deprehende 
p~rteitamente que o qí!e- a·eonstl~iç~o quer dizer
no art. 79 é que o c1dadão - lmu:t1e1ro não nas-· 
eido l!m ·uroa provincia, ou uella' nilo··re::~lderite,;. 
póde todavia ser votadO' por· ella para depntado-
ou · senad11r. · ··· · 

Passarei agora a fs~er obsrrvações relativamente· 
a et>nstitucionalldade dD. divisão por diJ!trlcto~ 
eleitoraes. · · 

q_ il.rgumento,principal· que ap;resentàr~o o·~ anta-· 
gon1stas <lo· P.rOJeeto--para: provar. ~ne a dmsao p<n·· 
uistrictos_.;lcitoraes e ineonsti~ucional; 'foi baseado· 
no art. 90 . da· constitui~iío; que. deterrnirin que 
08 repre~omtantes da nação SeJãO eleitos'J)or e[~[-·-
tores d<l pro.vineia.. · · · 

Poncas' considerações bastão p!\ra pro'l'al' a.· lm-' 
procedencia. do. argumento· da Hlnstre com1Jii5!ii\<,.· 

O ,qo.e e, senhorPII, o im~'!'io do Briml '1 00 
imperio do· Bi·azil, diz :a ·constituição no ·-.seu- art.: 

33 
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1•, é a. ll.SSociação politica dos . eidadãos b~ei· 
>!'OS ; no art. 2o explica ella o que é o ~rnto· 
·rio, que ni"? é ~ais do q!le · uma propnedade. 
nacio<ull ; o amperao do ;B~ul ~ um en~e z:aon>.l, 
é· a associação dos braz•le•ros, e ·o t~wtorzo nilo 
é seiiilo prop~ie~ade nacional, que pode ser _aug· 
meatada ou dimtnulda. . · 
. Lea-se agora () . art. 97 da constituição. :J?eter~ 

'tDina elle que o nwuero ~~s c;le~Utad?s .. ~Ja re· 
ouJ&do segundo a populaçE&o do tmperto. E cl&To 
·que sõmeate dá o . direito de representaçilo . á 
associação dos brazileiros, e não ao territorio ; 
dá o direito a ~ associação, determin&lldo. que 
se tomot por base wn quantum delta, par.a se 
determinar o nume•·o dos representantes •. 

As proyincias ulio são entidades politic:ts reco• 
Qlhecidas pela. oonsLituição ; !Jio base~ _ou . d_ivi· 
-sões te rritoriaes para •. o s erVIço admlDl!l.trat.ivo, 
.aonde não se procura o . ~'IIQiero . d?S !lab•tantes. 
-e sim a extE!I'isão ou · pos tçoo tel'tltOrlal. ·· 

. Não dá pois a constituição ás . províncias o 
-direitn de eleger os depu~Of!, .e s1m A. popula · 
çlio di854!minaíia pelo· ~erntono. . . 
. Determinando-JOe na con.sti;uiçiio que se tome o 

,quantum da poptilac.ão para determinar o nu· 
"mero dos representantes, segue-se que tom11.ndo-ae, 
por exentplo, 50 ou GO,OUO babitantes como a 
unidad~ q11e tem de poS$Uir. u~ !eprese~tante, 
-é mais eon!!equente c?m . .a ~onst1tuaç.to deuar .a 
essa unidade o seu d1r e•to m4ep_euden1e, .~~ que 
.unir o . exermcio delle ao. daretto de O!l.•rem, 
quando isso não é preseripto nem necessario, e 
·antes prejudicial. . . . . . . 

Demais, a divisão por.distrio~s ele1toraes,_para 
-eada nm dar o se11 depu.tado, eomo a !l._md~e 
que tem direito P,e .ser _representada, n:lo tira 
ztem aos deputados a denominação. de l'epresen· 
tantes da nação, . e . nem uo~ elo:ltores,· Pelo · f~cto. 
de .votarem isoladamente, o caracter de eletto• 
~es da província, .ou na província,_ como . parece 
dar a entender a e:tpressao . do art1go. : 

Detea·minou expresaamente a constituição que 
.a votação ·dos coUegios elcitoraes fossG englo
bada? Não. Prohibio expressamente quP. um quan· 
.tum da população désse separada e independen
temente o seu deputado, ·a.e modo a q!J.e ca~a 
província désse . o numero· que. lhe , fosse des•· 
~nado não englobando· e accumulando o.s votos, 
-e sim' votando cada districto d<:~. per si em um 
só 9 ~ao de ·certo. Hs t~~ais ainda. A respeito· do deputado não diz a constituição eousa alguma 
.em parte nenhuma, e a. respeito do senAdor de. 
.clara t~rmlnantemente no art. 40 que . seTá o 
.senado organisa.do por eleição provineial. 

Disse-so : " Mas vôs tirals direitos pollticos 
.aos eleitores, . porque em vez de elegerem 2 ou 
mais dtputaJos pela provineia a que p ertencem, 
1icarãõ reduzidos .a elegeram sómente um. l) Ora •. 
.senhores, a11 na constitu•ção ~o imperio e>~tá.. esta,
belccido. que o corpo legasla.t1 vo por uma lc1 ordt· 
.naria pó<le augmenta.r ou diminuir o numero das 
provinclas e o. ~11mero. d:..s dep_11ta~os, que tem, 
(ie dar o impeno, o corpo l~gu!ls.uvo ~m de 
. certo o direito de designar diStrtctos eleJ.toraes 
para nm s6 deputado; a questão que ~- possa 
:1.\'entar sobre província ou districto eleitoral é 

. puramente de nome e .sem significação' ou impor-
·taucia. · · 

Se tem o direito de a.ngmenta.r ou diminuir o 
numero dos deputados que caoia .proyincia deve· 
dar, se lhe dá. cxpress:amente n constituiçio. es~e 
-direito, . segue,se . que tam'bem . lhe conie~e- o . -~· 
reito d e estabelecer que o elc1tor voto! em maaor 
.eu menor numero .. d~ deputados. (.IIP.Oi~dos.) • · 

Disse o nobre <leputaóo pela provuicxa ~o R•o 
de. Janeiro : •· M..ls confesse-se que os carculos 
nãc. pódem. ser feitos. senão dentr~ dfl: província, 
que niio põdem eontprebender terntorzos de dn~s 
.()11 mais provineia$, e. q~e tluem niio tem· o. da· 

reito ele .passar . terr..torirns de uma pro"incja para 
outra plll'a formar ·um circulo COI!lposto de ter
ritorios de duac oc.t maia províncias. não ·tem 'o 
direi te. de organisar clreulos . e~p..claes na pro· 
pria província. » · . · ' · · 

Senhores; para lie ser eoberent~ com o eapl
rito constitucional, para· guardiiM!e aos eleitores 
o earacter de· el~itores .de província que a eon. 
stito.icão lhes dà; o · projeeto detenni= muito 
claramente que os distrietos eleitDraes · seJão· s6· 
ment.. ·fechados dentro da ·província, dividindo·ee 
por ella; eom a ig11Aldad6 de 1lllt deputado· por 
cada districto, o numero' total dos deputados quo 
a provinda devo! dar para a representação n• 
clonal. O argumenJ,o, portanto, -do nobre ,depu
tado não pôde prevalecer ; não se segue que quem 
niio possa o mais 1_1iio. · po!sa o menos. . .. 

Arg•}ru<mtou-se prmc•pat.mente eom a ~nsütul
çiio; que determinA. no art. 43 ·qlle a . e;e•,.ao. dos 
unad"or.e s seja feita. pela mesma manCJra· que a 
dos deputados, pari provar a incoostitucio'nali· 
dade d.o projecto quando quer deputi1dos~ ·.~r • 
dístrictos e ~nserva os senaclores por provmcl&. 

Senhore>.- a expressão nu.1ma manei1·a do art. 
4.3 da· constituição ni'io· si! presta á intelligencia 
que se esrorção de ia1·-Ibe o:!! ill~•tres deputados. 
A constituição pÕlitica . . designou q_uatro. po~erea 
políticos ; a cada. ~~ ~llc;;s det~rm1nou, eondtçõea 
esoeeiaes lle. o~gani~Çao. : . ·. .. _. _ . 
· t> ·Poder ]Udtclarto tem suas .conliu;oes espe
eiaes, é perpetuo e respoDsavel.; .o pod~or I!lode· 
rador é a chave de toda a orgaiUSação poLítica, 
e é delegado privativ:amente ao !mperado.r, invi?· 
lavei e sagrado ; o poder executavo é temporano 
e responsavet ; .. o .. póder legis).atjvQ ~tem : tambeJ.II 
SUIJ.S c.>ndições ·especiaes de organ.IS&çllo ; vou ma•a 
longe, "compond(I·Se das:duàs cama.ras, isto .é, lle 
do!U ramos~ cada .·U.lll delles tem_, condições .espe
cialissimas, organisação e. funecoes. . , . . · 

A. cons tituição determinou quG o .senado ~oss& 
-,italici~, que os ~~enadores fl)ssetn ele1tos .em l•sw 
tirplices, que a escolha .pela .wrõa Sl;j ~('!!Se 
d' entre os . cidadJos cornprehendidos nessas listas 
triplicas que O· senado tivesse attribuições pri· 
vativas, 'politicas, e até !nncçõea judiciarms. ; ~tre
tanto a camara dos deputados, a tempora.r1a, é 
sujei ta .a: dissolução, e tem attribu.ições especí.aes, 
çomo a iniciativa sobra impos tos e o reo;:~tamento. 
Marcando .a constituição condições ·eapeetaes ,.para 
organisa.;ão de . cada uu;a · do~ dOI!s ramos lle .que 
se compõe o poder legiSlatlVo, é ·claro que ee 

· não póde appficn tão rigorosame~te como que
rem os nobres deputados.!' expressa!)~ ma· 
mri1·a que emprega o artigo da. _ conat1tu.tção .a 
respeiió da eleiçllo d011 deputados . e sen~Klores. 
(Apoiados.) . . . ·. · . · 
. E a prova, a prova eonriqcen te. eu vol-a.doa: 

em uma lei feitã. pelo eorPQ .legislativo,_ le1 que 
ainda . rlge>ra, Sd daspõz. · q ne : para a eletção . dos 

, senadores houvesse um eot·po. eleitoral es~lall 
O que quer iat.o dizer t Quer dizer· que vos C:O· 
nhecestea muito bem ~ue a respeito . d_o senado o 
corpo · legislativo , .()Odia m~rcar condações espe. 
ciafl.8 . -para .a. ele ação •. (ApoU!dO.s.) . 

o sn. Go~~o:s R!8Emo.: - Pois por· hay~r ·corpo 
· eleitoral especi21 · 'há diversidade na elelçito ~ 

0 $a. P~ DA Sfl..vA : ~Seui duvid!!-afaull\&. 
· Vós fostes quem decretastes um eorpo eleatoral 
~special para a e}eição dos sena.dores ' logo,. ~ 

_ pond.ei,; assim vós naesmo ao .vos_so. arg~!!ntD. 
M:as esta e~pressã4)-mesnl4 ~u-a- nao quar 
ilirer séríiio que se a · elcicilo. para dep~ttador. Cúr 

· la.directa lambem àeja · ioà.iree~a a· .elel~ para 

I ~eaa.dores~ . e_ se :E~a. ;aqnelles !ôr dire~ta da 
, Uldmll. maue.ra· seja dtrecta para estes. . 

! 
, o dsa.

1 
A~~Jo Luu.: - Tud.o tem d~fesa neate 

muno - · . . . 
o sa:· PÉno~o~. ·ii.&. SILv..:: .,;.. Se~ores, disse·se 
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qqe o facto· de · estabelecer o· projtleto . que· para 
·os li~;Padores continuasse eleição por provinct'!-• 
ao t~a!SO Que. par.a os deputados nouvesse elel· 
çi.o de districtos. 1·ebai1uva a eamara dos de
putlidcs. o qu., e ·o senrldo, senhores, 8 o qu_e 
e a · .cBXDilr:tl do11 deputados? CQmo . é a . eomposl
itlo · dO · seDwo e a composição da c amara d!ls 
ii!6Pul;.lidos 1 Quaes ~São os elementos que entrao 
ua OI'G~isação 'de uma. e de outra .eamllr'l..? ... . . 

Sen)lores, se o .. :senado tem o ba!ltismo eleltP· 
tal, . é· priv~vo ·da corôa o direito ·de esoolbfl.. ; 
estas condições faltAo á ·· camua. Além disto os 
sen~oJ;eS .t~m a .. vitaliciedade; . e a· . eamara dos 
~ePut~-dos Q. t,e~poraria,. o .é -da oloit;.ão direc~a 
il~ tw'l':o, sem .lntervenção da, corõG. O que .qutU' · 
clizer . i~to f . Qae a nossa consütuição quiz que 
u SeJJ&do fosse utn eorP<J conservadox-, de per
JJl&llePeia e · de . tradieções; eiJtretantO qul.z que .a 
c:lllnata dos deputados acompanhasse a mndanÇa 
~ opini~s • . o mol7imellto . das ide as politieas do 
pll!:l!. ·• . • . • .. • 

Çop~o e, poiS> que . enteodelS que se v.a1 !'&
llal~ a CQmara dos deputados por este proJe· 

' ~· dis_pon!lo-se·_que a cfeição dos seus. membros 
se) li. !e1ta por distrlctos, · :aftm de ma•s segura
JQe.llte ser a.csmara a: representante de todas as 
oplttiões do • psiZ ? · . . · . · . , . 
· ,Ni.Ç,. ·!\e_!lhores; cumpre-se melhor · o. espirito da 
eQDI!I.tlt.uaÇR5) p<~Dd<l-Se na camara ôs representan
tes :xnals .direelos •do paiz. [apoiado$], . ao. mesmo 
fA]Inpo .. que:. dejSando para eleição. de senador-um 
cmeuJo. mats .-vaato· acrySól& •· para a. corOa ·-uma 
eseo1ba lllais ·laTga; assim. continuará o sanado · 
a ~e·t : o sqrvedouro . de. r.pda~ as ~pacidalies 
do ·plllt, qllalqllet que. s_eja .. o pa\'tldo a que per
ten~JJO, logo que itttinjão. á' idade legal. 
. Este facto de ·l'eunir ·o• seilado as eapaeldlltles 
de -uiÍI •e· de outro partidó ê··que o tem ·cercado 
s_e~~:~pre de f!)rVIl :anoral e do conceito em que 'é 
tido . pelo .palZ. . · . · · · . · · . 
· Stúíbo~e.s; ba' ainda uma. consideraçio ·om favor 
d~ .. distlnCÇào el!trjl senadoreS. ·e ~e~u~a.dos; para 
&q1;1elles, como .}à disse, a.~llnstttut.;ao falta· em 
e~etçê5es P.rovinCl&es,-, para estes não. Qual. o sen-
iido, quat . a r~v._!(o .? . • . 
Ae~ .eu a TllZ&o no modo ·dt1 orgamzaçiio. Em 

QD1l&t Wdos o3 }laizes modernos em· que r ege 
o . aystema moll&l'cbieo re~esentatrvo · a eseollia 
~os 110nadores é da, pri,vativa . attribuiç§o da eo
:róa,- No .tem:!)(> poreiD em que so formulou a 
no~. conetitui@o o. elemento democtatieo havia 
~t . 141 m.aueira invadido ·a sOciedade, 9.ue se 
Júlton OOD\'eoiellte exigir u:na lista iriphee de 
apteSeaiação orgaoillada )lor eleição, para sobre . 
ella se e3ercer a att1·ibuiçõo da eseollia do chefe 
do estado. Foi utna conces~ ás idéas do tempo. 
4· aoQ!Ia constituição, moldada sobre. a constitui
ção .lrano~a . o~torgaiia, -.po~ L~ x.vm, o. sobre 
ou~ COllstitUlçiles· que postenonnente ~ admit. 
$!rito ·. ·em divef'SOs paizes, eomo a ::;uecia, .H e~ 
llll_ll.b.& e . e!ltadO& itlilianos, e sobre a da constt
í _tnllW portugue~. não imitada. da pnd~ . carta. 
i1121ez~ ~mo. ~l'l'adaiJlenta. , di.s!IS :o !'obre depu
t&Uo pela pro'Vlncia do ~io ,de J!UI:e1r<>~ ado_ptou 
Utllv. up&~ic demoorat,oR;· e exag1o o baptrsmo 
llO{)~lar: · :'1& · eleiçilo ; linliwu.a · · porélll .pela esco
Tha ·-da. COl'l)a ; a constituição· dos Estados-O !lidos 
nes.na· a<bnittio a . nomeação dos ·aenadores .pelos 
c:o~s legisJat.ivos dós .:estadol5· que eompoem a. 

· ll~üio Norte . Alnericana, . quando a dos , repreo 
se~~ .4 .. feiLa. ·pelos: ele1to~: a ·. difi'era»:ca 
e_atre, ~oa4o e ;camara .doa. deputados .ficou &SSIC\ 
lielQ · .estabeleo&da. . . :· . .··' · 
· ()Qmu··Jrllios mais longe·? Para . que fim bwscat 

DllliS de · Perto a eleição, . exigin!fo-a em tio pe
queoo eirewo eomo os dos distrietos 1. · Nilo é 
lllelbOr ·dei:ut-a· eomo se· ·acha? Julgo r&Zoavel 
8ÍIId& o PtojeC~ .. 11esta · ~ • . e o appro:vo ple-
Jl&auenta. (ApDWd<n.) . · · · . 
!>~rei ag<~ra, senhores, a tratar d'a eonve-

nienci». e utilida.Je do prÓj~eto. fazendo primei
ramente obsetvações sobre <> artigo qne inhibe a 
eleição de certos tunceionarios publieos nos lu
gares de sua jurisdic:Ção · ou aútoridade; e depois. 
sobre o que designa a divisão- por distrietos e1ei.:. 
to!'aeJ .Pill'& deputados. 
· .· S_(mhores, nós que votamos ~r este projecto
nll.o temos intenção alguma de excluir da ~leiçllo os
f-tneeionarios publicos de que nelle se fAUa (apoi4· 
dosl: o que queremos é que não S('jão sómente· 
os fu.nooionar.os publiecs que venhão oeenpar os.· 
assentos do pa!'lamento: o que qne!'emos é que· 
o· paiz Gej:l ;;apresentado· por todas o.s suas elas" 
scs· no corpo legislativo. (Apoiados.) Sabemo~ 
todos q11e . desgráçadamente. no_ Brazil . h a uma 
teodeneia; uma decidida asp1raç.ao aos emprego& 
publicos; as runcç.õos publicas dão nos olhos do 
po~o; ·abandonão-se os outros meios· de vida para. 
se- entr..r na carreira do funeeionalismo ; é um: 
gra,nae aial isto. (Apoiado$.) Ora; os ·empregos. 
dão noe olhos do· povo, e se não tratannc-s de 
lilll1tar o numero daquelles .que querem "ir para. 
a eamara, ~ta será na sua quasi totalidade eoin-. 
posta de fu.ncc!onarios publicos. . . 

O ·sa. F.mn.u :-E ainda continuará. a ·sêl-o-
npei ar. dist?. : · · 

o· SR. P<:REI'R..l DA SILVA.:- Espero que se me
lhorará alguma eousa; sempre haverá menor nu:
mero d e empregados publicos nas calllaras' Eu: 
já· ·t.ive · o desgosto. :de est~u em uma camara d_e 
deputados composta de 103 membros, e .. que con~ 

' tava em seu seio. 95 funccionsrios· P'lbllcos I ! . 
. ·."O· SR. SIQUl:Il\A QCEiaoz :-E l!eria unia deSgl'n~a?: 
·o· Sa. PERErRA DA:Su.n :-:-Sim, senho~, por<J.ue

o paiz não ·é composto sómcnte de · empregâdos 
·publicas (apoiados), pox-que o paiz telfl a c1asse
de n egwiantes, tem capitalistas, tem lavrad_ores, 
tem oftlciaes do exercito,·tem officiaes de mar&nha,. tem outras muitas classes (apoiado-•), e precisa. 
ser reJ?resentadD por todas estas classes part. 
qne seJI!. bem representado. (A~iàdos.) · 

· 6 sa. F.i;;a&AZ :- E' U:in epigra~ma sobre todo-
o passado e o pres.ente. (ApoiadQs.) • 

O SR. Pau::uú. DA SrLv.- :.;_Pois por se reco
nhecer que convém adaptar alglllD molhorau:aento· 
na JegísJação· eleitoral, para o tl.m de se conseguir 
uma representaçào mais· completa e mais r&d p,a.r._ 
o paiz é preciso d.ifRCllltar um pouco. u pol'tas da 
camw ao funccionalismo, nilo e:s:olual-o, nã<>, por
qu.e t.em direitos· a vir eomo qualquer outra el~. 
más que n ito seja predominante, que nio seJ& 
que exclua todas as outras el&llses. (Apoiados.) 
· Senhores; sou de opiniic de · que para o syà
tema representativo ãdquir~r ro~or. desenvolvi
é preciso. nll.o exclui r o .Cunce1onafu;mo, mas fuer 
com que. a eamara de alg•.•ma sorte se preste .a 
recebor em seu seio todas as elasses dll sociedade~ 
pal'li que se equilibre.m 'nella a.s BUS8 fo_rças •• 
. Re,Pito, nio quero .excl uir; .os funee1ouar10S. 

publlco8 podem-nos . aJud.ar. mn1to com u s~e$ 
lllZes com a s:a ·e1perienc•a, com o seu·.Patno
tismo'; venbãó concorrer eom o s~u · cont1ngcn~e
para 0 serviço. publico, mas venbao .ter no se1o 
da r&presentação nac.ioJ!al sómepte a part1! que 
ll:cs cabe, o não PJ:"edom111.ar quast absolutamente: 
· .. Gmà. camara composta de empregs_dos. publicos 
{)de.preStar grandes serviços ao pa1z, póde:Cazer 

~uit.o .. boas. leis, p(lrque temos ex~Uentes fttn.e
eionados publicas .. que podem. ser I!IOStr!I-"'Os .Je-

. gisladores, mas é P.reci~ que. o pa1~ ~eJa .a sua 
1magein nf\ represeutaçao n.aclonal, porque assim. 
t~l't4 r~ e confiança perfeita, · porque assim olh11râ. 
para· 0 ;.corpo Jegi&lativ. o ~mo para o reO.exo de 
sua individaalida.de.· (Apoiados.) .. Uma camara 
composta em saa quasi . wtalidade de em p~egados. 
pu.blioos pôde ser muito mdllpmdente e muato con-
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:sciencio~ mas o. publico desconfiarA sempre que 

Ef propte)• oitam rioendi p~wdere causas. 
~ a descon&uç'l publica é um grande maL 

· Entre as ela.;.JCS de !uur-eionRrio>J cujo n11mero 
~•• repres-~ntação·nacional ocprojeeto tem em-vista 
-diminuir é a OO:il juiz~s de direito ; entretanto 
são c.s mai.s f>~.vo•-ecidos por eUe, porque probibe 
a eleiçilo dos presiJentes de provmcia, dos aeus 
sel:retarlos, .tos commandantes de a.~mas, dos 
-ebcfes · de policia e dos iuspectores de thesou
r>lrill ern 11m a provi nela intE1ra; e aos juiz.-s _de 
direito apenas prohibe-a em um circulo 011 dts
tricto eleitoral em que exerção jurisdie{-'iO, isto 
ó. em umil pequena parte do territorio de uma 
prvvincia. Entretanto não SOl tem atacado o ~ro
;ect<> senão na parte que é relativa aos ju1zes 
do direito! 

Disse líontem o nobre deputa lo que essa ex
.cll.lsão do~. ]11izes de direito tra•·ia consequaneias 
.!ataes ao paiz, porque os lauÇaria nos braço~ 
-do~ révolucionarl.-..s, do~ republicaúos, dos ini• 
nlig.)s do paiz. Permitta-me o nobre depu_ta~o; 
q11e eu dedare que é injusta es.<a sUl\ argutçao: 
-cu Í>Lço n<ais ju,._tiça â class~ dos juizes df! di
reit '• que tem pre_St'ld? meu Lo_ oons ~rnços, 
que goza de ml!recld& mftuene1a na soCiedade; 
esrou persuadiu o que ado~tado o projecto, · elles, 
l•onrados . e patriotas como são, se subm~ttenl.õ 
á \<:>i e nilo ,;e lnnçar:\õ no~ braç.>s dos revolu 

.cionari\Js .... 
O S~t. A:awJo . Lnu. :-V. Ex. !ecba os oloos 

:R bisto..-ia.· 
O Sa. P~ltElnA l)A. SrL·ú :-Pelo contrario, por

.que conheço a ·história· do nosso paiz é q11e digo 

.que os 110:->Sos j ulzes de direito não são capazes 
u.e commetter essa deslealdadõi . de :que o· nobre 
deputado os julgou capazes. (Apoiados.) 

{) SR. F. ÜOTI.VIA.NO :-se 09 juizes tle direito 
se levantarem. o gover110 tem annas .para em
t>regar contra elle:s. 

(Troc4o-:se·:apa,·ws.) 
O Sa. PEREIRA :DA SILVA·:- Disíie·s~: «Parto 

que · se quer- fechar ·as portas do parlamento aos 
laizes de direito t" ·senhores, ett . •-espondet·ei a 
uso que com essa lei nós niio fazemos sómente 
um- serviço ao paiz. um ,;er-..iço a.:.s eleitores. fa
-zemo.~ tam~m um serviç·~ á classe dos juizes 
de direito . (apuiados) ; fazemos um serviço ao 
-paiZ. por•1ue contribuimos para que B6 aeaberu. 
.as. ausenctas dos magistrados das sua~ c()mRreaB; 
para que a justiça possn ser executada por 1\quelles 
"9. ue a con~titu içiiu design9u para ex.ercàl-a e J;lr&
tu:al-a (apait;Zdas) ; para que ni'io seJamos obr1gA• 
-dos. todos os dius . a presenciar o tri~te espeeta" 
eulo de "t"er . abandonados QS lugar~s dos ma
gistrados, porque vêm para as CRmarl\8 e para 
as assembl~as provineiaes, ~ a smL jal'isdleçl\<) 
~xercida por_homens leigos, sem a instrucçio Jlro~ 
fassional _preci~á. quando tio impo•·tant.e>l são as 
attribuiçoes . dos roagist•·ad•>S, attribuiçoos que 
j"giio com a fvrtl.lua e com a vid>l dos ciJadii.os ••• 

O SR-:AuausTo nK Or..ii'EtRA. :- Mai então neste 
~aso •) p•·ojecto> e incnmpleto. 

O SR. BRA.:soio :-Apoiado. 
o Sn. PEK.IHII<\. liA su;vA·: - o projecto. ha de 

-conseguir alguma cousa; a pouco e pouco ire-
1llOS marchando ; preparemo,; o ter~DO. estorc:e
mo-nos a obrigar os magistrados é. pennanencia 
:nos· sau~ empregos; e dt!pois, se estas m~id&s 
•1ão baslarem, se as Dfce:~~~idades do pniz nos 
-obrigllrem a outras mais vant·•josa..,,-as tomare
m"s com o tempo. (Apoiad<,s.) 

U:!.!A ·voz=- Bom, apro"t"~itamos a .confissão. 
O Sn. PERRlR.\ DA StLVA :-Fazemos um bem 

.a<' (lKiz procurando que h~a administração de 
jasttçR no paiz , e empregando meios que le...-em 

, i juizes de direit-o ao exerciei" de seta eas• 
preg•}s •• -

O SR. "F. OcTo~.-vr.o.'No:-ApOiado: 

o sa. ·:Si:QiJJU&A.-Qomoz :- Nio •poiado: 
O . Sn. P.E:!l:mu DA Srr;vA. :- Proeuramos tambem 

com o projeeto fazer _um · 8erviço :·a<>s eleitores, 
'iraod<)-lbes utna ~UIQ que voli'.cçio lnàral e111 qne 
cites se aclliio ·quando se torn•. c~tudidato 'O seu 
magistrado (apmãos, rec!arnaçlluJ·; fazamos 
amôem um serviço aos juizes de direito porque 
os livra.mos de ·aee11sa~ pel& maior parte ·m· 
fuuda.das sem du•ida, mas que a v<lz "de seus 
inimigos faz correr como verd&Qeiras, de que_eUee 
ablaào de s\Ul posição para ••bterem_ os v.otos . 
dos eleitores do" sua coinarea. (P"ivas reclamaç(Jes. J 

o Sa.. .PBI!.SIDENTIO :- 'Attenção I ordem, . Sr~ 
deputados! 

O Sa. PEREIRA. l>A Sti.VI. :-Senhores. não estou 
aecusamdo os jui::es dt! direito ~.orno dizeis, não·: 
f<1~ · ju~;tiça eon>pleta a ess&a ·runceionariot pU· 
blicos. · ·. • 

r Continuao os aparta.) 
Quando se ralla de quàlquer uma outra ctas" . 

nen·huma exaltaçilo se nota tntre os n<>l.>res de
putados: ~uando· porem se r"ua das juizes ·"de 
direito gritão e toml\o por fn)Jlria e _por insulto 
t.lldo o que 98 dn, iuten-ompem-nos a cada in~ 
staotet Oh t senhores, e -pree1110. calma·a~. querele 
ter direita á jiiSiiça" dú . publico, -se· quereis ter 
direito a que se. -vos· respeite. (Apoiad<is.) 

· O SR. ·ARw.ro Lr:irA:- ·Mas ·não ·tem .V. EL "di
reito a . insultar r a . "ninguem; . 

O S11.. ·pEilEIRA· n~. · Sn.v., :-Eu peço a v. Er.. , 
Sr. presidente, que me declare se ·insultei · a 
a.Jguem. . · · 

O Sa. PnESIDENTX:- Furão. tantos ·os apartes; 
apezar· de reelamal' contotantemente ' at~tíçio· e 
ordem, que não -me deixhào uuvir as paln-vr•lS 
do · n obre deputado, por isso não posao reapon• 
der-lhe. 

O SR. PERETIU. DA StLv.~ :-Eu ,::oepitll o mett 
argumento. · . 

VozBs :..- Niio. repita, não replt.a... (01•~-cto. ouç.to.) 
O SR. PUI!IIlA DA Sn:v.r. :-Porque n·ilu bel de 

repetir? Ninguero eaUtna mais, niuguem mala 
aprecia u. elA~~~~~ do•; ·Juizes de direito do que eu .. 
que tenho a honra de aer' eolle~õa delles (4poi4-
®~), e é em honra e justl~ delles que fallu, 
(OUÇ('fn. ouç.7o,) 

Senhores, eu dlsee que o projecto fazil bem 
ao paiz tornando real a pei'Qlanonci~ da admi
ltistraç:\~ -da j~stiça coafurme qacr· a eoostltulç~ 
do imperiú; fazia bem ao~· j11izeJ de direito. 
porque os coUocava · em uma eaphcrA elevada, 
aupcriorH· ao~ tiros da calumnla e da lul"eja, ·.e 
])Crtcitamente in~ependcntes om 11un comarca(<!IJ)Oia· 
dos), porque nella· não preclUo de "\"Oto& .... 

(Troc4o~$e tiifie,.en_r_es a~~.) . · . 
Di.z.,i-me, senbol'es •. aon(le h a · ni:~to injuria Ja08 

juizes de direitó f Senhores, eu ·niio _ aer~dito, 
aou o · primeiro a ·· diül-o, nu acensações ·que 
lhas jaz ás· Tezes a · eàlumnia ; mas · elles as S<">f·" 
frem, c as ·~Jfrern porque acbando-se na -pr~· 
meira poaiç:to da comarca, e sendo' nella Totiufos; · 
seu11 inimigos não acr~itio·a -eleição espontanea_, 

· mas sim arrancada em virtud~ do .lugar que 
occnpão. · · 

. (') S&. BJU.S.I ,ÃO:- -0 que" &e · ha•lt: ver. ahi. é. a &eção du g .)VerlaO. (Apotaito$, cioas reclamaç~.) 

- O. Sa.PltB11ro:ENTx! -A.tlençíio, Srs.·depntados ; · 
peçÓ·Ihes que permittão ao orador continua-r o 
acu diselirso. 
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SESSÃ'O EM ·~~ _))E AGOSTO DE 1855 
, O S~t. PEunu. I'~ SrLvA : - Até aqui ns .no
bres deputado~ conservadora e · detenS'lrd> wmo 

· eriio ·da> política dominante ·não se "teoibrl\t:lo 
nunea de aecusar· o · g~vemo, ag.ol'a pot-ém éo!.no 
ae apr.esenla . esi.OI llroJecto todllS as accusa~s 
devem . recallir sobreelle. (M'uitos :tpoiados.) 

A t·espeito dos· . p'l'esidentes, dos· chefe~ de po
licia, e outros einprega los da adrninistraQllo que 
o projecto prohibe que rcceb!io·_votos nos lugares 
em q~te siio Rlltol'idades, é innegav~l a su1l nti-
lid!lde, é de ·evi.iente vantagem. . · 

Todos os ·.pe.rtidos ti'lm accasado 11 muitns des-: 
ses funcci 'lnaríos ae·"aouilos"pam se !&:eerem' t>le: 
ger .. Na camara de tS~ retord(· -me que ti11hão 
assento quas_i todos os presidnnte• e chefes de 
policia_, e por pr.wincia .11onde apenas se con
eenaviio alga11s mezes, ás vezes apenas o tempo 
de :"'le~~ ; hou"e tP.mpo em que despachai· um 
presidente ou um chefe de. -policia · equivalia _a 
dar-lhe um diploma de depntado . Houve um ml
nisterio IJUO . tentou acabar · com e:; te abuso ; n·\o 
pôde. Vieriio eleito$ deputado} presidente!~ cont•-a 
suas ord,.,ns .. expressas.: · 

Que fazer! Esperar só da virtllde dó gonirn·i? 
Niio. Convem 1omar uma ptovidencia. Convem 
que niio pos>iiO ser, _llleitos é:leputndos pelas pro
vínCias que admiuist1iio .. Convem "iJM saibão que 
aceitando as pr~sidencias e outros lngaru a<imi· 
IÍi.strativos não podeni : yir pau. o corpo le~ista: 
'ivo. · 

E eómo mesmo crellr.uma escola de administração 
enLI'oJ. nós ? C.:> mo prol parar bons administ~dores 
se passão ·a· maior p&l'te,d<> tempo nascanuru.s 1 

Uma. objceçilo, ... s~nbores, que . pa"' 1oim é --de 
peso, ··foi aJ)r$:Seotadn ~elo . nobre deputado pote. 
pro,.incia do Rio de Janeiro _que encetou e~ta 
discuss.io. Di!I.Se • . a .Vós f~chais a.~ portas do par
lamento aos funecionarios publicas, mas por egta 
l el não fechai;; essas po1·1As aos pl'etendent~s ao·s 
empregos -publicas. ,.. Aeompanho nesi.a parte ao 
n ollre ôepntado; acho que o · projecto ·pr~isava 
mais desta •medida ••• ~ · ' 

O Sa. StQUEIM QuEmoz:.:...o1l'e.reça. uina eménda. 
·o SR. P&RtaRA. n.&. StLn: ·-com ·elrtJito, se. é 

m&o. que a ·camara. seja composta. de funcciona
rios · publicos, tambem é mAo. que e!la o seja · 
de.'. pretende~tes ·a empr~_gos pnbli_cc3. Em lSltl, 
quando ~· ,dLSeutia a. : refotnJa ele1toral, eu. sus
tentei esta idéa J t ivo a honra de mandar ~ 
mo!ia um · ~rtigo qu<~ niio·, foi >~pp1·oyl\do, pro~i· 
bindo, que o .• i~put~do durllJite ·O tempo da. -legJS· 
latlira pude~se t<lceber .empregos,. do governo ... 

O . SR. A!Üuro Luu. : - Isao não quer o go· 
Terno. 

O. Sa. P&nEla& DA. .SILVi.;-"'\Totaria ainda po1· 
.,ata idéa. ee me acomJI.Allliàuem, se bem que 
seja esta medid_a de _reforma parlamentar e uio 
de r eforma eleitoral, · que é. o pensrunento do 
governo ; como. · porém é p~eciso começa1· por 
alguma eousa,. :va.rno:o a reforma .clettora L.: c:orn 
o tempo b.avemcs . , de .. conseg~ ir. uma retormn 
parlamentar que arrede ~a eamara os j)roten
del\tes ·aos empregos pubhcos •.. 
· Ux.\. voz - ·Pua: ~: . kal"endas gregas. 

O Sa. l'B&EIIU. DA S~r."v.A: :·..:.:Porque· na lei não 
~~e ·. acha .remediada -eata :falta. niio· · é. i$t9 r.Uoi.o 
~ra · se ~•otar. . cunLra -dia , para: .. se dizer que 
não .é .digna de merecer .a. attenÇiio da camara, .. 
· Ulol.~ -..oz :-Virl isto. qnando·,a revolu':iào v ier 

de baixo; agon· vem clln de ·· cima. 
O SIL PER.EII\A·: DA. SILVA :.'~Senhores, eu não 

ser como .ie.:póde gritar contra a conveniencia. 
de·incomi)&Übílldades direetiUI ou indireetas, quan. 
do silo et183.ueoessid$des· geralmente reconhecidas 
do systema repl'e~entath:o ; n ltn ha . nação bo~ 
que se reja pelo systema reprcsentati"o que 

não. teuha adoptado na sua lei eleitoral () prin
' cipio dJI.s incorupatibilidad~s a respeito de maior 
ou n,·enor numero ·dé emprega!ioa. 

Na Inglaterra vigu~o os lnlls de 169-1, 1706, 
17ll e 1714., q11e mareio innumenu ineompati· 
bilidades ; o priucipio corrente .é . q'liando u 
crea emprego novo <i ec lara• ;) . parlamento ae 
elle é eonipativel com o mandato Je deputado .: 
~ aâo ba ·essa. declaraçoo considera-se incompa
tível. ll:utretan to na lnglat" •·ra h a bem pouC<ls 
empregooos pu.blieos ; . é um pa.!z · de pequttno 

· nu.mero:. de f~nccionarios. .. Em França. dllrante
todo o . tempo em que f(ÓZou elo ayetema.repre· 
sent.tlvo, quer dnrante o reloadtl "dé-Luiz XV!II, 
qu~1· . durau.te o reinado de ClLrlos x. quer dll- . 
rante o reinada de Luiz Philippe. as incomP&· 
tibilidades f o do sempre aceitai! nas leis . regula· · 
mentares de elei~: a.s leis de !~ Ir~ de 18~ .e 
de \tl31 o ~tttast:ao. N~ &lgica, na Holla.nda, em 
:Portugal, na. Hespanha, na Sardenha e ua Pl'tl$· 
sia, est.ã admittido o principio das incompatibi· 
lidade!l. · · 

,Nos Estados-Uni-los ha inçompatibi\idades ati 
abstolutas ; nenhum fllnccio11ario publiCJ? ·. póJe ser 
nomeado representante ou -senf!,dor· · . . . 

Sn. lo'JGUEIRA. .Dt:·Mr,.LLO: '- E. Pom ist.o ~~ 
republica. · 

O SR. Á!lo\UJO Ln.c:.' : - Ha engano da sua. parté; 
exagera um pouco. . ·_- : 

O Sn. P.EaEl1U PA SU.VA : . - Lêa a constltuiç:te 
dos Estados-Unidos. secção 6•, e verá se . l;là en-
gano da. minb11 pArte. . · . 

O Sa. AnAWO LI!.!A. : - Qua.nqo fallarDl(!strarei 
O SR. Pk'BEIR.I. ·DA . SlLVol- : _. . Em todoS ofi 

pa.it;es que ~e ~~gem pel~ syste!J!a represen.tatlv9 
as incompat•bihdadss ostao adm1.ttidas ; _e .co~o 
se admira entre .. nós que tratemos de firmar 
tambem algumas incoulpatibilidades ? . : . 

Que é uma necessidale reclamada pela opiniãO: 
publica, e geralmc:~t l sentida, a exc(u.sào de certa& 
classes de funecionarii)S do parla.ment~ para qut; 
a eleição soja sincera. e l ivre ... 

o SR. NEBU:s : - Se a opinii\o publica I"ecillma.
ll!lO é. precisa a , lei. 
·o sa. PEIIltiRA nA. SILVA.:- A opinião ·publica 

recllllDa. do· oorpo leSI;islativo : vozea uniaouaa. de 
todos os pontos do im p~rio se levalltiio contra a. 
faltA de a.dministraçiio de ju:Wç& pJlo empreao. 
dos juizes dA 1• lnstancia nas cama~as, Mntra os 
abusos pr.:~tieados pelu s.utol'idade.1 p~ra obterem 
votos. 

o SR. ~ERua;- Se a opinhlo p nblica Teclama,· 
niH é preciso~. a lei, Q opinl•lll publica ha ·d» 
a:loptar as lncompatibilidsdet. Rd&poncla a iate. 

o S11.. AIUUJo Luu:- Veio lá de Vauouroa 
alguma quei1a u este t:eapeito? 

O Sn :Perumu D~ Sn.vA : - N:1o love a? 1'1·. 
d\culo ti.mll r~presmta.çi'io firmada por homens In· 
dependente,, abastados f~zend.eíri•sr distinctos ~n· 
seus serviços e aens pnncip10S lle GJ~loro; uiio 
e11Lr<> na. q11estão se bem ou. mal andâ··~o com 

, a sua reprti!le11tação no aenado ; nuas e!)n• 
signan-Jo eUes a neet'Ossidllde do se an:edar ~ 
magistratura ·do pnrlame;;to para poder· adrn•· 
nistra.r justiça, exprimirão as ideas que .t odo o 
paiz abraça. · · 

E' minha opiniilo po.-tallto, Ojliníão o:e.lha por 
que tenho vot .. do constante!lfente peJ:ls m<:.o.mpa
tibílidades no parlanlento que o p.rOJec~oJ e. co_n·· 
veniente, tende a satisfa-.:er as necesSJda~es. dl) 
paiz .e c•>n·esponde aos .interesses da soc•edada 
braz'ileirll ; pJr i..;so dou-lhe de collSGiencia o roall 
V('to . 
. AgoTa pas!larei a h-atar · da coliv~nieneia dos 

<listrictos eleitoraes. 
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SESSÃO El\1 28 DE A. GOSTO DE J 855 
O ar~ento que ~presentou o nobre de,put:ldo 

pelo R1o de Janeiro contra a eonveuieneta dos 
aistrictos eleltoraes foi que uão tinhamos um 
exa.eto ·rae-,neeamento pelo qual distribuiasetnOs o 
numero de deputados correspondente á popula
-çãO ; e$te argumento porém. pecca por aemais
Se niío temos um recenseamento exaeto para com 
toda a verdade ·podermos fixar o qiUlntum da po
pulação que . tem d!i·eito de se fazer representar 
no parlamento segundo os districtos cleitoraes, 
tambem não o t!nham<1s quando a eonititui9âo !oi 
:feita e. n1andada executar no paiz, não o tinha
mos atnda quando ·se fizerão ·as iustrucções de 
:Março de ll'!:U, e nem o temos actualroente. 
· O .Sa. AnAVJO I..uu. !-Logo, augmentemos mais. 
· O Sa. P.EREU~.t 1>1 SJ:Lv"" :-Não ; e como tinha

mos deslgnadl) numero de deputados por provín
cias? · Todavia estamos a.clualmente mais "habili
tados p_a•:a poJer fixar eom mais alguma justi
ça a di.vu~ão dos .deputados segundo os dbtri
·etos éleitoraoo, tomanoio por base os dados que 
hoje possuimos sobre a poE'ulação. 

b SR. ÂAAU30 Ln1.1..: -Queria que rr•e explicas
se o augmento da deputação do .Rio de Janeiro. 

o· S& PEBEIJU. :o.\ SILvA:-Niiosei como se p:>ssa 
pór em duvida que . a provineia do Rio .de Jac 
neiro tem extraordinariamente -progredido, muito 
_mais do q_ue qualquer outra proTiocitl do impe
rio, c asSlm tem n m direito perfai to de obter 
maior numero à o setts representantes; é preciso 
desconhecer os factos, dcsconhecel• a htstol'ia, 
para pensar o contrario. 
· 0 Sa; Aa.a.uJo Lnu:-Se é um dogma, uma 
inspiração •..• Ms.s só o Rio de Janeiro é que tem 
augmeutado ? 

O SR. PEnEIM DA SrL~.\ : - Di;se o nobre de
putado pel<r· Rio de Janeiro : « Senhores, o es
pirito da constituição exige que os representan
ws do paiz sejão homens de virtudes e mere
cimentos; entretanto que d!!$apparecendo as elei
ções por pi:Ovineins, adaptando-se as eleições par 
d!strietos, não virãõ os homens quo a constitui-
çao quer.» · 

o Sn. SA.>i.:o Lo11.~ro : - E:i. - uão disse sem()
lhante c ousa •. 
· · O SR. PEREll\A n.1. Sn:.vA.:-Parecia-me tel-a OU'\"ido 
do. nobre deputado; mas como niio dis!!\e, passa
ret adiante. 

A nobre commissiio no seu pareeer ~tstl·cme
ceu ante & !dóa dos di,;trictos eleltoraes, porque 
entendeu que as notabilidades de aldêa, como 
ella appellida, as intluencillll locaes tiio pouco il
lustradae como são, mai$ violentas se tornaráõ 
pelo pleno direito de escolherem aeua represen
tantes. Estou persuadido que h:~. nisso uma gruvo 
injus~iça ás influencias locaes. 

O Sn. A:uuJo ~uu. :- E' bom eortejal-as 
desde jli. ' 
·. O Sa. ~mA DA Str.VA:-pev~ acreditar ql_lE} essns 
Jntlueacuts , que vós acotmats de nota'6ilidades 
de aldêa, de pouco illustiadas e violentas, íorão 
por vós cortejaQa! para tA!Tde!! os s eus 'votas, e 
vir.des ·para esta casa, porgue sem · esses votos 
não aerieis representantes.. do paiz. · 
·. O Sn. ÂRA'OIO LIICA' - Não tem re lação uma 

-cousa com outra. · 
O SR. PEREIRA. D.\.StLV.A:-Senhores, se entendeis 

que as ilifJueneias loeaes dos inimmeraveis. col
·Iegios qu~ · nomeão os representantes da nação são 
pouea illustradas, • 9 são violentas, porque rece
bestes dcllas o mandato com que vos honrarão 
para r'?present.ardes o paiz! (,tpoiados.) Eu, 
pela tmnhn parte, se entendesse que os meus 
commlttentes niío er-Jo homens t1ío dignos comõ 
e u ••• , 

o SR. AIU~Úo· Luu .. :- Tão illustraaos eomo o 
nobre deputado ! 

O :Sa. PEl!ElR~ DA. Sn.v.t. .: - • • • • não aceitaria. 
o mandato ; não qaeTI!rill apresentar nesta ca, 
mara um diploma que fosse. a. . proelll'açào da. 
ignorancia e da violencia. -Acho mesmo original 
que se diWl, cnmo disse a . jllustrc . c:Ommissio. 
que as inlluenciu locae11," votando por provin
ci3J!, apezar d~ ignorantes e "tiolentas votão· bem ~ 
entretanto que reduzidas aos circulos! boo de · fazel" 
peS$imns escolhas:. Co_ mo quantidaaes ruins _pela. 
reunião poderiito dar um · bom resu.ltado ? E o 
não podem dar redu2:idas-aos districtos? · 

Dlsse o nobre deputado pelo . Rio de JBneiro : 
« EAsu.s iiltlucneias locae3 que.nã.>"se querem prestar 
a~s ca.rgos de jurado, de vereador e .ie membros 
da assembit!a provincial, não quereréõ aceitar 
um lugar na representação . nacional, e então 
farão_ esc.olhas de pessoas mepos aptas, ~e pre~ 
tendentes aos empregos publicos, e · asstm será. 
mal organisada a representação nacional.» 

Senhores, quei:n tiver infiuencia c a opinião 
dos seus eonci•ladãos t~lll direito de vir l'e.l?re
sentar o pniz nesta casa; quanilo . não o guetrão 
as prop•las iu:fluencias, porq::1e não hão .de esc 
colher· ·os incllviduos que julgarem: dignos da sua 
eleição? Quaesquer que forem os individuas es
eolhi<lOS por essas infiuencias locaes, serão os 
verdadeiros repre!tenta.ntes dtllas ;. e eu fStou. con
vencido de q11e a escolha será tão 'boa~ "pelo 
menos, como a que actualmente .tem o parla-
mento. · 

?.las disse-se : " Ha 80 · annos que ternos syste
ma representativo,· ha 30 an.nos que a constitui
ção vigora, e · só ·agora é que s<l · reconhece a ne
cessidade _de incompatibilidades t~' de eleiÇões :t~oi
districtos? » Senhores; não é um argumento sohdo 
este que apresentou o nobt·e deputado pelo Rio da 
Janeiro. . · . 

Cada cousa tem seu tempo, e faz·s~ a sea 
tempo ; cada época tem su::.a necessidades ;· é 
para acudir a ellas que formamos sessões perio
çticas do corpo legislativo. Siio as necessidades, 
as eircumstancias dê hoje as necessidades e cir
cumstancias de 18~? se nunca · mU:dio, para 
qile · é o corpo l egislativo chamado ? Não t! para 
attend~r ás novas neces~idades que ·cada dia po
aem appat·ecer e apparecem rea\mento no pa1z? 
11i'io é para cuidar nos interesses novos que vai 
toendo a sociedade ? 

Trinta aonos na vida de um povo, e de um 
,avo novo, que tem crescido, augmentodo, pru
gredido, é uma longa vida, de eerto. · 

O que é verdnde li que quando ao proclamou 
a eon~tituiçito não fio julgou convenlanto ado
pt.ar as idéaa de ineompatibilldados e do dla
trictos oleitot'80S, porque entlo ee oito reconhecoa 
a sua neeeasldado : aa circn1n81anciaa porém 
mud~rão ; eata opinião tom tomado corpo. tem 
invadida todas as ela.saes da sociedade, tem sido 
sentida e abraeada por todos oa partidos, e por
tanto eumpr~ aoa legisladorea providenciar, mos
trando-se dignos do msndato que receberão do 
paiz. 

Pela minha parte, senhores,· Julgo os dlstr!etos 
elcitoraes preferiV<liS ,ás eleições por províncias 
pelos_ segu10tes motivos : 

Em primeiro ·l ugar,· porque, dando a consti
tuição, não fls · provincias, mas A porulação . o 
direito de mandar seus representantes ao parla
mento, · é de justiça.. qne não se snbordine .os_votos 
de uma parte dâ população que tem, direito de 
mandar um representante o.os votO'S do . outrBS 
partes que têm igual direito.· ''E': de justiça que 
se não sacrifique o direito. que se garantio a: 
uma porç!io de cidadãos de terem um depu\adc, 
agglomerando os seus votos com os de outros, e 
tirando-lh'os pol" esla fôrma indirecta. · 

Em segundo lugar, o systema representativo é 
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fundado na maioria absol~ta. e aetualmente peb 
.-eleição po1• provinclas não é possível qUd ubtl!
. nhã<J todos os eleitos ma.ioria . absoluta de votos 
.dos eleitores. São lllUitos os c:Ollegios, cado. um 
vota em separado, coota-se na uptuaçilo geral 

·a maioria relativa; e ele .certo -que no systema 
representativo r. maioria relativa não é a verdade. 

:Entretanto que, dando cada district-o eleitoral o 
seu representante, .e por maioria absoluta esse 
.reJilresentaute traz .. o maudado da maioria verda-
delra de seus cGmmittentcs. . 

"Em terceiro 1ugar, . t>enhores, considero o n.r 
cessidade das . eleições por districtos tanto mais . 
urgente quanto· elles olferecem meios . com que 
yossão S3r _representadas, não só todas_ as. elas
fies da socwfade, como todos os parlldos· poli
ticos. O districto, por exemplo, cuja ind11stria 
fõr agrícola, poderá mandar ·.:orno represeotante 
·um açricultor; .o distrieto que se entregar á in· ' 
.dustna rnanufaeture!ra, mandará um .homem que 
.represcn te e$sa classe ; o districto que fõr com
posto de negociantes poderá nomea\' um nego
c!ante ; e nssím com t'oa.is facilidade virem ao 
parlamento todas as classes. . . 

Por outro . lado, senh'lres, ganha a politiCll, 
·porque . é snffoeada a minoria que ex:iste em uma 
provincia pela maioria, englobando-se a votação i 
"de todos os circulo;; ; entretanto que os llistriolos 
:e~eitorae~ pre.stãó·se melhor .par.\ que cada opi
mllo ·pohtlca possa tal!er-se . represent.ar nu ·eorpo 
legislativo, figurando pelos dlstrictos onde a: maio
ria. dos votantes lhe pertença de facto. . . · 

Isso, senhores, é para mim uma grande .ne
cessidade publica, porque o systema reprasentll
·tivo não vive 1·egularmentc. com camaras una
'nimes. O systerna . representativo consiste na 
-1nta das diversas opiniões ; quer que todas ellas . 
·venhlio para ·o parlamento disputar a victoria 
.de seus _principies;· quer _que todas ellas pro
curem. pela palavra e pela tmprcnsa ganhar pro
·selytos afim de t?rnarem-se maiorins. Ora, se o 
systema representativo niio quer camaras uoani
mes, se quer que as camaras scjno o. represen
tação ganuina do paiz, conLendo em seu seio 
representantes de tOdos as suas opiniões polilí
~. di~o que a eleição por dlstr1clos é neees
sarin para que a systema l'epresentalivo · se 
:consoliJ.a entre nós. 

Vou. m:tis adiante: ningucm dirá que niio 
haja mais facilidado e euctidito na verificação 
do!! poderes doe deputados nomeados por dis
trietoe, do que na verifieaçlo dos poderes dos 
deputados pertencentes a uma p1·ovmcia, espe
cililmento 11 uma provlncia. grande. Todo o mundo 
sabe. que pelo syitema a.ctual muitas vezes uma 
oleiçi!.o. ru:b&·$6 viciada, .ma.'l potquo os l'epre· 
sentantoa que nella figurão siio em grande uu
mora, pC&IICI cxtraordtnariamenle na. balança, a 
verificação niio se . faz com .a impa\·cialidnde 
c independcncia qtié aiio de desejar ; o quo U.c 
certo nito se da1ú quando so tratar de um só 
indlvidtto. · · 

O Sn. AJUuJo LtNA. : - Para a. imflloralid~~ode 
niio ha remedio possivel. 
· O Sn.·Pl!:nÊnu. D<~. · SILVA.:~{>refiro, senhores, 
a ·eleição por di>ltrictos a _eleição por provincias, 
porq11e cndn· distdeto mandará um só represen
tante, 1't esse ·representante,. pód~ d izer-se, ge· 
nuino, ve!"dadeiro representante . . desse districto; 
hn de ser homem conhecido por aquelles quo Ih~ 
derem o mandato. Quando· o eleitor tem de vo
tar.·. em um · individuo; ·vota eonseienciosamente, 
!'la.:r·_quando é ol:!riP:dO ~votar em _mais de lll!l 
1ndtviduo, de ordmar.o · nno l_)óde de1x:a· de acei
tar, p<lr COIISideração aos· am1g(Js; candidatos em 
que não tem completa contiança. . · . 

Ora, e:tigit sõmente um de-putado . é dizer . ao 
eleitor: · « Escolheí por vosso representante o ci
~~tdão em quem tiverdes ·conll.ança: _pelo ·perfeito 

conhecimento que tenhais d elle. » Se esta opi
nião, senhores, fosse só minha, dir-s&-b1a com 
ra:~:ão qUi não constit11i;a ella autoridadt~ p3rante 
a oamara c perante o paiz; mas <!U declaro & 
camara, declu:c: ~o pa1z, que é a op_iniiW . dos 
estadtstas mats Importantes, dos nla.ls habeis 
defeusores do syst~ma repl"olSCntativo. · · 

O Sa. S[QOE[B..l ·QcJ:ano;~:": - Os . outros · não o 
SJ.1o tambem 1 
. O Sn. PEagm..'- DA StLV.I.: ~Eu .leio _a · opíniilo 
do Sr. G11izot nesta questão. A. cama.ra . não dirá 
que o Sr. Guizot, que u.inda bontem f<.li invocado 
pel~ nobre deputado por Petnanibuco, nào é au
. tondade na materia. O Sr. Guizot diz na sua 
bistoria do systama .representativo: " Ninguem 
negou n11nca que a lei fundamental de toda. e. 
eleiç!io_ é -que os eleitores fação o que que1-em, 
e SS\bao o que fazem. Esquece-se est& principio 
desde q11e se exige que os•eleitores. fação .mais 
de uma ou. du.as esco1b.as. O merito da el~ir;iio 
é que o êleitor proced~ q.ue . da sua parte haja 
uma escolha ver<.la.deira, t-<to é, um acto de j ui~ 

.e de vontade ; sem druida. que nenhuma von
tade ou luizo estranho tem direito de se lhe .im
p~r ; póde-ell~ a.ceit~-os ou rec!J.sal-os : i~to porém. 
uao basta. E prec1so co!locar o .eleit()r .em umt~. 
posição ta! q_ue seuj uizo pessoal e sua vontade pes
soal S('jào nao só livre;;, mas tambem provocàdos a. 
declarar e<omo são: é prEciso que o exercício d-isto lhe 
.seja fa.cil ; ora, tal resuUado se n ão põdedar quando 
lhe pede uma lista de uomes, e niio um nome só 
ou dous ao ma!s. O eleitor, quasi sempre fõril. 
do .estado de encher esta lista por si · só, e por 
.seu discernimento. submette-,;e ao imperio das 
con:.binações, ao qual se saerifica, e em que vota sem. 
con.sciencia.. Quem ignora qu,e nenhum elc~tor tem 
ma1s de .um ou· dous canaidatos que conhece'!' 
Os mais são de confiança alheia, e . elle õiscre· 
v e-lhes os nom·es por complacencja ou. confiança.~ 

VozEs : - l;;so · é quando· a · eloi~ão é directa.. 
o Sn. PEPEEru. ni SILvA: - Senhores, J!. res

peito deates principias, que para mim são dogmas. 
tanto faz que a eleição seja direeta eomo indi· 
recta. iRcclamações. ) · ' · 

O Sn. ARAUJO Lru.o. dá. um aparte. 
O SR. P.EREIR.\ DA. SILVA:- Melhot· ; quer qne 

o eleitor conheça be.n aquelle om quem vota, q11e 
m11nde para seu .rep\·esentante o inllividuo que 
pessoalmente conhece como capaz de receber o 
mandato. Pela manolra. porque o nosso corpo 
elaitoral es~ organisado no paiz, pelo roodo por
que se fal!em as listas para as províncias, o 
nobre deputado sabe qno quant<> diz Guizot é 
.uma ver.!.ade, e verdade incontostavel.. Ha. nma 
província que dâ 8 deputados, os partidos 
e o go\·erno escrevem uella 4 ou á nomes 
conhecidos, e Incluem 3 ou .J: nomea ·qua nin~ruom 
conhece, 3 ou 4 afilhados . reuzoa. A pro,•1neia 
vota, porque· nenhum municipio tom eorag~m ile 
negar o votei snbendo que a sua votnçiio nl!o 
p6do influir na eleição · geral, equilibrada na 
agglomcraçito dos votos, e o •·e;;altado é seL·ern 
efc1tos atauns que vem slio ·conbocidos na pro
víncia, e mfelizmente jti na camara temos notado 
que uma acta ou duas- aetas IAI!l&S mudão_ i~
teiramento os representantes de uma prov1nc1a 
inteira ; e · isto. é preciso 11cab:u l . .. 

Nus. districtos não .. suceederá.. is~. 0 .: ~~verno . 
.pó:le 1mpór, o~ ~rtidos podem unpur ct.u(udatos, 
mas o corpo el~Jtorel, que tem direito a. mandAr o 
seu deputadp; sümgnle acdtará àqne!le qu.e cllc ~e>
uhece; e quando ·o governo, quando o partrdo 
lhe disser que aceite pol" candidato do di~trieto 
um individuo deswnhecldo, responderá: « Eu 
penso em política. como vós, quero mandar um 
representaute qile vos vá auxili~r, que v~ apoiar 
n vossa poUtica; . qu\l é a IJ1Íf!ha; ~!il! quero 
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mandar um rtlpresentante que en conb~a; não 
aceito es~ nome. u Eis· _o·qne responderá o di.;. 
tricto quau.do lhe quizerem impór um nome que 
eUe não conheça. 

O Sa. An.o.u1o LiliA F- OIJTB.os S11s. DEPU~.;.oos 
dão apariés. . . . 

O :SR. f'Wuu. DA. SJL v .a. :- ::>enho.-es, eu não 
seY o que suece<hirá, mas· penso que se consegue 
melhoramento.- E eomo o nobre deputado pelo 
Ceará me d& esse npsrtt>, eu digo que por . ora 
quem manda rEpr<sentantes pelo ~~ará e só 
uma opinião pohtioa ; quero ver ~e diviJida 11 
província em districtos ha de ser a. mesma .. pi· 
uião. · P<Jlitica a u~tica l>Olmpre •·epresentada no 
padamo:nto ? Quando eu. VIl' nceltu pelos· eleito· 
r~ dos districtos da provincia do Ccarâ o candi
dato -que o partido qniz~r. s~l'ei o primeiro a 
c.onfessa•· quO! nenhum bem trouxe a lei, e pro· 
curaL'ei novo remedio . 

.A nobre commissâo disse no seu poro;eer que 
esta pedra lançada do alto do · s~nado havia de 
oeaUllar mates terri\'ets nu p:li.-; (apoiados} ; o nobre 
<leputado pelo Rio do; Jàneiro d~:clarou que·o l'<l

~tull.ado dt!sta lei seni r~bailtat·-nos á posiçiia 
Jes_gtaçada. NU que s~ a.chão as republicas nnssas 
vizlDhas ; e o nobre deputs.:lo pot· Sergipe pro
gnosticou que du lei salliria a perda da monar
chia. e invasão da democracia pura por toda a 
~ociedade ! . 

Seollo es, vê·se_ ptJrfeitamente q 11e os .. nobres de· 
pu~os -a quem me refiro pensão ''Dl peri~s, 
perigos que sómente creariio na sua. im~~.g~na· 
ção. ::ienh.,res, o paiz é p•·rf~itnmente monar
ehico (4poiados), o elemento mon~rchico está in· 
filtt-ado em todos os póros dQ. sociedade, bate 
em ·todos os peitos, gruva-se em t<>d"s as iritel· 
ligencias, palpita em tod"s os corações braz.l~i
ro~ [muitos apoiados) ; niio tenho o menor re
ceio de que esta lei vá contribuir para que o 
elemento moiiRrchieo desappat·eça o.bsor\'ido pela. 
demoert\cia pu1·a. (.tlpoia:dos.) 

O n'lb're deputado· po·r Sel'gipe labora em per
feito erro quundo pensa que a democracia tem 
elemento no paiz capazes de fazer explosão ape
nas acharem uma faisca. Está completamente en
ganado. (Apoiados.) 

Q.S~. 8.IQUJ>:IRA QUEIROZ dá um aparte. 
O SE\ Pl:P.Enu. DA. SILVA :-Então como teme 

que o elemento mona.rcbieo sejn absorvido pela. 
democracia pura, e que e~ta invada todo o paiz? 

Senhores, a monarehia n•> paiz· está. ·eàiftcad11. 
sobré bases muito solidas {muitos apoiados); nã•> 
ha na sociedade brazileira, nos ha.bitos, nos u:;QS 
do cidadão brazil~iro, a menor idéa ou tendencia 
que possa nunca pôr em duvida a existcncia e 
a forta do •letMnto monarchico. (Apoiados.) 

Digo ·ainda, senhores, que não tenho o t·ceeio 
que nutre o no~re Jepu~do pelo Rio de Janeiro 
de que se reba1xc o patz a· par do estado ·em 
que se achiio as ropuolicas ::iul-Americanas. E' 
preciso ignorar absolutamente a nossa historia·. 
patú n1io· ver a diJferenç.a. ·que ha entre o Brazil, 
os ·eo><tumes dos babitantes, suas instituiçõe•, e a 
histori~, os eosLUtue.; dos habitar.tes, e as iusti~ 
tuiçÕe$ de,sas , republicas. Não sabeis vós que 
quand<~ em 1807 vdo para o ·Brazil ;t Sra. D. 
:Maria 'l, ·a familla real, e a. n<lbrcza úe Portu
gal, estava o Brazil muit<) mais atrasado do que 
qualquer dos vice-reinados f:!m que se exerei:l o 
<lominio h~spanhol n:~ Americ:1 do Sul? Não havia 
cidade nenhuma n•' Bt·azil que pudesse correr 
parelhas em industria, commet:cio ·e Hlustração 
com ·.as·~· cidades 'dos domínios· cnlontaes hespa· 
uboes,. com~ Bnenos·Ayres, ·Lima ~ Valparaizo. 
A Hespanba et·a uma naç.'\o muito mais poderosll. 
J.o que P .. rtngal, melhor desen~olvia ·as força:i 
d>UJ lltlll8 coloniaa. Mas o Brazil eom 9 presença da 
:famma ~ai · portugueza, com os usos e eoatu·mee 

e instituições monarchicas que para aqui se trans
·planLarãu {apoia(tns), foi ganbandc furços, até 
que pôde lev11r avante a. sua indepeudencin pc>li
.tica de Portugal, t .. ndo a grande nntut·a de en
contn.r ~m prindpe entllusiasta, que unio sullo 
sorte á. sorte do Brãzil, e foi :o 9etdudeiro heróe 
do a~ grandioso. da indepe~dencia. (Ap;:~iaàos.) 

A mdep>:q_deocta. do· Braz1l etr~et\lou-se,- não 
at•·avés du rlOs de saQguc, de lutas sanguinolen
tas e crueis, eumo infdizmente .succedeu nos do
mínios colonjaes da Haspanha quRrldo .tentan\o 
-~U~.Cudil·. o jugo ·: dn ruetrop<)lo : deveu-se e$811. 

grande vantagem ao · principe magn.o.nimo, dedi
cado • " enthusi~t.a . que se põz a sua te>-ta:. 
(Apot'ldos.) Fot est.l ·a nossa maior· ventura 

· ((lpoimtos), porque em vez de inuumeras repu~ 
bloc.s espalhadas pelo fXtenso territot·io que pos
suímos, gunhamos um itnperio indi-.isiv+'l, uma 
cm·õa, uma monarchi ·'. (.Apoiado.~.) E' esse prin
cipio m<)M:I'ehico qut>, ·infiltrado na con~titni" 
ç'to. uos tem dado gloria e prosperidade (a1)oiados)~ 
que em t<lmpos bem criticos. como !urão ós da 
minoridade, no~> salvou dos vortices da a'narchiu 
ll fe:r; eum que o paiz progredisse ao ponto em 
que se acha, (Apoiados.) Sim; e à monharehia 
que nós devemos principalmente o estado de pros
l?el'idade en1 que se :<eha o Bl."azil (apoiados) ; 
.. o elemento mon,.,rchico infiltrado na nossa 
co>!tstituiçilo que dà ·a essa constituição a syrnpa~ 
thl"- g .. ral, o amo~ ·dos · povos, qu<J !at com que 
nó~ adoremo,; nella "a~dn!!títulçliés mais p1:eciosas 
qu·~ podtamos obter. (Apoiadds.) · 

Como pois receião os nobres deputados, pos
suindo nós tantus elementos de ventura, no s~zo 
de tantos b~netlcios, que .sõ J?Or c .• usa de uma 
lei q~e _apenns. t;estringe tl ele1çiio. pa1·a os juizes 
ole dtretto, pres1dentes de proymcia e alg.uu·s 
o)Utros· fnn~cionarios, 9un apenas converte a elei· 
çâu provincial em eleiçíiü por· districlos, como 
receiiin,. digo, que só poi: tlma. lei destas·desap~ 
pnreo:A a tn<•ne.rchia no '\•ot·tiee dB>: revoldo:ões e 

·ca.ia. o iu.pé.l'io a par da.-1: · republicas.· héepo,c 
nholas! · · · 

[H a 71a•·ios apt:w~s.j 

Disse-sa ainda, senhores, porque é que faze• 
mos esta.! í11novaçõe~ quando estão os tempos 
tão calmos, quando não ha· necessidade urgente 
que as reela.me? A ritinha. opinião é que os 
governos e os partidos se · consolidiio por crmces
sões · razoave!s c opportu11as que ízlZem {apoiados), 
" qu;, se despopubarisfio eom resistencias tena" 
zes, eegas e vbstinadas co[lti'B a opinino publica; 
<~lpoiados.) A -grando; lu.bilida.de dos homens d~ 
estado consiste ·em con~cer as neco:ssidadeo da 
sua époell, em tlspontaneo.mente e pot· 'si .m~s~ 
mos tconceder o que. não está em seu dut:lto 
nem em aeu dev~r recusar sempr~. em ·ev.tar lutas 
emquttnto tém temp<> tle · pre't'enil.as.. . 

SatisCar.er g tempo· neéessidades lEgitimas~ 
sérios, razo.tveis, é oppõr um dique ãs tentativas 
dos desordeiros e turbulentos,. é fec~ar.'a PQl'tS 
a aspirações violent&s~é'"revolucionariJLS. (apoirt· 
dos), . é Lirat· pretexto~. 'aos animos · deiiOrganiSa" 
dores. ::iou cunservador, to:nbo"o 'Sid" _ sempre, 
mas niio sou esuicionario (• ~poiados), f&Ço todas 
us ~n~es -mzoaveis e l~~itimas que .poss:\Ó 
·contrtbu•r para a ventura tio paiz, que a11 necea
'Sidades pul)licas· reclamarem. ·. 
Jnlgo-m~ CO!lSet'VadOr, mas DâO de&ses CQDSElr• 

vador"s ·que en.tcndem que a sociedade se êon~ 
ser:va. sempt·e· no primeiro . est.lldo,_que 8JI ~··· 
cumstaneii'S nào mudão, q11~ ... o paiz>não.marcha 

, em toruu delle$1 <fll•f: a ·:p!lliti'ea · nao·tem"pba><es, 
não tem Dl~'l'imento reglliSl'• p,rogre~~S(YÓ, ·na.. Vida 
dos povos, ·asslm cou1o. na.vida. do holllelll lsola~ 
damen~. (Apoi<i:dos •. ) . . . 

Nos teinpos criticas, mesmo ·nos tempo:. d~ 
luh, u concessões runav;ei~ e legitimas feitas a 
tempo 1141vão. e<>ns.~U~iio os principias; os parti· 
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<):os e os governos; temos· uin' exempio ent'ra nós 
com· <l acto a.dd;cional. Os he>mens ·moderados e 
moriarehistas de 11:!34 mui sabiamente ~ aceitarão 
e o promoverão, ~. assim 1b;erao de$appareeer 
aspirações inais violentas; mais exa~eradú.S ; fi-. 
zerão abortar tentativas revo!ucionanns, e con
;;eguiriio dirigir a soeiedatl~ ·e ·instituições com 
habilidade, com zelo e com felicidade no meio 

· quasi da anarchia. · 
Se em tempos Ct·itiCOS Vantagettõ. ás vezes se 

consegu<!m quando a tempo -se fazem conce;;sões 
á opiniao publicR, com muito mnis razful ~on, 

. que ~tarno~ em perfeita· calma, quando os no-
1lres . deputa.los conf~:ssilo gue os pa~ti<los quasi 
se chegão e se tocão, tendo abandonad~ os an
tigos .odios e rancore:;. Pois bem, senhore~, com 
a calma das paixões, com o arrefecimento das lutas 
po!Hicas, quaudo todos os animos procuriio como 
que conciliar-se, é que eu acho a melhor êpoea, 
o ens~jO: mais {lroprio para tratar de melbora
meutos .razoavets na lt;gislaçii.o, dé reformas .que 
a opinião publi~ aponta como. necessarias para 
o paiz. Agora podemr,s tre.nquillamente tomar 
uma d.,libel'ação que tenha o cunho da prudencia 
e da moderação, o que é dillici! nos.tempos das 
lutas. · 

Dis~e-se que Pcstavamos ligados .na qucst.ão com 
o pa1:tido liberal, e que a reforma era por elle 
incit:tda, votendo todo elle no senado e na camara 
~m favor do. projeçto. 

Senhores, o projecto é um melhoramento, é uma 
eoneessão ~ o.pi nião publica, tende a dal." van
tagens a todrul as opiniões, a todos os partidos, 
no poder ou· na opposição'. 

Ainda mesmo que não fosse idea de .Partido 
político, como não é, é natural· que os partidos 
em minoria a aeeit~m, 'Porque eom ella. teriio 
mais facílido.des ~arlJ. .. def~nder o. sua causa. e os 
seus principios·. · 

Os dou:s .partidos, liberal e conservador, não 
mort'êrão, não ; vivem, e vívem bem para o 
syste!ll:l que mtige a eJC.istencia de deus partido"; 
a época porém não é a da luta politica, e a do 
repouso das· idéas e dos pri'ncipioe, é a do can-. 
saco. [Apoiados.) Aproveitemol-a para desenvol
ver as graildes forças do _palz : aproveitemol-a 
pal'B ··os progressos mater1aes e muraes a que 
elle tem dire1te. · · 

Votando ambos os partidos por esta ldéa nlro 
abandonão: seus principio&: n::!.o ; porque 11 idéo. 
é · política, mas n~o foi de patiido poli ti co : mos
trào, eim, quo dei:dio seus odios pessoaes & parte, 
e ae eombioiio em um11. medida que amboa con
sidcnw utU e vaul.ajosa.; eis uma vant~getn da 
calm& e da reflexito; llO t·empo dM lutas ataca·se 
o que vem do lado oppusto seja embora re.soavel, 
só porque vom do lado op~sto. O exemplo que ora 
dá o parUdo· liberal, apoiando uma medida apre
sentada pelos eeua odversarioe, observa-se con
st.ntemente em Inf!)af.erra, mesmo nll époea da 
luta de Pitt o de Fox, como ee den ácerca dn 
aboliçllo do trafego de escravos. 

Acabada a: qu~stio, cada partido tornara o seu 
posto; ·o líberal continuará.. em opposição ao go
vern~ aos nossos prlncipios, .. nôs a desenvolver 
as nossa-s . idéas. Du-s~ que os JllOnarcbistas de
-çeri.ào votar eont1·a o projecto; senho1·es, para 
que -essas exagerações ?. Todos. &úmos monarchis
tas, e· mais monarchistas não. são os que ·Com
batem o projEeto do qne aq uelles que Ui~ pt·estão 
seu apoio franco e . leal. (Apoiados -.J 

(Ha ·um aparté.) · 

Eu ent.Jndo que esta qu~stão nada a!fecta.- a 
força moral e prestigi11 da )llonarehia. entre nós. 
{Apoiados;) · 

O Sa.; Alu.uJ"o LIMA:- E" nma completa t•evo
luçãG da legislação. 

TOMO 4. 

O ~R· PnEitU. D.l. Su.v.~ : - E~tou convencido 
de _9U"- todos OS que ·v<>tãO 8 fa;vor _como 95 q_ue
YOtao contra fazem-o de oonscJel!cla, ·com per
fei~.& independencia; resp~ito todas .as ·opinioes; 
!aço justiçll. a todos os sentimentos ; de'*jo porê~ 
que se nos puguc na mesma moeda. (..tpowcios.) 

Acabarei, senhores, com uma simples observa
ção. O pt-ojedo que se ventiltL é um progressor 
e um melhoramento que fazemos nesta lei (apow
dosj, é a satisfil<;áo de uma ~;rande neeessidade 
do. plliz, c?rrespun.de .aos dflSeJOS da ?Pinião pu
blte.(l; asstm desPJO que St-Ja· o parttdo conser
vador que o promova e o approve, qua seja o
partido. ~nservCidor que111 mostt·e ao paiz que l: 
o moi; proprio para effectuar os rncllíoramentos. 
de que elle carece. 

Ern todos os paizes, senhores, e especialmente 
na Inglaterra , os grandes melhoramentos, as r~r 
formas ecol\onlica.s c politioos, têm sido sempre 
l'ealisadas pelo partido co Llset·v ador. · 

O SR. AR.HlJo LIMA:- Mas na Inglaterra fa-· 
zem-se as eousas com reflexão e estudo. 

O Sn P.EB:eolllA D;. Sn.vA :-E então ainda o
nobre deputado quer mais de nove annos de 
estudo? 

O Sn- AR,UJJO Luu. :- Qunes nove annos da 
estudo? 

{GI-usao-se va.-ios a.pa••tes.) 
O Sa. PlUl:SlDENTE :-Attençiio ; pe~:o aos nobres

deputados que não int~rrompã<> o orador." 
O S11. l?EREillA. l>A. SILVA.:- E o nobre deputad(>

ainda il. nào deixar-me continuar! ... Eu peço· a 
V. El(., ~r- p1·esidente, que .proteja. a minha fra
queza 1:ontru os apaxtes rl.c nobre deputado. 
(Risadas.) 

Mas, sanhores, <lue mais estudo se que•· do que· 
nove a1mos de contmua discussiio em uma e ou;ra. 
casa. de parlamento? 

Termino, Sr. ~residen:le, repetindo que, corno 
membro do pal."bdo conservador, desejo que seja. 
o meu partido que reali"e estas idéas, mostrando
assim que, ao passo que acompanha e es 1uda. 
as necessídades publicas, quondo to~os os P.ar·· 
tidos promettem o pl'Ogresso, elle c o parttdo 
mais l1abilitado para o el!ectua~ e realisar · 

Voto purtanto de conscieneia. em favor do pro-· 
jecto. (Apoiados.·.muito bem.) 

o Sr. zaclu.J.rlu•:- (Movimento de atten
çO.u.} Sr. pr~Jsidente, sempre estive no proposito
de não envolver-me no debate de que ora. se 
preoceup.\ esta augusta camara. Em primeü·o 
lugs1·, o estado pouco lisong~iro do minlJa saude·. 
per~uadio-mc a easa res~n-~. e umn ta!_ declara
ção, que nn boca de mu1los orl!_dores nao passa 
de um floreio com que so propoc de certo modo· 
wrprender a camara, apl·~s.euta~do·lhe dis~u.rsos 
alilis proprios de um esp1r1 t.o "i 1goroso c lSento 
de incommodo, exprimo a meu resj)eíto, uma reali-·. 
dade. Não tem atdo, Sr. presidente, uma enre~·
midadc politiea a causa d-o ~ílencio qu~ a~ hoje·· 
guardei mas um inconunodo real que mbJb~:-me· 
de tom~~ pat_!.c nos deba.tes ~inda secundario:o da 
presente sessao, quanto mSJ.s nos desta ordem._. 

Em segundo lugar, os babeis segadores 9ue·. 
forão adiante de nós a cortar estll. seàra ce!fá
rão-a de tal modo, que difficilmentc acharemos. , 
onde :respigar. St.ria, pois, de minha parte uma. . 

. vã presuwpção querer ajuntar .argumentos a?S
que roi'ão pmduzidos _no s~nado, onde a male?'U\ · 
toi tão amplr1mente d1scut1da. Eston pe_rsuadtdo· . 
de qtl9 um discurso pró OU COI:tt"a os· ClTCillOS e·. 
as inMrnpatibqidades serà mais ou menos, ~ma.._ 
repetiçà.o daqmllo que na outra camara se d1sse_ · 

Demais senhores, á ·vista da declaração que o, 
governo 'por seu principal orgão fe:!l hontem á. 

34, 
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·Carnar& relativamente ao _project.c sujeito ao de
bate, o que vem a stgniftcar k diseussao! 
(.4poiados.) · 

A questiio, disse o gov<Jruo. é ministerinl, ê de 
~abi.,ete ; e pois que a s~ssão estl nos ultimCJS 
~ias, . e .POr outro lado a cholera-morbus, q11e já. 
io'vadlo · álguma< proviucias, s.meaça mesmo a 
-eapit>ll do imperio, haja toda pressa na discussão 
do pl'ojecto, e por tal modo 9ue nlio receba elle 
-emendas !! .•. E o que quer d11:er, senhores, dis· 
-cutir um projecto declarand.:l-21! pre\'iamente que 
.J~e tifto adrnittem emendas~ [Muitos apoU!do,..) 
POr em discussão um projeet<l, um assumpto 
qualquer, é abrir campo, ou· uma aren>l , em quo 
.a a•·gu.mentos en1 um sentido opponh1io-se racio
cinios em sentido contl'ario, no mtulto de fazer 
.$a h ir desse emllato de idéas a p~>ssi vel perfel ~il.o 
~ttJ'll. a obr a do legislador. (Apoiados.) 

Ora, se o ~ovtlrno declarou nii<> ndmittir emendas 
.ao seu proJect{t, de dua.s uma, o•t o projecto lhe 
parece obra que tocou os limites da perfeiçl'io, 
e por isso julga . da~neeessario discutil-o, o que 
.$6 n:io póde suppôr, ou· tem conseiencia de ser 
~uscel>tivd de eorrecção e melh ora, e nesse CJLSO 
re!Jellor d priori emendas é desvirtuar o debate 
(ap oiados), é tirar á diseus,;ão toJn a sua "im· 
portanc!a. (Apoiados.) Nestas circumstancias o 
qne me {l&rece COII veniente é Votar contra. O prO

j ectO, &eeiCando todas as consequencias da decla
n ção ministerial. 
- I s to fal·ei eu, senhores, e OllSarei mesmo p edir 
.a tvdos os que são des!avoraveis ao pro)ect<>, 
que pt·escindindu de um debate que s .:: figura 
e~cusado, limitemo-nos· a votar contra ·o projecto. 

Senhores, se o governo está profundamente 
.cootvencido de q11e na idéa de dividir o paiz em 
-drculos e decretar certas incompatibilidaaes \'ai 
a SlUl salvação, eotamos em nusso Jireito os que 
votarmos contra o projecto, mas nã o embar11ce mos 
.com li ilações o go verao na r eallsação tio seu 
plano. Assim penso eu, Sr. presidente, que nos 
-eump•·a eo1carar esta questão, e se honten1 esti
'\"es~e n a casa, por certo votaria contra o udia
men&o p•·oposto, porque não. d esejo P.ela tui!l.ha 
_part~ impedir que' o goYerno, se p'nd~r, lev.: 
J\vante. o seu iu tento. As razões expostas, e de
maiS' a · bora Lão adiantada em. ·que tocoll·me a 
palavra, tirão-me todo desejo Je cmpenhar·me no 
-debate. 

Se eu quizes.oe envolver-me 11a diseussiio, era 
do meu dever acompanhar o nobre deputado pela 
pro\·incia d~ Rio Je J aMiro, que a cab<.u ue !aliar, 
em tod<~IJ as vartes do seu diseurso, para r~fu
tal-J, vis~ qlle nenhum outro orador propOt-se 
.aiud"• como elle, combaLer o part!Cer a que eu 
adheri, assignando-o com os me11s nobrllS col· 
legas da commissão de constituit:iio. Mas quem 
.na o vê. senhores, que eSS>l t:n'llfl\ me seria im· 
,poluivel ? l) nobN deputado a quem me refer i 
parecia um rio caudaloso a (Jespenh .. r·se (ri
sadas), e as idéas que S.l dcs prendião do sau cc
rebro corriuo tlio nlpidas com<J rolhas (niio dil·ei 
.secctuJ) que a torrenw d~sse rio arrllbatass~. C1>mo 
havi11 eu de apanllal-as para ex.aminal-as a emittir 
o meu juizo a seu respeito, qttaudo a camara 
~·io que e!lAS descião no meio de uma tempes
til.de desfeita da apartes violentos e de um au

_8urr.. que uada deixava ouvir-se? 
Entretanto, se a calliara me der licença fa rei 

uma brcv" apreciaç:lo desse d iscurso. · Declar.>U · 
·O nobr" depu.tado qu~ o pensamento dos circtJlvs 
c incompatibilidades nnnca !vi uma idéa ~liLiC!L 
Bem ; mas s.~ assim é. como · a gora no fim da 
.sess:io converte ·se em polttica essa idéa, e até 
~m um salvateriu? {Apoiados • .\ • 

O Su. Pt:RElltA. DA SILvA: -Eu disse que o iio 
.er a ldt!a de partido político, e não que fosso idéa 
p<.•lillca. 

O S11. ZACHAnu.s:- O n<'bre presidente do con
selho disse no senado que o plano de dividir 
em círculos eleitora~s o paiz e estabelecer certas 
incompatibilidades não era um .salvaterio l~ 
palavras de S. Ex.). niio era uma inedida sem 
a qual o pniz niio plldesse bem rPgor -se. Lá. as&.im 
s e pensava ; vem a idéa para n eamara tempo· 
rarla, e o nobr~ pre:;ldenle do conselho taz deUa. 
qu~stão ·de gabi11ete! (Apoiados.• · 

U14A voz : - Quid inde 1 
O Sa. ZA.;HARIAS:- Lá n§o era · negocio urgente, 

não era questão ministerial, a<Jmittiãõ-se emt>nda~. 
e aLgumas forão adoptada.;: aqm, na eamara, que 
mais imrocdiat.ament., r<'pre~nta o povo, na ca
mara, onde eom ra2do muitos senadores opiollrão 
que devera de ter começado a discusslio da medida 
que o governo des~ja fazer pa~sar, aqui, repito, 
quatro ou seis dias ant..s do eneerramento da. 
sessão, quanrlo raro é o espírito qne nllo anda im
pressionado d" receio de um 1lage1lo que ameaça o 
p>li'z, é a idéa. quando menos se esperava, de· 
clarada questão -de gabinete, com o aecreseimo: 
-ndo se admittem emertd a#, temos rn·essa. (A poia
dos.) 

Não ne~rei · no governo o direito de converter 
em questão 1ninisterial a de que se trata, e ereio 
qu~ igual honra póde dar a essa, como a qual
quer outra questão, pnr muito secundaria que 
pareça a alguns, o vdto de questão de prlmeua 

·ordem, de questão de gabinete. Nôs, que temos 
visto gabinetes dissolverem-se por motivos que 
pareciâo tào transitorios, de tão p<>uca slgnUicaçilo 
e alcance, nós que já vimos elevado à altura 

. de ·importancia politica o cansaço, não podemos 
em rigo•· estt·anl1ar· ao nobre presidente do con
selho que dê aos cireulos e ás incompA.tibill· 
dades a importanci:l politica que lhes d eu. Sejn
m·e, porém, licito dizer, sem offensa ás intençõe~ 
de S. Ex., que essa sna declaração, pelo. momen~o 
e fórma em que foi feita, e circumstancias. que 
a precedêrão e se lhe tem s eguido, pareceu-me 
um argumento ad ~o>'em. (Apoiados e n llo 
apoiados.) 

O governo, disse o Sr. p~esidente do conselho, 
f11z do projec'o quest.iio .i~ gabinete, e nf\o lhe 
admitte emeudas, nem &eha conveniente proro· 
~ação . attentas as eireumstancia.OJ da q_uadra; o 
governo aceita a votação contra o projecto com 
todas as sllU consequeneias. , 

O Sa. PRE-ilDENTE no CmtsBLuo: - P6de· fazer 
os cómment.atiOll que. quizer: a qu1111tii.o é minis· 
teriaL . 

O SR. ZA<'.IIARJAS:-Estou no meu· direito;. e o 
nobre pres idP.nte do conselho deve fazer justiça 
ás intenções com que estou argnmcnt.ando, e pro-
cedo neste negocio. · 

O Sn. PIU:smcNTE = CoKsF.r.ao : -Sem duvida 
que faço. 

O Sn. ZACHARIAS: -Quando o projecto foi en
viadu á com missão de 9.ue faço . parte, o nobre 
!Jresidente do conselho •.hriglo-se a mim pedin· 
do-me que adiantasse o pare~cr, e S. Ex. 1abe 
que no dia seguinte o parecer teria ~ido lido na 
camara se, por fa.lta âe numero, não l!le encer
rasse logo a sessão. A commissão preseindio· do 
direito qoe lhe competia, : de estudãr " projecto 
mais pausadamente (o espaço de oito diats niio 
seria excessivo) sob todos os aspeetos e por todos 
os lados por que pód.e ser considerado. ·· · 

O S R. PRESJDE:>'TE 00 CoxsELRO: - Ett viria â 
camara pedir urgeucia, não es'peraiia pela apre
sentação do parecer da commissão. 

(Cr=iro-se ditfer~ltes aparta, pn,..Cipalmente 
entl'e os Srg. presidlmte do •:otUe'Ot.o e Sayao Lobato.) 

O Ss.: Pru:sw&NrE:-Ordeml 
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O Sa. Z.LCIL\lUo\S: - Não ·passe desapercebida, 

Sr. presidente, a declaração do nobre presidente 
do coaselho I · . , · · . 

O Sa. PBt:siDENU: no. CoNSELKo:-Sim,senbor, 
eu n oo a fiz .para· que ficasse oeculta. Se a com· 
missão não qwzesse dar seu pare<ler em tempo 
de ae poder discutir ne;;ta ses$ão, eu viria à 
cnmara e_ pr<>poria a urgencia . (Apqiados.) 

{Continuao os apartes. ) 
· O ·sa. Z...ciu.alo\8:-Dizia-eu, S1·. presidente, que 
a .wmmii!Mó preaeindlra do diretto de estudar 
com mat.s pausa e. mar.eria .-submettiola ao seu 
exarne .e · !tPrcsen~ra logo . o seu parecer par& 
gue: ~e não dissesse . que pr~·trava· um subter
!ugio .!~fi-m · de estorvar a 'dtscus~ão, e ~casse 
JlÍII.eJlte a lealdade eom que procedw .. (Apo~do$.) 
E ntretanto, acaba . de . dizer ~ nob•·e prestdenle 
do · conselho que não t.eria duvida em pedir ~ 
csmara urge11cia para- tt-atar-se do projecto sem 
u parecé•' il:< · commissão se houvesse demor-a na. 
apresentação delle. Mas note-se que a uma com
missã. •• . tliio se póde marcar. precisamente 4> tem:K> 
que dev.e consu!'lmi r, DO exame de um assumpto 
qu"alquer,. e ma•to mtonos quando este assumpto 
é . da.importancia trans~ndente do do projeetu do$ 
ciroulos e · · ineompatibili~ades, e portan~ como 
seria . pos~ivel que a ~ara, depois de m~ndar 
·uma :: de·· -soas comm~ões estudar .um proJeCto, 
consenti~se na $Ua ' discussüo sem haver sid:> 
presente . o. respectiv_o parecer ? 
· O Sn; Pl\ESin~li' DO Co::<SELHo :-Poruma ap-
pro~ção de ru:genclll. · ...J • • .• • , · 

· O Sa; Z.\CKAalls ::.._Por \\Tn falseamento mais 
do r egimen representativo (apoiados e nilo apoia· 
(ios), por um pouco caso inqualificavel. . 

O SR- P íu:.s•nENTE DO Co::<SELHO :-Da pacte da 
éo1nmisaão, se abusas&e. · 

O Sn. ·Z..,cHAIII.O.S :- Ella n ão ilbusava se exigisse 
n1ais alguns dias para lav ra•· seu parecer. 

O Sa. Pa~D--rE nci CoNsELno :- Por isso es
~ron-ee. 

O SR. Z.~oca:Aiw..s: -Tornando; Sr. oresideute, 
ao nobre deputado pela província Rio de .Taneiro 
que. acabou de orar, disse elle que até a~ora se 
uio houvera c> onsiderado a quesLão debaixo do 

· s eu verdadeiro ponto de vis~, _Pois g_u~ não se 
:reJlectira bem no que era dwetto poht~Co. 

Direito politicof ponderou o ·honrado orador, 
uio é aómente o de ser eleitor, d~putado, &e· 
Jl8dor, et.c., é tambe111 o de ser ministro, pre
sidente de- provincill, etc. 

Senhores, ·que Dovidade é esta? Pois alguom 
ja ·disse ou deu o entender que a expres:!iu ge
nerica direito polieieCI não comprebende t.od..a 

. etlfAIJ especies que o nobre di:J?Utado menciono11, 
e ainda outras que elle ·omltUo' O q uo se ar
flrDia, e nem o nobrll depu~do poderA cont.eet.lu·, 
é f:JllB no meio dt todos os dil·~ito.s compr_ehen· 
!lidos n• expressão cómplexa ~u:t~•ro pol'!teo, n 
1t~oeçà.o mai.> import4nte, o dJNI'<> pultttco pur 
exeellencia, vem a ~~er o que é con~!'ente A 
olejçio. E dabi procede-: que a eonst.ltu•çao, que 
a -ou.tros respdltos: contentam-se com estabelecer 
ngl'as geraes, no-· que toca á eleição · Cqi expli· 
cita .e minuciosa, declarando · os casof\ e d.e~r· 
miuando as condições de que depende o du:e•to 
de , ser votAnte, eleitor;· depu~o •. etc. Defin•o .e 
pd:z. f6ra . da toda · ·d11vida: o mats · tmportaote dl· 
reito ,politieo d o:s bnuileiros, de sorte qu~ quand<> 
as ' leis estabelecem · condições como essas . que 
metJeionou .o .nobre d eputado, quando detenmuil.o 
por. exnmplo que uingu.e m poS:I& ser jut% de 11· 
reit() sem certas habilitações qu~ ellas p:esc~e
"Yell1, que o membro do supr<Jmutnbunal d~ JU~tu;a 
uio poltill\ ser nomeado para certas funeçoes, etc., 

t.aes disposiÇões nio està.> fóra da. espbera ola 
lesislação ordina.ria, e,nem pod~m se• ftlV?c.a_das. 
como are:>to pat·a amplia~ ou reslrmgfr dlret tos
concerncntes à eleição. que forâu po~itivamente 
<;Jefinidos ~la C<Jostitniçào do imperio. (~poiados~) 
Se a lei fundamental usasse em matcna de voto~ 
o iio só Rctivo, como passivo, de expross<>P.s ge
raos, os aecrcscimoa c reducçÕe$ das l~gislatu· 
r;1s or<tinari>\s :seriào ainda susbn ta\'elij ; mas
nib e esse o caso; a const i tui<;:ão espeeífi.cada
mente designoa as condições · de que JUlgou ne
eessario tornar dependente niio só o voto activop 
se nào tambem {) p:1ssivo. Nest' pout.o dlfferen
ça-se es~encialmente a nossn constituiçà:o de outras. 
caJ'tas, circnmstaneia a que nàt> attend·eu o p1·o· 
j ecto em discussão. · . 

Com et!eit.o, Sr. presidt nte, o p rojeetn não é 
outra· eousa mais do que um arremedo da lei. 
franceza de 19 de AbriL de 1&11, expedira em 
-vi rtut.le da carta. constituciQnal de 1830. · 
· Oro, a carta francez!\ de 1880 no que dizia-res- · 
peito ao dkeito de ser eleitor e d<!putatlo dtUi-· 
gnavn &penas (a rr.s. ~e i>! ) a eo.ndiçã.>_da ~dade,. 
3elxando excprc.;Samcnte á.:; lc•s ordtLU\l'l&!l· :1.· 
delerminaç:io de quae;,quer outra~ condições: 
in<lispc usuveis ao gozo de um tal direi ~o. Conse
quentemente a lei ordinaria d.e 19. de ~~r!l de-
18>l podia ·r>LZer o que fez, iSto e, divtdLr a 
Fran~u. em districtos clcitA>raes e estabelec~r eertns-
incompatibilidades, . . 

A nos~a constituiçiío, parém, não só fhou a 
· idade de que julgou h1dispensavel fa2er, depen· 

derite o <lireito . poli ti co de ·que se tt·ata; ma& 
todas as outras condições inuispensaveis, con!onne 
a sabed•) ría do.! seas.n.uoore.•, ao gozo desse direito~ 
A constituição, repito, cuusiderou t:io impo rtante 
(e ·assim de'llia fuêl-o o legislador con s tt tuinte) 
<JUe <l6clars.va dele{\'9.cões da nação todos os po
deres políticos_ ~ d treit.o d<;> voto, que fixou-lho 
t.ooas as Ce>l)dJo,;ocs sem d~txar parte des:;a tarefa 
llQ l~glslador constitu.ido. (Apoiadas.) . 

Kent o illustrado commentador ·das·ie•:; ame-· 
ricana:l', cuja aatol'ida•Je me permittireis que invo
que ~stabdece e;,mo r~gr;1 para bem entender-se
um~ eonsti~uiçiio a seguinte ; " Que quando a con· 
" stituição· contém uma dispo:;iç1io geral, impli· 
" citam~nte con!ere dh·eito aos meios necessarioa .. 
" para leval-a a eff~ito : mas se n mesma con· 
a s tit niçno indica os meios c os espeeili~a, n~nhum 
a out.ro ainda semelhante. quanto miUS d1verao,. 
a pôde subentender-se e consentir-se. " 

Esta regr>l d~ interpre~ação, q~e me par.:.:e 
absolutsmentjl si\ e · ruoavel, appheada ao noss~>
ellso condernna o pt'Ojeeto que se discute, e a 
ilnil.áç:io da Jei r.·anceza que elie . srreooeda. e~
trop<!llndo A lei Craneeza mio offenolta G. conatítu•· 
çtlo da Frànça, qn~:, quanto t\>1 condições do dire .to 
do eleitor e dos eani:lilatoã á d~putaçito, era ge
nerta ; o n~a&O projeeoo, ~111; raz~o contrarLa, . 
ol!enJe 11 le t Cunilameut.r.l ao •mperto! .zue nessa 
parte (oi t.üo explícita e descnvo1Y1d& q11anto 
eu possivel. . 

Veja V. Elt. Sr. presidente como p6de o g•l· 
v~rno ae•·escntar, .e nó~ approva_rmos, ~em a~tençã~ · 
â constituição do· patt, a cópta mulilada d11 le1 
frMceza de i&JI relativa & círculos eleitoraes e 

· varia~ i'ncompatibilidades ! 
· Se ao menos, senbores, este projeeto reuniaie
alg01na s condições .1~ lei franeczll, teria u.m passe : 
mas nem isso ~m em seu favor. . 

A. lei franceza s.uppõc -adaptada a eleição · di· · 
recta. o projecto a eleiçãu· inliirecta. · 

A le i franeeza põz ~~~~ f1·eio 111! ~governo que· 
tinha de-cxEeuW ·a , t raçand•• o m1n.n1o_ e o m,, _ 
ximo do -numero de eleitOres qu<l deviao cam_põ•
os circulus; o minimo era de lW, e o ma.'llmO 
de üOO eleitores. No piimeiro caso, dava · pro· 
vid~ncias para ter o cin:ulo malor nulllero de· 
eleitores, c no segunõ~ mandava que fosse sub-
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-di.-idido. O nDSSO projeeto nenbnma dessas pre
~uçõe;, t•lma, dei!:a ao governo uma latitude 
immensa, e o governo, com o eompasso ·de que 
ilca· annado, pódo retalhar o pai>; _â 'sua vonta~e, 
-e traçar 05 circulos que bem lhe parecer. (.Apo.a-
-dos.) E que cautelas adopta o projecto par& pre-
venir abusos? Nenhumas. . 

Dir-se-bli.: o governo inspira bastante c:on· 
:ibnça, elle descreverá os ch·culos com· o. dev.idn 
-circumspecçiio, e de accordo com os inter6$ses 
da nação. 

Longe de mim, Sr. president~, pór em du· 
'\"ida ·as boas inten.;ões do ggb!nete e do Sr. pre· 
~idente do conselho; faço-lhes nesta parte. tanta 
justiça, como estou profundamellte conve11c1do da 
sua illustração. Quem nos assegura, entretanto, 
que este projecto, destinado a um governo COf!· 
~iliador. não tenba de ser e:tecutado por m•
onistros quo o não sejão? {Apoiados.) Quantos 
males não virâõ ao paiz se · a bypothese que 
figuro realisar-se, e a divisão do imperio em 
-circulas eleitoraes fór obra do esphito de par
:tldo? 1 

(Ou1>1!m·Se apartes.) 
E a divisão urna vez ftit&, senhores, ba de 

sub~istii- por largos annos, -porque entre nós os 
1aetos cons_ummados têm grande imperio, princi
palmente quando partem do governo. · 

O Sn. PnESIDO."TE DO CoNsELHo dá. um apar~ 
-que nli_o ouvimos. 

o SR. z.~CI{.Ht:u.s:- E o mais é q_ue o governo 
recebe a im}:lortaote missão de 4ividlr o paiz em 
-círculos ele•toraes, e não possue os precisos 
dados estatisticos para realisal-a conveniente
l'llente 1 

O nobre deputado pela província do Rio de 
.Janeiro; obedecendo ao exemplo do senado, pa
rece que não aprE:ciou como convinha a impot
taneia comparativa dos ciraulos ·e das ineompa
tibllida,los, tratando primeiro destas que daquelle~, 
e nestas mtt.is dos magistrados que das outros 
-classes de empregados a que o projecto se refere. 

No meu humilde modo de entender a medida 
-dos círculos é de um alcan~ inoomparavelmente 
superior ao das incompatibilidades que so trata 
de decrewu·. As incom~:_>atibilidadcs, como os cir· 
~u\os, offendem a consutuiçiio nos tennos em que 
:Se aehiio ; .mas ao passo que as: incompatibili· 
dades entendem com a1~umAS clnsses sómente, 
d istinguindo-se sem duv•da muito ent1·e ellu a 
<los magistrados, os círculos alterno profunda· 
mente o systeme eleitoral do paiz, e podem 
t•·aze•·-lhe males incalculaveis. 

No s enado rompeu a discus$ítO um magistrado 
respci tavel. •. 

O Sn. PEni\IRJ. nA SILV.t:- CJnco1·do, e sou o 
pdmoiro a rcspcital-o. 

O SR. Z .lCHARIAS: - ..• Lnll!tistrtulo quo, isento 
-da censura de defende•· eaus4 propria, podia 
-come~ar como oomoçou pelas incompatibilidades, 
e nesse terreno occup~r-se qnasi exclusivament.e 
.com a dos maJ!istrados, de euja estima elle 11'"7.& 
110 mais elevado 11ráo. Nesta casa porém, onde 
ha juizes de direito, presidentes de provincia;, 
-chefes ·. de polieia, etc., que algnem suppor-ó. 
pr<JjudieAdos com a medida das íncompatibili
·dades , melhor .é tratar primeiro dos cil'Culos que 
das incompalibiiidades, e tratando destas, consi
-deral-as em _geral, além de que as incompatibi
lidades em rel~ü.o á magistratura vêm a ser uma. 
verJadeira burla, e pois a questão dos .círculos 
-é a uniea ·medida. real do prõjecto. (Muitos 
apoiado!.) . · . 

. O Sn. PnF.si ol!~TE DO Co?iStx.llO:-Is~o ê tactiea 
-esses muitos a;mi..ldos... ' 

O Sst. DuTRA RoCirA: - c .. da um está no .seu 
direito, e V. E-x. póde diüi· o. que quizer. 

0 SR. ZACHARU.S:-Seguindo todavia a: direcçi<l 
que levou o nobre deputado em suas id~as exa
minemos por alto o . qne dis..e elle · quanto á 
quest.õ:o de serem ·ou niio olfensivas da consti
tuição Bs incompatibilidades. Citou o. trecho de 
?-m _discurso do nobre visconde de Uruguá:~; no 
mtutto de rnl)strar que o art.- 96 da COIISt!tulçiio, 
citado pela commissil.o em seu 11arecer, não . esta
belece claramente o direito do culadão brazíleiro, 
e consequentemente do magistrado, e. qualquer 
onLro funccionario, a ser eleito depntado ou se
nador em' cada distrieto eleitoral do pãi~. Mas, 

• além · de que nenhuma· importancio encerra · um 
tal argumento, porque de não ser t&l ou tal at
tigo applicav;,I ao caso em que se discute não 
se -segue que a constituição ·parmita a conclusão 
que se quer tirar, otcone que o art. 96 t.eruii" 
nantemente oondemna tis incompatibilidades do 
projecto, porque este·determina que cerios func· 
cionarios não posaão receber voto:~ nos districtoa 
eleitoraes ·onde exercerem jurisdicçio· (•U ·autori
dade, o art. 93, acima. .citado, não admitti excepçiio 
de districto algum, · nas · palavras : "Os cidadãos 
brazileiros são elegiveis em cada districto . el"ei
~rAl, ainda_ 'quan_d!l. ahi não ·s cjão nascidos, re-
sodentes, ou domlelltados.u · 
I o s~. Pa~~OE.~TE DO C;r:;-shuo dll, um apart~ 
que nao ouv1mos. . 

O Sa. ZACHARIAs:- O dizer ·a constituição qüe 
o cidad>io é legivel.em todos os districtos, em· 
bora não sejào aqnelles onde tenha nascido, (!nde 
resida ou esteja domiciliado, ·inculca que a ele" 
gibilidade se eKtf.'nda a tod~ os districtos, ·e não 
se.applica, com·o em~damente 8e.poderia supP.ôr, 
só aos ,Jo nascimento, residencia ou domi<:dio.
E eomtudo o projeeto restringe a elegibilidade, 
vedandn;-o talvez naquelles ~istrictos em - ~ qu~ a 
constltutçno a reputou · ma1s natural e urecu-
savel! ·· · 

O Sa.- SIQUEIRA Q.rEiaoz ~ - Isso nito tem res~ 
posta. . 

O Sn. ZAmrAnus :-0 nobre depntado pcl!i. pro· 
viueia -do Rio de Janeiro 8f~ílliO de imprcicedeDte 
a prova que deu a commissao da incomtltuciO· 
oalldade dos cirelllos; mas creio que não teve 
razão. 

A constituição determina em o art. 40 que o · 
senado. seja organieado por eleição provincial. 
No a rt. 4;$ diz quo u eleiÇÕêS doi senadores 
serãq feitas pela m&sma maneira que as d.>s de· 
put.adoa. Depois tratando da eleiçio dos -·membros 
doe conselhos geraea, hoje substituídos pelas 
o.ssembléa.\ provinclaes, ordena que se · taça da 
mesm:\ maneira que ae ber n dos represenlantl'S 
da naçiio. E' claro, pois, que todas e11as eleições 
que devem se•· feitas da ~sma maneira, ·.alo 
provinci a"s como a dos senadores. . . , 

O Se. PErumu. DA SrLvA: -Não' apoiado i da 
mesma maneira, q11er dizer q11e não seja nma 
dircct.a e outra indirecta.. · 

o s~. ZACHARtu:-A supposição do . nobre 'de· 
putado· é insustentavel, porque a constituiçio. 'li 
expNssa. em determinar que aa nomeações <:los: 
deputados, .senadore.a e . membros dos-·coneelhos 
geraes, hoje das. aasembléas· provineiaes, i:e' llo
fei~ por eleições indirectas.- Como poisse: de 
crer que as. palavra3 ~a mesma maneira- orão· 
empregadas com o fim. de se , nãó fazerem umu; 
ele1çõés directa, outras · indirectamente? As elei· 
ções pela . ~nstituição não · sõmente aio todu. 
indirecUu, maa. devem ser feibl.e da meema lll-ll·· 
neira por .,leitores de . proriooia, oo~aforme o: 
arL 90. ..· · 

O Sn. PERF.IIlA DA. Str.vA:- Tat:.to nio aio da 
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m·esma maneira que hn eleiLores; de deputados 
e eleitores de se.1adores. 

O Sa. Z.\Clf.I.RUS :-Essa eircnmstancia a que o 
notwe deputado aUude nada vem ao caso : os 
eleitores · que elegem os senadores podem ser 
diversOs dãquellcs que·-nomêlio os·.deputados, e 
não obstante serem as eleiçoos de uns I! outros 
!eitas da mesma maneira, · obsen·ado o preceito 
da eonsdtuição. : . · . ·. · . 

_Eu disse · que pela letra da constituição a el~i
çao dos· deputados, senadores e. membros das 
assembli'as provinciaes ·é provincial, ou, o que 
vem a ser o mesmo, feita por· eleitores de proc 
vincia, e ngora vou mostrar que uma razão de
duzida d>l philosopbia do direito constitucional 
dict...u o preceito da nossa constituição. 
· Eui verd~de, quando i'!e quer ·determinar a 
circrunscrip<;ilo do palz que deve concotTer para 
eleger os cidadãos tneumbidos. de promover sua 
prosperidade, a primeira idéa a averiguar~se e; 
qual ã o inter~sse · de que se trata 7 E' o in to" 
resse ·de toda a naçllo? E' o interesse de grandes 
porções do paiz ? ou o das locaH:Iades 1 Cónforme 
fór a natureza dos negocios e interesses que se 
tem de discutir, assim tambern concorreráõ com 
o seu·· voto na eleição dos ·mandatat·ios, . ou os 
habitllntf.s das loealidadés, ou· os· das gt·andes di vi.: 
sões .tenitoriaes c!) estado; ou os do todo o paiz. 

Jsto · ·suppo!?'to, perg=to ·eu,· a ~nbores; : qua.es 
aão oe inLeresses guc a nossa constituição reco
nhece como assutiipto dos dobates. e discussõe.> 
das corporações que élla ·- creo~· · 
• A constituição reconhece (art. 71) os intere~ses 

peculiAres das províncias, e os interesses gemes· 
d& nnção (art. ~). O:t :primeiros snbdividem-se 
em ·,interesses concernent~s ·ao . regimen economico 
e municipal das cidades e villus, e nos intc-
1-esies·propriamente ·das províncias. Dos interesselS 
que ~rtencem llOS IDIUÜCiP.iOS trallo (&.l't. 72 d& 
constituição o lv do addielonal) as camaros dos 
districtos, dos relaUvoli1 às provincias occupãtrse 
as nssembléas provinciaes. e· dos iBteresses (tO• 
raes da nação a assernbléa geral. Os manda.tanos 
para promoverem os interesses tllunicipaes · siio 
escolh1dos pelos habitantes das localidades em 

· eleições a que se procede eBl tod!li as paroehias 
dos respectivo~ termos das cidades. e villas. Os 
que · tb!'l a seu cargo promover oa intere~ses 
provineiaes devem ser nomeados pelos clsitoros 
ôe toda a .provincia. E os cidadãos incumbidos 
dos inleresses geraes da naçiEo deveriilo ser, so 
fosse ~sslvel, non\e~os em eleição _nacionlll, 

Infelizmente a vasttddo de terrltor10 e outraa 
eonsiderações tornão impraticanl nmn !!leic;tio 
nacional pnl'& os cidadão• que, no seo!ldo e nA 
camara temperaria têm dn deliberar sobro os 
intoreeses geraes do estado, e f!)rçoeo flll parar 
:no lltllite d& eleiçito provincial. D11bl vem q 11e 
para oa interedses •uunlelpaee temos a elelçtlo 
ile vereadores nas: parochbtll dos termot ; para. 
os provlneiaes, · ó,, por neceasid&de pre.ttca, . para 
os 1nteresa1!8 . · gerae11. da nação, tt eleiçito pr~
vincial. 

O Sa. Pa~s!DKNTE no Co~SitLIIO :-Os deputndos 
geraes sii:o representD.ntes da naçio e não de pro
'Vincia. · 

o projecto, que quer CO!lservar ~e nome . aoa 
deputados nomeado~ pelos círculos, como se ha 
de justificar ? Como se póde considerar represen
tante da n~ os ·,niUldatarios · de um elreulo. · 
que á> vezes póde representar uma ·, fracçlW do 
territorio meaor do que a que J-epr85énta um 
vereador? 

Eu figuro o eâso. Pelo projecto lleao governo 
antorisado a di vidfr certos municipios Mil\ vario& 
Jistrictos eleltoraes: . o município d.l cOrte · póde 
ser dividido êm dous eirculos. . · · 

O Sa. PnEsto~n; DO CoNSEt.Ho :- Eoi. tres. 
O SR. ZACHARU.s :-Em tres? Bdm. Res1llf:4rã; 

pois, da divisão do inuniei pio neutro · em ves 
círculos ~leitoraes, que ba de mandar .:cada . Ulll 
delles ao -seio· da repreeentaçào naci~nal <l seu 
deputado eom votos do~ . eleitoraes, de um terço 
d~ parochias quê concorrem _para a eleiçã.o .doa 
vereadores d~ camara munictpal, o que parece 
inadmis$ivel. -

-Em tod~ .ea:>o, e por mais vasto qne seja o 
circulo eltitoral, a ·designação de deputado de 
circalos nnnea ha de soar como a do. d "putado 
de tal ou t..t. provjncia. Até agora dizia-se: o 
deputa.dc F.; represento.nte da >nação pelu: p7·o
vincia, po1· ex-emplo, do RiQ (;1·ande do Sui. !'as
sando o projecto, ha de dizet·-se : o deputado F .• 
,.ep,·es~ntante da · naçao . pelo . ci•·culo tal {eonfor• 
me o numero .ordinal que lhe cotlberf do Rio 
Grande d () Su~. · 

. 0 SR. PREsiD.ENTit DO CoNSli:LHO; -Mas é' r!!• 
presentante da nação. . · . 

() Sn • . ZAcaa.áus :-Não nos tel·mos 41l consti• 
tui~e, desde que a sua elelç.to deixe de ser feita 
por eleitore.'i de provincia e passa a ter lugar por 
círculos. isto é,. por fraeções das px-ovinciâs, a 
que a constituição não deu,- nem podia querer 
dar a mesma importancia e . valor que ella ligou 
ás pNVinciall. A. constituição quer q ne. ns . pro
víncias se subdivid<io como fór de conveniencia 
publica : etnquanto porém se não Jber a att6rnçi<o, 
Já.mais podia cabe1· no esp!rlt" da lei funda~e11~ar 
que uma parte do todo, que ella chama pro~:~~nr:~. 
figure em !lma eleiçt1u de representantes .da 
naçilo da m&sm& maneil'B que o faria esse toda, 

Ao provincinlismo, mal imtnenso que a níogu~~ 
é dndo desconhecer,. vai o projccto &juntar o bal':.:. 
rismo, o ciume dos circulos que ninda ha de .sJ.r' :. 
mais !atai. (lt!uitos apoiados.) Hoje a1 provill"='' 
ciu11 viio tno.nilestando rep11guancia em dar votoa, 
principalmente para. a~ Cuncçõcs de senador, . a 
müiviilllo• que não t~ejão nollas nascidos. . · 

(O Sl'. presiden-te do conselho di: algui'IIJ%$ po • 
ltnJras que ~o podem Slll' o~L~idas, a.srim como 
aquella~, qW41 no nuio ela con{u$lto, pr<J{erio o. 
orador.) 

O Sn. Pn-.tS!I)ENTE :-Ordem! ordem 1 

O Sa. ZA.CHAiuAs :- P.ogo a V. El. q11e me nito 
acabrunhe .com os seW! ·apartes, não me ~Ho
qne _em o nul!lero - daquell~ qu~ gostliO das ln.
terrupçiies de v-. Ell .. para u~commoda.l-o com. a 
resposta: 'deixe-me. p-r;osegllir.. N iio desconheço 
que ,o . deputado eleito . po~ eleição p••ot::incial ã 
todavia «<Jna,iderado repr~ntante·da n~ão e n_ão 
de proviaeia. poL-que- s.sstm .o detennma multO. 
poSJtfvamente .a constit~ •.. No enta.nto ella, 
que ··ehauia -represen&ante- da· .náçlo._o deputado e . 
o aen8dor .nomeado p..~r eleição provioc1al. jus
tifica-se com a impossibilidade de ordenar-- para 
taes -l"epreselltantes uma . eleição . nacionaL. Mas 

O SR. ZACl!A.RJA.S :-Da mesma Cól'ma os circulos 
em· breve repollirâõ aa eandidllturas daqueliP.s 
quo em Mn seio nlo tiverem nasci~o, Ora.. il!to 
é um mal, eese ciume, esse espiruo de batr• 
riemo bo de derramar no meio de cada província 
os odios e intrigas q11e, · com o nome mais 
elevado de pl'Ovlrtcialismo, tornava certas pro
vincias · desconfiadas de outrns, de sorte · que ao 
mal -de . provlnci&tlsmo, que á legislaçiio _e : ao 
governo <lo paiz cumpria· ·minorar-, vem· ~ pro-... 
)ooto· -aceres<lcntar ·os damno.; de uma 1nttiga 
ainda mais baixa, e por isso mesmo ainda ra1!-ts. 
intoleravel. .,. · · . · ·' . 

O nobre · deputado ' peTa província · do Rio·. d~ 
Janeiro -peQs~ ··qU:e .os eireulos se tornio · reeom~ · 
menda:ve1& como ·úm meio· de acabar com· · as· 
~maras unauimes, de fazer com que a opinião· 
que está fóra do . poder tenha nó parlamento 
seu~ representantes. Ist? qne disse !)· !!obre_ ~e
putlldo não seg11e-se .logLeament~ das dtapos1çoes 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1610112015 10:05- Página 20 de 20 

!70 SESSÃO ml 28 DE AGOSTO DE'.1855 
do ~ojecto, antes pare~&-me que em virtude mero de representantes da nação, o go'Verno q~e, 
deltaS a ma.ioria que fi!!:"r o deputado fará. semp•·e r enunciando um pr~edenLe, que parecia digno 
., · n~amente o suppl<tnte; o que ~o aeon- de adoptar·sc · e seguir-se· ~mpre, restsbo!leceu a 

·tecia com o "Yatema ele1toral.que o pr••Jecto tem pratica de condecorações em grozas, derr1un&das 
por 4m reformar. Até agura no collegio que se até no seio da representação nacional. (Nuitbs 
compU%esse de 100 eleitores, dos quaes 5tS per· apoi..utos, muito bem, reclama~·õe.~ e n<!o apoiad.os.) 
ten<""!SSem a um partido e H 1\ outr<', · aquelles ::ill ha. alguma ofl'eDsa no que acabo-de enuntlar, 
fariio o deputado, e eat~ provaTelmente o ~UJ;>· declal'O que to.} .niio foi a minha. intenção. O que 
plente, porque o partido qD.e eonta~a. com ma1ona qu~r:o . dizer é que não ha cohereocia em reprimir 
11penas ,ae 6 votos, não se animaria a pleltear o as · pretençõ.:s dos luncciona.rios ·.áa e!l.deiraa do 
triumpbo completo na. eleiç~o ·do deputado · e do parlamento, deixo.odo-se çntretanto ~.:> funeçõee·e 
supplente, reeeioso de pordu· ambas. D'ora .em cargos publieos .e as condecorações A •:mercô ·6 
diante, porém, os 56 yot.os que tizerem o depu- inv(ISllo dos .legisladuri:S.. · · 
tad·' !arilo .tambem o supptente, nos termos do O nobre ~putado -pela pMvineit. do . lüo de 
1 7° do projeeto I eis aqu1 c"mo o project.• p•·esta Janeiro soceorreu·se li autoridade de. G•tizvt, que 
favor A opimiio que estiver · fóra do poder (A.poi- aliás lhe é infensa, para. jw;tifical' a. divisAo· .to 
ados e reçla:maçõe.~) . Eis-aqui n q11e se T~duz o paiz em círculos. G11izot é sectario -da elei·çê.o 
louTor do ?l'Ojeeto pelo lado de acabar eom llS directu, <tUe nós não temo$, e a approvftçiio que 
eamaras unanlmes: }>l·esta ás pequenus cireumscr~ões · eleltorues 

~'all.ando das incompatibilidades do projecto, pre11de-se áquella fórms de eleiçao, nqiea em que 
disse ·.(1 nobre deputado que elln6 Mo de t-.xtirvar elle ucl!a \'erJ&de e sillcel'idade. ·Depois o que se 
o predomínio do f'lnccionllllsmo nns ct1m.a.ras, diz da França e Inglaterra não se applica ao 
que é tão fatal fi. iudependencia do legislador. nosso paiz. 

Mas ante~ de t11.io responderei ao honrado de- Ln, estradas apel'feiçoadissimas, e meios expe-
putaào . que as nominaes incompatibilidades do dito$ de s •: conm1unicarem as idéas, fazem cum 
p:rojecto .não eston·ão a entrada ·dos funccionarios que o;llas circulem co-no que electricamente por 
que quer reprimir, nns cnmaras logislativas. todo o paiz, de sorte que a opinião publica ·não 
Observar-lhe-hei, depois, que pau tornar iode- é u1na burla, é a opinião do paiz inteiro, que 
p<-ndente o legislador, niio basta atacar o funcci- tudo . d~vassa, e nii.o ha ·rner ito e capaeidadt!' .. su-
onali•lmo aetunl, é tambem, e muito principalmente p~ri.•r que. se não pos~a fazer reconhecer e apreeilll' 
indisJiensavel qu" se desviem os a~pirantes ao g~ralmente. Aqui a~ cousas ndo correm assim. 
funccl ,nalismo, que, em regra geral, são mais Exceptua.ndo tssa fita. do li~ral, e · alg11ns pontos 
hn:niildes ,. dependentes do qun aquel!es que já :lo Interior, .o r e:~ to do paiz carece de illustraç.ão; 
possuem uma certa posição. Pergunto en · :~. ca- niio tem meios fa.:eis de ·transporte e communi-· 
mara :-Quem se mostrar.l. mais doeil aos acenos cação, e, pois, o l:llgimen eleitoral que Guizot 
do govc10o, um jniz de .iirdto que ha temp.•s aconseiiJa á França. não se segue que possa acon" 
~ozn· llú ~cu emprego e tem. na sociedade nma selhtll'-se ao Brazil. 
:posiçiio S~flllta e independente, ou um aspira:~tll Oirculos isolados por esses sertões, como a 
a. vara de Juiz d e direito? Sem duviua que o projecto estabelece,- que r esultado daril:o?_ . Que 
segundo. {Muitos apoiados e •·eclamaçi:ies,) C<>nlleeimento haveri ·nesses lugares remotos dos 

-0 Sa . . ÍfAG..U.HÃES CASTRo : -E"· quem tem o interesses geraes da nação? · Não crei9 qu·e aS 
:\eu caracter independente. (Apoiados e •tr7o apoia- intl.lleneias locaes, que viio rornar-se mais eatbe-
tlos.) gnricas e preponderantes, tenhào toda a ~ptidiio 

o SR. ZA.CIUUTA.S; _ Se 0 caracter basta, então preci;;a pa•·a âeliberar·sob:re os grandes interesses 
confessais a desnecessidade do projecto. (Muitos do paiz. · 
apoi<uios.) Nas eleitões que (l'ora em dianU> se O Sn. PRESIDE.'ol'E oo CoxsELHO dá . um aparto: 
fizerem, se as incompatibilidades fossem effica- o SP. • .ZA.cHaiAS:-N() senado se disse~ " c1·eio 
zes, o que succed•:ria era · arrctlar-se da eoncur" que v. Ex. tamllem affu-mou, qu~ os influ~neias. 
rencln n urna o magistrado ; maR o caudidato á de localidade são t.io preslimosas com(.• as das 
magistratura teria a campo livre, e viria para a províncias, ~ que, J!láS por más antes 1111 locacs 
camara solicitar empn·g•J. Com esto o gnverno que as prov1nclae:~. . 
entender-sa-bia melhot do que com os que j á são 
magistrados. No eMo de urna repulsa e voto con- O Sa. PnESII>Z:-IT}: DO Oo:ss~no dê um aparte, 
trario do magistrado, não :póde o governo hosti- O Sn. ZACIIAIUA.S :-Continúa. V. Ex. a interrom-
lisal-o sem tornar conhccid'a do publico a causa per-me com seu apart~. o quo muito sinto, p~r-
da J?Crsegui~iio. enLretanto quo o aspirante x>óde que habituado, a t.et· p:ua com V. Ex. a maior 
ser tmpnnemente torLurado em suas aspi••.nções, deferencia, e a receber provas de eoosideraçiio, 
e repefiido meRmo no ultimo momento ><em es· não quererei jAmais t Qr · oecasião de repellir um 
trepilo, sem oft'en.a de dil·eitos P<Jrf.:>itamtntc aparte de V. ·E x.. como repelllria .o de um depu-
adquiridos. · ta.Jo meu collP.gu. . 
· Era, poi~. conveniente, smhor~s. que ·ao passo 0 Sn. PnEsu)"SNTS 00 CÔN~ELHO :-0 meu aparte. 

que se procurão fccl•&r as porta& do parlamt>nto 
a<>s funccionarios, tambem algumas medidas se ·i não merece OS$& severidade. · 
tomas$em. no senLido de trancar as port•ls das I O Sa. ZA.cHA.nUS :-Cumpre reeonhe~er . não · Só 
fuucçõe:> aos legisladores. Al;sim . não posso deixar as influencias· Iocaes, como as provinciaes, e ae-
de. render homenagem ao sentimento dos dvus c•·escentemQs-as nacionaes. As primeiras oorres· 
dignos membro.o d:u; comrnissõcs do senado que poudem ~ localidadeS, uaim como as segundas 
dcriio o seu parecer sobr<! o projecto, us Srs. Pi- â:~ . províncias, e as tereeiras á nação inteira.' 
menta .Bueno e vi~con<le de !:iapucany, 911ando,- Querer dar ás primeiras mais val<>r do quo na-
como correctivo lndlspensavel das med1das do turalmen~ têm, supplantandc:i as segundas, é um: 
projecto, npresentirlio a .seguinte emenda: "Os erro. O nobre · pre.•idetlte · d,o co•l~lho : o que ·é 
cidadãos que. fot·em tleitos deputAdos nitô po- senno uma inftuencia ·naciona.l; pelo seu elevado: 
derâõ, dura!lie a legislatu..a, aée:tar tltulos .ou talento e capneidado· .{)lU'& maneJar os altos ne~ 
condecorarões algnmas do ~vemo. • (MtAitos gocios do estado? Assim tambem consinta _que· 
apniados e não apoiados. Recln.m~Ç<tes ~ sus- nas províncias baJa iii:Ouencias que em relação' 
sun·o. ) ao~ negocios provmciaes occupem a posiçãO que 

Ora, esse conectivo nã<l passon ·no senado, nos grandes negocíos do paiz pertencem a 'indi-
uem é provavd que lhe prestasse $incr.m ndhesào vidull.lidades notneis. 
o s?verno, que ncn'i>oll de condemnar grande nu-. s~ a.s inftuenciaes loeae:~ 1lã.o melhol'eS que as 
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· provinciae;;, oomo se tem dito, então poder-:s~hia 
tambem affirmar que as inftueneias naeionBeS sio 
de todas ..s peíores, o qne é ins~tentavel, ,pois 
está .. em a . nature>:a das C<!U.S&:i que as tres or
d<>ns de ínftueneiàS a qu~ .me tenbo rer<lrido se 
maoitesl.em nas saas eomvetelltes espheras. já nas 
localidlides, já.. nas provlllcias, já no imperio, e 
tQda.q cllas rcciproeam.ente se apoienl fvrmando 
eomo· uma cadê8 e$b'eitament.e unida, eern damoe> 
do paiz, antes eom ovident.e proveito delle. 
. · O projecto em diseusslio quebra tlfll8 11~xo :. 
põe de um lado s ~6rte ou o CC!ntro do lmp~rlo, 
e ·do outro não A$ pr()vinciu, mu ot elrcttlos. 
A3 iriduendas da eórte, o~ nacion~oa. e.utender
se·h•io, não com lnllnencias provínelaos. •tUe o 
projeeto quer d~rrocar, ma.a dl.rectllment.e eom 
as influencias dos eirculos. (A.poiodM.) Quer-se 
·à eentra\isação na eõrte, naa províncias a nilu 
~nsentem. (Apóiados.) _ 

.A.te ag'>ra os · võtos de uma eleiçlo apuravao-M 
na~ camaras das c>~.pitaes ; era uma homenagem 
á.s capitaea das . provincias1 um éló que prendia 
de certo modo as loealidsQoS an centro das pro· 
vincias. ( Apoilutos. ) Hoje . com· c. projec:to que 
arremt!da adei france2a tlSSe .élo tem de que
brar-se: os distrietos eleitoraes e a cõrte se en
tenderáõ sem o intermedio da capital da prv· 
víncia. . · 
. O honr • .do deputado pela provinci!l do Rio de 
Janeiro pareceu querer indispõr os membro.< da 
commiasao a que ~rtenço com 11.11 iaftuancias 
locaes, dando a entender que ella~ Iorào no va· 
recer menosprezada~. 1'111 nno ha, senhorea, nem 
podia ser a inteuçilo da eommiesão. 

Ha, e yód~ haver em as localidades homttnll 
verdadeiramente dlstine&!'S e de um merlto ~tU• 
perior ; mu o que se atJlrma é quo om gero I 01 
.hom<Jns que adquirem nome só em eertola lu~A· 
res, principalmente no interior do pahi, llfJuollea 
que adquirem inllueocia vivendo ahl grnnola o11· 
paço do tempe>, tratando da lif'US bena a nottocln~, 
esses . tendo de vir ao padamento h4o de dleoutlr 
os interess~ da sua~ 1ocalidad~s, qu~ alo 011 que 
se achiio ao s;,n · alcanc~ • . e· eiliarõo ·11empre fim 
debate o; tamantluds • . (Risadas.) Esao.s nomon1, 
que a força · dos. eirc11los .fizer ·apparoee,.Am na 
:representação nacional, . como se haveràn quando 
tratar-se dos negncioe de uma ordem elevadA. a 
que .. talvez. nunca applicassem suus idéae? O que 
farião elles se vantllasse, . por ext>mplo, em sua 
presença, qual o proceder quE' caLe ao governo 
ter em relação aos negocies oom o Paraguay ? 
· ·Taes são, Sr. pr~s!Jente, ·aa l'azõés porque 

inclino-me a negar o meu voto ao projecto; 
proctldo na melhor· boa fé, e os funceiono.rios 
qae· nesta camara existem, e se pronuncil\o contn 
elle, áilo tambem levn~os a negar-lhe o seu voto 
pela. eonvic•;Ão de sua ine.mstimcional!dade e in· 
conveoíeneia (aP.oiad~s), e não por. cocslderaçiies 
pessoaes. ·Pela minha parte o que multo me im· 
pressiona é o má<> exem.l)IO, que ·com o projeeto 
se dá, de desp•·esar .as ;formulas e os preceitos 
da constituição. · 

· A ferid~ que o' projeeto abro á con.<tituição ê 
larga e- quando a mão do tempo n tiver cir.ntrl• 
zaao,' ainda assiw a m~ exemplo 8en\. depc.is 
illvooado para gol~s .ma~s profundo• : d•r-u·h!' 
então, como· j/i alguem d1~~ Jallando da constt
tuição: « Ella está t4o esburacada .. ~ uma · in
noilaçllo qualrjuer ~ apenas ~m. buraco de mais. » 

A.Sseg.urou-nosl e verdade, o nobrtt deputado 
a ·quem t:esponao, q.uo as i!"stituiç~ no!lar~hi· 
cas no pa1z: nada: Um. a rec:e1ar. Sou o prtme1ro, 
senhores, a reconhecer que essas !n8titu[ções.têçn 
solida base no coração e na · est1ma do6 braz•· 
lelros; mas cumpre reconhecer·. que têm ndver
Qrios. (Apoilutos e 11llo ·apoiados . Cru.zlfo-se 
t>aríos apilrle$. ) · · 

O SR. PR&siO":t'l'E. :-Attenção I 

. O SR • . ZACUAIUAS ··-o elemento democratico· é 
numeroso. no ~. e te1n por ve>:es abalado · a 
ordt-tn publica. .Elle. anim&d•l com o exemplo 
da demagogia dos . paize~ · circumviz.inho.s. e do 
velho mundo, póde ••inda ter asp•rações 1n!ensa~ 
á ord.;m de oonsas consagrada na unica mon.trchia 
da Amer'ica; (Apoiados.) 

E como, Sr. presidente, conter em ~ r~peito o 
element'l demooratico. nos seus movímt!ntos de 
libez-dade contra a . ordem? Observando & re.e~l
tando' ·a constituiçlto do imperi<) . 

E' por isso que, embora ás ve:~es não . pareça 
seguir-se um grave mal de cert&s ·disposições 
que penso apartarem-se dos pr•eo1itos da consti
tuição, vou sempre votando e<ontra cllas, menos 
pelo damno que possão immcc.liatament~ causar 
ao que pelo exemplo e '&resto que dei.x.ão. ·. 
. Assiin, rui desfavoravel ao ~nsamento de dar 
aos· bispos..nm· !õro ·priv.ilegiado em lei ordin&
ria.. Assim, não me pareceu jámais que .se pu
desse dar a.os juizes 11m privilegio de fõro em 
crimes individuaes sem vJola•· a constltuiçi\:o .. 

A.ssim, no.; debate; da · lei qu~ na legislatura. 
paiõsada adopto11·se Sltjeitando paizanos &<> . fOro 
mili~ar, · insctevi-me entre os a:dversaiios do pr<>· 
jeeto, ~ daria êontra elle o m ·u voto· se me 
tivesse sido possível assistir · á votação. 

E' s~mpre a mesma cllnviéQão do de:ver, que 
tem o l'epreseatante da . nação, de olppÕI'·Se a que 
a constít.uiçiio se altere sem necessidade e sem 
ser pelos meios nella estabelf>cidos; o motivo qu~; 
1110 f~ votar contra o projccto em discllSsi\o •. . 

Tenbo concluído. 
VozES:-Muito bem, muito bem. 
(0 oradtw é comprinumta.W por .seus a,..igot.) 
A discussão fica a.diad:t pela hora . 
J.ovanta·se o. se.;são. 

Sessão em. :Z9 de ,Agosto. 

PRBSU;!'..N~ Do SR. VISCONDE DE BA&:l'&."fOY 

sul~t.lo~Alizo.- Ea:pediente_. -Ordem.: do dia. -:- t;,. · 
compa !ibilidaàes e eler.ç?Jes. po•· C?.rcul'Js,. Disc~•·· 

· sos dàs S•·s. Ca,.,·ao, BandeiJ·a de MeUo e Taques. 

A' hora do ovstume ~-se ~chamada e ~hão-se 
pre.>entes os Srs. '\;lsconde de .Baependy, ·Paull\ 
Candido Macl.ia!lo, Cor rêa das Neves,. conego 
Leal Àraujo Jorge, Rndrigaes Silva, Roclia, 
Belf~rt Gomes Ribeil·o, Eduardo França, Carmo. 
Pinto de Campos, AugU:Sto Chaves, Seãra. Góes Si
qneia, Bretas, Angelo Ramo~; .Bandeira. de;.M:ell?, 
José Ascenso, barão de Marmm, Sara.1va, Ass1s 
Rocha, R beiro, Duh·a. Rocha, Cunha ! Taques, 

· Almeida e Albuquerque, FerreirH. de Agu1ar, Go.sta· 
Machado, Paec:R, A>:eredo Coutinho, N&buco, Dias . 
de Carvalho, Ribeiro de Andrsda, .TitAra,.;R~go 
Barros, Sobral, PaP-s Barrei,<!, Cansansão, l:>antos 
e A.lmeida, Parsnsguã, Mon.teiro de Barros, Paula 
Santos Mello· Franco, Ltu:r. CarloR, Barreto .Pe
droso, 'siqlleira Queit'o~, Br~~que, Souza · Leal, 
CasteUo Bt-aneo, ·eatdre e ·Fu~oo, Fausto, André 
Bll-'>k>s e Domingo3 Si!Ta. • · 
. ~mparecendo depois os S1-s. Henrique:; e.B~Iisa

rio, o l:ir. presideute declara ab€rtn a sessao. 
COmparecem depois os Srs. F. ~tavi?-DO, :Paul& 

Fonseca TraVI\SSOS, Luiz Soare~, Figueira de 
Mello, Sayão Lobato Jnnior, Feroand!!3 ·Vieira., 
Jaguaribe, barão de Maui, Sa .e Albuquerque, 
Ra.p()IIO da. Camara, Venancio L1sboa, &.rnardea 
de Gouvêa Salles, Zacharias, Vieira .de ~tt.os, . 
Candido BÓrges, P.edrorlr~, Ma,gal!lii.es Castro. Tei· 
xein de Macedo, .Nebtas,, ~ayao _.Lobato, .José 
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Matbias, Ferraz; Brandão, Mendes d6 Almeida, 
Livramento, Pacheco Jordão, . conego Silva, ·pa. 
<:'1:1~, Auguf!l:o ~e Oliveira, Barbosa. dA · Cl!_~lta. 
Horta, Arau)o Lima, Paninhos, · Perena· da :StlVll, 
Tbeophilo, Barbosa e Teixeino. ·de -SotiZa. 

Lê~se e approva-se a acta da sessão antecedente. 

i:Xl'EDXENTE 

Um requerimento de J.:~sé Maria Cardoso, pe_, 
dindo dispensa na lei para nuturalisar·se cida
dão brazileiro. -A' commíssãa da. conatitulçllo 
e poleres; · · 

Lêm·se e approv;io-se vuias redllllÇões •. 
o -st-: Al:a>.<>l<ln ~ Al.buquerquo (pcla 

ordem'· : '- Tendo-se retirado o nobre deputado 
pela pr•)vincia de Matto-Gr-ossil o Sr. Vir-iato, 
que pertenee l\. commissiiO de c.Jmmercb, indllii· 
tria é utes, requeiru a V . Ex., . Sr . prosident.e, 
que haja de nomear out!·o membro para e.•sa 
commiRSão, visto que tem de apresentar alguns 
t;l'abalhos á consider;•ção da casa. 

O Sa·. 'PIIESIDE:>t'E : - Xomeio o. Sr. F erreira 
de A:;;•liar. 

ORDEM 00 DIA 

I:<CO:WP,\Tlllil.ti>.\DE$ E ELJUÇÕES POR ClBt ULOS 

commette euo'l já mereee o desrespeito dos seus 
adversarios ? Parece. que não. [Apoiados.) 

Sr . . presidente, eu julso que tOdas · •• vexes 
que ' nós quiiermos avahar os · partidos' do. noSSO' 
paiz,, devemos consldet:lll' llempre as . sua& idéu 
capitaes e ~uiLS teudencias · geraes.' Estou certo 
que o honrado membro ni\r. ba de aehar ' no 
partido liberal essas tendencias que' elle p rocu
rou· indicar; põde, como disse aeltar erl'<le· nesse
ptutido, mas en'Os que não.· o podem de ·modo 
algum desconeeituar na opiBino publica. Se o 
hon •·ado membro quizer oUiar · para ·esses pwes 
que adoptão Ulll sy5terna de goveruo aualogo aq 
nosso (de proposito nãt~ direi identieo),- veri que 

. os pal'tidos nelles existentes ·têm tambem eom· 
mettido erros. _analogos, e nem por isso dei'llíió 
de ser respeitados. Se o honrado membro · olhar 
IJ&ra a Inglaterra, por exemplo, o que · veci f 
E•·ros dos partidos, revolt.os, e 11te insurreições 
da coroa, e ne!ll ·por isso ~ pA.rtidos ' e a coroa, 
alli tém recebido as qualificações que o bontado 
membro dá no partido liberal. 

Sr. presidente, hei de sempre j~<>ar qne o· 
P":rtido liberlll merece · respeitós ; hei de sempre 
J Ulgnr ~ue o futur<> ' lhe ' pertence, em razão das 
s úas ides~ ·capitaes, que a na da mais tendem: 
do <Jue a cercar a liberdade e " antoridade de' 
g•u·antias, _estabeleer P.ntre . e lias rel.ações · rc;gu
Inres ·(apotadof), e acabar cont as trre~at'laa,. 
des da,; eleiç&s que existem no nosso pai:t. · 

Continua a 2" discussão do··projecto n. ~ que (Apoiados.) Toda· a vez que isto n\io ·houver;· 
tr&ta desta materia, cóm o parecer da commisstlo hüo de se dar, ou desv1"s da liberdade · ()U' 
de constituição e as emendn ·anteriormente 'Vioiencia da autoridade. · 
apoiadas. O Sa. Rlll~;JJ<i> J:>E AND!UilA :-Apoiado~ · 

o Sr. cu.:-'t'ão:- Sr. presiuente, o estado O Sa.: CAIU!lo,- Sr. ·presid.ente : a historiw 
de minha saude me impuuha a obriga~ão do deste projecto. é conheciJa da ·casp; e ·do ptüz.in~ 
silencio .; porém círcumstanci.as que oceorrériio teiro , e por is:;o n ão a .commemQrare i ; referir-
na · discussi\o deste projecto me übrigiiD a. nno · , me-hei sómente .ao- anno ·de 18-tt!. Quando um: 
"Votar por eUe silencaosamen~e. laomem &mioenta · <to partido libd~al apresentou:. 

A ca~a ou,·io tudo quanto disderilo os honra- . as idce.~ .capitam~ d~ste projecto no senad.o; qual 
dos depuLados, tanto <lo Rio de Janeirc como de foi o · rdultado? Foi que niio aó ·os meus · allin•· 
Ser~ipe, clles arguirãn u . projecto não !'Ó de \los virii.o em tiLl projec:to idéas salvadoras,· como. 
ant1-eonstitncional, como mesmo de tendt-ncias t~&mbem homens eminentes- do partido então · em 
até repuhlicanas ; v irão nelle nada menos do oppo>Siçiio abraçárào ~ssas idéas. : 
que a r uim< da monar-chia. I E da parte. senho- Os n•eus alliados vicio na realisaçlio pratica a·a 
r es, do honrado deputado pelo. provtncia de Ser- semelhantes idéas a satisfação de uma· neeessl-
gipe. d.,_ que In me · prezo d e 5el" amigo, e que da de que se manifestava com -muita energia, ·· e· 
pareee . que . me eorresponde com a sua amisa.de, eu especialmente applaudi mai_s algo.ma cousa·_do· 
ni>~ O\IVaíno~ dizer que entre o governo e o par- q"e e;$11. sati.11façiio: .o -encuel como -pre!lllrsol': 
tido liberal, a que tenho a_ l10nra d11 _pertencer, de um facto · qote · rne ·parece· estar proltlmo a 
h avia um commercio de indignidades, Jín.via um Yerillcar·$1!. Observando-que ·a dversarios ··emioeo-
j ogo· de perlidiás , .em que_ não se ~bio. ainda . tes do -partido Jiberal .tinhiio abraçado· idéas.que 
quem seria o ·logrado I . . · · uasct!rão uo seio do ·mesmo · -partido,. ora naturaL 

Estou certo, :Sr · preSiden te, qUe !!:!ta prepo· . q ua Utn dOS .elfeitoS de tal facto f<>SSe .11, modifi· . 
s içM foi ·apreser.t3da pelo honrndo membro lava- caç~u profunda "tios partidoS" ·eutà1> , e1tstentos. · 
do 'p els ·força da impulsão t•esultante ·taJveo: ·desse e isto·, eu o .declaro, reputo um bem para · O· 
zelo 4lxee~sivo que t.Pm em respeito á constitu i- pai%. . · 
çill) do . hnperi~. Estou mesmo · persuadido. que · 0 _Stt. RioEmo· DE A:-tDMDA i~ApoillilO. . . 
~Se tivee·se · pen<ado um pouco mais fri nmente -não 
teri a aventurado uma propu~iC)ãO que importa · . O Sa. C.•R1lAo :-Não era ppssivel Sr. preSiJellte.-: 
um ins-ulto lanç11.do ~ollectivamente a um tiio grande . que depois .que _adve rsarios muito· notaveis,' que, 
partido-do nosso p a iz, e que tem direito ao re.~peito merecem consider~iio até dos sells proprios l"nl-
dQs ·seus Mvers9-rios. -íApoiados.) · · no igos politieos, abroçé.rão tae,s ideas; ~eixasseiQ 

0 ·SR. StQCEtRA. QuEIROZ ; _·Não tive essa P.llas de produzir. grandes efl'etws. 110 pruz. 
intenção. · O Sn. Ft<WEra~ DE MEI.r.o: - Estâ no · mesmo: 

O Sa. c .,nn.ii:o : -Se 0 honrado de putado não caso de· todas as opiniões, que aebiio -pr6 e contra;. ' 
teve esta inten ção, como creio, o Insulto esl.à nas - O Sa. ·CARRio !_:_Mas .ell estOu vendo opera~.· 
sua3 palavras, e el·a preciso que lhe re.q~~Qndesse. o etreito na população em geral, e não sômente . 

Sr. presidentf, eu pertenço pelas minli&S . opi- . nos homens politicos.; este .'effeito r~U!ta' . a. . pe!;'- ' 
niões politiciiS a esse partido que eJ:.iste"'no pa12, turbação mui·to . pr()pieia que es~ proJee~ ;teU'\. 
e que estou ~rto que· t:xistirá sempre. Nilo posso . produzido nu relaçoes ree~proCSll dos pa rtufps. . 
uegar que esse partido tem commettido erros ; Sr.· presidcr.tç; 'no caso de que es;;.e· proj~-
mas perguntarei - qual e o. pa1t ido delles iseoto f passe,- eu digo .que estaremos . em . :p4;1or pos•çã~-
(A poi<idos.) · · praticamente éUI r~lação a essa ~ri)uinaçilo ~: 

::ie __ o honra_do membro entende que o se:u partidos, ·do qué - jloje. Deelaro ~tuto tranc~~e!l~. 
par~do· está tsento de ·erros, · diga•o, e eu lh~ qntJ , pertencendo & um pta.rlodo que· u.aste. oo .. 
mostr arei o contrario • . !Apoiadcs.) . " paiz, tenho aqui alguns amigoS: ~ue ~ r.econbeço 

Mas acaso, Sr. p res;dente, porque um partido p~l~ convivencta anüga, · eque ·saommtopoucos; 
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mM, tratando dos adversarlo8 p!)lit.ic'os, · não sei· 
distingnil-os perfeitamente l1nje nesta ca.mnrn; · 
no. pau: a~nteee o m.;.smo. E aea.so ·este estaio 
sei-a mã.J? Eu o considero ti:la.ito util. Vej•> qun 
os _no:;sos· pu:tidos'íol'OO estabelecido:; em épocas 
lllUl~ eallllllitusa.'i do primeiro ·rei)la'lO , e que 
eonservã.-;io tradit;ões talvez ·um pouco barbaras ; : 
hoje S:B uma I!ledida tend~r a· mudar o modo de · 
sellth' · e 'de pensar dos 'partidos;· eu ; Sr. presi- · 

· dent.>, oomo membro do partido . líl,er • .t ; · vendo 
que isto ha de traierbe'nefi'cios reaen1o paiz, hei de 
applàl!dir semelhantes ·idéa.s que aprcsentão taes 
tendencias. · · .. • ' 

Oru; se nós. pensamoS desta maneira·,· sómcnte · 
porque o gabmete aetual . ·abra~;ou estas itteos, 
que. por sssiiJl di:~:cr ·nos pertencem, 11 a vemos de 
rejeital-as t · · 

Senhores, tanto ;, certo quo o pnriido liberal· 
deve· udopt.ar este p1·ojeeto, ·qne.··inte..rogai 4 po
pulação, a todos os· ·cidadli.os que ·Jino trntii.o de· 
politiea; c ellee v.os·dirii<>: " o _pal'tido liberal de\" o 
votar pelo· projecto. n E eu affirmo que mesmo 
o honrado deputado ·por Sergipe, honrado como 

.é, se fôr interrogado· a est~ resp'eito ha ·de dizer : 
,, G' pa1•tido liberal. deve dar o · seu voto no pro
jectv por honra sua. » (Apoiado$;) 

·u:~oA ·voz: -' l'eltu:J incompatibiliJLt!lcs_ sô.mcnte. 
o; Sn. ·C . ..n-:io :--DoJa esta explicação, Sr. pre

sidente;· vou entt'llr em matet·ia; Decluro á. co.-· 
mara que serei b1·ev •, em attcnção ao estado de 
minha saude. · -· 

. Disse o nobre deputa.do no> seu aparte ')Ue de
vemos votar-pelas 1ncompatibilidades, porem niio 
pelll idéa dos círculos: porq11e '? Os cil·culos são 
argtridos.c dtl 'llnti-eonstitncionaes: ainda hontem •> 
hont·ado· •·elator da commissão -insistia m\\:to so-.· 
bre .O· maior prejuizo que, quanto ao respeito Í'l 
con~.tituiçiio, pr~d•u:ião. os .círculos; do que as ín· 
compatib;Jidndel!l. Eu prestei'toda · atwnçi\o ao seu· 
dí;;cttrso, c~aminei·tudo.quanto· se tem dito sobre 
a . materia na sessão actual,.- e confesso que um 
só argumento.: não servio .parn -abalar-a, mínlts.·.
convic~.!io de que ·este p~ojecto. na. pn1·te rela
tiva 'a.os. circulo11, não só está em·· harmonia.-com 
·a constituição;· cilmo 'mesmo deve neces:~ario.mente 
·set· um. result9.dO de· suas· disposiç{)es~ · 

Sr. pre.sídimte, a; nobr(j. eornmissão traçando.~ 
seu ·parece~:, ~ pt"Ocura.n.:lo argumentos,· e const- · 
deran<fu.- jâ ·como' uma victoria ga11ha na parte 
em que e:tpóz os motivo~. porque rep1·ovava·. os 
ciretilos, 'acoberwu-se · ~om· uma· pbrase -da cor.· 
r;tituição. . . . · 

Diz. elln que ·a- .con'Stitnição·. falill· de eleitores · 
de província ; :c a esta tJhra.sl!j ·a que _ ella deu 
uma omni.po~eneia que· nio :existe nem no -sen
tido -V.114!'ar,: e . :ne~. -n~ · sentid;o · juti·lico, ligou 
um,1· for~ extraordmana·,- e . d1~se: «Este a~gu· 
mentd é .il'l-esp·l)udiv.el, ·os. eleitores di! provinda 
dev~m' .vOtar sempre . ~m ·todos os · deputados· da 
provincia.. .»' · · · • : · · 

. Senhóres, me parece que. lia um eqtúvoco na 
nobre :commissão. VE-jo quo· este parecer está as
signado.,j>or íres,eidadãos de cuma posi<;)ão res
peitav~l no paiz, respeitaveis m-osnto·. por seus 
conhedtilentos jiuidieos;. ma.s todavia~ convir.ção 
I}.UB. tenhO Dêl!'.e ponto;@· -noSSO d1re1to publiCO 
e tão firme · que . nem os argumentos, . nem me!!mo 
o. ptestig_!o· <:lo~. honnulos me1~b.· ros de. eommissão 
a jW<ledõ S>balar. . · ·. . .. · · · • 
···Ea. vou ·exinnin·aí.'-.a .:tuestão m'ais'aprofuridada

.rneote. A nobre commii!Sii<:~ · elltcnde11 ~ue a ex.· 
prés.são-eleitores· de l!l'l)vincia-quer dtzer, clei
tores .. que- têm· •,a; .aunbu.ição' de eleger_ em toda 
a pt'o'Vinciã.-·EO: · digo· q11Ei··nilo, :~ o d1go com 11 
con~títuição ! Di mikl. . 
·Em· ·primei'o htgar ·p~o;o.-atten~o· ao nobre mem

bró -da CI)!J'missà<l ·q'lle · se ~el~ ~pr~nte, elle. 
-veja qui~ o -al't. 90 da· eonstJtu1ço.o em ve1'dndc 
diz-eleitores de -pri>vincia·,"'-que .uo art. 72 a ç<)n-

To:M.o 4. 

s!itu_içiiO •. tratando' dos eon..elhos ge1-aes de pro
vmcla, d1z--oons6lhos glll"aes de pro,•ineia,-e que
n<l art. 1()1, t!-at.:lndo dc~s mesmos conselhos, 
ella usa ·de oatri\ pht·ase-c~nselhos proviuciaes. · 

·Destes tres a.~:tig.•s eu de<luzo que p·ela consti-· 
tuiyãQ as d~as_ phr~ses- el~itor de pt·ov~n~ia c 
ele1Wr provmetal"-sao perfe•tamente equtva!en
tes; a cOilStítuiçilo exprime n mesma 1déa por
uma. c por. 011tra. fórma. 

Pa1·a most:tar agolra, St·. ).?residente, que a ex~ 
pressiio-elcito~as de provine1a-não indica nquillv
que o·s nobres depu~dos ,têm procurado denJon~ 
stra1·, mas soment<: n posição que o eleitot· oc
cupn na· provlncia e o acto de eleger que .nella 
exerce, vou SCl'\'Ír-mc do que diz a mesma con
l!tituioi'io; tl-atando do poder )tidi.;ia•·io, diz ella ~ 
~ Haverá nas p~·ovincias do 1mperio as rela~ões 
que fõrem . nccessal·ius p!ll'tl commodiolnde . dus 
povos ; n é tro.tnndo do sup1·emo tribunAl de jus
ti<;a · C$tabDlece que conhecer.\ dos col1fiicto·s de
jurisdie<;ãu e comp~tenci.l das rel••~ões provinc:iaesr 
E' _cl!rto que 1\.$ eN.pres&ôo,;-re\nções l:'.l'oYinciaes. 
ou relações de prilvincias,-nllo indicao que uma. 
~elaçlio exe•·ce J urisdieçl'io em toda um:~. ~~·o,• in
eis, e sô nessa prllvincía, porqa~nto da dispo
sição ~onstitueional re:rultn g.ue uma provinda. 
põde ter mais de umfl relar,ao; ctmrorme o. ~xi
gh· 11 connnodiá11de dos· povos; e que Uflls rela
ção pôde .exere·~• jurisd•e~ào om mais de ·uma. 
provinda, conservando em ainbns as hypothcse& 
a dcnomiunç;:to de relação provincinl, Olt uc. pr;:.

-vincia. PorLilnto · é evidente 'que ·scmelhant<) lle
signaçiio niio expressa juridicamente que a jnris
dieção é exe1·cida a respeito da provincia toda,. 
mll.S que a jllrisdieçíi.o' é ~1C.ereida. 11n provin~is,. · 
sem 1·ef9reúehl a t;,talidade. d•) respecti 1'0 ·.tet·,·i- · 
torio. · 

'l'anto, Sr. presi,lente, a expressiio-,eleitorcs de· 
provinein-ni\o indica que esse.< eleitores deYerâiJ
votat• em todos. os deputados à a p•·o-.incia, ex.ei·
eet· o acto jurisdiccional do d<>llet em relação àc · 
p1·ovincin .todn, que o neto addtclonlll reconhece 
empro?gados provintia<-s: Aq_uell~s quo niio ·exe·rcém· 
jtuu;;dtc;;ão cn~ t:.da a provmeil\; o juiz municipal' 
po1· exemplo, exet·ce u sua ju.risdieçíio em uma· 
patte do tei-dtorio da província, mAs o neto ad-· 
dieiotlt\l c a l'espeetiva lei da· !uterprctaçilo· os
chamão empregados provinciaes~ · tendo elles ju
>~i3dieção ·sõmente · em · umn ·rrac'çiio _dn me$ma. 

A' 'vista desses ar~umentos, Sr. 'presidt>nte, pa
rece~me já esta1· lnuttl) d~bilitad:1 . essa omnipo-· 
tenc•a que· a nobre comm1ssi'io q tU;! dar as va-· . 
111\'l-as..;.eleitores d~ provincia... ," 

· O Sn. SIQUEIRA; QuEIROz :- v. E~. tem dado pro-· 
vns de seu elevado tc.lent.o. 

·O Ss. CAnnÃo: '-Pareec-mc que· se o nobre d~-' 
puado .. em sua.··()(\~ -rofleetir 'eon1· :: cahna e dos- · 
apaixonado, a~~IIT do seu zelo pela constitui~_ào
do imperio, lla de chegar ao mesmo resultado a. 
que eu ·ehegueL · · . . . 

Agora, Sr. presidente, indicarei outro argumento 
derivado dn constituição, ];)elo quaL se vê que ~lla. 
não· estabel~ee o necessidade ·de du· e. cada e!e1t~l" 
a fe.eulda.de· de· elege~ todos·. os ileputados dll_ pN-· 
\'incia, o o d~ exercer o acto de eleger em rcla~ilo· 
é. provineia inteira. , . 

A constituiçãa do imperio marcoa a relação f!U
merica entre deputados e· senadores po.r pcovnt
eias. · MM qua~ldO. tratou da eleiç_ãQ .esp~cia1mente •. 
n!'<> emprej;ou: a· expre_s~o-pro-vmcta,-mn~ o~tra . 
dlversa:....(i.l~tt·leto cle1tora!.-- .\ palavra d1stuctJ 
niio eic:iste. definida na constituição; - Por. eU a . se: 
deslgna' 'na 'niesml"' constituição o circulo da J1l-. 
risdi~o dosju:izes de pa~, .diiS carnaras e ·Afis 
t•ela.;õ~s'. 'Nas dullS primeiras. hypothescs ·o ~ts-·. 
tricto ·é 'uma• frnco;:i4> dil provine1a; tm_ ~rec1r~ · 
pôde ·coml?t'llheJid<)l' mais de uma p~oYmc1a,; ,·e 
só pot· .acetdente póde . eoinei..I!r, identificar-se com , 
a provinda. · Vi~to que o ele1tor deve eleger \atn-· 

35 
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bem ~pres~niaotes da. província. é concludente politico de representar a nação, pôde ser eleito 
([UC ·o il!~tl'lcto eleitoral não pMe oompreheuder repre;;eutante. 
-mais do que o ~nitorio dn pt·ovineia on<.le exerce A legislatur>l ordinaria poderá alterar, por exem· 
-o · neto de eleger, mas póde e•lmprebender toda plo, a eondiçilo da· cren~ _.:eligiosa, . pôde sub~ti-
JJ. ~rovineia, e tambem somo;-.; te uma fra~zio della, titujl..a · ~r outra erenea 'tue n~o a indicada n" 
-com·~ estabelece o project<>. eon.,titu•ç!lo? Póde augmenta! a idadE! mar~ndo. 

Nl'i:o podemi)S f.rE~sumir '}lte O l~gislado:· eon· por .exemplo, que O inJh·iduo. SÓ I)OSS.'\ s~.r .eleito 
stituinte empresasse a expr~ssiio districto, de aeputado . depois dos 00. ~nnD1? Póde exigir qne 
.acce!)\ão tão ampla, pal'a Jesignat· a província, o tndividuo resida. em um. lugu da1h? Certa· 
<le !lCcepç!io limitada e ded11ida: antas devemos mente .que não; por1ue · isso alLeraria. o direito 
concluir que \Ulillldo. dll express!Ml dtstrict<> elei· po\itieo definido na ~nstituiçiio ; pJ,"odllZlrln rnu.-
.tora.t· entendeu tll.!sig<Ul~ um circ"lo niio dítlniJo, dan~a ou .udtliçlio, que se não J>9dem op.,rat s em 
quo tl<idí :\ coincidir com a ]>rO\'incia, mas quo ser pelos m~ios uuu·eados parn " o·efvnna.·_con. 
-nlto e neeessn.riamenle a prt,vincin, e podhl tam· stirucional; .o direito politica. d·> individuo set•ia 
b ent ser menor do '}lle clla. altero.do. . . . 

.E . 11 nll:o ser a;;sim, é pr.~cis" suppóa·-se que o As instrueções de 21) . ue Março de 18H, quo 
leoglsla•.lor consti,uinte _tiul1a tiio pouc•> conlaeci- for;\a fei~.; pel'l mesmo legis\ado1· . eonstltuihte, 
•11ento Ja lingua qu11 usott de uma expres~i\o tão e nn mesma OCCitsião em que fóra. feita A COR· 
~ntpla, q uo eommctteu um verdadeiro e1'l'O em· stitui<;iio, e publicadas um dia. depoi~ - desta, esta. 
prEgando o . termo districtv para exprimir p1·,. beler.~l·iio por acto authentico a intelligenclll da 
'"ineia, eonsiderando·DS identicos. mesmn ácerca dos direitos .politicos d" cidadi'ío. 

"E\1 nito acredito que os legi>•lador~ qM eon· Da.-; dispoait;õe" deUu resulta que . uma quali-
-fE«ionári\o a constituição commettessl!m S•mcc- 1 dade aJdicionad&. ao cidndão, que pos:Sa modi!l.· 
U1nnte erro, não: cn faço mais justic;n a esses ! car pl'ofundamenle a sua exístencia, pôde !un· 
t:alentfls t i\o conhecidos ainda fôr .L dv paiz, alguns damenlar a limit~ção do direito J;!Oiitico e1uquilnto 
dos quaes são verdadeiras glorias liUerat·ias. (Apoia· o eioladào ~ achar na condiçno que assi.m · o 
<.lo.q Sendo assim, Sr. presidente, niio õ obriga- modifica, porqud não se acha no e~tado prinli· 
~ão nossa considerar com tola n nttençiio as ti'\'O em qtti! ·a constituição ·o OORõiderou. · 
~xpressões que elles emp.·e~tárão, e n.'io dnr-lhes Foi por este ·motivo .que -o mesmo legisladvr 
um s<::ntitlo . em qua elles nuo podiiio têl-a.s etn· constituint.: nessas in$trucções declArou · autnen-
pre~iodo? tieamente qne ent•·e pai e filho, e entre·- outros 

E' eer:o, Sr. presidente, que a legislatura or· pao·eoltns proximos, ·ell:istião relações que modi· 
i:liu~tria é que está encarr~gada. de marcat· o dis· ftca\">lo o direito puliticu dell~ consi<J~rados como 
tl'icto el~it<ral, porque a const1t.uiç<\o não o marcou, ci.Jatln_os, e ord~1_1ou .ll i~po~sibilida.~e. do. · tnms-
e · Mm era. mesmo possivel mat·cal-o. V icrilo ns fet·encta do manaato · poltttco ·do· -paL ao fi.lbo:, n 
instruttões de 213 de Março de 18U, e marcáriio o nv~smo entre outros -p.ttt•entes. A legiti-midade 
os districtos eleitome~. identicos com as pro· ·de tal disposi~-ito jãmais se contestou, e ~lia eata· 

. ·vinciu, como podi.!o tomar outra base menor bcloco umn iuterprctaçõ..o o.utbentica .. E' ·dout1ina 
·!ttle a provincin.· corrente entre os mestre~ da muteri.a. que ·o ·a<ltOI" 

A' vista disso, Sr. presidente, mo parece in· dtl l ~i é. o mais proprio p11ra' intet·pretal-a ; 11 
-()Uestlonavel 'que os d1strietos· eleilornes, ou por existindo> tal interpret~ão, quer por actu directc, 
·O\ltt·a, como estabelece o projecto, os cin:ulos, quer i11directo ao executor não çompete o uiroit.o · 
ni\o se .O!Jpoem R. eon~lituiçlio . do itnperio, e eu de ex&.me : · é justamente o · caso em . q1ur nos 
~enho A. convict;ão.profunda <lUC votll.n,Jo por 4!sse achamos. . . · · · : · · 
projcct.J não vou .com o meu vot11 ferit a con· A· lei de 18 de Setembro de 18~. que creou 
.slituição do impcrio. (ApoiadOs.) o supreDtv tribunal de justiça,· ~ujeitou·se a essa 

Sr. pre$idcnte, dh·eí t.ambem algu111n cousa S?bl'll Interpretação : della se vli . qu~ urn- :membro do 
a Olttn\ idéa cow.;ignada no projecto, istu é, sobre supremo tribunal de justic:l · não ·.~e -exercer 
·n; incompatibilidades. As discusSões ·do senado qualquer outro emprego :alél!l- · do · dtl .legidlador ; 
~ ([Ue os b onra<los mcml:ros que impugnão o.prv· nit<:t .póde .ser . minU.tro cl" estado on pre.;ldento 
j cetQ lizerão •·cmiss!io parece que rne dis~n,;ão de provincta. . . · 
-<:htrnr nessa discussiio, mas wjo·me. na nece;;· f· E -verdf\de, sr.-. preshlen~ •.. que os ··honL-ados 
;Sidad~ de d iter alguma causa nesta })?ot'te. . 1 membros que hnpugnno o projeclo dizem qae .esta 

Os honrados membros entendem· que 11 consti· lei e n de 19 de· Ag()sto ·de ·.clô46 .. são abusos . 
.tuir;in rl~tini<> bem o qne são 'di'reitos políticos, j Aias· 8omo é po~si~el qWJ uma propo-siçi\o delta 
e d~finindo·t>S ninguem tem o i.lireito <Je fazer 

1 
ori.lc1n e de ãl.caoce .tão extr"otdínario, -1111ia .da 

-a_ ulonol' .re.llexão .sobre esse direito. St· .. presi· boca dos honrados .membros,: q~e - s.:·-·intitul4o 
dente devo· dizer francamente como entendo. a eminen~ ·e exclu5iYamento -· ordeiros·1' · 
-constituiÇiio do 'imperio, () e:c:p~1· com clareza a.~ Nil•l· meditiio ..que aemelhat•te ··proposição terule 
minhas idéns. . . . . . . . a. estabelecei' uu1a anlll'Cili&·. mvral~ no ·:paiz, o d~s-

Entend•> que a constituição · do impet·io nesta respeito ~~ a!ltoridade do poder· legislativ.o; po~· 
:,pnrtu n:io p1·ecisou da interpretação, s~t·i& mesmo qtt~ uma lei contm.-ia por .. abuso á :eonatitutçlo 
u1n neto ·prcjurlieiilt sA sP. •}Ui:ze~s•l hoje Cllarccr n&cl é lei? e que ~>~im ato\cilo tle 1r~mte ae c:on· 
~s~o : aeto li va·e de i ntellig••ncia co <no é a intet·· di~~ de . cxjoteneio e de permanencla da soele• 
_pr.3taçiio; digo, S1·. presi<.lente, C<)m o nosso di· dade brazileira ? , 
•·eito publico, · que essa qnest.:'io estil. resolvid~ · Essa lei .restringe llDL direito ·p.olitic:o; .cujas eon· · 

_p or lei ; ha uma interpretação jurídica contro. a dlçã!l2 niio estão d~tlnidas na eonamuic;áo. Mas, 
<IH>~-l lti<O póde a camarn pronunciar-se. note-se bom, a constitnição declara .q11e - todo (, 

Yémos, l:it'. president~, quaes são 011 diversos cidadl!.o põde .ser 1\tlmittido aoa ·cargos publicO&, 
.elemento~ que peht ::onstituição conslítuP.m o di· quer civis quet· mimare"~, sem o~tra . difl'erenç~t 
•J·eito político de poder representar a uaçlio1 que além dos talentos e vidudea. O:s: talentos · e .v.lr· 
-1-- o de que se trnta. _ tu•Jes nii:o têm - un1 caracteria$ico- . extel'ior · pekl . 

Ella exige no individuo o ·gozo_ de sua . ruilo, CJUal (l(JSSiio reconhoeer-se; e. por . .ia.'õO --ll lms-
-~ naturalidade, a idade, ll re•1lla, a oontliç'iio de latum o1·dina.riJJ. define . sa condições· (}ue ju1gf\ 
lUot·alidada· pelll .auseneia de pronuncia ou de caracterisarem os .talentos . c vil-tuJea .. Mas:nunca 
sentença eondemnatorin criminal : eliQ'e tasnbem, na eJ:ig.meia de habilitntões poder! d;;,crotar- que 
.alt?rn oisso, n . liherdadA originaria 11ao limitada factos qt1e são reconhecidos ,como prova de _ti· 
por votos religiosos solt!mnes, c n.,m por eajei- lentos" virtudes illlpossibilltem pac:a .a adiuissilo 

- ~ilo domestica, e tambem u crenta religiosa. O a um emprego. Nà9 é (l(l!ISiTel çotlsider.ar que 
-individuo que tiver taes eleownto;s tem o direito o IndiVIduo, só pelo fact...o .de. s~r .11omeado .mem· 
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bro do supremo tribunal de jllStiça, tenloa per
d!.do os tálenws e virtades que a eonsti\ut~l\Q 
erige- para ser 1ninist~ e pl'didente, e todavia 
elle não exercer estas fun~es. E porque? Por
que_ ~quido uma q~a!id•«!_e_,q~e o modifi:e~u 
indan~uRlsrHinte, ~- por .lBSO na o e:uste n~ con<llçao 
de simplicidade em que. a constituiçiio consi<.l~
ron aQ cJdadiio em rclaç•io &.os direitos politicos·; 
h<lllve ~lWI<l\iâO na ·sua personalidade. E' pol· 
iSllo -que a legislatura ordinaria· l;óde: dizer _ao 
cidadão. Vós que .!lii.o : estais mais na< condu;oes 
primitivas da eonstStnição, _uno . podeis exerce•· 
tal ~ireit(J politito ; ·e se .:> qui~e•··les exercer, 
colloeai- VO$ uas condições·· p\·imitivas em quê a 
c.:m~Lituiçâ•) VO& e••nsi_d.,r<?u. (Apoi'!àos.) 

Foi sob o lfllpelio desta intellig~ocia qur, a 
lei de 19 de Agosto .de 18!6 exclui<:~ ae>s solda
dos e policiaes l'agos de . ...-otnr em eleições ; e · 
l'ssa lei foi npprovada. sem impngna~iio_ do par
tido então !óra do :tJoder, alg-•ms de. CUJOS mem
bros c.mdemnão llOJe e~u;;a· -Jntelligencil\ .pôr in
constitucional, _e por isso condemntio tambem a 
lei. Quando dous pa1·tidos- numerosos do pa!z, 
em ho~tihdnde, reunem·se em cit·cumstancias 
or.iinaria.s pa1·a a adop~ão de umu nled!da, será 
possil,el :;uppór q_ue a approv~m, sem precede~: 
profunda medítaça_o ácerca. _de sua constitueionn· 
lídlld~? 

Ouvi ao nobre deputado. peln Rio de JAneiro, 
tratando .-testa. exclnsíj.o do soldndo, tetililr Clt
plical-a por Ull!ll. ana.logia P.~tt·e o soldado a9ua'·· 
~eladu o <> 1·ebg•oM _que v1ve ·em commumdnde 
clau5tral. Mas dev•) .eonfesmr .que u grnnde,_ Ln
lento do nobre deputado o fez reno-ir contra C$Sa 
intcllig<Jucio. result!\nte de uma (lni\\ogia perigo;;n, 
c elle n1esmo a rejeítuu. dignamente. l'or·êrn o ll•)· 
lm'> ·.leputado dc:xou a ·questiio no nr, e o SP.U 
talento no ponto de vista · exclusivo em que SI) 

colloeou não lhe forneceu uma explicação l'Bcio
nal e philosophlca da lei, e deixou pairar sobre 
a legislatura de enHo, sobre nó$ os liberaP.s que 
tivemo.< n iniciativa d~ssa nledida, sobt•e homen~ 
emiu entes · f'eus ailil!.dl'>s ·que vot{mio em favor 
da medida, a tremenda accusa.çlio de violadores 
da c·oustitui~o, e serião nu criminosos, on igno
rantes. Mas nenhuma desta.$ suhições é admis 
sivel. A. legislatura cor•hecia a constituiÇão e as 
maxirnas do nos~o direito publico !\cerca da qnes
t:'to, e as l'e>$peitou ne!isa medidll. 

A' vista do que te[lho expO$W, é evidente que 
'l"uto milito conscienciosamente pelo projecto, por
que entendo que suns dísposir,:ões não vão de en-
contru i eonstituiçi'io. · ·' 

A outra- !$Ce ela impugnnÇiiu refere·!!~ A com·c
niencla do projecto. Na minha posição esc9pcio
nal nesta easa eu niio desej> entrar em urna 
discu1siio amplll- sobre· essa conveniencía, e dil'ci 
simplesmente que ~ubscrevo á mai•1rla das ra
zõea que fo.lriio apresou tadas a favor do proj eeto, 
quer no senad•) quer poL' alguns mem bNs deslR. 
.:asa; wdavia aeerC1!centa1·oi ainda algumns con
eideraçõoa. 

O nubr., <leputado pelo Rio de Janeiro, em 
aeu discurdo. üiBSd elllll tom prophetico que · o 
::Brazil uíio pod~ 11er ~vertult:lo por bn.ço napo· 
leoníco, e gu o IIJIJ?llludi .De88" oceasiiio p•>r en
tender que alie dJ.ZJ.a uma vel'll$d~. . 

Ser4 ~asivel,· · senhores, que hBja alguem no 
nosso pai%. que conceba l'tlse perigo de baveL' 
eni.J-e nós o despothtmo e<Jmo o nObl'e deputad.) 
o peraoni:llcou' · · . . . 

b;Q digo qtze não, porque "' despotismo aetual
mente está sujeito a e<ondiçõ,:,s muito onerosas, 
e.stâ .aujeito ás condições · da. grandeza e da glo
ria que: a ;eivilisação tem imposto aos despotas 
moderm>s. Toda:i as vezes que l!e não dão essa~ 1 
eonJiçõe• de grandeza e glom, o despotismo ti 1 imp<.oBI!ivel, e à <JSSIUJ ecndições se oppõe tudo ; 
no nosso paíz, até a propria gC()gt-nphi!l. Não I 

de\·e pois ad miLtí r-se nem ao 1nenos tal con
cepçnQ, 

Paliando porêm ainda sobre n mnteria, disse
um. nobr~ ácputnJo que o govei"!10 ê que era o
co>·ruptor das elei~ões, e que ddlc e que viuhl$ 
todo o mal. Ouvi tl\mbem que todo o mal viub& 
da ingerencia do governo nas eleições; u toJos 
os li onratlos m em hro~ <l1lC hnpngniio o project~ 
confirmarão es~a lli'OJ?,OSiçãó que tinba sido Qvan
çada. M:as persistiráo ainda <•S R•1b1·es deputado-;. 
nessa IICcu'laçiio: estarào elle3 co11vencido; à'3' 
que Cllm off~ito o governo ê que corrompe e vio
lenta a~ eld~ões? O seu sileneh me auw•·i~;a ... 
suppõr que ellP.s dísso· est1•) conveucidos. Mns ·~
que governo se r.ofo1·h·áõ os no\lr~s depu.tados ?" 
A•• gabinete actual .ou a. todo>? :>e. se rerercll) 
ao· aetual; eu os acompanharei. 11a accusaçijo; se 
s~ l'é!er~m a tOd<Js os governos que temos tiúo 
desde o acto nddicional, eu aiala os acompa
nharei: os governos que temos tido dep1>is d.:> 
nctO-!Iddidonnl tem co"'mettido violerlcias e at
tentndos et>ntm a libet·dnde do '''-'W, nos lugare;; 
em que não podem venc~1· "eleiçiio pelos meios 
regulares uo systema; mas nggregando-me a est& 
acous~ç[o, é preeíso tambem que eu al.l;;oiva os. 
gm·c1·nos de todos os partidos, qr1~1· dos 1neus 
allindns, quer dos me11s adversarios, e a rnzã·o
qri'e tenho para a~shn pensar é muit.o aimples. 

Eu declaro, ~enhor~s, qu.~ n posiç;to do governo 
no nosso prtiz niio é p .. esentemento:J uma posi<iiio 
invcjavel (apoiados); fflllo -p~rante a cama.-n quo.
tem . estudo em 1'elt1çõcs continuas eom o go
verno e com mu•tos governos. e fall'l perant:o.
homen~ que têm estado no governo, e que tem 
sentido qnanto é deploravel essa posição. !Apoia.-
dqs.J • 

O SR. G~>rEs Rmr.:mo: -Mas todos quer€tn_ 
(Risadas ) _ 

O Sa. CA.nn:\o: -Querem Rquellcs que niio 
11 'nsão na~ g1·andes diffi.culdades e na t•esponsa
bilidade innnensa que lom1io sobre si ~eitando 
~ssa pôsição. Qual tem sid<> o gabinete que pôde 
ter UllHI con.::epçiio sua, f<>rmulat· 11m plano, e
t i atl\l" de real i sal-o-? Nenhum,· J;IGr<JUe todQS ~êm. 
siJ~ comprimidos, e não têm ttdo · liberdade de· 
1\t::Çl\0. . 

O SR. Go:u...:s Rlluaa:> : - Explíque·s~: 

O Sa. SA YÃO LoB.\TO:- A nc•·cclittw·se isso, Im
veria brnço napolconi~o, contta o que eu pru
testo. 

O Sn. c.~.anxo : - Niio é braço napoleonico, mas. 
é lJI'SCO de B1·iareu que comprime tod03 os go
vernos. (Sellsaçilo.) 

O Sa. Go)tE>' RIBElRQ' -Oh! Qaem é esse? 
(C••tuOo-se "m'ios apa1•les.) 

O Se. Paest Dt-:NTE. - Atten~1o I 
O Sn. CAunXo: -I'e~ aos nobres deputado~

<}Ue me pr~tem alguma attenção, para que· eu 
possa con~inuar. 

O Sn. Gol!EB Ruumto : - Presto-lhe tOda a. 
Atteuçl\o o desejo que se ·explique. 

O Sn. CA.nl!.to: - Senhores, eu r~eonheço ·que
!'Sta prop >siçilo pa1·eee ser um pouc., estranT1a,. 
que ella .,..11i ferir amores-proprios, porque nenlmm
homom ha de querer ser conaiderndo occupanào
uma posiçào de respo11sabilidade s•m plena li
llel"da3e, mns creio que ella é cxacta ; crei() 
mesmo q1:1e QS_ nobr~s· ministros que me OU'\'em 
hão de se m~oar com isto, mas estou cert.o· 
que elles na iot1mo df) suns nlmas hão de di:!!e•·:
-é v~rd.ade, a maioria da camnra s·empre com
prime a acção do goverM. 

O SR. AnmJo Ln.tA : - Thn liberal se m;prime· 
assim ! T<Jmo nota destll. pt·oposição. 
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O Sn. CAnnlo.: -Sim, senhor. um liberal se polltica .loeal oppõe, pr,undeado predominar .no 
~xprimc o.ssim. OI! .horu-ados membros. julgtio ter l paiz! · 
o privilegio de peneu·ar n o · me11 espir:tó, e de , 0 S F p · 1 eõuheeerem ns minhas opiniõe.i sem me ouvirem. ' n. F.nn•z :'- or eump o, a pro'rincia de 
-QI1çõn primeit'o sem me ín~rrom~rem. Parece I!' S. Paulo par<l · todas o.s · outra.a. 
~ue zílío SOmO$ muít.> proprios para o srstema o Sn. C.\RQÃO ::.... Bem; sir~a . este exemplo. Mas 
rel?rcsentativo, pois não pod~mos ver n ossas 1 nôs de S. P aulo, devo d i:r:êl-o eom algum orgu
<>pJniões contra1·iad:~s ! I lho, j~mai~ fizemos exigencias a gabinetes nossos 

o SR. Aru..uJo LBu .. : _ Niio é mett fim Inter- li alltados que os eomprimissorn. . 
~·ompéloll ; quaudo cu fallar pe~.o-lhe quo me d~ O Sn. F J::RIUZ : - NM digo o nobre deputado, 
~plu1e-s. 1 mo.s· ontms em algum tempo. . 

O Sn. O.uml:o:- Eu n ão g~sto de aptlrtes; r [C1-u:ac-se di(ft:f·entes ápa1~·.) 
eórtl'io de ordinário o fio do raciocínio . E depois, 'I o Sn. Pnti:Suu:: .. 'IT.E: :-A.ttençiiot 
senhore~, Jevemos entrá1· nas discussões .:om 
·calmo. " todos da\'em emitt.ir a sna opinião ! O Sn. Cuut:\o:-os· nobres deputados não mo 
-com frnnquezn, como cu fa ço; o publico julgn~u querem ou \'ir : tanto que me interrompem· com 
quem tem rn:tno. · i apnr~es de todos os lãd.os. · 

C•1mo ia dizendo, nenhulll gabinete até hoje 
1
1 o Sn. ARAt:J? Lilu. :-Assevero que tenho muito 

tem estado no pode•· com plena .liberdade, as gosto em · ounl·o. 
maiorias Ja cama\':1, organisnda; eom o silo, sem- i · 
pre tem eompl,'imidu a sut~- acçl'i<l. · I, O Sa. CA.nttn:\o : -Ent.ão ouça-me. Essas com· . 

• · · gações de deputa<;õe>~ nem sempre r"presentão · 
. O Sn. A n.\UJO LIY.\. :-E' pt·oparar o governo J: interesses pohttoos provlnciaes qua estejão em 
<lc ~apol'?iio. harmonia cGm os in~eresses seraes, e os depu

O S~t. OAnRA:o : -Eu não qn oro, nem posso . tAdoB elPJtos em uma chapa têm uma só origem, 
quere~ pref.!u-ar o goremo Je Napoleão, porque I rep1·~então um rnesmo interes.>e, e muitas vezes, 
sot1 libera i ·por · cs.;c inte1·esse pm-itmente local, comprimem · · I a acção elo gv\'erno. O Sa. Aa.W3v LIMA: - Os libe1·aes vão para . O 

8 
S · . · d - d - · 

:ahi. (Nao <rpoiados.) ,. R. AnUVA: - Atn a nao se eu ISSO. 

O 3n. CA.nnl:o, - Aquelles .que não quorem O S1!, CAnaXo :-Eu affirmo ao nobre doputado 
estabelecei· r egularidade nas . r elações do governo ! com igual autoridai.le que se tem dado~ . 
-coru a liberdade. s1io que prepa.rão o eamln1lo O Sn. SAn.un :- E;sa · u'nião t~rn sido s6mpre 
.para os de,sput.as. (Apoiados.: 1 em fa,·or do governo. ·. . 

ContinllSlrei. Não ha, Sr. prc~idente, n enbn>n : 0 Sn. CAnn:\o: -O go-:-er no ·em ·muitas occa-
l lomem que tenha estado ·em contaeto com um · d h 
:gabinete que niio reconheço que er:n muitos. casos si&s vc -se obri~;ado a trandgír, e a i ~·~sulta 
0 ~overJ\O n ão tem ac<;ão livre, mesmo em ma- uma desm?•-•lisação r~ciproca . Em tal situação é 
t e1·ia" de pura AdmínistrnQão. .· um~ necessidade para o governo pro·curar ca.ma

m -; u nanimes, praticando todos esses açtos. de 
O Sa. Ata.r,Jo LntA:-Não d izia i sso o S1·. Hol- \'iolen cia eleitoral q11e lhe argnem . os honrados 

tanda. mombros ; só por esse meio póde elle n :utrali.· 
Sn. Cu&Xo : - Eu sou 0 1·gão de · minhas Sol' nlgttns d~s resultados que podem provir da 

idéas e uo minhas convicções, e niio. das idéas e tal sitll8ç1io. . .. 
convie.;ões d•) SI'. Hollandn. Uma medida qual- Tenho idêns muito di!f.,rent<)s âcerca de no$sa 
quer, ou politiea ott· adminislr~>tiva 11 marcha Ol't;anisação política, ãcerca. do 11osso direito pu· 
~era! Jos gat:litteU!s t~nt necessidadt~ do benepln- ! bhco. Hontem 0\\Vimos ao nobre relator da com
ei to, de quem, senhores? Das maiorias, formadas .l .misslio m.:neionar uma luta pOt'numente entre n 
-em gerlll- dê deputoç.ões nttmeros:ts , de um:t só · poder e a liberdad~>, o .que. entendo .q ue so niio 
origem, e qlle· obst.ã.o á ma.reha do governo póde applic11r ao Brazil. -Conc~bo que em qual-
quando c~>ntr!lria seus interesses, oppo~odo-lhe quer cstad.1 da Ernopa, onde exista o · reginien 
·unoa forte n~$iste , 1 o;ia . representativo, se : dê · ossa luta. m as . ni'io no 

:Brazil. Alli a liberdade tem · sido. sempre uwa 
t 'liA voz : - Não é exacto. coneessiio do poder, que a tem feito em resul· 
O~;Tn.t ro:~ ·: - São os sustentaculos do go· tado de lutas tcrrivcis; ·e que muitas vezes a tom 

verno . t'e1·ogado. (Apoiados·.) · · · · · 

O Su. ÚAittt:to : -Tenho, !hmhor•l " , catado em O SR. ARAUJO Lni:A; -No :B:azil. já houve al· 
T~lnçiii!S com o ~tnbinetH meus nllindos : tenho gun1~ cousa de anlllogo. 
Nt\'ido a t•ot.nbiHdndes do gremio dos b onrndos O SR. OAR!l.\o :-Q11a ndo! 
meml.rtls qtiO impu;:nilo o pt·ojeeto, c todos cou
f•·&S•io os to f>leto. N1io 1>:\ um f:Rbi nele •1•1~ tc
nbn aido pcrCdtntncn~o iin-o em ~tu\ a.cçtlo. De
puta•:v~s nnntct·osM do ps·o,•ineias , et:n que se 
!ormllo intct·csscs ptt,·umento locaes i qne essas 

<leptltatõcs represenb1o,' sllo em gera um obsta· 
e nio à mttrcba r llgUlllr da admlnistr~o. (:Apcia-
.~ios .: m'lo apoiado.'f. } · · • 

Senhores, já n os esquecemos do pusado t Não 
n os r\!cOt·d~mos qne em algumas pl'O' ' Ínciás do 
impcrlo •c têm f11 run\do interesses· com cór po
lítica, e qu<> esses interesses . patoçiaes, apoiadt:>s 
-<!m tl\es deputações', se têm pretendido elevar a 
nma_ ordem extr_Mrdinaria, para generf!-Iisar·se e 
~omtnar o Braztl todo? Nifo ternos v1sto· essas 
conlisi>e> appareeerem até A r espeito de empre
gados que com pro ... eito p~blico p~tleri!io ser 
~>omeados pnrn certi\S p•·ovineln.s, e a os quaes o 
go\·erno r~nunel:\ em Yirtude de taes r csistenciM 
n nscidas da contmriedadc que um int~res:~e dé 

O l)ti. Au ... uJo Luu ;-No teU\po .da dissoluçiio 
ua con:~tituint~. . 

O Sa. CA.Rnio :-Qu.e J iffereliça ! :Ntl dissolução 
da constiLui nte n fonte .do po:ter j& era o povo; 
o monarcha t.inba .ruc~bido u m mandato do povo, 
senàu por -elle aeelnmsdo revolucionari,rmente . 
A m ooarebia act11al tem a mesma· origem,·todos 
os sens direitos lhe provêm do · !Jovo. : (A_poia
M~.) Essa origem. constltue . o pOder· i no Brazll 
em uma situl'~t\o do ,franqueza:·E •será·· jloss ivel 
qull ae>reditemos n$ p ossibilidade· dessa · luta 
~ntre . o p odet·. e . a. liber!lãd~·1 .. ··tudo ; oppõe:se· a 
1$90. . . . ... . ,.·. . . . .. · • .. . 
. Nos estados eul'llpêos,. tendo <1 poder .um& ori· 
gen) dift'ererit e, ·e PoSSÍVel ·.a ax.illteneia .de $ilpi• 
raçu~s pst·a l'eh""veras ooneessões· reitafl, ·e mesmo 
é possiT"el, é natural ' a. lut.s. 'Mas. "'\Ui não; o 
p'>der rec.>nhece .a Conte de sua existeocia. Ou 
tome-se o poder como o complexo de todos os 
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-pOOeres poliiieos, ou tome-se simplesmente n~IR. 
corõll, ns pNp~ift.~ eircumstaMios do paiz r epel
lem a pos!.ibilidade.de tal aspir•ção; ·tudo G')IISpira 
·para creu.r-sc a ·irnpolisibilidade só da concépção, 
e qlle j:\mai!i haveria. peng.ls de · ser l<:Y~da n 
·elleit?. · (Apowdo.s.J . · . · · ·· 

Vimos qan 1\o pdmeiro·yeinado a opinião 3us
peitosn a ttribuio tal tende.ileia . a D.· P~dro I; 
talvez hllu'<'esse· na apparencin. nlgumn raxiio piua 
'se1· ncreditada·1 mas fundamcntalmcntoi uão eitís
tia. O results<Jo <lessa luta, empenhadn <x>m im
prttdencil\ reciproca de ambas as parte~<, .foi o desas~ 
tre cujas "consequencias . fatnes rorão ne!ltr&li$8das 
·eom o auxil", ) do p rovidencia pela discriçlio get·nt 
·de to-los ns trazilt' iro·s. (ApoiadoS'. ) Assim entendr. 
que DO :Bmzil nnó á possivel ·temer-se ~0. luta 
·entre a liberd:11\e c n ·p()der, pela~ exceuivas 
asph·ações deste em ultmpnssar ·os limites.natll
raes de ·sua acçiic. Póde dar-~e. o tem·SEf ·dado 
excessos do jpvemo ·em .ca:so« excepcionaes, ·que 
propri!!_mente silo ·tyi'II:RRiiB. lndividuaes, mas s~o 
exeepçoes á rP.gra. que não formno 11m systerna. 

Entendo priis que os perigos nó Bra'!:il. para a 
liberdade ni\(j po·ie~ provir do ·l'jue ~;e chama o 
poder, por')ue· ê elle pel'feitamento fraco, e nem 
mesmo P.óde ~dquiri..- deD)asiada. !or~a nttenta n 
sua origem. · 
· O S!L AnAçJo LilfA.:-Então donde pro,·ém os 
males! 

O SR. CAttR.";:o :-Já disse." Tendes no paiz uma 
-antoridade Te)!Uiar: os gabinetes são livres no gover
Jlo do paiz? 0> factos demonstrlio o oontral·io; /1, 
aprcsentaçito Msle mesmo prójecto não é uma 
pro1•a concludente de que o g.wcmo· entende que 
<;)estado actual da.s CQU3as n ,0. é satisfactorio? 
(Apl>iad<ls.) · • · · , 

·' Acaso ·· os nol>res deputBdos não t econhecem b 
·nlcance immrm,;o · dest~ projectll? Não. digo Qlle 
o · projecto Vt\ fort<tlecer directamente a autori
dade, quo no; sua marcha .ordinaria· pôde niío 

· e.neóntrar gt•nndr:a obstaculos, pois qRe no Brn· 
~l,-·por novo e outms: circumstancias, niio temos 
tamtli~ p oderosas pelas ~uas riquezas, com·sru.n· 
des. cltentellas,· nenr tradições, nem grande Jllus· 

.·tra ção, donde possa provir grande resistencia 
ao governo: p<)Téoi no caso eicepcioual de q1ie 

.tratamos, digo ·qus a autoridade ·ê fraca e não 
'Póde ·ntil·aN•e ·a grandes invasõ~s que tendi\Q a 
aestrnir" · a iiberdode; ha de enCl)ntrar resisten
cias; rnas onde? No paiz todo.· O gov~rno;mesmo 
pela sua; ft•a•}ueza, vé-se forcado a· entreter re· 
laçõM · de certa ·genero com deputações colliga· 
d11.s, em virtude não de intert>sses geraos, mas 
especiaes. e ialvet ·. não nmito legltimos ; e isto 
reputo um gran-le mdl. 
· CJltoeado ·ne~ta necessidade, é arrast!ld•> a cm
pr .. gar todos us .csforÇos mes~o· eaeandatosos pnra 
Teneer a e ieiçiio a6,rn de ter eamuus unanime~·; 
pora ncutralls11r oa efteitos dos eolligaçocs. 

o Sa. SAii.\IVA :-Estai. rullando. co\no úm boni 
consen·ador. · · 

O SR. c.,nn:tll :-Estoa !aliando como andtomem 
que deseja .ver .J"CguLarisadaa as relaçõCls do pr:ider 
e da liberdAdu. (llfuftQs apoiados.) · . . 

O g.:>vcmo . pnis, 'pot• uma· necessidade·· de sua 
posiçao · cxeepçiot~al; · \'ê-se;- eomo diue, obrigado 
a empreg~r todos· os · esforços para consegut r uma 
camnra uilanime· q11e o-·apoie. ··Parece-me Sr. pre
sidente,· que . de;emtiS figurar-nos ' corno f11.llan·do 
em.familla : ~r ·o caso:em que podemOll i:lizàr~·Illia: 
cos intr•a f:nurc.s pec.;atu1· et e:z;tra. ~ · · · 

Os govorno.s de t•.dos ·os partidos. tóm-se ae'haio 
nesta necess1d a~e; & -todoa t~~ st!'~ arr.o.stados 
â ·. sua satisfaç•io .• 4. desmoral1sa~ao; dab1· resul
tante é · conhechla de todos. Digo que· este 'estado 
de eousas de 1nodo ·algum convêm, ·e qnc se lia 
alg11m perigo para asinstihti<;ôes provêm dessa 
posiç:io e:tcepc1onal. E todos temo ·nos visto obri-

g!ll!os a: absolver a~s governos d1daes violeneias 
que ~m por fonte uona n~$sido.de. O$ homen; 
qne a coróa chama pua sens cons~lhos, J)or jul
g_al-o5 aptos pa ra exec utar um systema de poH
-tica contonne .as circumstaneías, comprebéndem 
o dev~1- rl~ honra d•) sustentAr cBsa posiçao, pal"a 
conesponder á CNtlianca da coróa ·; ·mas a sua 
su~ten~ão GÕ é possi v e! com taes transacç()es, 
neon sempt·e legitimas. . · 

As iiléas capitaes do projecto, destn1indo a ori
gem commum das deputações das p rovi11cias, 
t~nde a lllterar profundamente este estado de 
l';ou;as, e nlter11r As relat;ôes do governo e das 
·<;amaras. E isso nãc> será. um bem? Reconhe~o 
qae ·a;wá preciso qu~ . até IJ'llde-se 11 ling~tagem 
até h oje usada nt<Ssas relações·: 1D11S estou con
vencido .que o g<J,•erno niio tet·â ueces~idade de 
muitas wzcs tornar-se inst r11menLo de um p::r· 
tido pQro. ~er conaervsr-se, ~~er.vi ndc:; a lnteres· 
ses que nilo ·podem considet·ar-l!e interesses · g~r!Ws 
do paiz. · 

Os· honrados membros que· impugnilo o project.o 
reconhecetn · que actualmunte· existem c ircumstan· 

·cias graves Jnt~rnas e e"ternas. ·Doncie pr9vêm 
tacs ci\'tumstllncio.S? Desde l&>:> ·tem · dominado 
uma política exclusivamente, sem o menor obsta
·cuto· do partido liberal. !óra de t 1das a s posições 
offici1es: . tem tido todos os meios de acçiio que 
urnn ·imRl!inaçdo ambiciosa pode,.ia desejar par;\ 
o.ctnar sobre o paiz: e oom t iio lltnplos J'e: 
cursos usados moi'o livremente ainda denun
ctiio·se tn.es eh·c~tmstancias gr-1ves, q 11~ com 
a acL•lal organisação terão de continuar, e novas 
cOLnplicações ainu.a apparecet·áõ. 
. Estou . con\·enCido que, CXJrcandO·Stl a liberdade 

de. g·at·antia!!l que o!T~reçào p ossíbilidotle d~ CltM· 
cicio amplo e pacifico, que cet·cnndo·se ta.mbcm 
a. aut.ori.Jade <l~ ganmtia.s, dando-so-lhc ·os meios 
de. effectuar o oem, sem enconh·&r ob~tae11los 
serios em interesses n:1o ge•·aes, nilo te1·emos a 
rcpro:lueÇno· de factos anc,rmaes. · Este projccto 
assignala. umtftcndeneia pa1-a obte•mos e.leiç9cs 
s inceras e rc'g11\ar<Js ; espero · cjue da sua e:o~:ecu· 
ção resulte que o dia .1! de Feve1~iró do 1St9 
ter:!. · fechado o derradeiro eyelo da impwtanela 
circumstancial de urn parti.lo. 

U)JA voz:- Deos o queira. 
OuTRA vo~ :-Érgo, o pa r·t.ido conservador dc~i· 

appar~cet•á.. · 
O Sn. C4nnlo :~ En vou eoneluir: não posso 

ab~lntamente conLinuar: e concluindo diror que 
as idrlo.s quo apr~sento ttcerca da · nos~ orgo.ni
sação p:~\itlen est·\o muit.<> elarns no nosso direito 
p·ubliéo: e lillo é pcuivel quo uma \'Cl: que um 
)lll)z . tem u'ma consti!U.ição origl n!ll como a O!ls~a, 
lhe pos~o ·aer appUeadas ma:umas d.cl . dtre~to 
publico e3tranbo. O honrado relator da COtnllll&• 
8:\o faltou, de. um parUtlo •·epul!lieano c:dsLente 
no. p~lr., que podia com esta .•J1edlda _avultar, e 
{azer de&llpparecer a monarclua.. Eu d1g0 ctuo 86 
lu~ no pait tal panido, o unlco meio dt.! llli· 
mental-o li fa.:er continuar o estAdo .actual dtt 
.cousu que o pt'Ojeeto tendo a alterar; e que a. 
t<ua existenein mesma, se é t"e&\, demonstra um 
vicio ~lle cumpr•l destruir •. 0,; I).Obl·ea . dc_pu,tAd~s 
da·. ·_pot.ti.ca. _dominante, que !Alm e!ltado na,post· 
ção ·a mai$ i~vejavcl üo Illun~~. sem obstaertlos 
para a ~·~1rlillo.yào da _sll& palit!ca, I).Jio pude~ 
ooril tantos metos.collocar o pa•z em uma .pos•-
ção ·que n~o inspire receios. . . · .. 
· .ó Sn. FJoC!:Il\·~ ·DE MELLO : -Isso é obra · de 
seeulos. 

o sa. O.o.RR.~o : -S~râ ob,·a. .de ' seculos :quando 
exFstem r e.>istencias; e . quaes os , eml)ara~s _q~e 
te\·e a política. aois honrn.dos membros .para nuo 
collocnt· o p3u na situaçiio em que de~et·h• estar, 
isento destes receio~! 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 1610112015 10:06 · Página 8 de 19 

SESSÃO E~l 29 ·DE A.GQSTO DE 185.') 

O Sn. An.4UJO Lnu,- Eu desejava que V. Ex. 
llle . ' di~JS$e o que foi que 1izcrão ~m :;eu 
tempo: · 
. O Sn. c~nRÃ•.; : - As posições . são mui dilteren· 

tes .. . O partido libet·a.l Jámais se acb()u na posi
.,;o\o em qu<l ~ tem achado o partido domi
ll>tnte ••• 

Ull SR. DDPCTADO: .:_Breve subir:\õ, e vorernos 
.o qcte !~zem. 

OoTao Sn. D&l'L"''Al)Q:- N:1o sub.iráõ; jà estão 
de cima. · · 

O Sn. ·C'"IU<ÃO · - Embo.ra eu ·cs~ja\ cooveneidú 
da t~uperioridade dRs idéas capitaes do meu par
t~do pat-a fazer a fdieiJade do pail:, ·comtuU.o nas 
eil'cumstancias preset1tes não desejo a sua n.scen
siio ao podet', JJ<ll' motivos que- é escusado cx
plienr. Qu:t.ndo eu niio tives.'e outr-,ts ~ para 
v,otar pcl•> pro>jecto, et'll sufficient~ a declaraçtto 
do nol)rP. preside10te d•> . conselho, elevnnuo-o ã 
questão ·de gabinet~, pat-a .ua•·-lhe o mau voto. 
Presentemente nl'io parece-me conveniente. u t·eti
l'lLda do gl\l>ínete, nem a tlis.solu..,Uo da eau•ara. 
Dissolvido o g&biuete por Ulllll vótaçiio_euntralia 
da maior1a qu~ impu~nasse · o prujecto, scritl 
P?Ssiv.,l l.'liCi•utnu entre us il_llpuguaLior_es indi
Yhluo~ · '{UO pudessem conshtutr um g>llnnete l' u~ 
$!Uh.r· que dirigisse coru ''autag~m os nego:.eios 
d•J paiz·? Ett vej,• o partido uooi honraJos mem~ 
bros em tal cstudu que .o impos:sibilita ue cc>n· 
tinua1· no poder. '· y;vas l'ec1amaçõ<~s.) 
·O Sa. Aruc~o.LI:.r"":- O nob•·e duputRdo não 

conhe;ie o nort.e. 
,O SR. c.,RllÃO! -Reconheço que Ln. múlto. ll

lllt>traçi\o no- nuJ•k; reconhec·:rei '!lle hnja mesmo · 
mais do que nn >~111. Mas será a illustt·nç1io a 
unica COlH.Iiçiio que habilita partl dirigir o.> ne· 
gocios do pniz, em cert.us circumstancius dadasJ 
~reio qne ui\:6. 

Sen!to:.res, eu v • .jo o partido d<, ~; nobres d epu
tao.l.;>s em uma anarchia moral, que o turna un 
proprío, comu · tal, para conünuat· no podet·. IRe· 
clamaç3e$.) . !lfas n eru )>OI' is:>o des.,jo por om a 
sua substituição. Nii.Q deSejo Lambem a diSS<Il ll· 
çi'io da camara aetual : as leis eleitcraes .:stáo 
P.m tal estado na <Jpiuião, e ainda maia sotl'reré.õ 
com a votaç.ãv do senado ... 

O Sa. PARANAGU.i.: - Entreta::to os mesmos 
meios são c.or,servados pelo senado. 
· (Out:em-se· n-.ai.s alguns aparte!. ) 

o SR. eAÍmin: - &!nllores, lia círcmnstancins 
na política que devEm despertar mutt<l Cl'iWl'io e 
discríçiio, que exigem _que se niío d~m . ouvidos 
e boatt>s que sn ptopaluo. Entendo que· o go\'&I'DO 
não teri .. eS$&s idéas de d:ssolver a camara, ainda · 

,~endo adoptado o pt·,>jecto, como acabo do OU'\'ir. 
Nem tudo n que ~~ propal1l deve con~iderar'se 
''erdade. Nilo tenho relações com o. govot·uo, 
.spenas existem no miuisterio dous me118 lllniQOa 
pessoaeR, mu j~tlgo-111e autorisado a inrv1·mar tllle 
o governo não tem tal idéa. 

O SR.-o AR.4!JJO Ln.r-': - Ab! Está ttut,>rlaodo a 
I nfortn&NlOI disso? 

O Sa. CABRlo : -Entcnda·me o nobre deputado; 
nllo supp<,nha qu~ est.Ou nuto1·is8!!u pelo ·go,~t'IIO 
para dar Laets illfOI'Euições: já dísee que com elle 
niio tenho reluções : •nn~ npreciando as eircum
stancías actuaes, o as e<mseqtJClleias que provl
rlllo de tal dissolução, estou autot·isudo a JUlgar 
.que o ministerio mio dará tal. passo, puis <l'le 
~tuas cousequem;ias serião pernicioSAs. 

Tenho <'Oncluido. 
O 8&·. Ba.n<J.clr·a. 40 :\lcll<.l :- Sr: pre

sidente, em uma qu~stilo tão impo!·tante com<l 
esta que se ventila, questão em quo se trata d~ 

saber se .tem~ ou. não a Otltnipoteneia padu.
mentnt·, .acredito que o g<~veJ:no de.llejarA o l!ium~ 
pho da eau;;a que pt·otege, m"s tambem ll.eredi~ 
~ue o govern ... de>'eja a mOt'alidada do triumpho. 
!Àimprehendo, senhon~lt, qur. possa h&ver no par;. 
lamento uma opposiçfio 'Y"t~ma!ica, ntas um 
míniste1·ialismo sy:stemat.ico uiio comprebend". 
. Uma opposiçâo. systematica · póde kr por dnt 

<lenocar um gabiiJete q11e ~ considera infcnso 
aos interesses vitaes do ~b: um mínisterlnllsmc 
systematico .niio p~de téí· po,_. objecto .um fim 
l\Qbre; eis porque, senhores, . me julgo> autori.
•e.do a separar-me, 5ÓIDe!lt~ ncstà qu<~sf.M de 
taniA impo>rtat>cia· para o paiz, do ~inisterÍ<) ~ 
quem tenho sempre prestai!~:~ o · aj:)OJO · .<lo meu 
voto, npoio !l'aco, ·porém sineero ·-e leaL · . 

Sinto q·ue . não pertença eu a. escola daquellés 
<Jlle distinl!uem o voto d!\ opiniii:), porque ser· 
me .. hia 1nu1 agradavel dor o meu vob a um go~ 
verno cujos me1nbrcis me merecem muita consl~ 
•lo-ração, .ll alg:111s dos quac.'l consagro uma ami
ZJ\de sincera. . · . . · · · · · 

Ma•, senh01·cs, de ·que '·ale o voto sem a opi
ni:io? E' o culto sem .& religião, ·õ a bypocrlsla, 
é a degradação moral do pensamento {apoiadll~}. 
e por is~o direi ao. ministeriu: accit-lli a minl1a 
•···hgiiio. embm·a \"os não pos;:a dllr n meu culto, 
ist•• é, o meu v,.to. Na. presen ça -desta transcen
d~nte questão, entendo que ae póde dizer,- cpmo 
em mornl, -antes a reUgiào sem o cnlto, do 
que o culto sem a religião. . . . . . 

Se:nhores, o uobre presidente do conse)ho f~z 
deste projeeto questão .de gn\)inete, e eu · dev(l 
·c.,nres<ar . á camnra que . istu adnl.it·ou-m~. . . 

'Trata-se de. uni~. questão cono>titllcional, e pois 
o g(!wrno não de~ia apresentar á .caniuro. esta. 
rdorina como uma questão de gabmc,Le; o go
v .• mo ,,ão .devia dh.-rcnos; . ~Ou nós, ou -vós, ,ou 
a e'>nstituição "• porque tanto ir:npc·rte. a sua de· 
clnração. (Apoiados.) De certo. ~e:Qilores, diante 
do l'acto !undnmeutal, niip é licito .. seolber enLrc 
o 11ós e o vós. A coristituiç<io n•'io pôde entrar 
em· parallelo com a existencio. do governo ou d~!> 
camRJ'O. temporaria. . . · . . 

Eu .comprehendo que esta quest.ão p11des"'e s~r 
cou~iderada de gabi ~e te .ante o poder moderadO!'; 
ahi podia o mi.ni$Lcrio dizer: " Ou nós ou a ca
mara; » mas aqui, nqlloi o•!de.l!_rest!lm~s . o. j llra,
ml}nto do psrdar 11 çanstituu;uo, aqUl onde se 
diz qu~ elll\ é violada pelo projeet.o que se dls~ 
cute, é ·de alguma >«~rt.e coagir a liberdade da 
discussiio chamar a q u estito para este terreno, 
P"l'!' o. tl)rreno. das convenieneio"'·. D ir-sc-ha c;om 
prcJnizo da força moral da •o\11<;1\0 quo m~1toa 
\'ot.os fur!tn devidos a çoueidcr .. çves . de mera 
conv~nienein, eoneidel'lltilea de 11ma ordem ~ubor
dinadi, e ea me~~m•J s e nl\o tivesse a firmeza 

· quo dA a eouaciPncia de uma opiuiiio formada, 
\e•·ia procurado aellegal'-me ao uobrt! prr.s ident.e 
do conselho, mcanto atú ~!'la J~reranc1a peasoal 
que lhe devo tel'iR 11ido arriUitado t ambem p or 
cs~a~ eonslderaçõe~. · 

Senhores, exl&te no nosso pniz .llm•l seita. o1l 
antea um sclsmn, que julga que a hberdade não 
púdl! vivlr seniio no mein da Agit.ru;lão e qne. a 
atoniA, o marasmo a que ás w1es o soeegl?_leva 
011 povos1 é o veneno mais f>ltal pat·a. a hber· 
da de. N vs ti!IIJOS goza do ·. da ha. · aunJe . a. ~la 
part~ do . mais com.pleto soceg?, telJ)~s. V1V1do 
qua.s1 eut uma espeete de torpor poht1co, e cu 
receio que a reforiDil que se projeeta v~ corres· 
~uder ás vistas dos sectarios de&$& selt.a, que 
JUI"RO que a liherdade mor~e quando a estagna-. 
o;lO politica reina n;, paiz. Isto de . c.u-to nãO es
tat·á , de maneira &l~~Urna, no p~mento daquelleS; 
rtne ·s~então a reforma . projechda. tod~s sem 
duvida ncreditilo que o · estsdo . social mrus eon~ 
Lrario á liberdade é o da agi.taÇ..'iu, e úquelle e~ 
que •• garantias sociaes correm r iaco uo_ m•:1o 
dos arrastamenws d!•Spaixões poliLicas. (AJIOiados.) 
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SESSÃO EM 2\l DE AGOSTO . DE 1855 
Senhores, O leghllador deve ser pl"at ico; todOl 

os·-us actol$ devem ter o euuho da experien
cia; as leis, ·embora progressivas, nllo d evem 
nnnca aeeõder SI cons .. UlOII · tneramente tbeoricos, 
de,·em pllrlir das nece,;sidàdes .reconhecidas . do 
pa.iz. dev<!m llbmente, em cousequen!)iiL ·•lll ex.pe· 
l"i1lncia, dictar o :que põde C!)nvir a o povo, davem 
aórnente dccr~tar os pt·ogressos e me!boram&lot•>s 
que o:estado.social PQSS&.ex.i.gir. 

Jsro posto, pennitta-se-nN que .antes de '!nlrar na 
questão da . coo:stitucionalidade do projecto eu 
pergante : Qttges são ·as. vantagens d~ .. reforma 
qua s• di11eute? . Quaes sõo> os malc~; do nosso 
systema< lllc:-itora\ q.uo· a experiencia t.em demon
strado, os m&les ·qae··O leg~lador sen!'ato, nãC) 
~peéulativo, o legtslador qne não quer JOgar-com 
os. grandes inter~'SS88 dos povos, d ..:ve ~ratflr de I 
remedi&r? &lrà o ·1lm do pT()jecto remediar a mfl 
organisaçno do poc:l<lr lRgisLatívo 1 Pensa-se p n1· · 

· ventnra. q~c~e c. .corpo legislativo,. e pi'Íncipalment" 
a· eaa-.Rra t.empor>\ria, niio · satisfnz . a sqa l'lltn 
missão, esqueeoH!e ella do int~l"cts:>c publieo? A 
~xpsriencja dos male~ que ella tem ea•tsado aeon
ll8[ha por vo~ntijra a aua·reformB m~'diante a . pro
jectada alteraçoo das lcis polltic,,s da eleiç~o? 

E:.:atilincmos: este pon~o. 
.Sr. · -pNsidente, a eamara ·temporal" ia no Brazil 

· tein ·sido . sempre animadR do melhor espirit<J; o 
espirito de ordem, 0 e~pirito· do · progresso .a lem 
~iaoio em tod&s as· .. épocas; pelo sctt espírito de . 
ortlem salv"u a monarchia . ttas ép·•cas tormen
t •sas da . miti, L·iuade ;. n<!sse · tempo critico; .niio 
J•ouve · perigo . nenhum pua esse .grande principio 
<ID nossa . eonstitoiç.iio.: -pelo seu es~irito• de pi'O
gresso a ··camnra tamporaria tem.dehberadotodo,; 
os mclho•·nmentos que as. eireumstaneiail do paiz 
permitt:m, m~lhoramentos .qu.e o povo sente e 
reconhece com .a~ral!ecimento ; a inda ha pouco a· 
lei das estradas de fe•·ro levantou um. padt·•io im
morudouro " esse espidto de .progresso que tem 
.:oempre · inspirado li camara dos deputado.~. · · 

-Tem .. ena semp'i-o cst.a<lo ·am harm•mia com o 
poder execu~lvo, tem· .satisfeito . a . esta - gran~e · 
condição ·do· ncnso pacto· ·-funJamental, .: 'hoJe 
princi~a~1~1en t.: o e<irpo l~gislativo grangt'l11 .o Íf! vor 
tla' optnlau .pubhea; hOJe vê-S!· que · ·OS aut1gos 
sarcssmo;;,: a:s . an~igas tn~·eetiva.~ . qus . lhe edo . 
dirigidas pela ·irnpren.sa <le$appa1·~cérão. ·, 

·E pois, senbcn'e.<se a camara t~mporaria., como 
é forÇosn confe!ISa:l-o, tem preencbtdo tia utn modo 
tà.l satisfaetoi'ÍO· para· o paíz a sua.alfa missão, 
como . é .que, por atto:nção . ~.ment.e· no espírito 
perigoso de . e.;pect~lações· poht1cas, a que nunta 
.;, .. legislador ddn- entreg&r-se, ·vaooos nós ~em 
ruito sutflcienle modtiieal:O, vamos nós estabelecer 
uDia · lei novu que . tenJe a atterar as· eondlções 
de· sia · existe nela, por um . modo tão radical, t>io · 
pro[llndo? Poderom05 uós eonar. d'ora em diante 
com 4lSSil harm<ln!a que tem.~iuadu sempre ontra 

· o- po. deT legiala~ivo e -o poder · ex~eutivo 7 E de 
tal fórma que o poder e;~~,ecutivo nlo tem us"do 
da sua. prerogatlv11o de nega1: . a aencç!to aos aeiOI 
do podbr. legislatlN, e rarQII vuea· tem reeonhc· 
eldo· a neee~sid~& da 4issolução' . :)o paa<ar i\ 
reforma; eon~inuar>l & existir eaae oataulo. de .bar· 
monta, da ;iutellig.lnci& · o>ntre oa doua podores 1 
D11vido m11it<1. !:'ara 9-.ue ,.,,moa. aa!l'eg~r em 
mares des~::>nhecidos? ~abeanoa nós que vent(),j 
reiniio . nesses marel!t . . · . .. . . 
. As~im. pois, emq uantu .. a experiencia. n iio soon· 

.selbar ·uma reforma · das leis vrganieas .du elei
ção, .el\ n~o vot!lrei. por t,al .reform8._ Examine· 
nioil p orém· Sd ella. e precisà:com rêlaÇaÇ> ao poder 
judichtrto; aftin de qu.e ·este· 'satislata. ml<il!. per
feitamente ás ll eces.;;1dades · ·· da · aclmi ms.truçao da 
justi,a. · · · · 

Scuhores, o profeclo estabell!cendo o principio 
das ineompa~ibilidadcs, tem por · fim excluil' do 

parla~Uen~o os jtlÍzes ·d e dir-eito; est&s são as 
suas vistas. 

·Mas ess.as viota$ seroo · sa tisreitas? · Nli l , por~ 
que não e denegado ao g·>V~rno o dire ito de 
despaeltar _para <>S lngar~s de juiz d'l direito no!S
dep!ltados, aos membros .desta casa : em .:onse~ 
qu<:ncii•, pois, o qlle hll de resultar? Nio tere· 
mos no · parlnmorito juizes· de ·direito :antigo& 
deS!)aCh.ados. 9:nte» das . el~i çõe '• mas teremos n ' 
parlamento JUizes de· dtretto modernos despacha
dos a ' posteriori, · isto é, depois dM ·eleições, 
depois 4o .terem assento nesta casa. E e>tn.s ·não 
t.ém de· se af>tslsr de: suas comarcas , noto t<lm· de 
dehc!'r · o · exercício de suas f11neçiles para· .,irem 
cootmuar a tomn.r parte no.i trabalhos legisl~ti
vos? P or certo; mas s.<nuo . ass:m, será aonul
!1\do o grand~ ·desiderc:tum, o gl."ttnde pro.posito 
da lei projectnd!l. · · ' 

Q Sn. JAoU:\IlillE , .....; Apoiado . . · 
O SR. BANI>EIB..t n.: Ml;.I.Lo: -Muitos dclS n ossos 

col\egas forAo despaellados juizes d e dheitn.depois 
úe terem nssontv nesta casa, outros vll·áõ· que 
igao.lmeut.c serão despachados. D~ S{'lmelhnntes 
ine~mpatibilídades o <!Ue 1'~$uita ·.é. uma .especie 
de privHugio . om. fa.vor daquelle; q tLe· forem .dea· 
pachados. depois de. pertencerem . L es~ casa; 
f!Stes sim . podom~.õ ab~ndo.uar ~s:. ·suas funcções, 
s.iudo jui:ze~ de direito, .. não .se r econhece. nisso 
mal nerihum, entretanto .qull · os actWl<!Sjuizes tle 
direito .não podem ser eandid:1t<ls . para nio ·Jei
xaren\ a.s suas fun~ões. 
N~tarc..i~ ~euh<ire..;, uma ""peciu·. d& falta . d e. re

ciproCiJade em sewdhantes incompat ibilidaJ.:s. 
o pól'o, pelo projeet '• não p óue nome. a r a . um jui1: 
de direito para d~:puta.do; m3s o guverno tó;te 
nomea.~ Q um deputado para juiz de .dir.,ito l 
IApoiaclos.) E$~ falta. de r ecipl·ocidade pôd~-.;e 
justífi.ca~·? Qual é o p•·incipio qu~ pódc Aconse
lhnr a$ta .ta.t · ott quaf.pt\lrogativu odiosa ·? .. 

O Sa: Go~o~es .RlDEIRó : - O ftm do ·projecto não 
é este, é · outro. · · · · : · 

•ó• SR. BAÍ{I>~llU DI> MELLO : :,_ s~o.bore..;, eu. nãO 
deixo de . reoonhecer. que nnlitu va ntajoso s eria 
que _os· magistrados. permanecessem em . s~us la
gllreil, a administ•·açlEo. da justiça ganhoiria rnuit~• 
com isto, som duvi(la; ma.; nói ni'io .p odemos 
colher. todas ·as V&l\tagens, assiu1 são as i:nsti • . 
tuições humanas ; o pod~r judieiario ganharía 
muit•) com isto, rna~ o podet· .legislativo po1:deria 
muitissimo çe · Sd. visse privado das lu:ter~, da 
instrucção, da pratica dos m&gistr ados. 

o S11. Go11Es IÚ~Emo: -o poder exeeutivo n:'io 
quer luze,; . -nem pratica. · 

O Ss: ·B.t.NI>IU'tlA 1>B. M~:;LLO;- S onho1·es, aere
dita-sa, dizeul alguns, que a · constituição quer,. 
diviSão otbsoluta · dos poderea poliUcoa, e o r~;; 
peito devido a est.e '(lrincipío i tuoõe a necessidad-e 
ile q11e os · lliiiiJi&h-ai!oo n:\o t on,t•\o aaaento. nest a 
casa;· l'ntendem q11e e IUBi lll qua aste ' grar.de 
pr<lceito conatl,llCf()nal 801'1\ an~lafeito. St•. presi· 
•lunt~, ha engano ned&a op!niilo, semelhaaL~ pre
<.:lllt.l no sentid.l) absoluto não pôde ter appliea· 
çr\o serailo As rapublico.s. E' sóllle.nte na Suhsa e 
no-i E&t.adoa-Uni.tus que os magJzstL-ados >Silo na. 
totúlidade ~xcluidos do parlamont.l. Em uma fóma. 
de governo monarohieo isto ·niio P.; poasivel, e por 
isso em nenhum estado monarchtcO '·obser\'illllOB 
uma tsl excl11são. . . . . 

Se acaso · não hQuve~se alguma oonfuslio! . não 
digo dos corpos· politioos, <!,as · fnncç(ies pçJ~t!_cas. 
pert8ncentes . aus . ,lifr~rentes· Jl(l_deres-. . potltJcO$. · 
p(\derir. · ·acantccor ·que uni poder se· torna~6'e .om
uiputellte sem· que os o11tro:i lhe pt~d0iJs \)m llJ?re: . 
senta r a duvida· rcsis~ncia, 'Isto · nas repa.l,>,lies$ 
é ·sem inconvenientes, porqu~ 11 omni~teDCUI. do 
povo ·é· :apparente, activa,· mte.r>et.n .. freqnen~ 
ve..:es; eons~quentl!mente sa.ncc1ona ' 011 rttnedê.l. 
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qualquer 11surp~ '!ne tenh:. havido, e iom I que provavehuenté trinn>phar.õõ, rne.>mo pelas 
sen1pre · forçtU e dh·eito paru. faze!· :); ul9.S na. qualidod<l$ negdiv2S das ~a" possuem os jui:tes. 
!óru\a mo_ narchica isto se não ver i fi ..:a; e mis!,er, ~: a exclusii•J pois da magistratura o quo.~ _se 
pa-ra qne se dé aquella resistencia, para .q~ se . quer; · 11ã0 ~ peb fama, Jlome. e bom coneetto 

. mantenha o equilibri~H11tre os difrct'en~ pode~ l delta que se pugna. (-tpoiild<M.) . 
l'es politicos sem co_lllmOçúo, sem s.ba.lo'da ~)l~dem, Pt•etenue-Sl', s,·. !)f~ident~. 11rredar a · magis· 
que alg1.1ma confusno. _lambem se, dê ~us ft\llC• traturil das lu.t11" eleitoraes, J>ret.ende-se qu<l o• : 
ç~es . dos_ p<>der~s poltttco~ .afim <le ~enllsar~lla .n. ma"'lstrado" se ·a.presenw.m. superiores a toda a · 
fi1Scrul$1lçno _reçJ p t'oca .de u _m para ·. <»m outr.! · llep0eDd,'ncia local, estranhQS a toda 11. i nspia•açilo 
~er, fiscalasaçnv que _p1·evllle o~ embates, e e de condescenlleneia indebita · pli.t-u. com o povo. 
Ndnmada ;p•la necessana tlat·mot;.•n enttl) . elles. ~ras este ftm p(l(}er~se-ba .ton:scgair ?. Senhores,. 

Em a.poto do 9110 11enb9 .-!o d1zer. penutl.l\ a lta necessidades a. que· cllm~re obedecer. O ·mn-
cnu~ara q.ue eu c•t.e a opw~:•o sem contestaçAo gislrado é ciJI\dão ·e não pOde deixar pelo seu 
mmto &Jnstada d.; .um ~s~npto1· sobre a maw- jltltriotio~mo .!e t<rma•·. parte mtü viva na .eaco-
a·!n., ~ Cbe~bu!iez cnl sum obt·a intitul~~-Gtuan~ lu). daquelles '}Ue tenhão de -representar o p~iz-; 
tu1s eonstslltct<-naes. . . . depois disto o magistt·ado pelo se11 proprio · in· 

Antes da ler 1\ ;_~espechva padSil~<!lll observa· .tere:;se (leSSOIIl e levado a sll·ena eltoitnral, ell~ 
rei <1ue a sepnrnçno absoluta nas fun~s -peo·- wm parented, tem 4mig.ls, não pó<lo dei:r.ar con- · 
tenc~ntes ao~ ddf<!r~ntcs. poder<!s tJve lu;:ar se<tMnl•!onent~ .Jo desejar que es:?-es p!lrentts : e · 
tambeno na F t·ança. republtca~a em. Ltll3, c com atnigo;o tenhüo· nnt assento de honra nesta CASA ; 
a.llusão a estt' prat1ca republlca:oa c que o nu.tçr ,c illlltil, ó vão p<>iS o proposiiA> de lot•n:tl-o in-
cs.t.Rdo faz as rdl<:..õ~s qtiC pns:>O a ler; dtz dift"eren w a · e,l.o;e· ~rande drama eleitora.! a .que- o 
ello ' · systema constitucional convida .o~ cidas;liios. A 

·« 'A oonvcnç.~o qne tinha a.lmittido nn oonst!· obsct'Vat.ito, a p ratica ato i e.stão para ·confnmar 
tuiçào de I~ a. t.livi~o a bsoluta. d,\~; fnncçõcs o que a.cnbo oo ex:pcn<ler, · · · 
não tiuha Jwsitado ilm C<Jnsngrm· no m~smo t.,mpo, N~m ~~;e dig.o, senho~s. que ~nt:1o .os. mng!!'· 
por ·um:" disposiç:io~ exprcss1, o d it•aito cltl insur- trnlos C•>ncorreriiõ de uma m:<neira mn1s cnlma.; 
reiçio. T snha conheéido que e~tc! direit.1 es·n a mns rdi~cti.ltt, que nã o p rejlldicart'i.õ o direito 
consequenci& directa c necess:tria <ltl Hll1tl or:;R• de -ttlgnem para· obter o ·re3ulta<lo tlleitol'lll ; net:e· 
nisaçiic:t quo podia condu~il- cedo ou larJe a ozn . dito <lU~ elles continuaráõ n pmccdet·· como ·llf.é 
nipotomcia de um do.s corp<>s constituídos.» .lioj.,., ISto) é, eom hom'll e digslidndc, isto é nní-

Vê-se pois,. s -.mh<>•·es, qna este esc1·iptbt' en- mndos pela natlu·ez:\· da luta, pd o · interesse que 
tende que nondo a. $epat'11<;:i:o Qbsolnta das !nnc- 'oHa -inspit·a, acs·edito qttc e!tes pt"oeederáõ como ' 
ÇÕOil dos pode,-es é eons .. g.·ada, corre-se o \'Í~o af~· hoje, por.ille t\iio rne é dailo aJmtitir quo 
lle q•t~ um poder ndquira n omnipctencía, e enr.il:o a.tó agom al~um tonh.a. sacrificado o di roito nlhoio : 
contra estsi omnipot<Jncia é mister consngrar o aQ proveit·l <!C sua canuidatllrll; p or C<•n<Segui-n• . 
direito de insurreiç<lo. . · · ttJ,' s~nhoa·es. elles hitQ ue âpresont;tr·sc dnqui ·por 

u,t Sa. DEPUT.~DO: -A_ poi~_Jo. dinnte c.>mu . ató ·.agora, Isto ê tomando usna 
pat'te activa neste grAnde :iclo ·que e:oc.eita o in· 

· O Sn. B.1NDEtR.~ DE MELLo:-'- Nno insis tamos t~resso nacional.... · · . 
pois, seúhores, na exelus:W .da. mngists·atnra do UYA vol:: - ·E · ntê ticãll mais desembamca~os. 
parlameni:.O julg:m:.lo qnc rénu~ditltll<>S um .mal; · · · · 
este mlll não existe; untes ao contt·arío e um O sa: B~NoE.JS-' »E. MELLo :- Vej,\m.oi. ngcira, . 
bem que ella tenho. llSsent.o nesta casn. .senhores, •tnat 6. o grande beneficio . qne reslll· -: 

Fót'll porém pat·a desejar que a mttgistratura, LA dll inlltitttiç•lo <los ·circ.ulos, Yejamo>J ·a grande . 
que em 0eral o funt!cionali~mo niio . tivessem .utilhlade desta providencia- Apresenta-se COlllU 
tantoa reJ•reientantes: no ·:orpo te:rislnti vo· como a . maior oon\•eniencia do;, eireulos .a . r epresenta.-:. 
or& ~e obsorvn; _ qm~era que 4 representação ção dos interesses1ocaes: mas. senbor:es, . jise. 
~eo~SR· classe "fosse m<us· on menos ·proporcivnnl tem mostrado q~e -~ ~·epresen~açãp .dos iu~~es~ . 
as outras clnss,. d~ sociedade, ·mns est.a pol'por- . s~s locaes per.tcnce pela consti"tuiçlto ã.-s . um~-
ç•\o c:\o depende sómente da. i<'gisla!:ito, depende rsu m.11nicipaes- e úS assemblé4s _provinciaes~ : 
prineit~almente do> estado da so<:iede.de; ella ne" Niio- jlOdemo:s . estabClecc.r O!! cireulos ·.com as : 
cessa na. mente h a de npp<trecer quando a illustra· víst:ls ··de -insérir .na ~ssemblé3 l"gislati ~ra aeme-
çiio.se u er :porigaal nas outras class,·s • . · lbanto r~p•·~-seulllção, .- nem · me;mo, -·senhores, .:é 

Temos r e!lectido .sollre os males- que o pro· is.<>o · coi.veniente; a imprensn· ··nl[o · tuueéiona 
jec.to s e propõ~ a reuíeJiar, vej!lmos agora os nessas localidades,: 11ellas é- nulla on-qwisi;nuUa • 
pro~ tendidos ~uelici<is que o •'eeomm.cnJ:io 1u1 n illustraçào, as communicnções ·:do ncM&O · pui~ · 
opiuitio dos que o s1].stÇn~i'io· cou1o uma .rerorma siio .moro::m! e diiücei's, não. se .oode por· eonse- · 
salutar, . . . gninte forma1· · nessas localidaáes uma: opinilto 

Quanto . às incotnpatibilí.da.des, apresenl.a· se ·que lhes seja- propria,. principalmente com .r<:Ja- ' 
cómo um gr;\nde bc nP.ficio . déste projccto o-põe · ~tio aos Interesses geraes, e se-alguma opmoAo 
a . milgistn\turn 11o sah•o ua im imtaçslo de que a so fôrma sobre ellea. ·no- estado de .· nosso. illus-
eleiçilo dos seus membros .~,Jara o pttrl:\mento é tração, fnllo em· geral, nil.o: pôde . deixar de ser 
o reslllt:l.do da inffucneia mdebita do emprego uma mt\ opinião, !ilha .le pequenns· paixões, .de · 
quo lllte1·cem. . ·· . l'<!Sentimento~, de rivalidades 1ocAes; Ora, sem•· 

. Not11rei ant :s <.I e tuuo, senhore:; que easa van. :Ih ante opinião niio póae ter eabirnento em uma 
tagem vai muito além do ~u fim; s~ o eon:~c- ussembléa a quem a eonstitlliçào · ineumbe. ·p!·o. 
gue,. é .sac1·it1cando. nma outrn va.nt11g~m. Vlllltn- mover o bem ge~·td du. naç/lo.. · • .. · 
gem de · gr.ande impor!Ancia, isto é, . a coadjnva- Senhores, gosto ·aemprtl de . ftrmRr ·o que 'digo· 
ç.ilo . dn magistrattl1'1l na f&cllll'll das leis; . e é n ;\ nutorioln<le de nlgum eset"iptor, corih'eÇO . ~ne 
i!I~O u q ue faz o Drojecto, es<I'l· exclu~iio <lá-se p•uco- valho · e soceorro-mc ·pol'· isso é opint\W 
indirectamentc, porqo.e os votos que·. os ma~:~.l.:l· alhêia . • ; • ' 
trad~ rec~bem no luga1· em q tte . e:-ercem aJu· ·o Sa. Go3!ES Rto.lim.O: ,..... Hoje nit-l h11. naJa. .lo. 
l'lschçâo .sao <!eelarados nu !los. e na o l:a . tspt.!· · novo em. politica; sobre tudo se tem escripto. . . 
rança do qne clles p ossãu . ser elllitos em um 
circulo onde niio ,iio couhecidos; onde nslo s-to ,O SI\. B.L'IDEIRA DB MEta-o: -Eis . o que· dk · 
R}lreclados pela população, onde grandtl couCUl'- sobre os intere:oses locaes Hamilton.··. • 
l'eneia. deve abrir-se, ~ntranilo nella. pessoas O SR. FxGC:siiU. t>E Meu.o:- Um graf!de homen1 
Q1l6 nunca se lembrarão de ser deputados, mas do~ E51ados·Unidos. · . · · · .. :· . 
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O Sa, B•N»EIIU; llE Mll:t.Lo: -Diz elle' «O es- ' 

piJ·~tQ de luealidade . wio pó de. seuil.o paralysa~ 
as altas vu.-tas de um sy$L"ema largo e. esclpre
ci.Io, e fazer germinar as sementes de eiume$ 
9ue podem um dia· produzir a dissolução do 
laço suc1aL>~ · 

Eis, senboreJJ, aiJ1da uma .opinião muito valio·-
. sa para prov>tT que nã.o ·nos toca nesta easa 
advogar i11teresses locaéll; .é a opiuião do autor 
da E~tat•stiel!. da Belgiea, Chavi~r ll<!usehlin?:, 
eSCYiptor . muitQ acreditado p<?las · s11as luzee. Dtz 
elle • •. Os mero broa das -duas cacnara>< lllgi.;lo.
tiva~ repres.;ntl!o · ·.,. · naçiio ; · este principio foi in
serido na. e<:mstituiçiio, afim de advertu a CAda 
depuUldo que· deve oceapar-se do~ l :nteresse$ ge
raes, e niLo dos inte.res~es das loealitlaJes.» 

Assim pois, senhc•res, a constituictlo da· Bel
giea àh, na opiníâo do eit..do eseriptor, que 
os deput.:ldos · são rellresentantes da· nação, para 
lhes adve~ti:t que 1ille!l niio devem tratar dos 
interesses , das localidades,- e 'lembrar-lhes que 
eiles devélin somente ter em co•1sideração os in
teressas ge:-aes. A no<>Sa eonstitl•lção . teria tido 
pot· v~mura outro pensamento empregando a 
mesma phrsse-representantes J:t nação-? 
. Outra Vl!nta~em, Sr. p:r<!sidente, gue se inculca 
como tran seendP.nte beneficio provtndo- dos ch~ 
culos, ~ a facilidade q ne e$teS ·olforecem pa1·a a. 
veritica~iio dos poderes ; mas, senhores, que em
baraço actualment~ lemos .para a verificação dos 
poder~s? Diz-se : . é dlfiicU· annul.ar ·& e!eição de 
uma provincia inteira, a de um .circulo é. faeil. 
Conforme, digo eh; nem sempre serfs assim. :O 
mesmo defeito eleitoral,. a mesma irregnlaridade 
póde dar-se ~m muitos círculos, e como se r.ão 
·ha. do estabelecer princípios dift"ereo~t:s na apre· 
ciaçiio da validade d~ ·eleições, temos que a. 
•coacçào moral. que' ~e ·quer evitar póde. ainda 
apresentar-s~, como hoje se apresenta, na. veri
ficação dos poderes de uma deputa<;ão inteira, 
isto é, se com efi'eito . dá-.!le · e;;sa coaecão, Cllmo 
pretendem os advogados . do projecLo. Ora, ~ e 
ex.acta a minha.observ.e;;ão, lá se foi o transcenden· 
te ben<.::fieio a que alludo l 

Mas, senhores, como · di~1·-se · que ·o .corpo le
gislativo, 9ue t~m ·de. resolver as. mais altas 
questões do estado,- cede .a· uma· caacç&o incom
patível com ·O sen· dever·, não t~m~ a cora~em 
ci\·icil. necessaria pal"ll deel;arar nulla a cle1çào ' 
de uma . provincia quando a null•dade estiver 
proVtlda? E' possivi!l acreditar-se ness~ miseria, 
nessa degradaçtio? Nao.é .possível, e a eJtp .. riencia 
já nos. t~m mostrado o c.o·ntt-ario, já e1>ta caman 
t.em ·annull.ado e!P.ições inteiras, e ieto em ditre
:rentes épocas. .. Se . c ,eorpo . legislativo sentisse 
coacção om semelh.ante oojecto. seda incapaz de 

. preencher outras attrib1liç.ões , de cujo exercício 
podem provk muitos. maiorB$ compromettimentos. 
Nito é. a coacção, senhores, que leva os deputados 
na.· vo•acão .<I esta materia. O que ba hoje, haverá 
sempre; :em muit.aa .occllliiÕes deixartl. de haver 
perfeita impa.tcittlidade, quando o interesse llO
litico, o o.ntt\gonit~mo, dict.arem a deeisiio. 

Depois, senhores, como já. se .tem observado, 
as duvidas. eleitoraes recahem Slibre um ou outro 
collegi<~,- niio ~eetão por via de regra a totali
dade da eleição; um ou outro individ110 ·é que. é 
prejudieado, e en~ se póde acreditar que diante 
ao interesse de· um ou outro· individuo a. camara 
não .tenh!l a força ;Ie ilquil.atar as eleições? 

senhores, ·agora passarei a· .apreciar o~ etfeitos 
inunediatos du. reforma·; o pri~eiro e1l'eito que 
resulta da lei que ili~cutimos é pór o deputado 
n:~. imm~.'iiata inJej*nd,mci& do corpo eleuc::-n.l. 
Ser& isto um bem? . Ser6'· isto· um .mal? N'um 
systema como o nos~o, ·sob· a {órma lll01\Il.Tcllten, 
tenho muitas. ·duvidas de .que esse .dfeito seja 
salutar e collvenien~ ao paiz. · O. deptttado nesta 
fôrma de JOVP.mo deve ter· antes de tudo em 
c:onsideraçao a· guaraa da .coJ!StiUliQão e . a pro-

" TQ!.!O t. 

m~.i() dos interesses geraes; mas quando esse 
contaeto e.streito do corpo eleitoral com o depu, 
tado se es~bele~. e demais o co1·po eleitQral é
lUlico corno nos circu.los, este s, torna. domina
dor ; a dependeneia in1mediata em que estfl dclle 
o dep11tado, annulla, por assim dizer, a perso
nalidade· do HlU pensamentf'. Nilo sceeçlerá elle· 
anws de tudo ás sugge'Stões do seu egoismo po
lítico? Niio .. será, primeiro que tudo, aeonselbado 
pela sua ambição? NAo.proeurará, antes de tudo 
na. eollisão ~m que se acha, ng~adar ao corpÓ 
ele1toral, un1co do q~e depende? [Apoiados) Et& 
pols um grande per1go. Não seria bom re~
~uardar. ddle o deputaclo, não .. o :;ujeitaudo á 
mflncllcla d@ um so circulo? o .. interesse gemi;. 
a cnnslituição, não pediráõ. tambem garantias. 
contra essa influencia que póde ser malefiea ? 
Contra essa. pressão, qnll ·*'Seravísa o pensamento 
do -repr~seutunte da n .. ~ão, e o abandona, eomo 
em uma 1·epubliea, ás camarilhns populares 1 · 

Outro llffdto imrnediato da lei, . senhorL>s, é, 
no meu modo de pensar, ditni.nuir a liberdade 
ti~. voto. ~s cireulos, as pequenas c~rcumS(:ripções 
sao propyms do gove:rl!.o daf~!ocr·attco (apoiltdos): 
e se· ass1m é, as ele1çoes !~ttas, nesses cireulos 
hão de ser feitas como costumi!o se1·. feitns nas 
dempe~·acias, isto é. inspiradas pelos odios, pelos 
reselltlmentos, :1gitadas pelis paixões as mais 
dcsast~:adas :. e porque isto acontece, ·senhores 't 
Porque nas. pequenas citcumscripções o .interesse 
eleitoral se debate como em um campo .Je ba, 
talha, P.ão ha recursos. ba um duello, a morte, 
á, v1da política vão decidir-se sem .appellacão, .e 
li um te_mpo pre.fixoJ. E' forçoso, pcis, tnnto para. 
os· candidatos como para os seus pntt·onos, em
pree:ar ·toda a. Corça., todos os•moios p!lra .obterem 
o· t.rmmpbo. E nestas circumstancias poden\ existir 
lib•~l·.dade de voto? Poderà o povo livremente 

, escolher os seus representantes ? Não· de certo, e 
isto que sa re&lisa nas· republicas, '"ai verificar-se 
ent.J:e nõ.s, ness~s círculos, nessas eircumscdpções. 
demo~ratieM. Haverá, pois: uma differença·; ent.re 
nós o governo íntervi11do na luta, pondo na. 
balança o se~ peso. dt:ddirá a questão. 

O SB. 'F:uuEIRA ·DE JI.IEr.Lo:'-Apoiado. 
O :;;a. .:B..:ND~<IR" DE MP<t..O: - O gove.rno não· 

imporli um candidato seu e~tranho ao circulo.~ 
mas d'entre os . do circulo escolhera. . . • . 

O -Sn>MEJSI>ES DE AL:l.l.EIDA: -Dessa conlissãG 
eu tomo nota_ 

o SR. Bt .... lWEltll .. DE MEL+O : - Mas a escolha. 
não lhe pertence. 

Senbot·es, nessas eleições de circulas havemos. 
de tet·. ean.dilhos do eleições, havemos de ter
aquillo que os francezes cbamiio m.meu,·s. Os. 
caudilh011 d~ eleições )lão ·de conquistar, hâ<> de
escravisar os votos dn populaç!lo, c, ou. de accoid~ 
com o . governo, ou sem elle, híio de ali iq ui lar a,. 
liberdade do vuto; e, .S1·. }Wesident~, rec.eio .quo 
em circumstaneias dndae tal seja o aniquila· 
mentu dR liberdade de ''oto, que, nito obstante 
os sentim~ntos monarchlcos do J>OVO brazileh'a, 
possa o pai:t _presenci&r o escandalu de ver. n~>
partamenlo rt:presentada n. opinião republicana. 
Uom os eirc11Tos não sOTá. isto muito diíli.Cil a 
um potentado ·das l~calidanes, arrastad n pel~>
despeito e em. odio a~ govc.l·no •. Não julgue o 
governo qoe semllre poderá dominat· nll45ses cir
culas; a regra e essa, mas e:x.eepções tambem 
d<lvem ha\'er. 

Ora, pata que UJil sy.;tema que tem.em sí esse 
perigo? Para que llHlla iunoYa~ão no seatido in
verso do que se deu em' F•·ança? Senhores, em 
1819 em .Fran~.:a, os inimigos da monar·chin man-· 
dárão para o -parlamento um regicida, tratou-se 
da revogar alli a le~ de eleições para que ·ntto 
pudesse outra vez dar-se um ~melhante cscan
dalo. Entre nós, os :republicanos ni'io têm !aci-

35 
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lida.les pa'l'& e1ttrarem no padamento, e a rerorma 
lhes vai abrir as portas~ Não é bom, senhores·, 
jogar ás ee~as eom os grandes interesses ds um 
povo. A vtsiiQ hllmanll. niio penetra as d~:>brad 
do futuro. 

A adop;.ão do projeoto que o:;e <li$ellle trarl\ 
tan\b~m, senhores, outro effeit'> immediato , a 
:.muullaçlio das tnftuencias JlfO~incis.es; mas será 
·isso um bem? Creio que nao. Essas inftuencias 
são I·~itimas, não se fu.ndiio em perg&minhos, 
nem e.m eastellos, nem ent pri\'ilegios; são filhas da 
illu~>trnção, das maneiras e das relações; ell"s, 
a consultarmos ~ nossa historia, têm sido para 
o govertJo em eireu.mstancias critic!lS llm apoio, 
-têm sido centros de f<>r~a de que o govemo dispõe 
a. bem da ordem e dos grandes princípios da 
Meied:~de. Cirenmstancias iguaes aão podel'".i.õ 
ainda e:ll:istir? Não é :.nti-politico, anti·r··~rna
tiv~ destruir e~se elemento de ordem_ Se ao 
menos, á experiQnCÍ ~ o aconselhasse ! Dcstnlidas 
.essas infiuencias pro-vincíae,; e dado o caso de 
achar-se fabeada a opinião da. provincia pelas 
preoccupações de que o povo ignon~.nte facihneote 
$e dei:!;a apoderar, quem terã a. força mora\ na
cessaria pal'A. dirigir a. torrente? E~tll lei nullilica 
-essa fo~.a moral, acha gt:>sto em quebral-a. Re
·eorrerá o governo f! f<lrÇR physica para· vencet· 
os pr"jui<!I<'S, pan domitun· 11. opinião? E' pre
ciso, senhores, nilo cont11.r -sempre com·. a bo
nança, é preciso prevenir, é preciso .não ve1' tudo 

· côr de rosa. 
:::Jenhores, a.s inftueocías provinciaes no nosso 

paiz podem muito pars. o bem, natta podem para 
.o mal. N'ão se pôde deixar. de reeonliecêl-1); nlio 
obstl\nte, vai o proiecto substituir as in6ne•1cias 
provinciaes pela;; infiucQdas locnesl As intluencio.s 
tocaes qll.e não eomprehendem em regra os inte· 
re~ses c<imlllnns, eio•as,. prevenidas quasi semp(e 
pelo pensamento de que são crucificadas! E pois . 
quantlo Sfl tra~ar do interesse geral, como espe··~-r 
dsllas de:iicação, de~sas . inlhtencias que pensão 
que ·os interesses d!l localidade estão em pe1·enne 
hvloc9.usto? 

Senh;>r.;s, o resultado da nullificação d.is in· 
ftaencias pl·ovinciaes ser& que a cõrte dominar& 
perfeitamente toda a popula~.ã.;~ do imperio; isto 
1;em duvida ê .um grand·e resultado, maxime para 
.a eleição dos senadores. 

A propria dignidade do governo, senhores, 
pugna. contra. os infiucncias dos circulas, dos 
pequenos dis&rictos. 
A~ iufluenCias pro\'inciaes impeuem que a tm

tol'i<lado desça até· as ultimas camadas das in
:fl.tlencias l>caes ; interpondo-se entl·e o governo 

·e estas ultimas camadas, poupão-llle uma certa 
degt·a.da~ão, poupiio-lb.e muito trabalho, cortão pot 
muitas e~igeuc1as, e partilhao de cer&o modo, 

·diante d!l. opinião pu])l!ca, n resJ:l?nsabi\idnde da 
administracã.o, visto como a apmi\u o defendem. 
bto é um bem, . um b.:!neficio, e 111\o so crei>l que 
elle nad~ c11ste aos hom~ns que tem sabido nttrahir 
as syrupatb.ias de uma provindo. inteira. Sem 
dedicat;;rto, sem troca dt:: mutuos serviços, sem 
um certo pa.droado util á população, essas in
Jiuencias se não mantêm. O egoismo repelle n 
popularidade. · 

Tmtarei ngora, Sr. presidMte, de outro elfeito 
resultante dos circulos, e é · a dt!sha,bilita~o, a 
·desmonetisação, d~ixe·se-me assim dbrer, do c<>rpo 
legislatiYo ; entendo q11e os dr~los prejudicão a 
ilabílita\ãO do poder legislativo . a bem descnt· 
penhar as suas fun~es. 

Di:~: B~ntham em sua obra-Theoria das p~nas 
.e r~compcn:>as: '' Para fa2er eucutar as leis bastão 
.talentos (IMin'lri'"''• mns para propór novas teig, 
J?nTS ser o guia ou o censor da adminbtração, 
e mister ter wnhecimentos e ·talentos nào \"ltl· 
gares." 

Ora, Cúm os representantes dos círculos pocle
.z:emos nõ~ ter nesta camarn as b.abi!itações con· 

venientes para ·as fu~ões legislativas 1 De eerro 
que não, a menos que se não diga que o pod~r 
legislativo já não !a~ leis, que isto entre nó~ é 
func.;iio do governo: mas seria isto um epi
gramma, e & questiio e muit.Q grave para que 
possa admittir episrammas. 

Q•lem ~. senhores, que pôde negar a impor· 
tancía das f11ncções legislativas 1 Quem poderá 
negar a alta capacidade que é mister para dar 
!eis a um povo, leis cordatas, leis aceoromodadas 
áS drcumstan~ia~ do pai~ 't 

E poderá tão grande empenho esperar·se da~ 
eapacidad~s loc:aes ! . · 

l'iobre este obj~to, permitta. a. camaro. 9ue et1 
leia a valio~a opinião de M. de ::iisnl()ndl ; diz 
_elle: «O mais grave inconveniente das ~epl;'esu~
taçõcs lacRes é que niio l"epJ"esentâo senão as 
n<>tabilidades de comarca, perfeiLamente desco
nhecidas a lO legu~s, e qt.le merecem sêl-9. 
Asaim, a escolha ou llõr de uma grandé nação 
toma. ia por district.Os não póde e não dá em 
:resultado scniio a. mais estranha e humilhante 
maioria de incapacidades.» 

Eis c0111o se e>tprime este grande escl'iptor QU$ 
tanto est11dou . o systema. representativo; diz elle 
.que da.s ín:tluencias locaes nno póde sahir senão 
a mais humilhante e .a. mais estranha maioria 
de iucapncidades; (Apoiados e nao apoiados.) 

O Sa. T.<~.QUEs: - Contra isso pro~tão os re· 
presentantes !.los burgos ingleus que sempre 
derão cs pl'imeiros padl\men~ares da. Grã-Bre-

.t&nha. . 
O SR. AP..AOZO Ln1u.:- "O que resta é. mostrar 

que nós estamos nas eireun.stancias dn. Ingla
~tl"!l. 

O SR. BA::iD~IR.A DE Mtr..x.o :-E' ·verdade. Além 
disso, s-1nh res, os membros desta cnmara, sendo 
.eleitos p"r eireulos, não terão essa forca moral, 
e~se presti~ri~ que re~ulta de uma gr1mde maioria. 
de suffragios; os deputados dos eirculos serão 
.depu~ad<>s de 50 a 00 v<ltos, e não são d~putados 
que repre~ontem a maioria dos suffragios de ume. 
província, como lle ha demonstt·ado, são deputados 
ue uma diminuta maioria. della. 

E quem serão essas deputados t•epresentantes 
dos Cireulos? Seriío. pretendentes a empregos pu
_blicos, porq_ue excluldos os magistrados (os pro
prietarios nao têm interesse. ·n enlíu:n ern cá virem), 
víráõ os a~vogados· sem causas, viráõ os medicos 

~ sem eliniea, todos nspíran!.es, todos pratendentes 
-aoa empregos publicos, e ·uma camara assim 
composta p·ICI~r~ f11ncoionar com a indopendenQiS 
necessar\11, &l elevar.\. até a attur11 de soa mi~~:são• 
Duvido muito. TMs deputados, em ge-ral, ou serão 
manivellas do coverno1 meros instrllntentos de 
.que o gove~o abt.lsara, ou opposieienista.s fn· 
riosos quando a sua ambição não fõr ta.tisieita, 
quando niio puderem conseguir aqnitlo que pro· 
mettérila os SEI tU:: patronos, :por exemplo. u:m ba
rona to, po-rque nesse ftuor estar!\ o. sati sfaç!io 
devida, a prova da aincerldade de que se n!IO 
c:11quecêrão dos setts. ~:ompromiílaoa dos tempos 
das confidencias eleitoraos naSIIes llireuloa em 
que os ~andidatos Callito, ·se entendem com os 
di;trib tddores dos voto$. 

Senhores, o corpo lt,gielativo ainda ~rá outro 
prej ulzo: a dlseussão perdera: não existiráõ prln· 
cipios communs para o!llil. Os deputlldos dos 
circulvs terão eada nm sua. linguagem, a linguagem 
dos pequenos interesses: o que um disser os 
outros não enten~eráõ . 

O SR. CA~nroo. MliliDES :·-Oh! pois no paiz 
todos ía.lliio"o portuguez. Cllisadas.) 

O Sa. BA)':DEtllA DE MEr.r.o:- O nobre deputado 
sabe qual é a linguagem a q11e me refiro. w· 
mitta. a. figura; póde o . deJiuêad~J de um circulo 
interessar-se pcn· pequenas vantsgens de outt-oa. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 10:06+ Pág ina 13 de 19 

SESSÃO El\1 !9 DR AGOSTO DH 18!)5 
eirc!l.los~ Nem estalo lhe podem prender a al.tençâo, 
e tAnto vale isto eom<l niio entender o que se 
diz. O quP. aqui obsen·amos quando ~ mgitào 
questões de inter,1!se local ou individnai' ~er
guntamos muitas ve~es de que se ·tral.a, e mm~s 
nada têm entendide>, ou attendido; o .effeito e o 
mesmo. Corroboro estas observações com a auto-
ridsde de Silv~stre Pinheiro. DU; eU e : ~ Os de
putados dos interesses geraea são inhabeis para 
~liberar com os representantes da outras sortes 
de intere.sses, pelli falta de prineipiofo eommuns 
q~e d~yem >~ervir d~ base e de alimentação às 
4bscussoes.~ · 

Senhores, peço a att~nção. da cama.ra. p~'& outra 
ordem de idéas e de considerações deba1xo daa 
quaes vou encarar .o projectQ. 

O projecto, senhores, de reforma eleitoral é 
cheio de se rios perigos. V djo · perigo primeira
mente p.o.ra o senado.,; 

O SR. BARRt.:To Pro&oso:- Apoiado. 
O Sn. B.u<t>ElRA :OE :MELLo:- ••• porque em 

todo o tem p<:i, quaildo queirito reclamar a re
forma do seoado, poderáõ, senhol'es, ~b"er que 
ell~ não esta. organisado e111 harmonia com a 
eonstituição do estado : será um argumento par~ 
fazerem .a mais viva guerra ao senado, para eu
girem q_ne os senadores q.ue !orem . eleitos de
pois desta r"forma. sejão JUlgados nullos. Esta 
opin!ilo pôde tomar força. s~rli. impossível. aceedel· 
a ella? Qaem p6de ])rever as conseque:~~cias g1-aves 
deste passo ? A exaltação política su!r<JC~~. âS vezes 
o bom se113o. Sel'll. impossi'!el aos !nnovs,dores 
dsr mais um passo para d1ante .. E1s nqUI, se
nhores, perigo . para o senado. 

Ha tasnbem perigo, senhores, para a consti· 
tui<jão do estail.o. CQ~ os argume~tos qu~ se 
têm apresentado para ~ t:eC_?rma el&_tQ.ral nao ha 
artigo 11~nbum da. constLtUli(!I.O .que n~._., possa. ser 
abafado, -que não pos.sa ser revogado. Poder
se-h:~, aJlresentando os mesmos .argu1nentos, obter 
quo a legiiil.atura. em. lugar de quatro annos seja 
d'3 seis, em lugar. de quat~o sei~ d~ d<>US an~os. 
Póde-se argumentando-se. da . mesma man.eua, 
Prlltendér qne os. senadores, .ou sejiio sômeDtc 
ile eleição popular, nu sejão sõment<l da escolha 
do poder . moderador; l,lil·-se·ha que isto não é 
aenão o. modo ·da eleição do senado. 

Vejo tambem perigo para esta mes!>la lei, se· 
nhores, porque, f~iindo ella direetameote os iD· 
teresses de uma classe in1lu.enta. que . não póde 
deixar de se~ iu:6uente, o:~ interesses da magis
tratura, esta ha de reagir em todos os temp<)S 
contra esta lei ; -ha de reagir porque sem duvida 
alguma acreditará que ella llie tira dire~tos que 
a consLiluição lhe-- glll'&nte. Nessa reacçs.o, se a 
magilltr~tura. não apre!!ental." embaraços ao go
verno á administração. nilo lhe ha de conceder 
fs.eilm'ente o seu auxilio, coml' seria conveniente; 
dirá muitas vezes ao governo: "Rabemus. legem. ». 
Mas a letra da loi ás Tezes mnta, às vezes só 
o seu espírito vivifica na presença. da.s grandes 
çircumstan~ías~ das . . grandes necessldaaes. N_ão 
Berà 1mpoL.tico axcitat de&GOntentsmentos. <lesm· 
tert>ssa.r a magistratura das grandes q_ uestõe.s 
politic~? Torua_ndo-a en1 certa propor99.o SO~l
aaria com o legtslador, e com o . govet'Ilo, veJo 
um pensamento de alta politicS. Bis aqni, se· 
nho:res, pedgo para esta meszne. lei. 

O SR. O.UWillo • MEl!oES , - Eu faço melhor 
conceito da me.gis~~ura. 

0 S~. ·BANDEUU. DE MELLO:·- Senhores, não 
deacOnlu:çamos o corac;~<> humano; a.ão, o resen· 
timento. é natural ; este reçen.timent<J .lu~. de pro. 
duz.ir algüm fructo. Hoje a xn&gistratura tem sido 
auriliar do governo (apn~.tos), mas. quem pOderó. 
asaegnra1· que d'ora cw . diante po53a ter_ a 
n1esma dediéação, e. portar-se da ID6$ma. mane~ra 
quando .as circums~ucias critiC8l:l se po.são apre-

se_nb_lr? Sei que !1 magistmt~ tem muito pa-· 
trtot•smo, ma~· sez q~te a. magtstratura comp~-se
de homens, e bomens que. têm pail<Õe$. 

Ainda. mais llm peTigo, senhores,. h P'ra o 
thesouro. Não acreditemos qu.e os cirou[os hão 
de da~ sômente um deputado. Dentro de pouco 
tempo dir-l;b-ha ·que não ê possivel que um sé> 
d~putado d~ sufficiente testemunho da opinião 
do circulo, corno urna· testemunha !!Ó não faz: 
prova; que pelo menos é preciso que cada cit~ 
culo U.nlla .dous deputados. Muit.os inter~s$eS 
actunráõ neste sentido. Então !11.<ulte.l'á que · a. 
répresentacão nacional será duplicada, 8'5 despe· 
zas &et'ão duplicadas, será augmentado o sttiJ
sidio, po1· insnilicient.; para homons que nã.o 
têm unu~ outra, posição de ·onde tirem maior 
renda além da que se exige para deputado, isto 
é, quatrocentos mil réis. 

Se11hores, este projecto oft'erece incoherencias 
e lacunas que se não podem tolerar Entrarei 
agora neste campo. Não é posiivel admíttir que
a sabedoria do cot·po legislativo ponha. na· col
leeção das nossas leis uma lei que ostenta ns 
antinomias m<tiS ftagran~s. as e<)ntradiççõe~ mai~; 
palmares. ~ 

Assim, uma. das lacunas a notsr é a .seguinte : 
Se ha. medo da influencia abnsiva dos magis• 
tt·ados, dos presidenLes; · e dns ·outras auto1·idade;;. 
fulminadas pelo projecto, ·é necessario, afim de 
evitar os abusGs g.ue se receião, q ne essus· au-· 
toridade3 niio seJiiO elegíveis sen:to seis mezcS' 
p~lo menos depois de sua demissãD ou remoção; 
do contrario podem ser frustrados os elf~it~s oti 
vistas da lei. E>sas auwrldades · pre parat"áõ i)" 

terreno, pediráõ depois demissão ·ou remoção 
para ·qne sejã.o elegiv~is ~;~esses mesmos lngarellc 
onde !hes era veda·la ai- votação. O governo~ 
segundo as boas disposições do candidato parn 
sei'çil-o, lhe dará ~-demissão, .ou fará a remo
ção. E isto servirá. de proviu• . a ·hnpot~ncia da 
lei, será. -uma immoralidade que · escandalisa ; 
servirA. tambem par<\ augmentar a clientella do 
governo, e estabelecer em todos os sentidos a 
dcpendeneia delle, depend(:ncia dominadora e sem 
equ ilibrio~ Assim, pois, esta lacuna revelia que 
entre o fim do proJ~cto e os meios estabelecidos 
não ha a efficacia que fõra mister para c .• n;;e
guir ·o remedio dos. inconvenientes que se .pre~ 
tende extirpar. · 

Como tambem, senl!ores, por principio de «>." 
berer:cia não se estabeleceu oue oll miDistl·o~ de 
estado nàl' pudessem ser candidatos 80 lugar d& 
deputado ou ao lup:a: de senador? Pois um mi· 
nistro de estado não tem toda a inftu•)ttc!a no
imperio ~ Não seró. tambem de receiar que etle 
poss>'~, abusando dessa. inlluencia, obti·r o lugar 
que ifeseja ? E isso hoje será mais facil, e por 
collsequellcia malsneceuario serã acautelai' : mais 
fae~l, aim, }lorque · o~ ~inistrol! niio e.ncontra~ãO. 
reeu;tenc1a nas provmc1as, aa tntltteneu•~ próVJn
clo.es desapp~recem perfoitnmente ; pb~ ccnsequen· 
cia. ~ara a· ll~rdada do vot•> é proo1so que não 
possa o os ministros ser de pu te dos ou senadores~ 

O·$&- C~>N:ot:oo :Mm:.; DES : - Seria preciso 1-e!or~ 
mar n constituição. 

O Sn. B~~I>l!IliA. DE MELLo : - Seria p1·eciso fazer 
o que nós eetamos faz~ndo. Nisto é que ha vio
lação da, constituição I Nada. mais à e 1>ollcitar 
vDtos, senhores, quando ministro de estado. ; .•• 

o Sn. CA.'IDroo M~n<DEs :-Hão de exercer func· 
ções publicas. 

O Sn • .All.l.u.ro Ltl'fA. :-Aqui o di1·eit.u .:i que o& 
direitos politioos não regem.: 

O Sn. OA.\'I>IDO MENDES : - Regem para •) ci• 
dadão. · 

O 5~-<. BA-·•mEnu DE: ·MELLO : - Senhores, ho 
ainda uma out.ra . grande incoherencla. Estabe. 
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t.-eem-se as incompatibilidades entre o poder ju-
41elario e o poder l~islativo, mas niio se quer 
estabelecer in<»m patibllldades entre o ~r legis
lativo e o exeeutiv .. I Po~ que raz:ãt• se não <leter-. 
mina, aftm de assegu~ra indepenolenciado corpo 
legislativo et>mu se quer ass~gurar a independeocia 
<lo -..oto, que os deputados n~o possfu> receber em
-pregos do ~:o-..emo, nem pensões e coadecorações? 
'Temos muito int~resse em garantir a liberdade 
dCI el91tor, e não' temos i!lf.eresse ·em ~racllr a 
liberdade do depuUl.do? Não podemos re<:ei:lr qu~ 
cm11unnto o depuUl.do estiver na depentlencia 
dM~ses favores, a sua líbt!rdade não seja coar
eta•la? Isto nilo é um., ineoheTencia? Tanto cluttie 
p&1'>\ 11 libert!ado do eleitor, e nenhum ciume pat'n 
a. liberdade do deputado? (.Apol<Zdos. ) 

Apresental'Ci agora 11. considemç.'W da ct1mara 
uaua rluvitla qUe se otrerece ao meu espírito. 
AttP.nda. a 'eama.T-a para a hypothese que vou fi
gumr. Um '11\lPÚtado é nom•·a..!o juh: de direito 
paa·a o circulo de sua eleição. Note a eamara, 
-ó nomeado para. o eirenlo d~ .11ua eleição. De
pois este deputado é chamado .aos conselhos da 
ooró:t. A constituição maqda proceder a uma 
reeleição. Como pôde oor lugar -__ n r_eêleiçüo 'l ~o 
ei~reulo que o elegeu deputado nso pode eUe obter 
votos, porque. para esse circulo foi ' lesp:.cbatlo 
juiz . de dit-ei lo. Note-se que n~ é imposswel que 
uma eomat'ell possa ser um. ctreulo. Ora, per
gunto, onde se proceder~). é. reeleiçlio em taes 
clrcu.mstancias? Será ·a coflstituição annullada 
nesttt. parte? Niio poderá o ministro de estado 
reuilir a.~ funcções legislatiYas? Julgo 9ue não 
e possivel c JllCo:.'tler isto,. porque a constttuiçào oi 
•tão ciosa tle que O· deputado exerça ns funcções 
!eg'islati vrus, que n:1o permitte que elle, sem li
cença da eam!U"S\, deix-.. o parlamento, e detel·
mina que cess" o eMr<Jicio d<: qualquer emprego 
por amor do ma.ndato legislaLi-..o• E isto o que 
<ltm.lustra, senhores? demonstra que este proj ecto 
-é carecP.dot de ulterior estttdo e de amplas cor
rd:çõ.:s. 

Ainda uma observaç;1o. Os cb~fes de policia 
nii.o podem ser canditados, .OS delega,lOS tl\1Ub8\n 
niio podem ~er ca.u..!idatos; o que resulta daqui? 
E' que o goven10 quando . qui>:er, impeúe que 
.alguem seja caoditlato, numeia-o chefe d~ p<:llicia; 
nomeia-o dele;ado : são lugares que não podem 
deb:nT de aecilar, e a5sim acha-se o governo auto
r-isa.do & impedi•· a qualquer de ser representante 
do palz. Eis aqui ~ma cvnscquencia que resulta 
de semelhante lei, eousequencia que póde dar 
lugar a gmndes abusos. 

OutrA obslli,'Vaçào ainda. A deputaçiio de CAda 
prcwineia deve estar em rela~iW eorn a respectiva 
p opulação; . supponhamos que tem-S<!· · assentatlo 
ern 3U,'Jô0 almas para um deputado; demos que 
uma pro\·incia augmenta de populaçilo' nesl.a Il.I'O
porção, isto é, q_ ne tem mais d.: :jõ J,OJO almas. Por 
~nscqu<!ncia tem de dar mais un• deputado, como 
<IarA esse deputa:do? Fnr-se-ha uma alteraçiie nos 
~ireulos de mnneira que possa dar rnai'! . es~e lievu
tadu. Mas isto ui\o é pt.:qttcno ÍPCOilYCnient<:, clu.rti. 
lu~ ar 11 que o ~,.enio, s~sundo seus inL~resses possa 
4eslocar a.S 1Dll.1•encias, e ter na camnra 0::1 l'tl
pr~sentru'ltes que··llem quizer, porq11e está visto 
q_ue, alterados ~s circulos, ·as intluencias so mu
(!.~o, (l o governo cnt:io procurará agitai-as s e
_gundo suas vi11to.s. Pir·se-ha:- mns o gcverno 
nflo póde a seu bel-prazer alterar os clrclllos ;
mas ha de eonse~tuil..., ~empre que queira; a bar
moniR. do podet· le~islati,·v com <> poder execu
tivo é tal que garante este resulta•lo com perfeita 
segurança . E n:io será isto U:m mal? 

l<'allarei agora da questão const\tucional. Estllu 
persuadido, ~r. pr-P.sideute, de qu~ a conlHiluiç.-'io 
ê patcntement.c otrcndida com as ineompnUbili· 
<le.des pelo modo porque se kcb.ão estabeleeidaa 
no proj~eto. ::>enltOres, segundo os principias da 
.. eiencia. o corpo constituido, o corpo commissio-

nado, n l!o póae altera'r as condições . do oorpo 
cl~itor. Nó$, ~m~issarioo do corpo el~itoral, com 
um mandato hm1tado que reeebemr,:; deite como 
podemoa alterar as eondiçõf's da aaa eiiaten· 
cia! ·Como podemos deeret-nr que taes e t>les in
divíduos deiXem de pertencer ·a e>~ta corpo·1 . Isto 
se oppõe .os princípios da seienela, !<' oppõe 
ao.< pt'lncipios do mandato. Qu~ro eitar uma opi
nilto P •ll"ll .6.•·mar o que acabo de ex pender: é a de 
Lepage; drz elle ~ «As ~audições de elegibilidade 
nno podem .ser submettldas · á" antoridade sllbe
rana, me3mo do cor~- legishlth·o, porque d& 
ouLra sorte serill attr,buir ao mandatario a·· -fá~ 
culdade de augmentar ou 'diminuir os direitoa 
de -s~us constituintes: seria-- absurdo quo o ma·ll
datano pudesse á sua vODtade otrendet' ou atai:11r 
a integridade do C<lrpo committente.·• Vê-se 
pois, se >Jttendermos sõmente p<>ra Oll prinelpii'>s 
geraes que regem a materia, que a elegibilidade 
excede ao Dl>Uldato ordiuario , a men~ que este 
mandato expressamente comprehenda a. faculdade 
de estabelecei-a ott iú~riil-a. · 

Yl\s ponhamos de parte- 11 tbeoda; vamos· aos 
argumentos da constituiçiio. Diz: o art. 95 : « To
dos os que PQdem ser eleitore.~ são habets plra 
serem deputados; · exceputão -se os !ll'guintes . ., 
(A camam sabe quaes são as excepçõcs.) Ora, o 
direito de ser deputado incontestavelmente é um 
direito politleo, qualquer· alteração que lh.e .diga 
respeito é rnatP.ri1t · constitncionul. ·Corno pois 
sdmi~tir outms exeepções·, e dizer-se : " Ni\o ha 
alteração? " E' · metaphysiea gue nilo alcanço. 

Disse: «.o magistrado é' cidadão, como cidndiio 
é que lhe é !;81-:lntida a habilitaçiio para. receber 
votos; doixc pois de. ser magistrado para .ser 
simples cidadão, e reeebet·á .então e:;ses votos, " 
Ot·a; · é isto que se chama incompatibilidade?· A 
inc~mpatibil)dn~e d!JVC dar o ~ireito ~e opçlto, 
ma1s eu aqUI nno veJo esse· direrto de · op(l§:o; de
pois de eleito, o magist(.ado poderá di~et'·- es
colho ser depat.ado.-Mas 9ntes da eleição, põde 
elle escolher, •JUando não sabe se obterâ a lnBlOiiia. 
de votos? Quer-se que elle escolha a priori1 Hll. 
de dvixar o logal' de magistrodo sem 'cr· certoza 
de que ha de ser escollíi:lo · dep11tado T E' isto 
opção? Não, o que se dá aqui é uma iuhibiçii.o, 
é uma inhabilida:de, não bil -,'erdadeiramente in
compatibilidade, 1l?rque a iocomP,.atihilidatle, !=orno 
entendo, deve de1xar sempre, liyre· a opçao, a 
eseollia. · · 

Digo tambern qu.e . dá-se olren~ do art.. 'ir1 da 
eonstituição. Es.se artigo di:: « 1Ima lei ngula
ment ... marcs:ri. \> modo pratico da eleição" ; e 
diz isto depoí$ que a constituição, no art. 96, 
tem marcat.lo as cc.ndições de elegibilidade. Como 
pois a constimiçio poder§. · dizer que uma lei 
reg-.1lamentar marcasse a1uillo que ella mesma 
acabava de marcar! Núo é posstvel : não é pt~s· . 
s ivel QU'l este modo pratico )lossa comprebender 
as condições de elefííbilidade·; mesmo o adjectl-vo 
-pratico- uiio tera aqui alguma si~nilleaçio , _ 
O modo ó formal ou pratieo ; o formal é mareado 
pela con~tituição, e di:: respeito ás ·condiçacs ; o 
pratico diz respeito á maneira- de pór ·em etc
cuçtto aqttillo q11e a constituição tem determi
nado ..•• 

o sa. MsN.oi;s I)E Al.nm.~. , - Pài-a os ç!d&~ 
dios. ,• 

O Sa. B .. ~wr-:nu. DE MELLO :~ Não sei qW! este 
aparte possa quebrar a rorça do raciocioio·· q11e 
apret>entei. . 

c)utros argumentos já se têm ·apresentado a 
este · respdto : e11 prescindo de repetU· os·; por 
i ijso An .. nas rarPi Rl~uma.q !lbsenações agora sobro 
.. eonstitucionalidSile .dos cireul&s. 

Sen hoteR, o art. 90 ila eonstituiçilo determina 
que os eleitores d:1 provinci?o nomearic os repre
sentantes da .nação; ni\o é poasivel admitllr que 
o eleitor de pNv'ineia corresponda au eleitor de 
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circulo. O que será o eleitor de província~ O 
eleitor de província é aquelle que, reunido a 
outros eleLtores, pó.le dar'um rasu\tadu provin
cial, 1 (lLle r~presentar a unidade .da provine~; 
o .eleitor do circulo é .o eleitor !le )lDla frru:çao 
da .provir.cia. o~ .. cirelllos ·tanto não são provin
çiaen, e1ubora. estosjão na·. eireumscripção provi!'· 
c:íal, que elles estão tant~ para. u!'la pro":'incta 
eomo para ou.tra qualquer provlnct9.; . <J enculo 
d~ 4-t'aca~y. por exemplo, pertence tan~ à pro-, 
"LLIOCli\ do . Üe"-rá dehaiJ;O do ponto tle . Vlsta el~f
tQral, emi10 pertence á de Minas ; não. ha relnçã.o, 
lep:al entre .a. província e os circulos, repito, de
b.vto do ponto de vista 11leitoral, exeêpto a que 
resulta departírem da presidencia.as ordens para 
.a elciçi!ol . 

Nem ,.;e'luer a spuraçiio é feit.fl ,na ~pita\. 
Assim., digo eu que . o~ ch·cul~ s~o entu:lades 
inteiramente isoladas, que entao para com a 
província a que se qum: que elles pert.:nç~o ~OIJ!.u 
estio pRra com qu~lquer outra. pro'IILncla.; sao 
entidades iRoladas;. singntares, sem relaçii • poli
tica com a entidnde, com a unidadê da pro
"t'tncia. 

.Já se tem apresentado o _art. 00 da con;;tít.ni
'iAO como infringido pe\n~ cm~ulos. Ede art1g•) 
determina que qualquer etdadAo possa ser vota<.lo 
em qualquet· circu]o eleitot:al; . ~ntretanto eLn 
consequencía. dos. cm:ulos do p'tO)_eeto al~us Cl• 
dadãos não são votados em determwad~ ctrculos, 
portanto a infr.acç~ e nuu:tifest~. Mas·. pr~cura-se 
interpretar este at'tlt;~o de ma.nell'a a sopl:usmal-<l, 
a dar-lhe um senttdo que elle não pôde com
prellender; diz-se: .« districto eleitoral não é o 
mesmo qae provincin; " entretanto qua. se tem 
reconhecido que a cqnstiLuição U;SíL ás vezes de 
~xpressôes differentes .p~ra· sigmfiear a. mesma. 
tdéa. · .. 

Quando se trah . de incol!lpatibilidades. tanto 
importa. que o circulo tonesp(>~da a um~~; p~o
vincil\ inteira, como. a·.um~~o. rracçao da pronnc1a; 
toda a vez que algum cidadão é inhibi~o de re
ceber votlls n'u.rr. districto, embqra este dístrieto 
compreh•mda toda a provin~ia ou uma fracção 
da provinci•, a Vi<>lação.dll eons_tituiçiio é mani· 
festa. ::: · 
· Sr. presidente, tt!nh~ co~cluido as-~bset-vações 
que tinha a fazer a respe•t>• do proJecto ; estas 
ób;Jervações p~oduzirão em mim a conviccãc mais 
profunda de . que elle náo sõ . n~o- é u~il. Jl!a5 
que offcnde d1 rectamente a COtiSbtuu;ao do 1mpe!"10; 
por hso nego-lhe o meu voto. Tenho eonclul<lo. 
' (Muito ·bem l muito l>cm 1) · 
' o sr. Tuqu.os :-Sr. presidenl;(!, poucos mo· 

mentos rest.ão 8. s~ss_ão de _h.oje; a~r~veitel-os-hei 
todavis para expr1m1r a mmlLa opm11k> acerca do 
pr()jecto quo se discute. . . 

JUlgo-me a iss'l . tanto mais obrigado quando 
ni\o é a p1·irneh·a vez que t.enho de dar nm voto 
relath·amente a esta materla. Em 18$ achava-me 
nesta eamat·n,. e· fazia parte da opposiçilo COil· 
servadora, tive de votar contra a proposta apte
sentada nesta r.amara pelo governo na quar se 
estabelecião iutlOmpatibtlidad~s para a elei~iio de 
certos íuuceionarios pub\it.>S. D ann11 passado 
1\inda C<Jmo membro. da commíssão de ju~ti~a 
criminal . tive de interpôr o meu pareur ácerca 
de uma disposiçilo ~emelhartte offereci<la em um 
artigo a.ddilivo ,por alguns honrados membros 
desta. casa ao prôj ecto aa reforma judicial. · 

Entendo pois que e ·do me11 devey explicar á 
camara. o meu Jní!dO de ·pensar BObre esta ma teria. 
Acredito mesmo que alguns dos· meus honrados 
collegasquesabem qual foi o meu proceder o• outra 
<lpoea scrio inelinliaos a acoimar o·meu proeeder 
de hoje ioeoberente com · o ]II'Oce.der de entito : 
J:ogo pois a su.a attençilo ·para o que tenho de 
exPOr nesW. occasiãe. 
· Em 18M! a proposta subllletti.da pelo governo 

. ' 
ao poder legislativo 'éstabeleci:a a incompatibili· 
dade. de • certos funcciouario::~. J.!Ublicos ; mas eS~~e 
projeeto, alêm de que estetldia a incompatibili
dade a sois rne2es depois qae o empregado dei
xava de exercersuas.funcções na pro\'incia, além· 
de qne prohibia que fussem \'otados certos f=e-· 
cionarios, salvo na provincia <le seu naschnento 
ou residcnci<l, dispunha sómente ácerca de inc 
compatibilidades, e;nenbuma uul•·a di,;_pÇ>siçslo cou
tinlla relativamente ao processo e;eitoral. (Apoia-
4oF .) N.ão se estabelel:l:l' nessa proposta a-eleição 
po1· círculos. · 

UxA voz ;-E' exacto. 

O S:a. TAQUES •-Asshó, ao .P&S!!O que· os ma
~i$trados tinbiio a liberdade .de apresentttrem çan-. 
didatrnl ã elei~ provincial, elles se achavlto ~m
g,-ande ditrerença com. outros fn!ICeio!l:arios, pot-· 
que só podião obter "~rotos em nrna . parte da 
provincía. Então, Sr. pres. ldente. julg11ei que não, 
devia dar o meu voto 1i prnpostn . que nessa 
cc~asi:i.o foi discutida. 

Os meus honrados coll~ga.-; q11<1 naq\lella. sessão 
tinhão igualmente assento nesta ca; .ara rec~rd!W· 
se que en manifestei o meu V(ltO peta pala.v.ra, 
e não a prt'.sentei-me inteiramente eon tm a pro
posta. (Apoiadas.) Não mnnif.,stei Utlla convic
çiio forte e pronunciAda, porêm submetti á con
sideração· dn eamara. du:vi3a> que se levantavào 
no meu espirito contra ~ssa proposta: não· ha, 
portant•J, incoherencia entre a opinião do depu
tRdo da· maioria de hoje e a é.lo depu.tado da 
opposi•;iio de então. [Apoiados.) 

Qtumto, senhores, ao ultimo voto que o anno 
pa5!!ndo a.presentei 9. consideração da. cnmal'a, na 
memorin de todos "-St{L que nesse proj edo, .dis
cordando eu da op-inião da rna.iorÍ$. ·dos membros 
d~s commissões. a que esse.· ne~ocio .foi afi'ecto• 
declarei que era. lD!-nha opiniã_o que .!!s magls~ 
trados de . prime1ra mstll.nma nno aev1ao sel' vo
tados nos districtos em que ex.~rcião jurisdícção. · 
(Apoiado~.) .. E<te voto foi e:~oplicit~mente ·Consi
gnado por bai"o do parecer. nprescntado á easa· 
pelo honrado deputado por Minns, o 81· .. Va8-
c,>De211o•, membro de urus dessas cflmrn issi5es •. 
Este voto implicitamente mostt-ava ·aíuda que er!L 
minha · opiniJ\o qu.e a eleição devia ser por cir· 
cu los. 

o SR. FtnrrEIRA DE 1\ú:t.Lo:--'·Isto não prova. 
nada: · 

o sa. TAQ1;;ES :-Prova que votando hojé _pelo 
projecto em discussão estou ~~erente com a 
O[liniiio que tenho sempre em1ttido eru outras 
OCC8$iÕeS.. (.Apoilltfos,). 

o Sn. P~eaETBA n.t SrL v A :-Para o Sr. Figti~ira 
d~ Mello c.ad~ prov~ 

o Sa. FJGUEIR.I. Dll::!IME:I.LO :- Eu !allo quanto 
aos Girculos. · 

O SJt. TAQUES·-Niio adaptei 8ntiio a opiniil& 
do honr!W.u deputado que me interrompe, e qne 
julsou dever applicar i m~<ghtratura incompati· 
bjlid.ades de outro genero, mais fortes. (Apoiados.j. 

o Stt PBREtll-1. o .. SILvA:- E ~ntretD.nto agorA. 
nio as· quer- · · . -· 

o SR. l<'rGU'elll>. Dll • M:Jl:L:t.O :- Quero-as ai11da 
no sentido do parecer~ que tinha lavrado. 

O SP.- TAQUP:S :- Senhores, a h:ot-a e$tt\ bastan~e 
adiat\tada, e eu não p(>sso esperar dar á matenl!. 
todo o desenvolvimento que ella comporta; a 
íUustt•aoli<t dos honrados membros qu~ me tem 

rece<lido nesta discussí'io dispensa-m~ +nmb•m 
N~sta necessidade .• , Est!LbeleMrei portanto _per· 
funct<lria'lllente quaesJ.os runoomentos da Oplolio 
que all8tento. , 

Não tenho, Sr. presidente, a:p1•eteuç1io de con· 
vcllCer a.>s mell8 illustre~ lldvenar\oa nest.a q11es~ 
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tllo. Não prGeurarei t:lmbem levar o debate a 
um terreno mais elev&do do que aquelle que 
permitte a 1ninlla fraqueza (n8o apoiados); de
sejo 1\Õmentl! cous.igna~ elanmente, em honra da 
<lpiniiio que deCilndo, os fundamEntos qlle . nos 
induzem n votar pelo p•·ojê<lw .que discutimos. 
. () ho•u-ado depusado pelo Ceará que Aellba de 
sentst··se disse que havia uma sei~ no pai< que 
tiCparnva o voto da opinião. Eu ignot•tva que 
sewelbnnt.e seita existisse no nosso paiz. 

Ó ·.SJI.. BA-"'PW.M Dll: IW:Lt.o :-Em toda a pnrte. 
O Sll. TAQUti:s:- Eu n1e persuadia que no seio 

da rcpre.;eutaçiio ll&cional ~ votos acompanha
vão as opiniões, que eada um 'l'ota.va de accurd<1 
oom ·a 11ua eon$ciencia; o ·hon•-ado deputado, 
porém, · tirou-me desta illusito; disse, pelo con
trari<J, -que os votos não acompanha vão · as opi
niões: tt_ue esttlS votos, pois, são culto sem re
ligião. Mas o honrado deputado, senbore~. que 

. pa1·ooa que~er lançar UlDa allnsiio âquélles que 
com o g uvemo defendião o projeeto, reclamou 
parn a oppvs íção o privaegio de se1·arar os seus 
votos de sua opioiiiol 

Õ SR. BA:so:EIRA. DE l)b:r.Lo :-Não fiz allusão 
a ning11em. · 

O SR. T~QtiES ''- Nesta que;;tiio, senhores; me 
pàrece qu e cada àtn de . nós vota de conCormi· 
d>1dt! eom a sua. opinião. (Apoiados. ) Susterotn- · 
dores d4 projeeto, adversarios delle, eu me per
suado que lódos ob~decem. ás suas convicções. 
\AJJoiaàos-) Nenhuma pre.ssiio exterior podia !e-. 
val.os a. exprimirem-se de um modo incoherente 
eom .a sua oonsciencia. · (Apoiarlos.) 

.Nem . creio, Sr. pre~idente, que nas sessões pre
CtJdenws deixasse já. de ser bem mo.niíes~a 11 
opíniilo de cada um dos membros desta easll'; 
ba muito que siio conhecidos, ba muito que Sfl 
apo'hta com o dedo qnaes aqueliP.s que b ão de 
v o ter pelo . pro)ecto, e qtllle$ os que siio de o;pi· 
niào eontnnia. 

~enllorQs, tratamos de nmR refótnJo. cnja im· 
portllncia eu reconheço ; ndmitto . tunbcm, como 
o honrado . deputado pela provincia do Ceará, 
que cumpre investigar se a actuall.gislaçào elei
toral .; boa ou se ner.essita de refórma. Creio 
que sobre este ponto não ha duas opiniões no 
paiz, creio que niio ha opinião alg~tma que des
eoubeça que a l~gislw;ão eleitoral que rege na 
act.ualidad<i n::o su.tisfaz ás conveniencias publi·. 
eas •••• (Apoiado.t.) 

O ·sn. FtGUEUU. De ~IELLO ; .:.... Attenda-se para 
o que disse o Sr. presidente do conselho. 

O Sn. T.o.QtJ>.s :- .•.• que essa. 1egi~lação nilo 
olferooo g11runtia sufficienLe piU·a a eleição doe 
:representantes da nação. (Apoiado.t.j 

() SB. P.I!RI!IItA nA. StLY4 :-Sem 4uvida, veja·se 
o que disse a falia· do tbrono. · 

O Sn. F1ouEiaA DE M.Er.Lo :- Ist.o não ê ba&· 
tanw pa1·a u:npellir-nos. 

O .SB; TAQUt:s :- O qt\e é verdado ó 'que eon· 
s ervadorllll e líberaea, todos quantos estão do
lla.ix.o . ~>u !óra do poder, julgil.o pesstma a aetual 
legisla.:Ao. 

O Sa.. FJouou DE :MELLo:- Os <lesmandos e 
abusos . têm vindo do governo o não da lei. 

O Sn. l'.o.QuES:-0 ho01:ado deputado pelo Ct'arã, 
puece, enLende que a !Lgisluçào aclaal é boa,. 
que não necessita de reforma alguma, li que de 
aeeordo e..:;m o.- ioteres .. m: publieos ella .ê con
ducente ú melhor cleíção d os representantes da 
nação; mas os que su~t~ntão e~ta . opinião do 
honrado. deputado pelo Cear.& devem, a olhar-se, 
experimcnt.cr o mesmo sentimento de riw que 
CiceM dizia não podia deixar de ae~'Ommetter a 
duus aug11res quan·lo se enCúntravão. (Apoiaàos.) 

O.Sa. FIGUE.DU DE !d&LO : - A lei nl o é re•. 
formi:.1a pelo projecto, e sim a cons~ituição. (Apoia-. 
dO$ ~·não opo~O$.) . · 

0 · 'SR. TA.QIJES :- Adopto, Sr. preside nte, como 
base do projeto; a eleiç:i.o por distrietos eleito
n~es. Esta dlllposiQão me parece · que se aetua de 
aeoordo não só com as · praticas do systema· 
representativo nos paízea em que elle é . melbof 
ent~ndid~. como com ll -verdaden·a theoria desta 
fÓ\'tna de goverllC!. Cumpriria,. portanto, indagar 
se algruna razã.:> especial existe no nosso paiz 
pela qual a- tbeoria nesta parte nilo deve. Ler' 
11qui a applicação ·que· tem nesses outros p&J.tes, 
se alguma cousa: e:tiste em razão da qual o 
mesmo sy.stema l!leitoral que em outros paizes 
tem produzido tão bellos t>lfeitos deix.e ile os· 
prodw:ir ~ntre nós. · 

0 Sn. FIGUIURA. ·n& !.fELLO :- As prOprias CÍl'•. 
cnn1stancias do nos;;o pa1z . 

O Sn. TAQUF:s:-0 systema. eleitoral pelo qual 
a cada districto incttmbe dar um pequeno nu
mero de representantes :no parlamento é . ad.op· 
tado nno só llil I nglaterra , como em mwtos 
outros pai~es que se ragem: pelo systema l'epren· 
seutlltivo. . 

0& nobres ::leputados sabem que na Inglaterra 
os (Ommuns são eleitos por eleiçõ'ls feitas. por 
condados, o numero de membros .t.a. caJ!Iara dos. 
eommuns eleito por cada condado e mwto Um!· 
tado ; a ultima 1·eforma apenas abolio as ~let
ções dos burgos no. Inglaterra , porém sn'I?SlSte 
com a elci~âo dos condados o syo~mn ele~toral 
que o pmjecto quer est~belecer no ~~~~s'? J?Stz. 

Consultiindo, Sr. pres1dente, os pnnc:lplos que . 
regem essa materia, facil fófa a qualquer reco· 
nhecer quo n :I o seria -possivel haver eleições 
sine~ras e 1ivres senão inc11mbindo-se ao~. elei
tores de elegerem um .pequeno numero .de repre· 
sentantes; a camara sabe que, para que os nos-. 
sos actos tenhão moralidade .... 

o SR. FrauErnA DE Mzu.o dá um II.PaTte. 
O Sa. TAQUE>: -Rogo ao nobre deptttado que me 

deixe co~otiuuar. A camat"a sabe que para que. 
os nosso~ aetos tenhiio moralidade_, é necessa;io 
que nelles procedamos com conheetl!lento daq.:.~.lo 
que fttZe!Dus, e que -se dêm as · ~~~eumstanctas 
nece:s:~arias parn que o uosso es;p1nto possa pro-
ceder com a precisa liherdade. . 

O que acontece qu~ndo se pede . a: um collegto 
el eiwt·al que vote nao em um depul.llllo , ma~ 
em quatorze ou vinte, é que os eloitores votl!o 
quast S<!mpn sem conheçer mu!tos daqudles em 
quem votào ; :ruas quando ·o ~lettor tenha do dar 
o .;eu voto JlBra um deputado ou pura um pe- · 
qu<'na numero , o eleitor ha de ;vo\ar em iJe&
sous de e~n conhecimento, apreetar 11. sua capa
cidade, e fazer uma escolha sincera. 

(Ouee-$e un~ apat•te.) 
Aimho, Sr. pre~dente, ha a considera.r! como 

já. roi ~nderado aqui em outra occilStii.O por 
outt·o oradol'", que aquelle qlUl tem de elogn 
muitos dcv!ltlldos faeilmat\te votará , a!T!Stado 
por 1nftnencia alheia , em n11mes que nao co
nhece ee silo dignos1 e quo apenas lbe silo apr~
seutados ; tendo porem 4'e v;otar em pou~s, Dílo 
ha de ceder o seu voto tacabnente. A ele1çito de 
um ou. de poucos, deve lambem suscitar cnt.re .os 
eleitores o. debate, o qual trarA. por consequen
cie. a escolha do. melhor., . ll ele1ça0 do. que ~e
lho a· e que m.is dignamente deva !_ecebor '?11 
liUfr,agiu3 do circulo, ttiumpb.ando .a ruz~o no mcao 
dos Vlltos disc:Ordes. . 

Eu. nâo duvido, Sr. _presidente, que a d ema
sia:.la restriC\.ão d os distinetQs eleitoraes tr:o_uxesse 
inconvenientes : se se· tiw.sse de marca~ carcu_los 
dema:>iadamente estreitos, o resultado eersa aquülo 
que os nobres deputados ~m apontad<> áe ae-
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· cordo com a opinião de Sismondi JU> trecho ei
taao pelo nobre deputado _pelo Ceará : mas não 

·é isso o que q11.er o proJec.to que discutimos, 
· não serão os circulO$· tiio restrietos como os nobres 
· d ep_utados p ensão · 

Hoje, todos sabem, as inflo.teucias estão muito 
di"fididas, poi1 não h a comarca, e nem mesmo 

· mut:icipio, ·em que não haJa influencias di!renn, 
· tes; assim , quando a eletçào tem · de ser com
mettida, niio a · um municipio, porém a mais de 

· uma. comarca, eomo podet·Aõ suppór os nobres 
deputado11 possivel que domiri6-a uma sõ iatluen
eia? Essas diff~rentes i nlluencias hão de so neu.

. tralisat• em ' luta uma~J .:om· out~as, e o result.a.do 
· ser~ · uma eleiÇão de accordo com os lnwresses 

· do [laiz. Eu não tenho os receios que sobresal· 
tio a l>s nobres depntatlos de que p or uma elel-
9_io feita po.: essa maneirn venha a cnmara dos 

. 'Sr. de_p~ttai:los a· e ()mpõr-se _do que ~lle~ chamiW 
notab1l•dades dd.altUa.. · . 

Senhores, · n eléição por -eiretilos me ·pareee 
. a inda por outro lado de umt\ eon'\'eniencia ma
. nifl!l'ta ; devemos desejar ter !lAS cam&ras nilo 
s6 os indivíduos mais · capues pelo· ~eu talento 
e saber, como tambem aquclles que melhor co

. nheç;'i:o as c:ircumst.ancill;S do paiz. ·o3 seus lnte-

. res~es, não só IAes como se marnfest$o na c:Orte 
e nas grandes cnpitaes de pi'ol'incias, .mas como 

· se sentem· em todo o ·.teri'itorio· bra~ileiro, nond& 
· essea lntet;:esses siio mui varitldos : é meu {la
reeu que mediante uma eleição feita debatxo 

· dos principias do pt·ojecto. ~derá set·-obtido esse 
fim; e conseguir-se que se}ào muito mlllhor re
;presentad.:ls os interesses diversos do va~t() ter~ 

· ritodo do imperio. 
Por 'outra . parte a opinião. nacionnl niio . é coMa 

· qne se .poss'\ apprehender ab.tl'actamente e de 
Uln moifo geral; é só reunindo e conhecendo as 

· opiniões das diversas loealidades do ímperlo q~Le 
se poderá obter a cxprMsão da opinião naciona.l. 
· ~las ou · a eleicão tenba de fater-se pelas da
-versas classes de que se compõe' n nação, ·ou 
pelas diversas p11rtes de seu terdtoJ·io, eu. ~rei~ 
q11e em todo o easo nn representaçíío nacaonal 

· devem :achar-se representados todos os interesse~ 
dll populaçüo ; é preciso· quo para esta casa ve-

. nbio representanws de todas as opiniões, e que 
pdo debãte procurem. chegar ã_'apreciação do q~e 
fór de melllor ·e ma1S eonvemeate· para o pruz, 
roprodru;indo s uas idéas em ·leis quo farão o ôem 

· de todos. 
Tem-se dito qne. o . projecto q11er que o par

lamento se occnpe dos interes~ locaes; que são 
incumbidos. ó.s camaras munieipaes, ou ás assem
blé&s pr<~vinclaes. Sr. presidente, acredito qu3 
neste modo por qll& ·tem sido · comba~ido o pro-

. jecto ha .um equi~oco· que -devia ser arreda.Jo 
pela· alneeridade dos nobres deputados que n elle 
se têm soccorrldo. . · 

Senhores, os que dizem · que · os in~11resses lo-. 
eaaa devem tar os seus representantes nll!l CBf"-&• 
·ra.s não · querem dizer que M .eam•ras legtslatavu 

. devlo.se occu~r desses· pequenos interen11s q11~ 
fazem·· <>bj eeto do traba.lbo e estudo das eamaras 

: municipaes . e· assembléas · p:rovinciaes- Não que
. remos,; os que det&ndemos o pro)ecto, que a ca

mora tenha de se occupar de ·caminhos viclnaes 
e pell,uenos interesses muoicipaes; o que .quere
mos e que . o parlamento ieúba indiVldnos que 

. representem interesses · de to~as as partes do 
.impér:lo' ePl ·relaçào ao objedo das leis gerae$, 

. qne quando se discutirem leis-que ~nhão-_inftuen-
cia sobre -- todos os cantos --do pa ;z~ · ·pJOst4o na 

. camara. individuas ·que saibão .-.s . eireumstanc!as 
·a neeeasidades de · tode~ ·t> terntor10, . e :9.ue vejlill 
ae essas : leia· são boas, " se ;são · c:on"Vemeotei, ~e 
satiafazem- .ou o1rendemaoe •n~ oa.neces~u
dadea: de.~- as partes do paíz : oque _q!le~mos_ é 
qua quamlo se disenta nma ref~a JUdic!arta_ baJC. 
quem, conbec:en4o as eirCUID8bu1C1311, os wte:resses 

dos diversos dístrietos em relação a este assumpto, 
examine e aprecie se a refor.ma .as~im como e 
boa· paro. as grand-es loeo.lidadas, o é tn.mbem 
para· os pequenos ltt;:ares. (Apoi4dos.) 

E' pór ~melh1tllte forma, Sr. pre .. idente. que eu. 
entendo que os interesses loc:aes d.evem ser. re

_presentados na assembléa gemi; elles d<:vem ser 
representados ew e'lnrrontaçM aos •~egvclos ge
ra~>s, para que se attenda a todas as. ciri:ttm-
stsncias do paiz.· · 

Sinto, S\·. · presidente, abusar da paciencia da. 
carnara (ndo apoiados), mas ~u peço-lhO> . ainda 
alguns momentos. · . 
· Tenho ouvido alguns combatei·em o pi-cjecto 

porque elle . vai dar ~etnasiada importan.cia. âs. 
mfluencias locaes ; um nobre ot:ador deputado 

· pelá minha orovincia, e que ltoutem disco1re11 
contra o PI'Ojêcío, disse que no p,;iz existiiio capa
eidQdes nlllnicipaes, provinciaes e nacionnes; que 
o ·projeero puriha em releYo essas capacidades 
munlclpaes e destruia a. influencia das capaci-
dadel! naeionaes. . 

Entendo, Sr. presidente, que o projecto não 
chega ao ponto assignalado pelo no&re deputado 
por minha. provinciu.: se pelo _proj!'!"to ·as inl!uon
cias municipaes ou locaes tém .. a Justa parte. que 
lhes compete nas ·eleições, não sdo por isso ex
cluídas ns influencios nacionaes de q11e faUou o 
nobre deputado; creio antes que o projecto · sa
tisfaz .a todas aa legitintas intluenchts, procul'ftndo 
combinal-as sem pr;,juizo de urnas em favor de 

. outras. As intl.uencias provinciaes cxe:r.cerâõ· sem
pre sobre as locaes. a j~sta influencia tle ·s~tts 
conselhos, de sua d•recç ... o M.1.s ta1nbem · as m-· 
tlnencias locaes terão mais lh·res a · intervenç~ 
que. lhes cabe na eleiç.iio, sem qnf' sejào · domi
nados . p~la imposição das ctlpit.\es e do go"~rno. 

Os nobres deputados mesmo devem reconhecer 
que. o governo. não pôde impór aos · . d~t_rlctos 
eleitoraes ct>ndtdato> estranhos á sua afl"e1çao. · 
Dis~ 11orém um no~re_depota.~o que v gove'rn? 

pôde impOr a um d1str~cto ele1toral um çand•
dato do Circulo, e que ne!le ~l!h~ r~laçõ~s esh'el
tas, . e e~tima. Mas qne unt~oslça.o ~ essa _? Todas 

· as ve:zcs que. o · gOv6rno It11puzer ao C<rcu!o' o 
Ct<ndidato . CUJO nome .est.á na. le~brança e Jl~ 

· atreiçào de todos 0!1 eleitores, e V<St!l <;Uil a elei
ção não poderá. corre1· de modo mais conforme 
com os desej c~s- c intenções da localida<le. 

O Sn. :\IÜU.JO LDU. :-Isso trar!l um augm~ntC> 
de influencia. · 

. O Sn. TA<:l't:rES :- Aproveíto o !l_!!arte do nobre 
··deputado para exprimir a f)p imiiC> da que . não 
. creio que . com esta lei augmeute o poder -das 
inft11encias loeaes em . relaçiio ao goYet•no na 

. admini:;traçio. Actaalmente os depu~lios úcpeu
dem p:ua sua eleição das infiuencias de · toJas 
11s lo.:alidadea, e assim uá-se entre e!les certa 
aolldariedade para sustentai-as e satu;fllz-êl-as, 

. que se .n~ dará. qlll)tldo cada deputad1> vi~r por 
seu d~triçto; . e s6 das iolluencias desse c1 rculo 
.:l~pendP.r pa.l-& sUl) eleiçãa. Portanto o podet"-de&-

. sas infineneias, longe. de augment~u-, ser4 qr
rigido, porque se o deputado .Por ç1r~ulo terâlll
teresse em sustentar uma mtlueoct& local, . ds 
v ezes prejudicial <•U abusiva, os o~tros depu~-

. dos d~ pr~viaeio,·que.con.he'?em. ~ ctr~t~mstanclas 
e os negocios da sua pro.vmcta, nno ~~rao o ~~amo 

. interesse, e pelo conkarl'-'· pro.:ura.ráõ .~pr~mu-se 

. com. a necessária. Craoque:~:a e collocar as co usa~ 
na sua justa · posição. . . . . 

Sr. presidente, outras cons!derações _poderllil. 
apresentar ácerca des~ matena, mas D~;&O que-

i 
rendo re~til-as, direi sómenw que a md~peo
deneiA das . camaras .. augment~~rà p-,lo ~o)ecto 
que se dlacnte. ~Apoiados.) • _ 

lo o SR. AR( Uro· LmA: :.....: A índependenciã da~ e&· 
maras ! . .. 
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O Sa. TAQUES ,_ Peço pel'missão ~)\Obre de
l'utado , .... r.,. assim o euLeudcT (~olado$) ;_ a 
Jodependencía das camaras a~&gmcD!ara pelo pro· 
'jecto que se diseui.Al, quer em relaçaa ao g~v~mll, 
quer· ~n1 r elação ás parcialidades das J>roVlDClll>i : 
em relaçlio ao govet·n<>, ·porque o depu~o que 
tiver sido eleito !)Qr um circulo eleitoral em •1ue 
tenha parentes, amif!OS e afreiçi5.ls. que susten· 
tem a sua .eleiçiio, uüo ·será ti'io· faCJbncnte post.) 
fóra desta casa · CQIDO hoje o póde ser peltl mão · 
omni vutente du gov~mo; peDW tambe!Jl que a 
inolepe;ldcneia do deputllllu augmcntarà em re
laç:io lts parciali•laJes das provincía<, porque 
eutão os que as representat·em estarão em re· 
a.;ão et>m os círculos, e ~obre elle não poder!\õ 
essas pa:reialidades exercer a mesma pressão que 
actualmente exercem t.oJas as influencias reunidas 
de uma proviucia sob um chefe. (Ap()iados.) 

O SR- Ma>~.LO FuA~oo :-_Tem fallado muito 
bem. 

O SI\. 1' "-QUE!':- Não desejo est.ender-roe mais 
sobre e.•te assnmpto, porque .ll · hora. está muito 
adiantada, ~ J)OrtantQ direi sómente .algumas 
palavrl\$ 4ccrcn das ques~ eardiaes que !'e têm 
·a ventado ·em relação ao pt'OJeGI-0 . que a .. da::;cute. 

Tem-se dito que a elcição pt>r distnct.os elei· 
torae:> é contraria á consti~uiçào; mas toda a 
argumcnta:;ào que se tem apresentado a .e~te 
respeito fawdu -se a~enas_ em u•ua pal~vra fugttlva 
do art. 90 .da . constltutçao, quando d1%....:. ele1«!re::; 

·d e J>r->"incia- ; não posso de fót-ma alguma .aceatu:
"~welhantc .modu de eni.Alnder as lei;; ftandanten- · 
taes d<! paiz; seria (;Stabeleeer a desordem em 
toda· a nos~a jurisprudeucia constitucional aceítu 
as idéas qne a este NS!•eito têm apres~nr.ado os 
.nobr..,s deputad<os que combatem o pro)ecto. 

At·gumentou-se com a.S instrueçôe~ de Març<l de 
18-6j, emq_wmto inhiuiào o el~it.ot de v otat• en1 

. seus . ptl.rcntes mais e,•ll}\lnctos; respondeu-se que 
era e~:sa uma idea <la época, com boa razão, e que 
os eleitores podião votar nos seus iru1iios e c'llnhs· 
dos, e ·t.\lv(!:r; em si; trouxe·sc o e:s.~mplo da lei de 

. ·1811>, ciné exclue da. eleição primaria a; praças de 
· .. pret , e disse-se que E'SSll disposição foi uma infraeção 
. aa con:itituiçâo; de modo que 111io houve dispo
. siçâo . trazi;Ja P'J T sua analogia em favor do pro_-· 
j ecto que logo não ÍllSSe aC<limlld& úe luc.onstt· 
tuciona• pelo~ nobres deputados l , 

Asaioo, s enhores, não ha jurjspr<tdeneia po~· 
vel ; ·os nobres deput.:tdo!l levarUo a cllnfusão p•Jr 
toda a Jlfl.t'te, 11 aariào· razão ao no)!re deputádo 
peln minha provincia que bootent recordou o se11. 
vvto a respeito do fõro privilegiado do,; bispos, 
e da lei uurcial, pela qual os paisanos p~r cer
to~ crime.; foriio snjeit<>s aos tribunaes mtbtares, 
leis e<>sa.; q tte forno acoimadas de in<;en,;ta tue;o
naes ! D~st.a ma.l\eira a argumentação dll.S nobre~ 
d epl\tados le"al·vs·hia a d~mo1·ouar todo esk 
edlftcio , q11e tal v~:: tenha sido eonstituido por. 
RUIUI propri><s maios. 

Sr. presidwte, lançando os olhos pari a consU· 
tui(i'i...l niio vt!jo artigo alg~n1 J!elo .· qulll so de
termina qu.e as províncias se.jao representadas 
nesta eamara. como os divel'lóOS estados que cotn· 
poem a União Nor(e·Americauu. são .1-epresenta.--

. dos n,. cun~resso daquHlle pa.iz (apoúulos) ; pela 
nossn constttuição a. província não é uma · ertti· 

: dade polít ica, é apenas uom eircumscripção ad1ili
. nistrutiva. (.Apoiados. ) 

t.ados qu& o eleito~ elege me J?Srer.e ..que errí nada 
. póJe iD11!lir s.)bre us seus direatQs pvliticos :apoia
dos) ; o:s eleitores da provioci;~ de Santa liatba-. 
rina e . da do Espírito Sauto, por.que elegem 
meoor uumero de deputados, não deixão de ter 
os m esmos d~reitos ·polit.icos dos eleitOr<!S da 
grande provinda de Mina's Geraes ( <WOiCufo~) .• 
direitos, como ·os objeetos mat.Priaes, ·n1io. se:pó

d 'e;n avaliar .. pelo seu peso ou pela extensão, ·e 
se a ssim fõrl\, a constituição. garantindo : e~ses 
direitos polit;eos, gradual-os-h! 1 s~guullo ·a .lm
portane!a das diverse.s províncias' do imperlo, ·.e 
â.este modo nós nlio poderíamos augment.ar· nem 
dilninuir as provincias, t>orque isso iri:l. de . <in
eontt·o é. ea.tégcria . dos dtroitl>:s que lhe:; est.Ayil.o 
do.do·s pela eenstituição. . 

Pensu pois que os eleito .. es noló soft'rern res
tricçào . n~nltun:u e.:n seus direitos politleos esta
IJ.,lendo-se a el~içã:o por . círculos, e que .pol't:!oto 
a legisllltura ol'dinuta é competente para legislar 
sobre esta rna.t.;rh~ . Os .nobres deput:ldos nit<l des
conhecem c prECeito do art. 178 . da cvnstituiçâo. 
em que se diz quo só .é constitucionaJ, .alem do 
que pertence ás .attribuições $ . limites dos po· 
deres, o qne .. diz nspeito aos .direitos _politicos 
e indivhlu;,~s dos cída.lã:os. bra~ileiros, e que nestA 
p1u-te, e o;io n o mais, só · poder,é. ser alterada 
pela fóru~ prt!Scripta· na mesma cvnstituiçllll.; 
n1as não soll'rendo esses dlreitos .alteràc;ão alguma 
eatá el.aro que temos as taculdadc:J de regulari· 
sar a ma~eria. · · 

O Sa. Atuu:o Ln.u.:·-A re!orma alter..a · esses 
direitos na reforma do seu exercício. 

· .· O SR. · TAQOES:- Entendo que em nooa altera 
esses direitos, e que, ou passe a re(orma oú sub
sista a lei actulll, o direito do eleitor· é o .1nesino, 
(I u \r e i to do ~leitor da. Bahia é o mésmo do elei
tor da menor ptovincia do imperio. [Apoia.dos) . 
Sr. presidente, a comn1issão deixa entender . de 

· seu parecer qae uão duYidaria aceitat a dou
. trirm do proj~~to se a eleiç~o fosse dire.eta . e 
mais derramada. a instruc~ão n o paiz. 

Mu.s, s~nhores, as condições a que .. se refere .a. 
commissão de constituição, e que ella .julga ne
cessarhis pM.t'& admittir-se a doutrína .. do proje
ct.o, são boas, gualquer que ~la a fórma da 
eleição em . re!~o ao territorio ; .que~· .a eleição se 
Caça J>OI' pll>vilteias,. quer pat· 4Jisir.ictos, parecé-me 
que se poderia SCL.-tentaa.: a ·con\"euieDCia da· elei
ção dlrecta, e a me:Sma io11.uencià devem ell,ercer 
os progrcssus dtl instrucção e da civilisação em 
todo o paiz. · . . 

Sr. presidente, não posao prescindir de ·dizer 
a!guu~a oou:;a 6eerca dllS . chamadas lncompa.tibi
lidades que tanta imp11gnsçio tem excitado de 
alguns St-s. deplltado.s. Sou · magistrado, e .v .. tando 
pelo proJ~octo qae 8e- dillCute, e designadamente 
pelo a.rtl'l."O quo inhibe o magistrado de ser vo
tado no ugar em quo exerce jurisdicçã • •. me ·pa
reee . que não coatdemno ao. osLnu:ismo . a,· classl\ 
a qufl pertenço. {Ap;?iaàos.) Se os interea.~es pu· 

. blico.s reclamassem. d~ssa classe, que ·iantoa :ser
_vieos. tem prestado ao estac1Ct, o :abandono · da . 
p~litica., eu creio que ells teria bastante . patri-o
tismo para no .altar do. ·pauis · sacrificar :suas 
ambil)i)es, .seus,peq'llt.lDOs· interesses ... 

o SR~ · DoMI!-raUES :-'-'Boas paln.vrali. · 

E' verdade que na époea em que a constitui· . 
çã(l. f ..>i re<.l igiua as eleições erão fe!Uis por · ~ro· 
vincias , na. !órn1a das instrucções para · eh~1çdo 
da · eonstHuint!l; mas na oonstitui~<\o .. não se ~ha 
di~;J)Osiçâo alguma que nos ...-Me de·. estabelecer 
ou~rn quaiquer fôrma de ele~o. . 

O Sn.- TAQU.&S : . ....::.&as pal~vriiS l ·Mas -eu desejo 
-aindo. mdhores obras, Sr. deputado. (..4.pp.iados.) 

l$r. presidente, qualquer. que seja o Dumero de 
magi.Strados que ,-enhiiO a esta camara, · .. Jon~e 

. dell~ _f'starj o_, pens~mcnto sini.;tro. que -P••-·•o 
o espirito J>en;pieat do. nobre ~epl.ltado pel.a.lJro
·vincia. d o C~ («~do.s) ~ a hi$tOtill nio JUS· 
tifica (jlle a .magistratura se tenha enlregado• -aos Entendo tsmbeut, Sr. -presidente. qwi .a di~i

aão de uma pt'O'\'incia em <li versos districtos elei
l.Of!les, em nada póde rest.iugir. os dircit.os dos 
eleatores dessas províncias; o numero de depu· I de!luaandos, quer das opin.iões .. demagogieas. contra 

o poder, quer . aos dev!Weios ·.do· póder-contra ás 
. liberdades publicas. ·. A .bimoria dos 'parlamentos 
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da Fnluça o a .hist.ori<l da mAgistratura no n'·osso 
proprio .~iz mostriio qne clla por seus habitos 
a . costumes . tem -6(! . sen1pre mantido no seu lu 
gar; ora protegendo a troqileza . contra o poder 
ltlpC)iado.tt, oro amJlil.rnndo o poder eonua 0:1 
4elitl»$ da dem asog.n, 

Entendo, senhores, que a lei que se disente 
Dil.o ·é uma : lei de: odio conu·n a r;nagistraturtl, 
uão é urna lei :.Cnd•·nt<J a lançar íóra das cama
rt\5 tódos os ulRglstrados qne nelln. têrn asseuto. 

Entendo,. Sr. presidente, que nas camaras ue
:rem· ser representndns. todas as opiniões, e os 
os interesses de todas .as chsses da · sociedade 

· (<rpoiado~) ; o ni\o pod-la deixnr . de querer quo a 
dasso da m B&is trtl'tttra . tivessd o.qu i os seus l"C• 
presen tantes. (Apoiados.) · 
. N us eircumstanc.ias do pni2: penso qull mesmo 
& Inagistratura da pl"imeira. in~L:mcia deve con • 
tinunr a ter entrada nas camaras. • 
. Não duvido que convenha rcstl·ingh· um ponco 
o nnmero de m:1~istrados que .tenha assen~o no 
p~u-!nm«nt;, : nlLo ouvido que .se de"ão dar algumns 
largas porll' outras classes: porém, se nhores , tel'iío 
em mira os qtt<l !lustenti'ío o projectu n exeluh· 
4a camar.a a · rna!l'ístratura? Creio qu o niio bn 
quem dia lo esteJa persuadido. (Apoiado-i.) Ao 
111csmo tempo é palmar a contradieção dos hon
Jllldos membros · que impugnão o .projecto, porque 
ao pas so que clamão que o projecto tem por fim 
.excluir da camara a msgistrRtut-n, declamo que 
o projecto é ineilicnz, é .uma barla I 

N li.o creio que essas tr:m·sacções c bnrWtnhas 
.Yergonhoso>~ a que têm allndido .alguns hom.a- " 
dos deputados se possiio· dnr ; . o p er suado-me 
·mesmo que, bem que ns cad~h·ns desta carnam 
lhes s ejã o :franqueadas medinnto ·os votos dos 
seu;; con cida dã os , alguns magistrados teriio diffi
c:aldades maior~s do obterem n s un oleiçito. 

O projecto, em minha opil1iõo, nlt.:> é de vcr
c!Mctrns incompalibilidad.es, o pt·ojecto ndo estll· 
fleleco que quem é magist1·ndo. niio possa ser 
eleit.o d eplltndo. . 
. o sa. ABAUl O Ll~A.:- E" pelor do quo isto : 
antes elle o estabelecesse logo. 
:·; O .S~. T~ooçui!:S : -o p~ojecto, Sr . p residente, con- : 
tém uma dis posição de alcance muito meuor; et111 : 
úm · por fim ·apenas a reg11laridade do processo · 
~leitora!, é ·uma medida, em minl.la opinião, pu-

. gmente rcgulamentnr. 
ó Sa: A:nA.vso Lnu : -Fica rã nltamente regu· 

larisndo. eom os dclegndos o força. publico. ! 
O SR·. TAQoES :-Entendo, senhoree, -que a ec;m

stltu.içãf) estabelecendo ns condições do voto ~etc.vo 
o passivo niio prescindio daa regrta de dt.re1to 
.-obre .a .rnateria, e daquellas disposícães qu~ eriio 
bldispensa-ve!s pa~ que uma el~içKo livre tives~ 
hgar .no . p&lz. Aas1m, Sr. preS~dcnto, todos -hao 
~ordado que algumas restricçôe$ feitas ao di
reil.o. de :votar e de ser · votado, quer. · nAs . in
.UUeçães de 1824, quer em. outra~, são legiLim~s 
• ·nzoo.veis. · · · 
·o Sn •. ÂRA.Illo> L!lf'.\ ::_Esb theorill :vnl longe. 
~o sa .. .-T~Qm ,;.:_se ~s ~leiç&6 'de~em · ser livres 

. -e .~m su&pelta · de . -violencia ' da .. 1111;tor_idade; pa
;nee que é eónducente c9m e~ ·pnl1-e&plo que se 
4lcclara . · qne os "otos dados a .. magtetrlldos· que 

· eereem. grande.influenciã .no ln_g_ar em que . exe~
~ -n sua jllrisdioçãc., ilão sejlio . repntadQ3 .li· 
'WI'es.· . . • . •. . • : 

mo-· ae dlz que .o· mandato. d!l\ r.epre~tl:''!te 
4& ~~~ aej• -ineompati'fel' eom ·exerdc!o Jlld\Cla-. 
~- -e sim qae: a ' 'autoridade qucnem a~. grande 
~eJ' . eomo de julpr da ~nm, ."fida . e · bens 
«<oa ' ·seas' (:()ucidadãos ~1li'iO ·pôde ' rete\):er · -votil9 
que•:se do podem rec;nb~l" eom.o-·'li~e; coa:. 
menc~osos JJo lugar · em ·_quo· exe~ . jan~cçAo. 
.e~ que , portsnt·~ CBSeS. &eJao• nnl~as~ lA~-) 

· -rouo -L 

~89 
Conside rtmdo-sc o projee:to <lc~lo 1:ont.o .de " ista 
em .que devo ser eon:>ider8!lo, U lí<J ,.,.;o o que se 
lbc pos>a oppOr. · . . .. . 

Sr. prcsld~nte, tem-so opposto Av pmjecto. {: 
:verdade, uma w:•nde. razão tirada da . constitui
ç.'io · disse-~e ~ue a ~~stitu.ição declarou . q ue 
qun~qller culadao b.-n:nle•ro, estAndo no gozo de 
seus direit.os politicos, poder ia ser ~lei to depu
tndo em qualquer distr1cto do imperio, embora 
111io fo~se o do seu nascimento uu r esidencin. 
:Mas parece-me que este .artigo da constituição 
não pOdia dcst\'uir as regras de direitO .e de .:terna 
1:azão ll que nlluui, não p<Jderia querer que .foss e 
cilnsiàeL·ado el aíto legitirri:nnentG nquelle euj~ 
eleição tivesse sido ftita debaixo do impes-io dn 
corrupção o da viol~nein ; a dis posiçno <l~ consti
taiçilo, nilo póde ser assim entend ida. Um artigo d~ 
·.Mnstltulçuo; uo capitulo dns eleições, dispuuha que 
o citl:ldiio QU:l n ão votasse na sua paroc!tia nã o 
poderia ser membro de n<!nhu ma assembléa, ou 
aulol'idadc electiva nacional ou local; era d e ac
·cordo com o · que se dispõe p ara outras eleições, 
e com a idés do reprcsent!lç>to, que os ' 'Ot<>s de 
um tcrrlto1'io para seus repreOMJntant e!l no 'p~rla
monto rocnhi~sem em pessoas .domiciliarias do 
.m osmo tc:rritorio. E' a~sim qu e entre ~>ós para 
uodcr · ser eleito ve~eador, Jnlz- de ·pnz, ·ete . , 
exige·SC a residenci:i. ·no lngar em que ·Sa dt\ a 
·eleição; semelha ntemente podia parc.!er que s e 
d evesse cnlend:>r a respeito da eleição p:~ra de
~putndos gemes'. Para evitar isto é qne a consti
·tuiçiio e<:>ntêm -est;~ disposi<jio, dn mesmn· sotte 
·quo em umn . diis ·ultim as eon·sti tnições da F l"'!llç-:l 
·s a diz que OiS .seus ·~apresentantes ser!to el~giveis 
"em condição de domicílios ; parece: me qtie é este 
o u ni co ·alCtlnce do· nrtis-o constitucioCial : o -:nais 
qt\e se tem dllbi dedu21do contra o project.o qn.c 
'discutimos e por argumento a cont?·m·io $e<lSU, 
'fórmo. . lndírecta do· argumenillçã o quo t .:.m ~poucn 
força , porq_úe não h'a disposi')ão expre:;sa e formal 
dn constttu1ção. · . 

Sr . ~reõidenoo, tenhô ab USA,to ~mn:siamente 
da pae1enei:~ da i:amara .(nao . trPQiadQs). o cómo. 
ll hora se achá muito ndinn tndn ' termino liqui o 
:inca discur$0- · · · 

Vous :- Apoiade : muito bem, muito ·bém. 
. O S~. EonTA, obtendo n pnl1nra p~lt\ ·ordem, 
reque~ o ençerra!Dento da disc_ussi'l'?, visto estar 
o proJecto eumcumtemente diSclltJdo, como o 
man lfestára em seu discurso o proprio relator da 
çommisslo de constituição no. sesailo anteeedento. 
· Poato a n~os este requerimento 'é 'nppro'vadG 
o encerramento da diseuss[o. : 

.Proce!l~-so 4 votnçiio dei· p rojecto, que por 56 
votos cout ro. 3S é approvado eomo veio do senad& 
pnra passar t. 3• discussão, sendo rejeitadas todas 
o.s cmendaa a eUe otrerecidas. . 

·o sx-• .Pnu1o. co.:nd.ldo (1" s.ecrefario) :
Sr.· pres idente, -sendo esta quest lro tão: IJlomen
iosa, ~nten4o que ,deve ,ser concluid_!' este anno • 
r .Apoi ados.) E mesmo _Julgo que nao devem~s 
interromper o fí<:l. das 1déas, ,que a inda se acha(} 
todas atadas pelo debate' que IWab a d o ter lugar_ 
(A~iados. ) 

O Sa. FIGUIIUIA l)E Me.LLD dá u m apnrte. 
o sa. P.&ui.L C.ucJ>mo :.:.:..Fallo éom ;a corí~ien-. 

cia do meu. de.,er, .sem · me ~bara~ :.Col!l in: 
1e:rrupÇões ·do. nobre ·deputado que aca~a,d.~ c}ar-: 
me um aparte. (Apoiados.-} . :·· _ 
·-'Entendo pois ·qc:e de"em~ dar uma· !13Usfa~ 
uos llr dentes desejos da nRçao, que anClOSa exage 
uma solução• prompta •a cestiL: Que$tlto: '"'"Pró 'Clu 
eontr&.,.:.~e·se resobet: este anD?- ·E-~o!Uo 
é :. posslvel satisfazer-5e ~e grande. desetoc _ou' .em-. 
peptct: ® ·. pnit . .dei~o-se : a ·COll~~$1\0. ' desta. 

· qn estao: pora .. a prox1ma futura· .. :reunuto-'Cl~;Hol]JO 
l~gisl11.t ívo, peço " V. Ex. que eonault.e :eaman. 
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290 SESSÃO El\1 30 DE AGOSTO DE· 1855 
se con;enw na disp~nsa do lntarsticio, afim de 
ser dado a,>te projecto para a <Jrdem do dia de 
amauhã. · (Apoiados_) 

O Sa. PaESWEN:rE :-Tendo da:lo a ho1·a· não 
posso pôr á. votação este requerimento. l:letn q~ 
a camara resolva a prorogação da sessão. 
os~ .. C.\~OIDO BonGES :-Eu 'proponho a Pl'()

rcgação para e$se fim. 
Sendo approve.da a prorogaçii:o, e postr, a votos 

o requerimento do Sr. PaUla Candido, é dispen-
sado o · intersti<:io. . 

Le-çante.-se a sessão á5 3 horas e 40 minutos. 

PR&Sl Jll:NCIA DO SR, '\'IS~Xl>& l>E D.I.EPE~Jl\' 

~t:lWARlO.-Expediente.-Or-J.cm do dia -lnebm
patibilidades e eleições p<n• eirculos. Disew·so 
<to Sr. Arafl.jo Lima. 

A' hora do costume faz-se a ebamada, e aehio-sc 
presentes os Srs. visconde de :Baep·endy, Paula 
Candido,_Macbado, Corrêa das Neves, conego Leal, 
Araujo .Jorge, F. Octaviano, Mendes de Almeida , 
Rocha, Carrão, Pacca, Rodrigues Silva, Augusto 
Chaves. Angelo Ramos, Bcetas, Assis Rocha, 
Seâra, Cunha, Paranagua, Góes_ Siqueira, Tei:r.eirn 
de Macedo, bario de Maroim, Eduardo França, 
So~Ua Leão, Costa :Machad<>, Ribeiro de Andrada., 
Taques, Dias _de Carvalho, !Iorta, Travassos , 
Araujo Lima, Nabnco, Mello Franco, Monteiro 
de Barros, Rego Barros, PB.E'.s Barreto, Almeida 
c Albuquerque, Bernardes de Go11vêa, Belisario, 
André Bastos, Sá e Albuquerque, Luiz Soares, 
Yieira. de Mattos e Femandes Vieira. 

Cllmparecendo depois ·os Srs. Jagual'ibe, Santos 
c Almeida, Jtt'Venancio Lisboa, Brandão, Titára, 
D?tningue;~ :>ilva, Panlfl Sant<?S, SobralJ.. Saraiva, 
L•vramento cGnego Silva, Pmto de vompos e 
Barreto P~roso, o Sr. presidente . declara aberta a 
sessão. · 

COJI'II!_areeem depois os SJ."S: Augnsto de Oli
-ç-eira., Ferru,Raposo d3 Camam, Be1fort,-Brusque, 
Sayão Lobato Junior, Henriques, .Ribeiro, Dutra 
Rocha, Gomes Ribeiro, Luiz Carlos, Caldre e 
Fião, José Mathias, Nebias, -8ayiio Lobato, Aze· 
1·edo .Coutinho, Fausto, Zacharias, Pedreira, Tei
xeira de -Souza. Cansansio, Souza Mendes, Fi· 
!lneira de Mello, Pereira da. Silva, Paraohos, 
. .:.iquelra Queiroz , Pallla Fonseca e barslo do 
l\{auà. 

Um oft\cio do vice-presidente da· provlncla do 
Para111\, enviando doua exemplares da& leia pro· 
Yinciaes promulgada& na se:ullo do corrente anno. 
-:-A' commiasão de assembléaa provinel11es. 

ORDEM ~DIA 

IN<:0110'.4..TIJIILtP.u>li:S X ELElÇDI!:S POR CrR<:ULOB 

Ent~ ~'!\ · 8• ~is~ussiio o projecto a_· .69 que 
trata · destà materm~ com o parecer da co·mmls
slo de constituição e as emendas anteriormente 
apoiadas. · · 

O S!i. P~ll)E:~r.r; :-Tem a palavra o Sr. Ar&!ljo 
Lima. . · . . . 

A camat~ m~ permitti ra\ qae, antes de en
trar nn discu.ss~ principal· da materia, etl · re- · 
!»rJe as fat.1lido.des CJU8 assignalão o presente )11'0• 
jecto. · · - -•· · · · 

·No$ discursos da oorón eostumíio os. ehefea dos 
estados chamar a attenção dos corpos legislüi
vos SC('re& do~ objectos mais ·importantes quo 
r eclamão as necel!_sid&des publi<:as ; isto Ce~; '-a 
coroa na presente sessão.· Perguuto-vos ·porém : 
cheio de angustia :·o que ~ feito de todas essu 
mcdidu recommendadas pela corôa ? PerguDto · 
ao · Sr . . ministro <la justiça: o que· ·e feito das 
suas numerosn!'l_re[ormas, tanto hypotlteeo.ria como ' 
judiciArla, que a eot·óa julgo~ de tiio vital · in- · 
tercsse? As'!im, seoltorcs, se dá. um desmeutido 
formal â · prudenc!a e sabedoria com que a core)~ · 
procedo etn acto · tlio solemne 1 .Todas essas me- ' 
didas jazem no doJsprezo, na poeira do esque
.!tmcnto, · e, senho:res, de qu9 nos aecupamos! 
D~ re!orma· eleitoral. Mas como íoi cone&lnda essa: 
TeCorma, com'o \em oHa tido aadamento? 

·Acaso pensais que a ma.teria ·tão grave, '11Ue 
abala tlio profllndamcnte ·as · nos:sas instituiç5e$. 
haja pas~do por todas aquella preparações que · 
lhe assegurão o cunho da sabedoria e madureza? 
que fosse ouvido o conselho de estado? qo.e os 
Srs. ministros, se reunissem di~utissem · e cbe- · 
gasscm a uin accordo entre si'! Enga.nai-vO'S meus · 
senhore5, prof11ndamente, se estais nessa crença; · 
do meio da sessão para o fim, sem ouvir ao 
conselho de estado, sem a approvaçiio:~ de seU!l 
collego\S, o Sr. presidente dó conselho concebe 
d .e improviso esta reforma, dal·a á luz, apresenta-. 
a seus colle~, e como .que lhes falla da seguinte · 
maneira! « .l!;tB o filho querido de minbP.s entra
nhas. adoptai-o, senão eu· vos est.rangulo. entre o~ 
meus braços de A.nthev I » · 
0~ Srs. ministl"JS me permittiráõ que eu lhe. · 

recorde uma verdade; os povos . nunca : perdo!io 
.aos seus homens de estado o cL'ime de_n~o serem 
·iguaes ás situações; e os nobres ministros este., 
ne~tc caso l . . . 
. . Mas, senhc.re3, niio é sómente esta fatalidade, 
outras muitas acompanhão o projecto de qU:o tra~ 
tamos. .Por sua. ·fortuna, pela eltperieneia,. pela 
-madureza de seu jtl~,·---p<Jla independencu\ 11$ 
.sua. posição, o , ,senado, nos governos represtll• 
tatlvos,, é destinado a presl.ar sua utilintenon
~ão . entre n .::oroa e a ·camarn elect!Ya, a moderu -
o movimento dllo:asiadamente n~pido, ou menos 
reftectido, que nós queiramos d,,y 00>1. negocice • 
publicos, nóiJ, meus senhores, que sahhnos __ d() 
povo ·periodicamente, que representamos lm~
dlatamente todaa as ailü ldéas, opin~a. i.C.
resses, pat~ões,-p~juizos me~~mo, em toda fo sita 
TArlaçilo e mobilidade; o senado é um corpo 01Jli- · 
nentemento conservador, é o guardada astabllld&de · 
das inatltuiçõell do Jl&iz. . · · 

Pois bem. oa pap4lil !orao trocados; os bomou 
cobortol de cans, vergados aob o peso dos aaao(l;, 
gr!t.ito ao1 ·que eat!o em toda a energia da 'rida: 
« E:a, manceboa, con"amos t Nop~uuos oua.dost 
aopezaste:~, o trident!, sublevaste& as. oadas · du 
innovaçõesl Oxalá que. teDhais os braços bastao~ .. 
potentes para apla~:al"&!J, a · essas ondas que amea- · -· ·· 
Ção t~r-•os a vós 'de entuviada com.a ·est.abili· 
dada :de nossas institu.ições, a- pro~Jperidade 11 gran> 
deza. de 110I5l!O' _P.8Í%. ,. · · -· • 

A ímpecabllt<iade da coroa, meas senhores, é-
1ttn ' dogma DO'' ,syJtema ' representa.Livo • . Como: ,OIJ · 
PaladillOS da média idacle, aos ministros incumbe. 
o dever sagrado de abroquelar a eoróa com- os 
seWJ· .corpos;· de; na ·Sil&UJitaçiio das meditlas-que 
apreseàtáo'-ao, eoqtO lelrisla\ivo, : flÜtar por- esa 

:_O Sr. ·A-ranjo .1-llua.a--Qaand~>.· Sr. ltre- fónaa;-.l>IOilte,·de •toilo o :~- eU·a,o.oê 4 _co- • 
llldeute, -!~alo_ llO · ~jecto .. qne se 4iseute, oio .-;. a Conte de: toclo o. malc aomo8 nós;· a JaÕ+ 

. ll0$50 dé;i:lar ~ c:onti:istar-meo.profllOdamen\ei por· - toda·:f8Spoasabilidacie,,..... ~-acaso ob5erv.io~ OI' 
qae tudo ildle ll!lll'ela tal desaeeõrdo év~~m.:qlle : &&.· llti!WiUos.-~ ·'Jiec:eit<l y, Não, me~a senllo:-. 
~!legi1I'IDieJlt.em.seu&resnltado~bae:ia& - r!IS.; aoa·co:ftdorndesta ·cas.a. ·em ~·.as r-oa• · 
m&lS tnatea e. desgraçadas analo:gla3.. · · uiões; · aa!l p~s pttblicas. .se .ouve a 'CIIJa ~o. 
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SESSÃO EllSO DE AGOSTO DE J855 291 
como subiu. lo ióelttU"Illllent.e do. boca dos Srs. mi
nistros : « O .:l1efe do estBdo ass im o quer l • 

O SR. MrJo."U~no t>O IK1'1!:mo: -Isso é fnlso. 
O Sa. AJucJo Lnu: : -Assim que. meus seuho

l'llB, o voto da coróa é a espada de Brenno que 
o nliniswrio arroja no. concha da balança para ar-. 
ran~r um voto que. se lb.e tectlSB! (Nilo apoia
i/.Ds., 

vi~a no exterior, porque a gloriQ é n vidl\ das 
,nações? . 

Como pois, meus senhores, quando o systeroa 
represen tAtivo em seus r esultados sts s.p~nta. 
tã" ·poderoso,"' é que o nobre deputado nm fa~ 
zer ·lhc o epigmmrna, vem dí.zer-lhe que grandes 
mnles no paiz procedem das maiorias? ... 

O SR. CAR!IXfl : - As minhas p alavra.s niio fa
rão essM, v. Ex. está levantando east~llos para 
combatel-os. . Mas, senhores, feitas ,estas brev-:5 considera~ões, 

e· antes que passe adilinte, devo nn1a resposta 
ao nobre deputado J)Qr S. Pnulo quo honteul fal· O Sn. AMCJO L!M'.A.: -As maiorias têm servido 
1011 ãeerca.. desta ma~ria. O nobra deput!IIÜI &3- de embaraço 110s governos em nosso po.iz? Mas 
IICY'erou que grandes males do paiz eriio devidos mostrou o nobre deputado que os governos es· 
a o trambolho, aos embaraços <lu maior!~. Senho- gotasaem todos os r ecursos eonstitncionaes, para 
res, consagro muita estima e nspeito e. sympa- dar a' essas m!lÍorias urna direcção conveniente ? 
tbia mesmo ao n<>bl'B deputado, porque conhllÇo-o Sar•me-hia ao depois diffieíl, examinando ap:w-
franco ; pec;o-'lhe porêm licença eara. npostropbal-o fundadamente esta questão, demonstrar que os 
e para ilizer·lhc: Filho da l•berdAâe, renegais p•·oprlos ~overnos forão as eau sas destes males, 
vossll religião primeira, a liberdade I q uando·alnnentárã.o as pretenções e"Jtageradas des-

O Sa. OAJmXo: - PvL' ser filho da liberdade é sas nJaiolias, fnzendo-se eomplices de s~us at-
.nue penso ass im. t~otados contra a soberania nacional , com nulli-
.., fieaç i'lo de eleições? (Apoi!ldos.) 
· O Sn. AnAUJO Lxlf.~o. :- Qu(l,ndo , s cnb•>l".;s, na E' certo, meus senho;·es, é mais que certo , que 
velh!\. Europa. o systemn representa tivo està quasi as m:lioria~ embo.rn~;iio cs governos, e assim no 
vencido; qnando entre nó; · é tão calumnindo e b em como uo rnal; mas isso mesmo é a essencia 
deípr<:so.Jo, a nir.guom, e menos a o nobre depu7 do· systema representativo, e combater este facto 
't~do, como org!ío da opinião liberal, Ctlhia vir é nullitl.ca.r esu systema. Ma.s quantos· meios 
aqni apodrejal-ó, passando par~~: o_ campo victo1·ioso não ha qu~ removão ta6s difficnldades, se ellas 
dos Thersites .. lllCmbl'O da. opmtito conservadora, • são dett·lmentosas ao bem publico. 
T oú defender o systeriJa r epresentativo das ar- E cumpre a1nda nccrescentar que o nobre de--
gniçõe.il tão injllStas qtle lhe · fez o nobre depu- puiado está em erro se Jlensa que essas diffieul-
tndo. Senhores, npezar de todos os defeitos que dade.s e llmbo.raçoi! tão proprios do systema l'e-
se lhe r econhecem e que qualquet• outro igual- pnsentativo ; silo 111ili antigos, s ão quasi do todos 
men.te · os têm, o systcuHI ropi·esentativo, pcn,;o os tempos. J,ido C<lmo é, o nobr a d eput.1do, deve 
eom Montaleu1bert, no estãdo das sociedades mo· so.ller o que d!~em escriJ)tores nota:veis da escol:~. 
dernns é n ·unicn fôrma passivcl de · garantia. po- liberal. N tlo e a liberdade que é nova, mas o 
Htiea. A confiscação de toJos os poderes sociaes despotismo, diz Chateauhriand .. Os principias mais 
por um só, a · personificaç_iio i!c . todas os direi- avnnçndos da escols l iberal ! (?. · esta vão nas en-
t.Os em um homem, ·a abd1cacuo ·de todo.s ns von- trallb.as da idade média, diz Gutsot .. Nitigu6m é-
tades em favor de um· chefe; chame-se rei QU obrigado a pagar uma. ts.~a qne niio consentio. 
imper a.clor, · só, é um facto desconhecido nn lüs- Ningo.em é obrigado a obedecer a nma lei qne 
toria, é m<:smo absolutamento impos.;ivcl; 'por- não eonsentio. E n isto, meus senhores, está. ci-
qne serin n ne~o da . dignidade bnwana, do !ra.do o poder r epresentativo . 
.homem, s ua 1ntelligeticia e liberdade. : . N!ío posso "aínda, Sr. presidente, pnssar adiante· 

Todo o poder pois que aspire ·a condições de . sem p rotestar contra uma prop osiçito·do nobrB 
forço. . e duração: deve ter uma fiscalisnção, lima deputado ~ando disso que a carta brnzileira. 
.Jimit.açii:o, um m~cbanismo qualquer que estabc-. tinhn sid.> obra inteiramente espontancn do !un-
JeÇA e· mantenha · o equilibril) . c pondcr.al(âO ~as dador . do ioiperio, e que uuo c~tnva. no caso das . 
. diversas opiniõ~s ·o interesses que so debatem cartas tu~opê~s. . . . · 
nn sociedade; Nns sociedlldes antigas o poder, o ss. C.\DUÃo: -Nli.o disse isso ; nilo podiD 
•neus senhor~, tinha sua limitação . neoossaría commetter eomelhan~& errQ hiatorlco. O uobte de· 
em 11m 'Clero poderoso, . em uma aristocracia tra- putado tem.•me attribuido Indu-as illteDÇÕe& qn.~ 
dieional, Dll grande. propriedade, em eorp()r11çõca t.em querido, mas ·C(Intra uta nllo po880 deixar 
numerosas, e em mil usos e privilegios seeula- de protestar desde já. 
res que o prcndii\o em laços in&xtricavois. Qau ó O Se A~·-ro .. ~ ••. •• ..;..Pareeeu·-· ta·,· OUVI'd~ . 
teitn de todu essas instituicões? Clero, nobrew, ~ ~w ...uu. -~ ~ • 

· pl'()pri.~dade,'privilegios, tudo QII .CoDatituic;õea mo- lato ao nobre deputado. · · 
.dernM reduzirão a poeira, sob o ui vel deaapio.dado O Sa MJ;u.o FSU:-:;co :-E' pe~rqne esta:va muit!) 
da igualdade.! Ondl\ pois esU a lhnltaçio .:poasivel prevenido. (.Ri.tada.t.) . .• · . . . 
elo poder t Eálá', mew senhor~, ne111 p6do [)Siar en~ ó ·SR. Aluu~o LIXA : - P nr eceu·me quo o nobre 
olitrà.)at:té, elitàDIUiil.ssemblhanacionaes,.IApoia- deputado di!la ·aUG as ·ca.nu·euopéas.e. riio. con-
dós.} Assim, ~eus senho.>~es, o syaCeDla representa-: .. h · · 
ti'1JO eonttlde.;.,"O '!in. tbeO;ria e!itá&bi!Oh1do.Deixará eeiísõea •Citlla ·pe os monaTC as ao povo; e que· a· 

- · +- ""'~~ F d carta brazlleira não es!ava neste caso; · quiz 11ro-· 
de, Jêl-o, 118 pratien? ........ a f!l~Çll, apezar. G.suas testar contra este efro b istorico, m llS comoo ·nbbre 
4.~~ • .nos Ge'O.& • .M annos de : system~ repre- deputado . diz . qne nio avançou tal. · . proposiç~o • 
.-entativ.oz . deadfl 18l:l, . .a 18.1.8, . n lio apresenta n~.· nada tenho a dizer. . . ·.. . 
epi'!iiiO-:ae·. :Mi.!n~lemberl., :a~ ... pa_g!nas . sen>i? a,s o nob re dep~tado. :r.ecrescenton ·.ainda .que não 
mais bnlbant.es, ao · ·01enos. as m&.~s W:anq~11las. · d1 d · ó 
felízes 8 livres. de suahistopA.' A· :·aom~ra.d~lle podião dar-se &"Ses abnso~ o .po er .eJ!trê n s~ 
nãó.BiireSeem. 0 P~emoQte, . a Hollanda. a Belg~ea porque todos os pod~res · tinhio su~ onge111· na· 
é a" Bâvhrrn 't. ~ão: .fuem.. a .. ~íca do Norte. 8, naçãõ, e que isso ea um principio con~o,· 
A ln_g1ater.ni. a Ulveja do JllundO? , . . , 110 D0$80. pacto fandaments.l! DÃo sei 00 · .isto:,· 
: 'N'~. m~i.ojoii, : eenbozea,:,nno ~ at.r..vessaào : e~tam~nte. o .que· dissa o nobre .. deputado •. . , 
ineQltnnes -.-.s : .epoeas,msis .calaU\al.oalls_.de •. nossa O Sn. C.a.JUIXo : .... O 'lue etrdi!IS4 foi, e m" !eSO:.; 
histQ,ria,.. A . abdk;a~ d&..- .rea.kzai •$: romondade, posi.a ·ao Sr. ·S~yão Lo bato !lue' tinha· rallad_o~ 

· .ma.a~llarchia .~in~·?.tlio·lelll03 · fauclado.ullia braço uapoleo~uco, ·que· pod1a :haver •· abusor·dW 
úO l:>el1à • mo uehia consolidado n08SIIIS ~ust:~ \ autotldade entre nós, mas · qoo~· ·o ' depotiam()' 

·. . ·. ' n • . " Li•-~ ._.:._,_....:' -a·.·l.lll· po•aO..el··:· .. A'lS' oh . -< .qnA• .~ ·di'bCoA .. ·..:..-•. da.:·. tai~s, .estl!o~lecído o ere!'it-9 ,pi_!.IJ.l-IC'Io"~'"""........ <O ...... • .... ~ u ay ~ ................. 

~'~~ :me;lbO&:lUIIentos mal:erinet, .. obtido ,.alguDla · ramenle • • ; .-. ... · '· ·: · · · ··. • 
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O SR. Pm~lDE!\'l'f:: -AUCilção. 

O Sn. AnMJJo Lnu :-Se onob1·e depu.!ado qui>e: 
dar a entender ·que o 3 p:hieres d,; estado n :'io 
attentarião eontra a constituição d.,.._imp~rio, u:to 
teu~ari:io _derribal·a, a<:redito que é is~o uma pro
poslçào tão evmmum etilo ba•Jal '}Ue não merece 
resposta ; mas se o nobra deputado n•io a crctlita 
na e~istencia de o.busl)s, p ela origam ,b, ~a.rta 
hr.azileira, eu tinha de lhe dar uma resposl:l mui 
simpl•s. 

Qaatquer que scj a a origem de uma. cat·t.a ou 
\"ealLa elts. httmeliata.mentc do povo, ou seja tima 
concessão uo poder, o~ abusos são inav JtaYeis 
porqu.e se flmdão na natureza das cou~as. o~ 
prioocipes são horuens, um· poder immenso eon1-
mumca-lhe_s a ve1·tigem. O abuso e pl'O\'ilVel, é 
c~rto. Dah1 resulta ·que os povos buscão sempre 
garantias contrtt esse mal, garauk1s que, uo sys
tema reprcsentatiYo, con3tstctn na di visão dos 
jlJderes, e ll:l fiscalísaçã.O reciproca. de C.\d!l Utn 
delles. · . 

Julguei que d€via. dat esta msposLa ao nobre 
~ep~tado, porque. me pareeêrii:o suas opiniões 
tnt~trn.mente nthe1ns às theorJaS ·que rcn-em· os 
povos livro"'; julguei que devill. dat"·lho c~ ta res
posta «m dcfe$a do systema rcprescntativll que, 
como disse, é tão calumníado, quando elle, cn\ 
minha opinião ó destinado a fazer o gvro do 
mundo. · · 
· Yultando agora á questão principal, I_JCr<TD.o.to 
~u •-Ape_zar das cil'cllmstancias t.ão omtnosas e 
Í•Ü'!e~ _qa.e ucom~annão ·o projee~o sobrd incow
pahbthdadcs e c1rcutos, que 8e d1scute, respeitou 
o go~·erno, como tbe cumpria as prescripcões da 
constituição? Cedea á fo1·ça da necessidade, qa~ 
tudo domina? ALtendeu ás verdadeit·as con\·e-
nieneins publicas? Vejamol-o. · · 
. Nao ign<)t\> o son·iso e deslem com qti.o o 
\1Cibre presidente do conselho r<~echerã. o exame 
dn eonsr.itueiona.lida.de; S. Ex. dil·ã.: é tavtica. 
1\rAS eu leml:>rarei .a s. EL qu.anto está abaixo· 
4e ~sua intellígen~ia s~melhante argumenta~ão, 
ass1m como que ve1_a bem o per1go qM dahi nasce. 
Póde ser QlJ.e S. Ex. sB veja obrigado UJ;n diiJ 
a ·oppôr barreira~ a lnvasõe;: -~e. eonstituiçã1, e 
r.nt~ bel!' ~e lhe pode1·:i 1:et?rq_u1r: Isso é tactica·! 
O nseo e Immenso! Ins1stircl por um tal e.:uline. 

Na considera~o, Sr. presidente, de que as lels 
do· nm paiz não podem ser bem contrastadll$ 
qus.nto a seus bons ou mãos l"esults.do3 senão 
p~l~ expericneia e pratica, n.ssim como que sem 
3 · estabilidade dellas n.ão ba condiçõt!S . po.ssi'\"cis 
de dura~o.,. d_e !orça e de prospe1'idade para os 
povos, os legtsládores de todos os tempos preo~ll· 
párão-.~e sempre do pensamento de dar estabUi

. aado 4s instituições _que fuudárii:o, rodeando 11 
SUll alteração de formdas p·t·otectoras da reJle:do 
c madureza naquillo que eUas têm de mais il:n· 
portanto. · · 

Obedeee11do ·sem duvida a esta idf!a, a eonsti· 
tUitio do estado al!jelt.ou a esta ma<illreza e reJlexilo 
tres ordens de prlQcipios, os limites. o attrl· 
buições dos poderes poli~icos, os direitos civia e 
suas garantia,, assim .como 015 politicoa, de. qne 
nos occapaoDOS. , 

E nem, meus senhores, referindo-me ~.Clil di· 
reitos politieos de que . tratamO!!I, ·e~ .n·ak-ria é 
despida de interesae, eUa tem,- ben1 ao c<>nttario 
a maior gra.vid~e:. ' 
··Dai-me o systema eleitoral de 11m 'P.OVo diz' 

11m. ·escriptor, · e. eu vos· darei a ·sua fórrda · de· 
governo. Restringís Os -direitos &leítoraf!s A sumo: 
mid~à da· .prnmide ~ial ? l<'Wldais · o governo 
da· ~1a, Esteocl@tl-os As -partes médias? 
f!;wulais:o governo da ·bnrgnezia. ·Ampliail-QS . . a: 
bWroeY · ~ondais o goveruo ,dn ,lem~ia, como· 
ile. -dá-- e11"'e DÓ5.. . . . . .. 

. ::Vê· H. pois,' meu ·senhor~ à 'ÍllllJI?l't&zlcia: q-Ué 
está l1gada_· a esta rnaleria, as CODI1de1ações va~ 

lio;;~ssi"C~ \<, c_:n vit;ttJ.d.e d:IJI qu.nes o legislado:
con~tttuutte !'u q_111z que a~ alteragões em ssme
l~lanb mater~a ~s~rves~2111 sujllitas 4s imptt:lden· 
c1as. <.l.a~ matona.s de uma lezislatUt·a ordi~aria. 

Ot_a, _se conro~me t•Jà!ls M opi<tiihs. qu~ têm 
!lp;JareeJdo ua c:tsa. o direito de votar e ser vo
.tado ê u;r. .'~lrei~o poli~icó, a se eomo tal estA 
sob a g'Ll";mtla da~ formulas protecto1·a• da r~fia~âo 

. e ma•lut~l:'zn, cre1o qu.e posSQ c<Hn toda a cMl~ 
fiança d1zer: semelhante reform~ n§.o estã. na 
.:omp~tei\Cia · d~ lcgi•latura orJinari\\ 

Mas mctts aenhore~, estando todos conformes 
nos pl'incipíos, div-er~em na app1ica.çãu dclles.· 

Sou, p •i:!, obrigado n. ~xa1nina.r as duvidas 
que ';() uor~>seoJtã~ ·á~~rca· de;ta m~t~ria; Neste 
assumpto, tnetts senhores. võ:;; compr~handeis 
muit? _bem que 11'io pQdom. d~ixar -de {].pp:1recc~ 
r8pBtlçoes; ma; cu. eu.tendo que cs~as rep etil(ões 
não deíx;\o d~ tor seu prvveito, por'lue tiriio n 
limp~, a sabedoria. ou a imprudencJ•l com qt:te 
p~oce~e. o corp rlegislati v o, a1ém de. que. mo'3m() 
•mo c tmposszve l que af)pa.reca um' ou outra 
collSidcra.çào que não .. tenha sido ainda. aventada. 

llfas, meus senhores, com') C()mbatem os stu~ 
tentadot·~ do pro_jeeto disposi~ões tão expressas 
d!l constituição? Invocão uns a perpetuidarl~ d~ 
magiat1:a.tura; outros a di visão dos pode,·es; outms 
a qualldacle de empregados publico;;, e outros 
finalmente os !llelnplos da n;>s~a le·gislação. 

Senhores, exalllinemos o peso ·ae scmelhant2li: 
eonsideraçõ es. . . . · 

A constitlliçiio, meus s~nboNl, nos ar~s- 153 
e 15:5 contém disposições mui' claras·· e evidentes 
:í.cerca da magi~tru.tura, qu.e se redw:em a tnts; 
a. magistratur,~ é p~rpetua, ou nio demis·sivel á 
vont~tde pelo exucuti v o, mas pód li e lia· ser p()r 
elle suspensa assim como per.ic .o·lu$ar p lr Sen
tença. Sã:a disposições a l:iem da aomin1straç1io 
da justiça, fazem ·{>::trte de todas 'as· eonstit;:oi~ões 
dos povos livr<'ls. Mas que ralaçoo tem isao co;n 
votar ou ser votado t Qae ligo.çiio l1a ahi? Pllr~ 
feitamente nenbtilna. · 

Entenderá o nobre sena:lot qlle as>im argm~ 
mentou, 9ue perpetuidade do magistrado . quct
dizer apphcação constante, e nunca.ínt••rrompida 
no ex:ercieio d11s respectivas fancçõea 1' Meus .. se:
nhores, se é as~im, . est~ argumento app~ica~se a. 
todos os. íu.ncciouarios publicas ; . 11ilo ba func
eionario publico que niio deva. emprega1'-Bit coil~ 
sta.ntemente ne> e:~tercici.o de suu runcções. 
:::-o Sa. JAGUA.:QIB&: -A.poi~o. 

o sn. 1\f&Ú.o Fn&NC():- Se 4 lei aulm o cleklr· 
mina~ .. porq11e niio? 

O Su,. C.\.1\nÃO:- E' a regra. 
o Sn. ARAUSO Ll!U :·-E nUlo tolo.!! eU os dnlllo 

aet· prohibldoa de r<tc.,ber votos, d~t. DUtlclpar d,_ 
corpo leglal1uivo, · l\laa ·o -nobre aonaá11r quo at'gl&• 
mentou· ·por esta fOrma nilo .vlo qlle. encontrava 
a constftulçllo, q11o ·en~ llle ê maalfestamlinle 
contraria t Nilo . v lo a eo11stlt.ul~ilG eatabelecer 
a.çellmul•~es de fímcci5ea em mnltoa fanceiona
rioiill do 'esta-lo t Nio· o.eeumula· o mo11areha faDé:~ 
~es do pod(or ueenlivo, legislativo e: moderador"~ 
Os ·mtnid~ros ~e conselheiros de· estado nici ace:U'
mulão · a3 · funcções · -dó '1>9der · hgiSlati vo t 'os. 
membros· das· eamaras. · n~ pode~· ser nomeado!J 
para os empregos eomo -dtspDe os arte.. ~ ·e · 4-l'f · 
A eDnstituição r..i!o . 'determina upret>SiLmente ·qaõ· 
casSa. •o exerei~ta--de todos··oa · empr~os'· dni.iuatê 
O' exercício daiill :fJ1DCçõ6!f legislldiva:i·. :Dàqoi re" 
smlta que a argnmen~çã~ _do )lorira<li> ·BeP~r. 
001110 opposta>·Á' llOIIAIWIÇ&O' -Di1~ tem .o JlteJaGI' 
Tislqmbre de.nràde,- que,é inteira'mePte ine~~ 
e .portanto . absolutamente- iii\Proeedeute. E,- ,.,_ 
~• ,·manvilba q1e :liin·:.·aeoadw. 'DO oceaso '* 
vict.dealeJJd• ainda pctr esta:fónaa a "eolll;ítitni!(ã6 
ol~-,•ea~ .paizr · ·. ' : ·:-" ' -.. · · · -~ ·; ·. ' -. ·!i[} 

!las ''OII&ro aen&dOf ~-.,:·a dirr...ao 'M> 
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SESSÃO Ell 30. DE -AGOSTO· DE J855 
flodere3 yéJa. que os cncnrregados da adminis- I 
tra~ão da juslil)ll, . assim como o->...,funcciouarios i 
publieos, iotenenMo na$ f11ncçõés legislativa~. ,. 
ltepetirlli, meus senhores, a mesma argumento.çR:o · 
. qne ba ·pouco apresentei~ a 111 g11wentaç lo do 
uobre sen!ldor que as>im discorreu uio cst'l por 
cert·.} de nccordo C.>m a constituição do imperio, 
JIOrque ella admitte a necumulaçiio de funcções 
de poderes dh·ersos nos muitos casos que acabl 
de r<lferir. · 

A constíto.ição 11~0 quiz portanto a divisão 
absoluta dos podet·es, c!la consagrou ~~- divis;io, 
mas · R{HIZRr· da divisão cstebelecPu. tambem a 
lutrmonta que · seria impossivel na separação 
absoluta 'dos do11::1 poderes. · 

Consagra\ a di"risão abso)htl.a dc.s podereJ, e 
dous males nascct·•\Õ dol.ti. No exercieio de sc~u. 
mandato, o poder legislativo ficaria pdvado das 
luzes, da exper•encia dos executnr.·s das leis, que 
l>ão t>lo nccessarias pa1-a bem legislar. 

O Sn. !ob:~o:Es ns Ai.:uEto.~ :- U:1s não se Cl(
cluem pelo projccto. 

O Srt. AtntiJO Lua:- Além de que necessaria
mente nppareceria cr.tre os dous poderes o in:lif
fel'etltisLno, o desprezo, a hostilidade; a luta, no 
qu~ tanto perde· o servjço publico .. Assim é meus 
senhores, o coração humano l « Quando· fa hamos 
(diz o nn(lta.dor . revublicano da . con;,tituiçil::, · re
t~ulllicall't dn Amenea. ·do Norte; o· Sr' Sthori) na 
divisão dos grandes poderes políticos e<>mo uma 
condição \'antajosa ás l~berdades . p.:blicas, ni'io 
queremos dizer que elles sejiio separad"s entre 
si, sem laço nenhum de connexão 011 dependencia; 
o' que tustsntamos é ·que ê indispensavel, a ~m. 
das liberdades p_ublicas, . que a totalidade das 
attribuições de mri dos p::~dero.> não seja exercida 
pelos n1embros dos outros. '' 

. YÔ·se, p~is, mens senhores,· que a di"isão dos 
poder~ politico.s não é a sc:paraçáo abs\lluta que 
~inba em .vista o nobi:e senaaor. · . 

O.ra, stgundo · n cornposiÇilo do !l()Sso corpo 
.Jeglslativo, tem.se verificado esta bypothese·'? A 
t.otnll.lnde d(J poder judiclario ha assumido M 
íuneções do poder leghtlativo'? Tem-se veriftcado 
o .mesmo com· os agentes .do pocle1· executivo.? 
De ·fórma ·alguma. Daqui se vê que a argllmeo
t.s.çiio do honrado 11enaaor & que me r efia·o é, &e
Hhores, contraria á constituição, e ainda mesmo 
em tb~se serill. Absolutamente inconveniente • . 

Maa dizem os sustentadore.i do r•·ojecto, -~ nqt1i 
começo fl cu01inar a slla argumentação mais 
f<Jrte : -:-A const~tuição,. fallanilo de· d irllitos po
líticos, niio se referio seniio aos cida:làos bra:i· 
Jelrós... · 

O .Sn. . .M.e:LLO Fn.1~co,: -:-Apoiado. 

ccrt11.> condições suo aptos pnrn vot \r ~ ~cr vo-
tados·? . . · . 

1\fa$, 1neu~ s:~nlwr<JS, não é &ó .:stn a obsu
va~:no q11c demonstra a impro~edeneia de ><eme
lha.nle argumentação, é a c0111paraçâo . e ana
logia de t-ldas as 'dis.Posiçõ.!S da constit11içàu, o 
que é de tanto prove1to ua intcrprel.a<,;.lo d>lS leis. 
Examinai · todos os artigo& da constituição, desde· 
o primeiro ntii ao ultimo, · e recouhecereis qtze 
todo~ os direitos civi~ _ou p()Jiticos, e suas ·. gac 
r11n t1a; <h das nos cidadi\os brazileir•:)S o são aos· 
cnl prcga.do)S pubJicOS. • 

Rogo> a V. Ex. Sr. pre$id~nte;· que me munde 
a constituil)ão. (0 o1·aaor ,: · sr.llit(<:ito.} . 

No nrt. 1° diz a constituiçiio : « O i nperio do 
~ra_2il é ·a nss~ciaçiio p:)litica d.Js cidaJãos bra:-' 
zde1ros.-. » · · . 

Creio que uíla se pó 1e reeu.sar que (IS cmpre. 
gados publieos sa achão aqui comprehendido•. · 

No «•·t. 6° · s~ dcelara ns eondiçües oom gue se 
é cidadã<> brazilelro. Creio que terei• a ·OOndade 
de amplifll·as nos fonccionarios pul>licos. 

No art. 7o se definem- os casos e•n · que se 
perde o direito de cidadão brazilctro: os empre
gados publicas creio que osUo ouj~itos a·· esta 
regra. · · · . · · 

No art. Sô a constituição designa· a; hypothese;; 
em que !Se .~;usp<lnde o ex.,rciclo dos direitos po-= 
litl~os dos cidaditos brazileiros·. Vos.;~ ·g-.nero
sidade o :~pplicar.l. sem duvida aos fttocciooarios 
publicos. 

No art. 9" . a constituição dh: quo. a di visão "e 
harmonia dos · poderes politicos ó'ó principio co~ 
servndor dos ' direitos dos "eidad:i·•s, acr <!dtto · q11e 
niio tereis a , dureza de privar desta garantia -os 
empregados· publicos. · · 

No art. 7L da ·constituiçã:o reconhece o garante 
o ·-direito dd todo o "cidadão in~orvir no>s .t\tgoeios 
da· s ua"provincit\: · os empre::(ados publicos e :;tat'A11r 
confio· en, po1·: vossa· bonna<le, cvmprehendidos 
nesta regra. . : . 

No art. ·9) · e seguintes a constituição estabe
lece ·os principias · do eleitora.:lo em tod-•s . o> o>ell!J 
gt·áos, aqlLelles que tem o direito de votBr e ser 
vota,Jos. Dtoqui enfiro·· eu, por -annlugia, os em
pregados · publicos go~iío dos mesmos direitos. 

Examinai, meu:~ senhore3, o ar~. 17~ e toiO$ 
os séus paragraphoa, e · reoonhecerdis que tOdos 
os direitos e garan_tias. ahi concedi .los aos -cida
dãos brazi\eiros, o o siio i~aalm JDte 003 . ompre-
gados publicas. · 
Nos~§ Ia e ·a• a constíluiçilo con;agra os prim• 

cipios· de qua se a lei se <tbedece, que elta• tena 
por fim a: ·utilidnde pnbliea, qll~ nt\o t em ol'l'ei0 
retro&etivo. · Rccuurel.ll · IIOS OUlpr<!gado• pabli~OlJ 
tal beneficio? Nos'$! 4• e úO · s~.t~ar.onte n llber• 
dule· de ·pensamento o de ·culto. c-r~io qu'l a<lmil
tireis Oll emprogaclos pllblicos a semelhance g<>ziJ. 

O Sn. AMUJ<> Lnl4:- ... ni'lo se rerers aos em·· Qualquer- pód& eonscrvo.r-ae 011 sa.bLr do iar-
pi•egàdos }lublicos. Ex~~minemos, Irteu; aenboroa, perio como llle convenha, levai! dO comsi~to oJ seu'ii 
pelá' letra o,peJo espirito ·d& eonstit11ição, a for~ bens,~ di: a ç~nstit~ição no § ~. O ~mJ?reg&db 
<l:e semelhante argumentação. · . . publico, acreél1to, ·neha-3e· no ml$m~ caso. · · 

SelihOI'('S, COnl 88 prhrieiràs .. l'loÇÕCS· do .direito .(ila Utn ~~~at•fe.)·.· . ' . " 
eu aprcndl que · quanclo. a let · f~tlla 'g~ralmen&e, ., 
geral01ente deve ser· entendida. A coli"tit.ulçilo·do. ·Maw. disse' o 'nobre depittaâ'l ·pela B1hia, mail 
iiiJjlerio decltira., : tios arts. 9a.a;· .95,- as,cathegorias satisfeito: u O cidà:li\:a goz"· de mais garanti~--e 

• das .~ s :quem,:competem. os direitos ~li· direito3 civis ·do· qile o enipregado p11blieo•; o 
tieos; dí: ' ella .que· .~dos· .Oa . cidadãos brazileir.os cidadão -btatileiro oode' sahir 'd•l imperio como·~ 
qlie -rellnem ce~ condiçõcsAe idade e-.de renda quanQo ·Ibe ·eonven'lm, · revandcr·e·omsigo os···sifU 
esti.ó . aptos p:lrt~•: votar .. o ser ' vo"-dos. : ·. . . . 'bens, não porém o ~mpre~rado · publieo: , Senh()oó 
·. ''Falle; na g~neralWaiJe do :w;ios os' cidadiiotl q® res, · o. nobre· deputado ·esú em• erro, & Ex-.-•nio 
~tio de posse àcs~s habi1it:lções; . e $0 'isto é .e!ltadou a totalidtl'le d~s · disposições constitucio
IISSim · ~~~~o - nãG se . póde conteStar, a .eonse- naes sobre· ·este ponto; A constitui~ diz: •Qual• · 
qnencia logica que devo daqni· deduzir é qne a t .quer·pMeconseNAr·S& ·on·-sablr- .do tmperto_ç_ 
CQil~iwiçi\o 4eve ser· applicâda·~m _sua· gen~i· .. . -lhe convc11ha; -e~ .1 COII)\anto · qua·:se ~"'d~m ·• . 
&.de, · e q'~~f9S e~pre~_·pubhcoe,se -<~~ebao ~o · regulam~laa ·~bClaes_ ·· e sa ·llalve o -preJ~tzo ·a 
~o doil'.dt.re.lto. s~liti~a . que do: a. i_odoa• ~o. a- . teicei~. _. ~~!le -~.o e~pr~d.o p~blJc()'!B8·. .. · 
eedidoa:·. Como . ereiilôs; JIÓI' · fazet" ... deJiunui· -pólie sahlr ·do 1mper•o! -r porque o !lb&udouo 
uaÇ~. quando a e1 · 6'.1!laR:' e'tl!nrihumte dize~ d~• enaprego ;e· ~m cri~ne, e os rell11!11mB1!toa".p<_J\I· 

. . qtl~ tA)dos ·os· elda-lJ(Ofl' .btatt.m:..· que= =reauem · ctaes· aig peruuLLem qu,- um ·cr•IJlto'>So) .... rd&lra' 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 16101/2015 10:07- Página 5 de 16 

SESSlO E~l 30 DE AGOSTO DE 1855 
·dCl imperio sem que so!fra a pena devida. Não 
se acha no mesmo c~so o cidadão que commettc 

·um crime 't 
(Ha um apa1·te.) 
Por ·c r nseguinte, Sr. presidente, se vc pelo 

~ame àa constituição que essas garantias que 
~ nobr., d~putado disse que só se referião ao 

- ~dadittl c não ao empregado publico silo tão 
. ext.eusivas a este como áqueHc, por expl"cssa di~· 
. posição da mesma constituição. 
. Co11tinúo, senhct·es. a ~xnminnr todas as dis
pos~ões da const.itni~ilo .. No§ 74, a constitui<.ão 
.:onAAgra n. inviolabilidade do lar domeetic:o. Não 

•6ercis por certo crueis em r ecnsal-a ao empre· 
~ado publico. Nos ~Si 8 e 12 a constituição cs.· 
1abclcce, a b•m da liherdade in•Hvidu.al, a ne~ 

-Gt.'Sshln·Je da !oJ·ma<;ão da culp& pat-a a pl'isiio , 
<l. beneficio da fiança, da ordem eseriptn da au

·1ol'ídade. as condições de jnll!lltnento, a indepen
.denda do poder judiciario. Não negareis sem 
.dU\' itln. . · nos empregados publicos os dirdlo> e 
ganm\ias quo hbcra.lisais aos proprios parri

·~id>\<. . 
Ex.'\minai, scnuores, em uma palavra, todvs 

()S díl'f!itos civis c suas garantias, um pot· um, 
11ma p"r nma, o que nih1 f11ço especificadament.e 

. pal·a não can~ar vossa pacienein, ~ vereis que em 
.10d<J>' elles ê o principio dominador a igualdade 
.d a appli.:a~o aos empregados publicos, como ua 
igualdade das leis, na admissibilidade a todos 
cs empn~~os, na ,propoJ·cion&litludc dos imJ>ostos, 

·. ~boliçuo ae penas crueis. personalldade dellas, 
·4!stndo das c;,dêru, invíolabiliJade da propriedade, 
liben:lade de industlia, propriedade das invenções, 
6ettrcd o das cartas, d ireito do petiç!'io, ele., etc. 

:Assim, senhores, e fóra de iltlVida que todos 
. cs direitos ciYis e todas as garantias que o art.17U 
. .da co-nstituiçilo garanti! uo cidadão brazileiro, 
.estão estabelecidos tambem em favor do empre
gadD publico. 
. MI)S, além do exemplo da restricçiio da lin·e 
,sahida, a que .iá respondi, o.ccrcseentou o nobre 
deputado pela Bahia' o empregado publico não 
r.ide ccmmerciar, tem um fóro pJivilegiado. Se· 
uhores, é uma v~rdade que taes restl'icçõc& estilo 

:c:on»agraàas em leis ordinarins; mas o nobre de· 
.pulado não nltendeu que para isso não ha,•ia 
.precisão de ref.,l'Inl\ da constituição, porqne se
. Jnelhantes restriçções abi éstiio . estabelecidas. 
Porque não podem certos funccionarios commer
.einr nos districi:Os de sua jurisdicçãoT E~ por se 
,reputar ser islo opposto a.os bons costumes,· e 
esta Pxcepção lá está. marcada na constituiçi!o, 
,jlrt.. ti\1, § .2'-
. Tem fót·o privil~giado? T ambem é verdade; mas 
.ilto é deduzido da constituição, art. 17U, § lTi. 
(l.ê.) Assim, meus l>CIIhores, é evidente que ·todos 

~ us direi.tos c: vis e garnntias concedidos nos ci
. dadiios . brazil~iros o siio igualmente · aos em pro
; g!!d_os :p~blicos. Daqu~ s.e conclue que é. perfei-

tamente wexaclo o .nm\le que o nobre deputado 
estabeleceu, n saber, que assim como, relatil'a· 
mente nos empr~gados publicos, os · direi tos civis, 
,collocados sob a garantia de fórmaa especia~s. 
ello alterados por leis ordinarias; da mesma fõrma 
o podem ser os direitos P91iticos. A verdade ;•, 
meus . senhores, que nem uns, nen. outros, .podem 

t 

.~:rrer . semelbantes alte~:ações. . · . · 
: · P()rtanto. meus senhores, v~.se que os empre · 
iJ&d(IS . publio:os, I)U · VCIS. genenlidade, OU peJas 
.analogias ·da coustitmção, não ~deut ·ser privados 
.da: participação d o ~mllndato legisl&tivo. ·Mas niio 
.t~iio ·esses os 11nicos argumentos. O art. 32 da 
.Mtlatituição determina que . ee&se, · dctrante as · 
.juucç&es ·legislali"Va:s, o exercício de qualquer outro 
.-prego.. (U:) !Algo · O· empreg1ido · publico · póde 
.-er, )Jlembro das·. camaras · Jegiiilati'>as'l Que. ri!B1-
-polldeis. a .:.isto! A r86posta uni~;~, meuaosenhores, 
lllll• IL .VO~l: . :.. ! · ·• • · · • 

Por ClUtro lado, meus D.llnhorcs, a eomposiçãô 
do parlamento .; materia que_ por all!l. impor
tancia justamente oecupa todos os legisladores 
constituintes. Compulsai, meus senbot·cs, todas 
·as eonstituiçõos .anteriores á nossa, que é d<12l, 
c que por isso mesmo lhe poderiiio servir de 
fonte, e achareis que todas ellas contêm dispô· 
sições estabelecendo a incc .. mpatibilidade de certas 
funeções com o mandato legislativo, ils cartas 
fr~nt:ezns de 91, 93, 95, 9'J, 2, 4-, U. 15, leis 
organicos de 18 e 20, a. constituição ame1·icana, 
a ingleza ou suas leis. Q . hespnnhola de 1.2, a 
portugueza de 20, todas em geral, repito, dão 
providencias a stmelhanw respeito. Sendo a ma· 
teria tão importante, estando ella regulada em 

· todas as eonstituitões que podião servir de fonte 
á nosso, lia cnbcca que concebA. que o nosso 
legislador ~onstitui11te a ommitlisse, nada dissesse 
a tal respeito? 

C"..omo ó que estando semelhante matcria resu
ladn nns çonstitulções de todos os povos, nossos 
legisladores constiUlintes guardnriiio tão inqua
liticnel silencio? 

Uu- Sn. DEPO'rAI>o:-lsso são dispOsições r<'gu-
lamentares. · 

O SR. ARAUJo Lnt:A :-Está. eng·\nado, são dispo· 
siçôes Cltpressas no corpo de muitas dessas ·con· 
stitui~õcs. Quer o nobre deputado só fazer a 
massadn da leitut-a. de ta.es anisos um por um?' 

O Sn. ME:~Dlls xiE Au.t .·:ti,A :-E a ·· cnrw consti-
tucional de agora? ·' 

O SR. ARAUJO LtllllA. :-O nobro d epnta.do sabe 
que a nossa constituição foi feita em 182~. e quo 
por conse~inte pnt~ a i ntelligcncia ~ella não 
posso refenr-me às cartas qu; lhe sao poste· 
rions . 

O Sn. )h:;: ... ~on Da: ALXED>A: -E a, carta í•·an
eeza de 1814. 

O Se. An.o~.uJo Luu:-Na err.rto. franceza de 
1814 nada se e~tatuio sobre taes incompatibili
daJ.cs, foi isto feito p cln.s leis orga.nicas de ll:llS, 
art. 17, e 18.!0 art. l:l. 

:M:a~ no\.e bem o nobre deputado, na cl\rta 
franceza de 1814. nada se disse sobre o eleitorado, 
e deixou-se qunsi tudo ãs lei!! organicas. Entre 
nós n<> contrario furi<l marcadas todas &S condi· 
·çõca opara se votar e ser votado • 

Não era portanto possível que questão tiro im
portante que estava r~gule.da. em qua.si todas as 
constituioões , fosse onn:nittida pelo legislador con
stituinte brazileiro, E!enito muito de proposito. 

U:v: Sa. DEPtrrAD~ :...;.E as instrucções do Março 
de·. l824 n ão ,·alem nadn't · 

o Sn. Aa.WJO Lnu. :- I11so é o01tra questão; eu 
lá chegarei. . . 

Ora, 1e o legislador -cons.titninte nada dispa~ 
a tal ·r<~~peito é porque qutz que os emprega<loa 
publico& gozassem . dOs ·direit.es · g&ro.ntidoa · pel~ 
eonstltuiçau oos cidad!os brazllelro!!, que pudes
.sem geralmente · tomar parta na cooopoaiçoo do 
co1-po legislativo. . : 

A.ssim, meus senhores. a constituição não escluio 
·os empregados do· C<lrJ?O ·Iegielati'IO, & acereaceoto, · 
uõo ttevia -úu6l~o. EIS a.· ra"ih Sabios, COIIl\1 
sois, mui · bem , sabeís quanto as eireumstaucias 
do tempo e ~e lugar servem para-~ a · boa !n~l· · 
llf!teneia cJa ,let .. 9ual · o estado de l~luslraçuo_i.l_a 
sociedade bt·anletra. no temJl(l . em· que a couLi. 
tui~o foi feita em 18-~'- J?:a ,muito lirQitado.- . 
Oude se achaTa· a J!Oilc&. ctvali~ação que possw.a• 

·mos 'l · Quasi absolulamenta· no crpo dos func
cionarlos pub~lcos, ·no· magisterlo;.· no~aCf:t'l!oclo, 
-bispos; · vigartos - (e empre~d~. publi<:O~), • ~ 
~mpregados de ordem admiD1strativr.:, eivts·, m•bta
res· e na: magistratura, -Retiradas · ~os as . i~ te~-. 
Jigenclos d!) ·puhuneDtO, como - ficaru . elle: com-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 16/U11201 5 10:07 - Pêgina 6 ae 16 

SESSÃO I<:M ::JO DI~ .-\GOSTO UE 1~5~ 
posto? D 1s incapacidades s~gar ~mc:tte, oa de . na auedida das conv~niencia.s pnblieas, COlldiçõe!l 
~mellos. de illade, de domicilio, porque assim desenvol-

Ora, se tal era o estado da nossa ei vilisaç'io, vem as tbe~e-~ con~t1tueionaes, porq11e e lias nad& 
como é qlle põie admittir-se que o legislador dizem a. . tal a·espeito? Q11" pllridade ha en tre o 
constituinte de então quizesse e:s:cluir t.s capaci- que fllZeis sobre o elcitot·a.do? Alli é a . oonsti-
dadcs e intelligencia'> q11e ent-lo havin. no J!aiz tuição desenvolvida., mas respeitados ..scW> prin· 
da participa~ã:o do poder legislativo 1 Serio\ asso cipios; aq11i, no eleitor911o,. vós mutilais a consti· 
um contrnsenso, o mnis completo o·remll.tado. tuição, privais uma Glasse dos dir~ítos politico;l 

c .• nr.ebe-se, meus senhores, que o legioludor que a constituição lhe~ conrerio. 
constituinte só quizesse chamar para o parta· Assim p<~is, para: que os nobres deputados. pu· 
mento as i ncapacidades (apoiaMs), sendo que a dessem apre:;entar com razão semolbnnte nrgu- . 
pequtma cultura intellectual, que Unhamos se mentaçáo, era-lbes p~eciso proyar que nacoosti, . 
r esumia n•'S funccionari<>s publicas de t<>das ns tuição se estnbeleciã:o condições de idade, de. renda 
ordens. (Apoiados.) relativamente no _poder judiciario e . camaraa 

(Ha uni apà>·te.; munieipaes, como se d4 com o eleitorado: se os . 
nobres deputados demonstrasse1n isso, então era . 

Eu cst1•emcço quando vejo a logica dos n•>bres analogia perfeita; mas, visto q11e a Mnstituiçilo 
ueput.ados. Trata-se ·_de saber se ~ empregados nada dispõe a semelhante respeito, a cl.lnsequ<:n-
'Pllblicos estão comprehandidos nos gozos dos cia rigorosamente .logicn ê que ás leis orgauicaa 
rlil•eito~ politicos que a constituição estabe).ece a com11ete regltlarisar todas as coodic;õe5 indispcm· 
favor- dos cidadãos brazileiros: ou invoco as co11- save1s para o exercicio desse,:; em,Pragos. _ 
~;idernções liradas da generaliuade com qqA a lei O nobre deputad"' pt:la Babia d1sse qÚe se a 
f a. !la. invoco as analogias de nossa e outras consti- constit11içào. nau a diz sobre votat· om s'i, como · 
tuições, o espírito do tempo em que ella foi feita, é que ning11em '\'Ota em si? . 
e os n»brcs deputados deixíio do parte tudo isso Maravilha-me; meus senhores, de que uma razão 
!IÕ para faltarem na conveniencia da medida!... tão elevada oomo a dQ uobre deputado se so.:-
Etl estou. examinando a questão no terreno lla corresse a argumentos desta ordem. . 
constitucionalidade, estou demonstrando que pqr O nobre deputado poderia ir. maas longe, .po· 
todas estas co.nsiderações os funccionnrios publi- deria exigir que .as mulheres Totassem igu.almelau-; 
cos · estão no gozo dos direitos que a constitui- porque a constitui~iio não falla de mulheres'; 
cito lhes gnrante. E nem podia. deixar dr ser mas o nobre deputado esqueceu uma _ considera, 
nssim, a menos que não suppuzes-<em o legisla· ção .. A constituição, senhores, 'mio· pode ·deixar 
dor constituinte perfeitamente despido de senso de ser ·ent endido. observando-se 03 . princlplos 
ccmmum. gera~s que regem o. direito publico universal, . 

Assim pois, Sr. presidente, não se póde deixflr que ·é de todos os povos. Seg11ndo os princípios 
de reconhecer q'ue o legislador constitllintc na uni\'ersaes do direit<J publico as mullieres· são 
concessão dos âireitos políticos comprehendeu .exeluidail de todos os direitos politicos ; por cori· 
todos os cidadãos brazileiros, quaesquer que. fos- seS(uinte ainda que em nossa constituição so n~l> . 
sem os seus empregos. fallasse das mulb~res, estão ellas sujeitas a. se~ 

T enho, Sr. presidente. refutado um dos gr.mdes melhante exclusão. Semelhantemente a conl!titui· 
argumentos, um dos grandes Achilles dos nobres 'çiio não pbde ser entendida. c<~m o desprezo doiJ 
d'eput11dos sustentadores do projecto; agora cum- .princípios , geraes do direito. . · 
pre examinar a força dos exemplaR !' <lu~ . elles . ·O · cidadiio não póde votar _em si · p ar uma . 
se soccorrêroo para provar que os prmcaptos que .re.zio muito . simples. O direito, como os n'obres 
~llcs invocão têm sado consagrados em muitas _deputados sabem, teni' o seu su.jeilo e objecto.: 
<lu M ssas leis regulament-ar~- . o sujeito é diverso do objecto ~ não éi portanto 

O nobre deputado pela Bahia, assim como o .necessario que a consii tuição estabeleça .que ain~ 
nobl'e deputado ])elo Rio de .Janeiro, disserão: .guem póde voiar em si ; o sujeito c objecto do . 
«. Como é ·que TÓ~ quereis que ns leis ordioa. 'direito não podem conf11ndi~-sa; a1llrmar que 
r ias n1to possiio alterar os direitos politicos "a lgum pôde votar em si me;;mo é desprop06iio 
quando liso se :vê a cada passo na composição coanpl!ltO, - ·. 
daa · C4UIIIrns municipaes o do poder judicia- 0 sa. PA.'CU. CAso~ :-Pois em F .ra.nça re~ 
I' i O f » - . h h pod" ta . • Admira•me, meW> eenhores, quando vejo os '0 eeeu-llê que· 0 omem · 18 ·vo r •em · s t para 
nobres deputados vlllerem-se do aemelbanw ar· .proaidente da C4rnora 1108 depu!ados- Alli opp~ 

VOU·SO 8$10 desproposito I g11mentaçio. . , 
Quaes aão a.s disposições que existem na conatl· ·: O Sn. ~oJo Lnu. :-E' um despropoaito- ver· 

tuiçilo a reapeito (le taea podere• f Quanto ao dadeiro, e illvoeo o IA!stemunbo dõ Sr. ministro 
J!Oder juJiciario, alo que ella deve aer compo.~to -da juatiça tlll'-' ~&Uenti~ á minha opinüto. O Sr. mi· 
de juizes e ju.radoa; que os juizes tomarâó co- · ulatzo da lusUça... .AI1 t ae elle quizease osmagar 
nhecimento do diroito e OIJ ju.rado• do r.eto; que 'esse ·l?r()j&eto · co\Jl a força itt\"encivel de suo. elO. 
os jub:eanil:() aio am•Yvlveia 11. vontade do governo, ·quoncu~, de sua dlalectica, de sua .Yaata Intel· 
mas que . poderliõ. aer anspeoaoa _ ou pe~r aeu1 llgencla, . oetou · perHadldo que · a ea.mara toda ' 
lagares em ''irLude. de uma.-aenien~· 'Be lGvanuria·, como· um homem pnrl votar contra 

Podem aa leia regulamentare~~ al!'aatar-ao de ella. .., 
taeJ condições? Por certo . quo Dlio• --Te~·O f11ito? , · .Por coneeguinto. eanhoree, sustenho. minba 
T11mbem niio. Que analogia. ha :.pois.· entre lima l)pinloio, a . o . nobre depnlado me ponil.iUirà . q11e 
a , outra- arg11mentação 1 Mas. exige id&de. · exige ~u, apezar do muito .. cred!to ~u.e do}! As. eua 
babilitaçijes . . E'· v.erdade ; mas . a: ·consti:&llição .8$- Qplnllle&, nui.N alguma duv1da ,a respe}to da ':d)l-
tllbelece .atgoma '· COllB& . a aemelb11ote . respeito 7 -posição Qlle elle :· invocou. · . . · . -
Sa ::o não faz. -podem ·aa leis : ordinarias. deseo.· . · .: . o Sn.' P.\uu. C.L'miDO :--'Respondi ci~ndo CSIO 
voh·er essas tlíelléS, exigir . aquellas i!Ondiçõe;s exemplo da. França: _ · . .. ... ·. 
~e são convenientes ~ra o dueillpenhp ·c:kl taea · - · · · · . 
empregos. ,Relaüvamentll áacaiU&I'a,s · -mu!licipaes, · .'() .'Sii- · :Ail.\uJo I..Jm :-.l'ar~e-mo, senhores, 11111 
a eon:J,ituicão.· co~sagra. o .pt:ineipi~ d<~ q~e ~o eontras:e~·iQ. J>àll!'lar dizer q_ue o_ho~em pód_& ~~ 

ld~ .. ., - · •-'· -.;., - .f-m- si moamo; é uma vao,laçao : dos pr1~ea~ 
o () ..... o e_ apou .para ,l .... ervlr_ no ' ~tQV.;I'.DO lllll· . ·.êlêmenÍIIM. ·do. dii-cito. <>s ·_qaaes. liiO . &dmitceta . 
nicipal e eeoDbmieo- das. <:idades e villaa. Pod.eal , - - _ . • . 
u~ regalamentar~c4ilif'!rir;.ae~d~e,<1i_rei~ , qlie"ó siíjeito· o o objeçto eswjàO uuid~s. _ ·· ) 

· a outra.<~ ~-~ue nao seJao cJdadao>-5 bnwle1~~-' : · -Jilb!O. -'JIOÍB, · Sr. presidente. , q* não ·havia_ De • 
-~iic. Jf, o fizerao~ T&!Jibem !lào. E;éJ~IIl porem, ~~ade qt~e a _eoll)ltituição exclubae as mul~ 
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·res, púrqa~ ellns, SPgundo o dh·eit.o político uni
-versal ..tos povos, estão arredadas do exercício 
·dos dirêilos puliticos_ 

Julgo que nno lun·io. lambem precisão que n 
c:onstituiçao dispuzesse que ninguem votasse em 
si, porque isto esl.{\ comprheudido nas noçõ.s 

·nnivcrsnes do direito, no~es a que niio se pôde 
·eoppcir que uma Couslitui~tl.O não obedeça. 

Mas, disse o Sr. president~ do conselho, c Ioi 
·a an::umentaçii'o unica n que- se soccorreu' " As 
instrut<;ões de '!7 de lf,•r.,;o de lSlH, o decret() 
de 4 de Maio de U:H2, a lei eleitoral de 19 de 
Agosto Je ltlW, estabelecêrão restricções ao di
reit<:l politieo que não e:<tavão na constituição, 
estabelP.cêrão a necessidade da qualificação, a 
e6ndição dcl domicilio, esta~lecerão que o indi
'"iduo 11ue niio compttrecia perdia <:l direito de 
votar, disserão que o con1parecimento devia ser 
·pessoal ou níio pessoal, diss~riio ainda que n:; 
cedulas rot3s, riscauas ou b,n·radns não devi~l'> 
ser recebidas, o que impol·tn a perd:l do direito 

. politico. · 
!\[cus senhores, duns considernções principaes 

de~fuzcm esta argumentllçilo, põe {t luz mais evi
dente a futilidade delln. Quando a constituição 
consagra ã catbegor:a das pessoas a quem com· 
pelem úil'eit!lS políticas, quando estabelece as 
clindi~iies do i<tade, renda, etc.; estas condi~ões 
·não podem ser de(ltruidas pelas lü.; organicas. 
ú. que pódc fazer o modíco pratico· das leis~ Não 
podern ,-ersar senão sobra as condições absoluta
mente indispensa\"eis pa,·a o exercício dos d·irei

·t<">s t'jue cons~grou, :1fein di\ 1hnçiio d·> numero 
de dt·pntados com relação ã ·popula~iio. 

Examinai pois, meus senhores, attentamenL~ 
:as dispo~içõ<-s das leis rcgulam<'ntare~. e v~reis 
que ellH s são d<>minadns por · dous partos capi
tn~s: lo, eondi~ões o.bsolntamente índisrensavei~ 
-pdra o ~:otercicio dos dil'eitos cleitoraes que a 
.co·nstituiçào estabeleceu; 2•, ·respeitados sempre 
·os principias da m~sma constituição- Vejamol-o. 
. COmo podia exercer-se o dil·eito eleitoral se 
niio bou"Vesse t.-.na declaração; um alistam~nte~ 
!!:ts pessoas a quem compe~ este direito ? Ma< isto 
é condição in:lispensa'\1'~1 pltra o e:.:erciei•> do di
·reito : mas nib podem _ser' qual i ficados seniio 
·aquelles qne e~tiio nas condicõ.es que a collsti
'tuiçiio mares. Uomo proceder-se a uma eleiçi'io 
:Sem qualificação 't -Minha razão o nà•> conceb~. 

(Ra differenter apal'tcs.) 
. As~im .o argumento que o nobre presilente do 
. conselho deduzi o t.lQ qualifieaçih>, dizendo ~uc a 
..tJUBlilicaçi'io hnia restringi4o o di.rcito pohlico, 
e um d~sses argumentos · que por ai "õ rev~:lün 
a np.tno·<za má d,\ cansa que ~e ;~.,rende. O 
Sr_ presidente do conflelho, com essa intelligen
'eia tiio ch~\"a<la qn~ todos lhe reconhcc.,m, apre
·sento, meus senl;cres, u•n argumento desta or
dem, que ní'io sei m~smo lle devêra merecer uma 
·esj)Osta sêria; . 
: O ·sn. M'r:sisTRJ D.\ JosTtÇo~.: -DcaJ., 9.ue o ci
.dadão prO\"nsse que reu~ia a~ ,coodiÇÕtlS da 
constHnição devia se•· admiUido a "'otar, 
: O ~n.- ÁB.\1130 Lnu. : - Pois o nobre ministro 
·eom n saa intelligencia tão vast.s, póde conce· 
-bel- que seria possivel reunirem-se duas . ou tres 
~'fDil pessoas, sem .au~tamento algum, ·f8"8 o fim 
de na mesa da assembléa . parochia · verificar 
~aes os .que rPnnião .a~ ,~ndiçõe!l na. t;9nstitni
çao noarcaáa? E demais, meus SOIIhOre$, .. o ar
~ment, do nobre ministro illio dõstróe' a n'eces- . 
~dadc da qualifi<:açiic•·; apenas · a- desloca. · E•n , 

:· .""!lZ 'de l!er· fdta por ·u.ma ·j~nta;_com .R:nteceden- : 
·. e1;!t, com refl.exiio, "B ·quablicaç!lo 'Vlna. a ser , 

'fettà. pela mesa, por llm~ maneira abSnrda;' im· , 
pratu:aveL · · ·· • . , · ' · : ; , 
. 'Úra, 150 t\ ·qualitieoçllo é uina ·-rondiç:io- essen
-~ial P"ra o es.erci~:io -do direito· eteüotill,• sol v o · 

os principios lln eonstitui~ão, é pr~ciso que se 
mal'que um pl'Szn em qu~ e\ln eom(!eo e aeabe. 
Daqui r<>sulta. que os eidadiios que niio esti\o 
qualilicadús não podem votar. . 

O Sn . .F. 0=Avr.~xo d:'i. um apnrte. 
O Sn. AR./o.UJO LIMA:- Esta restricç•1o, meus 

senhores, repitil·O-hei uma e mil vezes, ê uinn 
condição essencial, indispensavel par.\ o cx:ercicio 
.d<J5so direito político, sempre nos termos da 
constit•tiçil.o, sem essa condieào r.ii.> haverb clei-
çà<> possivcL • . 

O SR. N..:mAs , -Apoill.Uo. 
O SH. Atnu.l'-> Ln.u.:- Mas lm. _perJas· <.lo di

rei tos políticos ? E' verdade, h a; porém porque '! 
Porque detcrmin~ndo a constitui<:ilo que urnn. 
lei reg-ulamenta1· ro·gulasse esta ma teria, a peru:\ 
do direito ó neste caso ll !;~neçí\o dn mesmn 
lei, quci sem isto perderia tal caracter. Eu que
ria que os nobres deputados attendessem h mi
nha argumentação, que 6 tão simples. As leis 
regulamentar~$ só .podem marcar as condições 
indispensal'eis, absofutamente indispensaveis para 
o exeJ"cicio dos direitos politicos, a fa\"ot· das 
pes~c.as quem J\ constituição os conferia, sendo 
que Q perda do direito nesta bypothese e a sancção 
que deve ter a loi regulamentar pnrM;cr lei.. · 
· Vou aciiant.e.· Sem .o domicilio, como verificar 
a idade e a rendlt do iildh·iduo? Ma~, vêue bem, 
meus scnbore~, o domicilio ó uma condiçi\n ne
eessaria parn o exercício ·dos direitos potiticos, 
e nem Sll npplic.n seniio a favor das pessoas 
que a constituiç,io mencionou. Niio luwer1a <>lei.
·ç:ill possivd, ou elln scr:a uma b11rln, 5eria 
uma f,,rçn, se po1: ventura. . a lei niio. exigisse 
e~ ta condição i udispen.•avel_ 

O Sn. F. OcT-~vrANo:-E' restl'icçi'io desse direito. 
U:o.s: s~. DEPUTAD'l ;- S·to condiçõe~ indispensa

·veis para o exct·cicicJ do direito_ 
O SR. F. 0CTAVU.NO: -Apoiado. 
O S:-:. MR~nEs m: Aut::Jo.t :-Niio deixiio th 

.s~r restrici;ões_ · · · · 
O Sn. .hat:J'O Ltr.t.>.'- Julgo que ns explicações 

dadas sntisfazom a todo no raz~o dcsprevenidn. 
Pi"Osigo em- meus racio~inios. A·el~ição.deYe co
me<;nr e acobat· em um p111z<>. Quem n1io com
pareca, perde o direito de Vlltar. Sem taos dis

·posiçõe.;; não ha eleição· possivd; só tam refe
rencia ás pessoa~ d.!l con.stituiçã.o ; n perda dn 
voto é a sn ncciio da ld regulamentar. · . 

Tendo de assegul'1ilr o exercicio dos direitos 
publicoto~, n l<'i regulamentar deve marr.ar a fórm~ 
da eleição. Como serl\ dadR a. votação? Por ac

·claYDnçno, como em umn const.ituiçiio francezn, 
gritanúo o vottmU:: '~I _O' scnho•· da mesa,,. eu 
v<oto em 30 ou 40 mdll'•duos, · }~. F., PScreveil n 
Isto se1h um cabo&, ·que até· toma1·iu. impoasl-
vel o segredo· <la vota~iio. . . 

A lei pois· determinat « As cedulns llerão as
criptas com os· carocteres de nm ~to serio, sem 
bol'rÕr.!', ri5caduras,· ·etc-• .E' sempro llmn con
dição do e:ocercicio . do .dUeit.o,. em. lavor. das pes
soas da constituição, com a;. sancçiio da lei regula-
.mcntar, a perda do voto.,-. . .· . 

Por . conseglJ,inU. os íi&bres. · deputa.Jos que sus
tentjill'" semelliante · .o{liniik>, ·, assim .. ~mo . o .. Sr _ 
':presidente d<> conselho, eom!)rehendem a. dift'e
·roença immensa que "t"ai . das . di.s~si~:ões-contidas . 
· nas_leis regula.men tare3 para_ aq11ellas.do p resentc 
•proJee~o.. .. .. ' .. · .· . · • 
· · Naquellas ·leis síio .. observaàos · os ·princlpios 
q_ue .a constituição con.signA/ dã~sa' l>rovUen
·e.u para regular ·o exercieio. ·d.;s direitoS· P.Oli
'tié<)s,. com a saneçiio que é d.evida a· toda .a-.lei • 
·O projccti> q'U~ se '-discute ·esta' no mesmi> casá! 
·Por fórina.n~muma;: meus s~rihores, niio· é·o di
•reito·,po11t:c~· que' se n>gni:J; é· a ·!lliltiilil;.ão da 
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e'onstitniçiio qne se faz, é a privllÇ:'io de direi
to;; politico,; eontr& uma cla$$e; os empregados 
publicos, a.quen1 a constituição manifestamente os 
havia conferido. . 

O SR·. MINISTM I>A. Jus-r;Ç.._ dá mn apart.e. 
· O SR. ARAuN Ln11o. : -Senhores, admira-me q11e 

o nobre ministro da justiça queira· esma,<>ar a 
minha ignorancia. · COMI o peso à a sua. palavra tiio 
valiosa, e a unica co11sa que dahi concluo é qu.e 
o nobre ministro hi.eomrnodando-se com a minha. 
opinião jul~.\1l que ha p.~so nella. (Apoiados.) O 
no~~ ministro da justiÇa, ~;enbnres, bem !13be 
que o gnc e11 digo e a ve.-dade mais pura, po
l'ém · elle as desconhece obedecendo a pnlSs~--'· 
· O Sn. Mli:NoES :Ó& ALlllEIDA : -·E• incapa~ disso 
S. Ex. · 
. O Sa. 'MnltsTuo DA JuSTIÇA. !para o S1•. A1•aujo 

Lima) : -Protesto· contra o que está di7.endo. 
o SR. ÀlUUJO Ll.IIA:- · •. -. e s6lbe resta c meio 

de esmagtu· ao orad"r com o peso da sua. pala
vra, qne é tiio forte e magesto.,a.!Nito apoiados.) 
. Mas. o nobre. deputado pelo Rio: de JaneiTl> 

disse que se uma lei <lrdina.ria niio pudesse res
tringir direitos politieos, as disposições das in
strucçijcs de 2ll . de Março . não o teria !~ito no 
casoJ de conloio ou s.ubo.rno. Senho~·es, . admira 
que os nobres deputados .defensores do proje~t.o 
se soceorrao a argumentos tão fracos : as res
tricções de que se tr<~.tão ,estão. C<>nsigoaàas na 
éonstjtuio;ão, sendo que, as instrucçõe.s não fize: 
rão lnars. do q 11e rég11lar aq uillo que estava nlar
cado na constitniçlio .do iJUperio, art. 8, ~ 2. 
(Lê.) A eonstit11içã<> consagra o principio da sllS· 
pensão dvs dircit.Qs .políticos por sent~?nça con-
deninatol:ia a prisão. ou . degredo. . 

. E' isso uma traducção li!teral d.a carta .P~
tugri~za .de 11:!20. E' pois, só. nos ca,;os de pr1sao 
ou .. degredo que , tem lugar semelhante ~usp~nsiio? 
Niio, meus senhot·os,. _llvrCJ,_ue da combutaçao com 
o art. 9,1, $3 da eonstttuiçao ·resulta que .em todas 
as sentenças crimi naes app·arecem .O$ me8IIIOS 
eft'eitos, com. o que fqi_ de. a_ccordo o, lei de_ 3' 
de Dezembro de 18,U, ·eXlgmdo. a susteniaçao 
dellrur. ·! . 

O que ê _pois que se dá. ·no·caso de con\oio ou 
suborno,? .E' .um crime. ·.que se e<>mmette; é a 
me~ -qué se .converte ~m. tribu~a.l, ejulg~ •. im· 
j)õ. e .. a ... pe.n. a .. ae. suspen.sao dos d1re. 1tos. pohtico~. 
Não viola pois, .. appl1ca. as disposicõ.es dã consti-
tuição que i:~feri. , · . . . . . . 

Bein .vejo· q_uo• .()s. nobr.:cs dep:ntados que sus; 
tentão. a opin1à0 contrar1a á Jnlllha me podon\u 
dizer ~ 1:1 . p~der. judicia~io .a. q~e fie" reduzido ,T 
Senhóre"• nao é o poaer . J udLCLar1o quo do v~ tu mar 
éonheeimento em materia de eleição. 

Ji. 'c.ompetencia . do poder j_udiclario . nii.o 80 ca
tetlde a taes casos, Se ass1m fosse, para elle 
pa.ssaria o conhecimento das e\eiçõa .. , d~sappa
receria a. independc:ici& do pGdet legLslc.ttvo ab
sorvido r elo j 11diciax:i••· , 
(Ou~-se apartu.) 

· Por con-;eguinte, meus senboros, no que dispô! 
a lei no. caso de conloio e ·suborno ·em eleições 
nil:o . ba ótrensil. da conetitulçio. 

Aproveito-me da . occnsido para pedir: ao nobl'e 
m.inlstro da justiça. que faça desapplU'ecer do 
present.e projeetu o absurdo de·revog&l' o· art. 111 
a a lei de 19 de A:gosto. de 18!6. . . . ' 

'Se o poàer j11di.ciario .'Pa.ssa a toD:~-at"cónheci
mento' d11 .mystenos eleltoraes, a que ·fica ·redu-
7.idll il ·indeperideilcia ' do poder ·tegislati'l'o. H:'ito 
vê o nobre' Drinistro ' o ''Perigo das decisões en
contrilda~; . julgando_ o poder: judicia~o u~l! dei~ 
ção nulla, e o · Jeg•slativo·,'.O e<>ntra~to ,'? Nao te: 
remoa'·nm · ou ·outro pW'er desmorahsado? 

Agora, Sr.· pr~si<lente; 11011' chegado ·a tratar 
d<l ao11s argumentos dos honrados membros ·de 

'l'üt.l:ü .j,, 

que· não p.oss" deixar de me confessar vencido., 
fallo da inbibiçiio que tem certos parentes de 
votar, assim como as praças de J?ret. · 

E' minba opinião que poz motivos de pudici· 
cia., ou em respeit.o às alreições de família. as 
instrucçõ~s de 26 de Março se 1lfastaráo da con-· 
stitaição, privando de . direitos politioos uma. 
classe que a mesma constituição não comprehendeu 
em . suAs disposiç.íes. Por motivos diversos, porém 

il nii.o menos inconstitllcionalmente. ns praças de
pret forão removidas da· .cateç-orin .das pe:!Soas a. 
quem a constituição deu dir~ttos políticos ..•. 

O Sa. c ... an:Ao ! - Essas disposições têrn nina 
' ex plicaçào _. 

l O SR. AlUUJo Lnu.: - Etuei que essas dispo
sições 1.(\m tima explic;lção : mas eu, que em 
minha argumentação tenho 11 maior afen·o aos. 
princípios constitucionaes, n~o. po9SO adrr•itti.: 
e:r.pliearões que lhes sejão contrarias: [.1lpoi<làos:) 

A constituição Dii11 excluio a.s praças de pret 
do direito de votar, quando tinha a renda pre
cisa, nem os podia ~xcluh· attendendo-se ao 
tempo em que a cunstituição foi feita. Dissol
vida a camara co~stituinte, achando-se c chefe 
do estado em luta com a nação, como cünceber 
que se adnlittisse na coustituiçãe. uma. clausula.. 
injuriosa á classe militar; em quem e'ntüo se 
apoiava a corôa especialmente? Logo pois que
preenchessem as i:<:>ndições. de id'ade e renda ''em 
farão eJtcluidas do direito de vo:.tar, nem podião 
sêl-o. · 
·O SR. fuNDES nf: ALMEID4 : -Deixou-se isso ais

leis regulam,mtares. 
O SR. Ali.&UJO L!llA: -As leis regnl11.mcntarcs. 

são tudo ; nullificão a constituição 11 
Assim, Sr. presidento, julgu te~ 1·espot1dido ao . 

menos quant<> cabe n8.:! forças de um orado1~ 
fraco, dos mais fracos desta casa, aos argumentos
com q~te :oe defende a constituciona1ida3c da me-
d iJa Cie que ·se ti'Uta. . . . 

Vêde· bem, 'meus senhores, que as umcas con
siderações com alguma a.pJilarencia de raziia com. 
qne se tem su&J:entado a constitucionalid,.de do 
projeeto são os. ext.nnp~os e factos,. e 9: Cllnt;~ra. 
deve l'econh~cer os pet'lgos que ab1 ha. Adm1t~ 
tido hoje o principio da. exclllSão de uma dasse 
do parl.-menl.o, podetn amanhli, com os wesm<>s. 
!11ndamentos, ser.cxcluidas todas as mai.s [apoia
dos), a ma1·inha, o eltm·cito, todos es empre~a.dos. 
da or.!em administrativa, toda ·a guarqa. nac1Unal. 

E, scnhore~, C)Uandn ti.verde~ constituído a so~ 
cieJade braz1le1ra deba1xo de. s~melba11te base,. 
quando tivet·Je8 anebatndo direitos tão .impor
tantes {!.s classes mais not01veis, quando tiverdes. 
privlldo o parlamento das ca?.acidades u intelli
~enGia~ clu paiz, entiio, crOac-m~, IL r~VOhlçàO· 
lncvlt,lvelmente apparecerá.. Julg!Us poss1vel que. 
um povo se degrau e ILll POllto de. ver as suas. 
intefligeuclas .e capl•Cld~des privad.as <!e :seus 
direitos princ1paes, o dtre1to da ctdad:~o. sem 
qu<l procu~e reagir contra. semelhante estado de 
cO USas? . · 

At~endei pois, meus senhores, ao pcdgu ein que 
vo~ meUeis. Daqui enl diante para s~blevar, ptu·a 
revolucionar. o paiz, bastai·â, a.~rovettando o .pre
cedente, revolver o systema ele1toral. 

O SR. RmEII<.O llE A..'1DBADA:·- E' um pcSII.dello· 
que niio se lia de rea.lisar. (Apoiados.) 

O Sa. ARAüJo LIMi:- Tenho, Sr. p1·esidente~ 
examinado até aqui a questüo dElbaixo do,poato
de vista da cOJH!titneion~tlidade. ·Quero ·porr.m ser 
generoso para com· os illi!Stres. def~nsores ~O· 
projecto quero conceder que a m•1tena é· davr~ 
uo~a. Mas, senhores, quat é o partido qut! a. 
prudoncia aconselha aos homens dA · estado em 
mate ria tão delicada? (Apoiados.] . • . 

A camara. sabe quanta impo:rtancta .e hga.da ao. 
38 
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srstema eleit ral ; porque elle p~- si basta para 
(8raeterisar a fi) r ma . de govc·ruo de um po"''o. . 

Esta mawria. que já em •i é tiio iinp·>rtante, 
m2ijl interessê toma aindn attentlendo-se no ea
ract-er nacional, o carac~r brozilei•·o que des
«racadamcntc~ sob a influencia. das idéa.s france
-zas e da mai<:>r inconstanein e mobilidade . Nas 
,•scolas, nos lv~os. nas Read~mias, nos · parla
mento;, na ge-neralidade de toda a applicaÇilo do 
~spirit·•, nós não lém(IS nem estudamos senão 
por livros frn-• c~ze•: .. As idéas franeezn:; se t7lnt 
1nfiltrado por tod·>S ()S povos da soeiedade brazi-
leira. . 

Não Mnhe~v naç'i'to mais intelligente, mais 
braYa, 1nais elegante o amnvel do •!Ue a fra n
ceza; mas em nlaterin·s· de governo · nada ha 
tambcm no mundo mais desgraÇado 
~ob 9. influencia <lo seu padr..: Sy~s~ cujo silencio 

:M:irnbeau éhatnava, .d•!plorú\·:\ como u·mn calc.mi-' 
daJe publica, de cuja cabeça as constituições salt&
'l"lio feitas, S<J~do o Sr. Thiers, como a ~linerva 
do pagan>smo 'da. cabeç:i de Jnpítcr. mas QUcl as
sentiuilo no juiio de l!urkc, eu chamo um· grande 
louco, porque entendia que ,,s poyo,; podião "er 
r~:;idos p•>r rrieia. duzia de principias a~t.ractos 
~em attenção alguma ao e.~tado de sua ci\·ilisa-· 
ção, !IOb a inftuencia; digo, de semelhante me· 
taphYslco, os trancezes em 17159 demolir~<> tc>do 
o seu edificio . social, improvisár:'io constituiÇões 
sobre co1tstituíções, que tinbão a duração de um 
di:.: chrismárii<i--sll com nomes heroicos, gr~~o" e 
rornnn os, comnl••ttêr:io mil loucuras, pre.:Jpitá.
rão-sc na ·impiedade e nn immoralidade, afog(,. 
rão-;;e uo cnnte e no sangud; .até q1\e · ach~rão 
o repouso, que lhes f11gia, sob um despot_a . go.e1·· 
l'Cii'O. 

U!ll SR. DEPIJTADO :-Isto é um romanc<'. ·(Ri-
~aàas.) · 

O SR. AtuuJO LtMA. :- Tt'!nde p:~cieneia~ meus 
llenhnt"es, ouvi o romance 11té o fim, e vêde a 
imitaç:'io burlesca que d11 França ~elll\)S Jeito, 
ascapando apeuas- ás ~~sgra~as ele l i ~ •. .P•l,r cic
cumstane!as espec1a11sstmas uo .nosso proz. Como 
~lles, meus seubores, d~ 26 em diante demolimos 
todo" o noss" . edificio social; como elles. bapti
llamo-oo.i com 'nm:D.es dt! bichos e de p.{los. (t•i
sada.s ) : como élles, tivemos a · iri·oligii!~ e lnlpit!
dade no. ordem d•J dia; como elles , 'tiYeJnos nosso.~ 
crilne$, ·.no·~so ; si"gltC derramado ; como elles, 
dormindo e aeo•·dadtJs, só nos occupRDlOS . de re
formas, reí-mnas · c mnis. reformas; · · 

Pensava eu, m~us senhores, qu·e de. 1841 em 
diante havíamos cobrado algum juiz(): vejo. porém 
que como ha novos Promethêos, o . a~utre do1S 
innov!ltões eontinún n devorar-nos as entranhas. 
Senhor~s, com o precedentl:l qtte estabeleceis, 

expvndP.~; c> Br11zil ao pel"i~·· c:lc ter de 4 en1 4 
aunos 11ma constittliçào, isto é, .a todas as des
~trncl\s da F•-anea. tnenos os .seu~ prodígios na 
mdct:.;tt'la, 11118 arLcs, nss letl'n.s c nos seus campos 
-de batalha. 

Uw Sa. Dl'l'trTAOO:- Betn se di~ qnc é un1 ro
.y:anee .... 

O Sn. ARAUJo L11o1"-: -Ora, senhores, se a ma
terl~ · em si a tilo importnnte, n caract~r nacio
nal t:io inconstan~. as innovações t:'io perigosas, 
o que é que nt\ duvida aoon~elha a prudencla 
m~1s eommum'? N:io é que se medite,.:-o;e estutlc, 
que se o.preciem devidamente os males da socie· 
dade, pnrn ser<Dl providos convenientem~nte de 
r en1edio apropriado? . · 

Oxalá, meus senhores, g_ue o gabinete jámais 
se arrepe>~dR das inno...-nções tão irreftectidas e 
filllestas que toma a peito ! · 

UM Sn DtxJrADO: -' A rdr,rma n ii<) é impru· 
dente porque é feita depois de 19 annos de dis
~u.•sã~. 

O Ss. .Att~.JO Luu : - Tenho-me occupado atA 
aqui com a · constllucionalidade Ja medida, e 
julgo em minha conscíencia ter demonstrado qua 
ella n:lo está dentro do.s raias ordinarias dos 
110SSOS poderes: assim oomo que ainda quillldo 
11 este ·respeito s6 hon•es'le ·duvidas, a p•-udenela 
aconselhava quo o.< mambros do ·gabmete não 
tomasse m a peito tiio perig sas innovac;ões. 

Agora, Sr. presidente, tral.arei du necessidade 
da. medld11 de que se trata. 
Senhore~. nos actos da vida privada, usim 

como nos •la vicia publica, o hom~m particulu 
coino o h om11ín de estado não anda em procura 
d11 pm•fo!ições; o optimo é inimigo do bom. Ora, 
daqu~ se segue que não basta que haja oouve
ni~t)Cia na substitniç>lo de uma lei, e 10ister que 
hAJa mais· algm~,~ cousa, e ·precisa qne essaaub
stltuiçilo seja ncccs~ria, c que us males que a 
lliotlvão . sejlio tão palpaveis e evident&.~ que re
clamem do. legislador um remedin prompto. 
~ns, senllores, nnde está a necrg~idade de uml\ 

semelhante mçdida? 0Ade está a opinião public& 
que a reclama. · 

0 Sn. t.AJtÜO : -Está. nos 54. votos de hoatem 
e nos do senado. 

O S n. AIHu.:ro 'T.J!IU,: -Aonde está â opinião 
publica qutl r t.-clama ou pela im prensa ou polu 
direito· de peti~1o, ou pelas associa~.ãc~s quG a:io 
o~ .. meio~· regulares· porque · os povos livres se ex· 
pnmern? · 
· Desde · o · alto .Amazonns até ao ::Rio G1·anilo do· 
Sul, uma só voz se nã? levantou na · imprensa 
pngnando_ por e~ta _medlda; d~sdc o. Amuona.~ 
até ao . Rw Grande do Sul um só ·_ctdadi\o nl!o 
exerce-u o di~eito de petição. ácerca · da . arlopç•1~> 
do projP.etQ qi:J.e se: discute;' a socii!dade. bt•nzllelra 
apresenta v& o. aspect_o inais elilmo. e· aereno que 
jámais','bQuve; os odios político~ se iãn cxtín
f<Uindq; ·os.es'pidt\lS tendiiio a npproximar-se e en
tregar-$e 'qnasi ·excla•ivamen~ A reallsaçã.-, dos 
gro.nde~ · inetl'l'oramentos materiaes de que carecu 
o · paiz: Neste estado de COU$RS onde estn · A ne-
eess_idn~e ·aef~lei? . .· 

Uw Sa. cDEet;'UDO: .-:-Esta· . é a época.· moamo 
propria po.1·a a 1·erormn, mesmo por estar~m cal-
mos todC3 os espirik.s. . · . 

_!.> SR._ h iu!f> LDl-';- ~ Sr. preáidonte, tl o pro
pno Sr.·' p•·es•dente do ··eo.,selho quc1· rooonhecc" 
aesnecessidade' 'desta ·tei; o .nobre ·prellldente de; 
conselho ·não · disse ·no senadn que a 'lel etenural 
que t emos é capaz de dar uma boi\ ch~i~n !lllndo 
bem execut.àda ?' e que ·. a : l><mdade daa eleiçe5tlll 
dependia do 'acereseimo· d o illustrnçi!.o que adqui
rir o povo.' de'pendia · da· moralidade pu;;,Jica f 

Bem vêdlls, :senh'ores; qt1e· nada den10natra a 
necessidud•J cli:sta ·te i ; . é um ensaio, u.rna t.heorla 
que se quer appliear à sociedade por deaantado. 
•. Cret·, diz ·uni . escc·fi.tor, _que se podem del'trulr 
ou modificar á vontads os. factos sociaes por 
quatro linhas lançadas no· papel, é urna loucura 
J"ematadoL, qne seria ridicula· se · nilo hoi!V0811EI 
custado tio caro a muitas nações. • 

Mas as vantagen~, dizem os sustP-ntadoree do 
prejecto; que . esta lei produzirá são tamanha• 
q_ue não póde deixar o projecto do ser convor-
t tdo em . legi:;laçÇo ··do paiz. . · . 

Esta t'éfonná, · disse um nobro . deputado pela 
.Bahia, .é uma -reforma parlamentar, eleitoral e 
judiciaria. Examinarei, portanto, o projllCtO de lel 
que se discute sobre _eotes tres . caractere~!!. Ha 
grande . vantagem _de$ta lei com r<;la.ção é. eom· 
posiçilo do ·parlamento; ma.<;. quaes sio • . eenbores, 
as eilndicões ·necessarias .para e~ bo4l ~posi
çio? Consistem:: el)as ·lU!> escolha 'de individuoe 
illustrado'l e independentes. Quanto á illustração, 
meus senhores, niül · ~eiS difficuldade em eon
cedel:a _aos magisttados, :pelo men~ igual é. das 
iDRÍS ela.~~- . . . . . ~ 
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· llail o magistrado não é independente do go- o:s magistrados? Que "in:ftueneia têm os magis
Yemo. Porque? s~g·nr-;Jrnililte porque ro3Cebe favu- i u·odos nestes casos7 Retíraí das ·toealidaues os 
rcs do governo. N~~te caso o· meio nau tem re- I mal(iStl'adus, o governo não fica com os mesmolif 
laçao eom o . fim; a1np'arai o magistn:~do contt·a . m"tos <I e infiuir nas eleições? Não fica amtadu 
as sedueções do . poder : ndai-lhe que receba ~ dos mesmos poderes vara tentar oon tra n direito 
favor.;s do guverno, c tereis attingido ao alvo 1· do povo? 
proposto. E demais, nosto parlamerto ficat-á 1 0 eonstituido em melhores condiçOe& " aemelhanto 'j Sn. :r.lii:NllES DE A!.:MEIDA :- !IIns j{l os iui-
respeitt.>·?·_Os empregado~ amovlwi•, 08 aapiriUI- ze~ serão independentes, e obstaráõ ·a isto. E• 
tes . a emp•·egos, os Cavorecldoa com I.OJas as I preciso uno •eparar as questões. 
graçàs, titul•ls, honras e condccoraç.Uea terãu O Sa. AR.m~o Lnu. :-Eu lã ''ou; creia o 
mais ou a mesma independencla que çjj magia· nobre deputado que eu desejando ter uma opinião 
trados 'l l conaeieadosa ácerca desta mat.eria dei-me ao sen 

Senhores, a reforma propostl\ nada absoluta· i estudo com a maior attençào. O nobre deputado 
mente t.lm de p11rlamentar. A grande questão nos 

1 

eomprehende muito b~m a violencia que devo 
paizes livres_ , _qunn_ Jo ~;o trata do boa composição fazer oo meu eo•·aç.io quanJo r .. no de$ta tn!lncira. 
i:lo padament<>, é vedar que seus membros tenhão . Respeitando os membros do llabinete. estando 
empregos ou honras do governo. · llgado com elles em opiniões pohtica:s, apreciando-

o ' B - A · d com tanta esp~cia.lidade a amizade de um desses 
SR. RA:-~DA.O: - pata 0

• membt·as, devendo-lhe tanta gt·atidão, os nobres 
O Sa •. AnA:JJO L111.1.: -Os . nobres. deputo dos, deputados reconhecem be m que quanJG me pro· 

os nobt·es mini!;trvs bem o sabem; ninguem ba nuncio contra este projccto, e q:ue as minLas 
que o ignor~. convicções est1i) f,mnn.das wm tanta profundeza 

O Sa. BRANDÃO: - A privação de recebet· con- que e!l niio poderia renuncial-as approvando esté-
d - - projecto ~em cobrit·-mc de vergonba. 

ecoraçoes nao se quer. Mas, como dizia, meus senhores, debaixo do-
O Sa. ARAum LIMA:- E' esta a grande dis· ponto. de vis_!& eleitoral a t·crorrna que propõ~ 

posi.;iio que figura em quasi tocias as disposições o pt'oJeeto nao produz nada; o -_governo fica ar-
. dos povos livoes.. {Apoiados.) E' esta a graudtl .mado dos me~mos meios de ac~ao para~ttent.r 
disposição que pôde ínftuir p,jd~I'OSamentc para coutra a liberdade do voto, violentando a. livre· 
a .boa composição do parlamento. -Com o pre- : -ma.uifesta,>1o Jo povo na esct.>lba dos seus r•pre-
sente projecto nada, nada ab~oluta1uente se m~- sentantes. Pol' outro lado, que remedi·l offereee-
lhora. . este p1·ojecto ás tendenciaa dos partidos, lls suas 

" Mas, accres;:entiio Oll Q()\IL'el deputados, te- violencias, ás fraudes que elles exercem nas elei·-
remos um gran<le melhorno1entu elc1toral. n S\'- ções? 
nhores, tratando desta mat 'ria, de,•o dcclurar qu~ o Sn. 1h:lWJ>S DE AUIEIDA :-A influencia do 
quando faço censuras alls governo•, uilu IIUl I' e fi !'O · 
a nenhum govamo determ1no.d<', O• suet~ntado•·es poder judiciario indep,·ndente. 
do projeeto, censur~o aoM ll1aglatratloe, ou nn de- O Sn. AnAU.lo i.n.rA :-Responderei ao nobre 
feza das· minhas idéas Mnauro 010• soveruos; aa . deputado 1uais adiante. . 
eu quizcsse o.ppl•olll-a aos netuaoa ~r~. ministros, Que retuedi.,, r~pito, o:frerecu o projecto i fraude· 
teria a neceaauria coragem para (I razer. e vio\enciaa qne os partidos commeUem nas elei-

Isto posto, Sr. presidente, vciaUlOII em que se ções? Nenhum, absulu.taroente nenhu.m, antt.s. 
melhora o nosso sy~tema eleiwril com a lei que se <:mpeiora, como logo mostt·arei, . 
discute. Quaes siic os defeito& do 110~0 systema Mas, disse o honrndo deputadl) pela Bahia: 
eleitoral ? Quaes são ao menos as queixas geraes u ])esapparct>eráõ as actas em branco, us candi-
que a cada passo se ouvem? Qu~m é que cobre as datos fiscalísar:l.õ reci>Jrocamente a pureza das 
localidades.com os ••ms delegados e subdelegados, eleiçõe~." Se11hores, .. as actas em branco. se é· 
comagnardanacional,comaforçapublicd,pnradar que isto se dá em al~umas províncias, puis quE> 
R direeção que quer á votação do JlOVO ?, E' o governo felizmente no Cearll. e desconheciil.o, são a "'.io-
ou. o magistrado? (Apoiados.) Q11ern e que traz laç{io da lei antiga, continuar.\õ a apparecet• se-
constantemetJte pendunte sobre n c~beça do povo guramente com violação dt\ lei novu. 
a espada . de Dam~elas, a prisiio e - o recruta- E que interesse o nobre deputado ligil a esta fi~-
mento?. E' o governo ilU o magistrado? (A.poia- calisaçào? SerrhoL·es, e11 tenho assistido a eleiçv~s 
dos.] Quem é que manda auas bayonetas _para presenciando os mais escandalosos abu~os, desco~ 
vedar o povo de votar livremente? E' o go- nhecendo-se toda a pOtJUlttção, offi.ciaes dojllStiça 
verno ou o magi~trado ?_ (Apoiados.) deswnhecidos por seus Juizes,- irmãos por h-mãos,. 

Quem manda cercar as igrejas na occasifio das etc. l O que poderâ. fazer o n"bre de pulado co11tra. 
eleições para embaraçar que entrem tacs e toes ta.es· mi~das ou out~as senielhant~s; s,, as ub-

, para vota•·? E' o governo· ou o magistrado? servar I 
(Apoiados,) Quem· manda. .fazer fogo sobre a. po- · Representlu-á.? Prote~ta.rá? ~ cotJtra~·os farão 
pu!ação.que qn~r votar<livremente? E'· o goveroo outro tan~o. 
ou o magistrado? (Apoiados.) Senhores, confesso com màgoa, a immoralidade 

o s11• BlLANuio :- Mu_iw bem. politica !.em-se ir,filtrado por todos os póros da. 

O SR. Mto:NDE.S r>~< ALMEIDA.=~ E quem· deb:a 
de processar a toda essa. gente que faz· taes des- · 
ordEns? · 

O SR. ARmJo Lir.rA. :-E11 admiro eomo o nobl'e 
deputado· .me dá semelhante aparte, porque o 
nobre deputado devia s&bor c; que é que· dispõe 
a. nossa kgcslação pat·a estes abusos 1 Acredito 
que e. disposição da nossa lei eleito1·al veda que 
os magistrados interveuU.iio niolo. · 

Assim poi$, meus . senhores, _pe_rgun~ en, es
pecialmente aos. homens da o pm1ii0 libural que 
não fazem senão exprobrar aos seus contranos 
serem o producto de uma elei~ão ·impura, que o 
governo falseia a elei~ão, quem prat1ca os at~n
t.adva que acabo de mencionar e o governo ou 

sociedac:lc Lrazileira. \Apoiadas.) 
Iufelizu1ente essa fi~calis:~.ção . a que o nobre 

deputado liga tanta impot·tancia não· trara ne
nl:iuma vantagem real ; o nob1·e deputado· presen
ciarà com. os seus proprios olhos taes escandalos,. 
protestarll contra elles, os seus· advcrsarios farão 
o mesmo, con traprotestaráõ, esses papeis serão· 
remettidos á camara a. qual reputará valida. 
aquellas eleições que fôrem das seu.s amigos. 
(A.poiados.) : ·· 

Sobre v ponto de vista eleitoral julgo que tenho
demonstrado que o projecto não pre~ta beneficio· 
algum tiO :pa.iz; mas vamo~ considP.I'&l·o sobre o 
ponto de vis\a judiciario. 
~e attento nas opiniões que se têm apresen

. ta.io na c..sa v~jo que todos são' aceorde~ em• 
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-eombal:cr como perniciosa a inflU<,ncia do IIMl- o ter uma opinião .. a respeito das qucs~es . q~e. 
~istrado em ma teria de eleiçõé:<. O masist.rado se agitão no seu t~ai:z: • . Acaso o.s med1eos nao 
;níio deve.t.>xercer .nas eleições uma inlluencm inde- !ormilo t sua opiriiao, nio. a. enuneiito.a res(leito 
bita rnvolvido nas lu\Rs elei\oraes, dizia o Sr. de toàa.s as questões· que atrectão a metl.iema.! 
ministro . da justiça em um disc11ró0 proferido O que dirieis de um medico. que não tivesse seu 
nesta casa, noe o magistrado nem e imparcial, juizo sobro o eholera. morbus, ou. a. enfermidade 
-e quando sejã nir•> o parece, faz falta p<w ultimo 9.n.o actualnlente . afilige o .. Brazq? Pela mesma 
na sua comArca. Julgo ba,•er cúmprehenaido todas forma o magistrado não pólo d0txar· dt.der uma 
as considet·tlçoes pclns quaes fo1 este ponto de- ! opinião relativa.meote ás ·qllestõas politicas. que 
fendido. i se agitem . no 1•aiz. ~ts vó.s ·em holocausto. á 

Admir11-me, ~nhores, que c nobre. ministro da imp&l'cialidade o .arredais .das cleiçÕ!!s; ·''édc beiJl, 
justiça que foi o typo da opinioio conservadora, ·9,Ue o vosso. magistrado tendo uma, opinião po· 
admiLta como um mal .a inftuencia do magístrado htica, não podendo dei11.ar de têl-a, vai cabindo, 
em lutas ·elcit<•raes! Senhores, a inftnencia do .vai · perdendo-sE>. {Apuiados.) ' . , .. 
ma"'istrado é dupla, bo!t ou mnlefica. O m:r.~is· o,m~is, senhores, porque ineonsequancia .con-
U'ado é sabia, grav~, só pesa a balnnt;:.t\ da jus- ~ntireis que o ma~isirad1> . · Yote nas eleições 
tit;:a com mão igual, para o grande, para o pe· primaria.~ e .. seja ele•t>lr nas . sec.undarias 't .Não 
-queno, t>~~ra o rico, para o· pobre? torneis a sua ínfiuencia .indebit.a? Nilo receiais 

Exerct' necess>&riamentc poderosa lnftuencia na compromettido. sua imparcialidade, com a parte 
$Ua comarc:l. (.tpoiados.) Mas neste caso esLá o que vai tomar nas lutas ele1tt.Jraes? · 
3dvorrado intelligente c honesto q11e é o patrono . Porqlle não sal vais, repito, _d~stas ineóhe!;entias 
-da p

0

ohreT.a· desvtllida: mas ne~te ca~o está: o me- o syswma da vossa legosla.çao, porqaa no.o . ve. 
dico intlllligente e cal'idoso quo Reode á. popula- dais ao tnap:istrado que SI!Ja vntante ou "Yotado 
-ção pa.m prescrvttr-lbe 011 resta.bele<:er-lhe '' sau<ic; pat·" eleito~'! , (Apoiaàos.) . . . . . . 
mas neste caso está o rico, que emprega sua Senhores, o ma.,.ístrado tem mut~ll.fl veze~ .n~
fortnna em derramar o prazer e a felicidade sobre I eessidade nas lom~'Hdades de aaber•r a uma opt
:seus semelhantes; Tal influencia sonhores é na· 1 niãç poli~ka para bem _-seu, par;l conservação da 
tural, legitima e ·n ecessaria. Combate i-a? Rcmon - , sua . digmdade, · para nso. se ver ··exposto ,no de.s
tai-vos aos tempos do terror .()fi FrtU~~;n, em que, I respeit<>; ao insulto daq'!elles a ·quem C..'ntraria 
s egundo Busot, a igualdade republiCllna votava .com seus aetôs. Li se .for o tempo· em .que aau
.ao odio, ·no externúuio imptacave\ toda.t~ as su- 1 tor.i<lade tinha a seU: ·favor . o ·re!<pcito,· · a ·eonsi
periol·idades, até a dos talentos e virtudes !I ! · deração ·de todas as classes.; .. hoje ·qualquer~-
Senhor~s. devo confessar que na minha opinião 'I gento de policia, qualquer agento> do .. xecutivo 

acho-mo quasi em minoria <Juando ex.annno a ·pro.voca,' dll1l-respeita e' a:meoça · o mngislrado ~ 
·COnstituição ctos povos lines. Devo confessar que ; Como quereis que o magtstrado . nil.o busque na 
em q11nsi todas ellas ha disposições analogas. ! aua coma1·ca alliados .e · amigos :a ' bem .da.. sua 
Niio contesto que em bypothese dada· possào vir ! provria segur.ança? Como o ll!Todai~~ .com yo!lsa 
<i'ahi rcsoütados vantajosos. Em Lbe~e porém lei, dt\S -posições··politicas? Conse~vat!l, · senhur~s. 
este principio c falso ; é a desconfiança suspei· o · magistrado·· em .uma dep.:ndencla perpetua _com 
toso da liberdade contra o poder, que se pre · relnçào á .su& ·carreira, conservaçn~>,• .·tetnoçao e 
sumem di'•us .inimigos irn,Piacnveis , procurando accessos . . " ·· 
devorar-se mutuamente: e colloc:tr mcessante· Qual e ·ti eonsequencia . qu.e d aqui . s_e · s egue? 

· rnenLe no tamborete do aecusado, ·O poder nu seus · E ' ·que ·quando ·. não ·peça· votos para ·s•.- os pro · 
.agentes, quando estes pelo facto da escolha têm curará pa1-a·"um' prot-ector, para nm amigo que 
~~e~i a prc5Ump~.ào da intel!igencia e honesti- trate ·oe $ens ·interesses. 

Assim, meus s enhores, e,;sc receio.guc se nutt·c (lla .. dio~!iso$, apar~es.) 
da inftu~nel'a legitim:t do magis~rado é absoluta- 8-lnhore;; ·eu aqll.l não refiro o que se dá;·_en 
m ente infundado, ou falso em seu principio. estou ex11minando o· possivel. ·Senhores; acred•to 

Ul! Slt. DJ::PUl'Aoo:-E qnando 0 ·r1ão é? que não negareis ·ao magistr ado. , as :aft'eições d? 
{;Oração, as :afl'eições · de família,< parentes e aml-

0 S1t. ARAuJo Luu.:- Eu. lã ''OU. A Influencia i gos, a Sllber que elle ·pos!l,a .ter mulher · a fi:lhos, 
-é má? cohibi-a, fulminai'a .por todos os meios. i pa<entes e amigos. Prohibtr&ts ·9ne os .rnsgtstra
{) magistrado abus 11 de seu emprego? Promett~ , j aos procul1lm: votos parll taes · ~.ndividito~ ~ Não 
-subornA? Roga, pede DH!Sm:> em. materias eleito- . 0 , !areis? A imparcialidade -de· ·vossa dtVJndade 
raest Reprimi ·tudo , contai com nosso voto. Não 'I eahe por terTR. · · · · 
tolero .Poro!m que se clcYe a principio a .suspei- 0 Sa. CANDIDO ·M!i: . .>mlis:~ 0 i'nteres;e proprio 
.ção in)nriosa e absurda contra os superiorida-
des naturaes, ou influenc1a t.,gltima, que o ma- 1 é mais forte- · · 
.gistrado cx.,rça p<>r s11as virtudes. 1 o Sn. A~AU1o Lnc~ :-AMim, . meus · senhores, 

Mas, senhores, dizia o Sr. ministro da justiça, Í esta--; .medidos não ·pl'<)du 2am eli'dito neqhum. 
n mftuencia nas lutas poli ti r. as priva o magis· ' (Apoia:JO$-J • Se a magistra_t~a ·é imparei~. se a 
trado da imparcialidade eonvenicutc. : magi~tr!\tUl'A tem as cond1~ocs. de . moralu~a~e a 

o s_a . c,~~OID<.l .l\h::omES :-Soffro ~em sua re- ! intelligenclD. para ter :PI!rte. nas lutas pohtlcns, 
t deixai que ns cousas contmuem n o mesmo estado. 

pu açao. A magistratura na Inglaterra., ·; OS nobres · depu-
O SI\. ARAUJO LIKA :- R.ecordo·me de um es· tados 0 snbem;·posto que as · lets nllo lhe vedem 

-eriptor. que·'· dizia :- quereis 1·ecouhecer a verdade tomar assentt'J no parlamento, todavia. apresenta-se 
de um principio, -examinai-o em tolias as suas ne\le raras '\'e.zes . . :Qualé P!Jr~m ·a .reputaçã_o de 
cons~quencias. Sao elllls ·absurdas? o principio sua iDlparcialió&!ie f . ~as .questo~ pravaaas, dlZ~m 
-é falso ; permitti que vos diÇto , vossn argumen- os escrip~ores das cousas inglezas, essa magos-
tação este. neste caso, vossa legislação é a mais t•·atura é modelo; ·.nas ,lutaR .porém. contra ·o 
incompler.a que se póde imaginar. gOV!!rno e o J)Vvo, . ÍJIUl rectidãó 6 muito proble-

0 Sn. Ba.-:sDÃO :- E inteiramente inutil- maticl'l. " . . . .· . 
IHa ~a•·ios apartes.) . ' Por o11tr" lado, senhores, . so. qu.erets que a. 

· j magistratura seja imparcial, ou. .que o paro:<;a ao 
O Sa. AaA-u Jo Lnu. :- Senhores, attendendo-se .n1enos, como não ved.ais q_ue. ella recctia ~a votes 

it ednca9ão dos magi•trados, a seus es tudos de [ .:lo governo, .honras, condecorações? (Apowdos. 
todos os dias sobre ns questões sociaes e juri- .C,·mo é pois que a .bem .dessa imrarci.alidade 
..dicas, creio não poiereis recusar aos magistradcJ tão gabad~ vós dize.is que a. re!orma de que . .se 
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trata _prodozi:9 .. ~':des · vantagens em relação á 
orgamsação JUOu:lana ? · · 

. . Notarei, se!lhous, uma contradieçào da e•C~Jla 
liberal, a ~~Ja frente parece que hoje se achiio 
os Sts. mm1stros. · · . 

Os nobres deputados sustentadores do p roje
elo de reforma eleitoral eonsid~rão a. populaç:io 
em estado de eoiltinua press:io, de domina~iio · e 
.tutella, sob _a influencia ~a magistratura; 'pre
tendem, no 1nteresse publiw, proteser o ma<>is
trado I<ODtra o povo ; JlliLS não proseguem . . -~ . 
· O Sa. CA!irtÃo:- Eu oon$idero esta medida .wmo 
• . e.nun~iaçiio de· uma E;erie de medidas neeessa
XIas para •. . 

(H a .,,_ aparte.\ .. 
O Sl\. Aa..uJo LUlA·.-. .• em seus esforço~ ·. niio 

amparã~ o magistra•ll) contra o poder. O 'povo 
só pôde· tlar. o manãato legislativo; o · gllverno 
df'- tanta cou_sa ,_ eomareas,. proni()ções, presiden-
Cias de prOVlDCia~. .. . . 

O Sn. ·DuTR\ RocHA.:-Eet cete1·a •. (Ri$~$. ) 
O SR.. Auu•o Llll.L:- Bem di• o nobre depu-

tado, e et ceta·a. · · 
Assim, Sr. presidente, examinando os motivos 

om que os nol>res deputados ·bnsearno as van
tagen.o da legislação de· ·~:~ue faltamos, com · r ela
ção a essa imparcialidade tão gn.bt\da, acre.lito 
qu·~ a magistt·a.tura nada : ganhará com o pt~ije-
cto de lei <J.Ue nos oceupa. · . 

Mas, seuliores, ·recordo-me neste momento da 
anedocta do meaino do dente do ouro. l!:m certa 
parte se espalhou que ·havia n ascido uma· c1:iança 
com derites de ouro ; os homens profissio·aaes 
amontohlio escriptos sobre cserip to·s discutindo 
·a possibilidade do facto. Çom boa itispiraÇã(.i ~m 
homem de bom senso dtsse-lhes : · « Pau·a que 
·antes de tu.do niio examinais se o easo e certo ?" 
Seguido o conselho, verificou-se · g_ue tal · criança 
não bavin nascido. Dizeis implicüamente q ue a 
magistratura tJOlitica uão é boa. P ois bem, peço 
ao nollre .mimstr..,· da justiça que me d~ as se
guintes infomu~ãõe:;: q_uaes os magistraJos qúa 
de 1&.'6 até hoJe tem · tJ do assento nesta casa ? 
Que prceessas ou queixas têm sido intentados. 
contt·a · elles e contra -os magistrados em geral. 

O Sa. MànsT.ÍW DAJusT'i:ço~.:-Com isso nada prova
O Sn. ABAÚ:o LIMA :- Isso prvvar:ia q ue nós 

não e~tamos legislando r. tóa, sem informações, 
precipitadamente. No fiin da sessno, ás carreiras 
apresenta-se essa lei nas camaras, o Sr. presi
dente do conselho vai entender-se com os mP.m· 
b~os da ·commissiio à que !óra remettida, e lh es 
d1z: «quero jl). ·o pat·ecer, senão vou pedir a 
urgencia • ; ap~na" entrada em discus!Jão o Sr. pre
aidente do conselho, ·a modo de Mahomet v~m 
dizer-nos: ·« não adrnitto emendas, aceitai a l~i 
aeuilo ..• ,. 

Ora, s e o ·simples bom senso. reconheceu q ue 
para· se legislar sobre uma materia . é necess<l
l'io que. se tenha conhecimento della, como é qae 
·o no!Jre mini~tro da · justiça e os nobres depu
tados n iio julgão preci~as as- informações que 
lhes peço .f · · · · · 
· .Se eu visse, · senhores, que os magistrados -po

llücos enio aquelles que se achavão muito envol: 
vidos e111 queixa~, em ·· proceseos, talvez acredi
tasse que seria convoniente· remediar a semelhante 
mal. · · 
, Se porém nada ~xiste · quo· Isto proTe, como 
posso decidir-mo a · obrar por semelhante fórma. 

Por ·outro lado, senhores, os factos em nosso 
paiz são favora.veis .l!.o)s ma~istrados políticos. 

Não s!io m:tgistraàos politicos as intellígeuc!as 
· mais elev-adas, os caracteres mais bellos do nosso 
paiz, os Paulinos, Eusebios, Nabucos, Wander
l ey , cte., e tant"s outros que poderi:1 mencionar ? 
(ApoiaàQs.) · . . 

O qu~ _é certo,· senhores, é ~u~. os magh.tr a
dos P?httcos têm grandes mohvos para serem 

·<:>s ma1s honestos possiveJ. (Apoiarlbs-) Só p<•r turia 
co!ldncta · toda nobre podem ell~;s ac~rcar os res· 
pe1tos e veneração ·de f!CUS concidadãos (apoia
dos}, e telll sua honestttl.ade sob a sancção im
placavel tle seus·adversarios politiws. Assim, eu 
protesto, ·senhores, contra as asser ções Jos no
l>res depntados; porq~te s !io ínteirament!l falsas; .. 

O Sa. FiouEIIU. DE. ~lia.Lo: - Apoíado; e ·eu o 
acçmpanho .em seu protesto, assim como to.io o 
p81Z. ' 

O Sa. Aii.~wo _ Lnr":-Mas, senhores, fazendo 
uma consldcraçao geral sobre os t res aspecto$ 
-debaixo dos quaes tenho conside1·ado a s vanta
gonos da ':'eforma eleitoral, perguntarei - o gabi· 
nete aetnal e os ncbt-es . deputados que o sns
tentio !le$?- reforma querem ~ineet·amenle u ma 
retonna elettoro.l? Querem since,·nm .. nta melhorar 
o syst~ma actual de ele ições 1 - Entil.o, senhm·es, 
os me10s são outt·o$ _e di v~r:;os, eu não conheço 
sen~o dous : o p:h~e~ro seria fazer. llm& rerorma. 
radteal na ~onstlt\llÇIIO do imperio e elevar o 
censo. confer1r o d treJlo eleiloru: ás classes ,mais 
a~ast-oda~ e inrlef)endentes sobre qu em a coacção 
na•> ter.a J?OdP.r, mas sómente a corrupção. Não 
ad .. p to porem cs~ meio. · 
~ outro meio q•1e em minha opinião produ

ziria resulta<l ~.>s benefi.Ct>S em materia . eleitOral 
é um que · os nobros rleput:lrlos e os n obres , mi
nistros mais do q11e ali o conhecem bêll >\mente. 
Q1taes são as queixas qn•• mais nvu ltão no paiz ? 
E' que o governo por mein de sua força itnmensa. 

· domina· o povo nas ~lei cões. Assim pois é ne .. 
cessa rio' restringir essa ·força, r-.stt·i'ngh· á acçlio 
do governo (apo iados) ·; collocar o recrutamento 
debaixo ..te condições dh·ersas (apoiado.t), prote· 
ger a li!Jer!l~de ' do pcv~ (apoiados ), estabelec~r 
como pnnclpto a não m t ,Jrvcução da . fo rça · em 
eleições (apoiados) ; se o governo iniciar uma m~?
dida neste,J prineip!os, elle fa ria com que as 
eleiçõ~s melhorassem muito- : apoiado.~) ; · mas 
·quauno despl·ezais esses maios nat11raes, quando 
<.lesprezah a liberdade do povo, quando permittis 
os males das prisõe~ a rbitrarias ., <los recra~a
mentos a esmo, qu~•·e is si nceral'lento favorecer 
as e leições , torrial-as !ines 1 ! ' · . 

Agora, Sr. presidunte, .. considerando a ·questito 
por antro lado, direi ao minist.erio q ue, se quer 
ter nma boa magistratura, de verdade1ro c subido 
merecimento, os m eios sà..l outros. Nesta· mate
ria considero quasi tudo ás boa~ . escolhas . .. · 

O Sn. Du-r.a.'- ROcru. : -Apoiado. 
O Sa. AttAUJO LIYA: - !.la~ qunndo o nobre mi

nistt-o da ju;tiça, ou quahju er ot~tro, nomêa jni· 
zes, quaes as prov&llç&S, .qual o no vicitldo que 
assegttre a s boas escolh as ? · 

O SR- Mx:usTno DA.. JusTIÇA: -Nomeio-o~ . por 
Informações. · 

O Ss. A.n ... uJo L nu. :-Essas lnforrnaçõe~J nito.si!l 
uma hoa .base, e o juiz local ni'io inf•mna contr<l 
seu collega. ·senão quando estão patentes e muito 
patentes os seus defei tos. ( Apoiados. ) ~m um 
bom noviciado que ponha em r elero· as babiUta· 
ções do individuo, sem a. escolha dlentre as capa
cidades do tl;<?VIl, j ámai>f. creio, teremos na magis· 
tratura inte1Jig~ucias superio1•e;. . · . . 

Dbseminados os magist~ados por toda a ineulta 
superficie d o impsrio enm •>rd<naJils insignifican
tes, acredita o nobre ministro da jus tiça que 
homens de verd11de_i ro talonto qucr'!râo vi,..,r nas 
brenhas até o fim da vi-la, porq ue sõ deoois de 
20 annos, ou no fim de lla é q llo! sa chega a s~r 
desemba •·gado>r? 

l
. N a triplice base .de bom nnviciado, r educcã o 

de pcsso:U, e ·b~ns or denados é 'lue ns~enta a 
· existencia de uma magis~ratura superior. · 
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. Com isU> ni'io quoJ·o Ji:ur que a magistratura 
que te-mos nlio seja boa, bi!m ao contrario me

. rece. ella maiares elogios, parque H>.-'<'!'5 jniz~s nm
Jiieipats com orde-nados tào 1uesquinhos cmnpt·em 
os· deveres . do s~u cargo com muito zelo (apoia· 
do;•) ; nessas }tl(;&lidad~s são pat·a as prcsidenciu 
auxiliares muito vnlio:s<•s: arrvstJ·ão impa.-idos os 

. pot~nt4d•'S locaes. cvnw succede no Rio A em Pi· 
rahy e Barra :Maa.b&. iNOo apowdos.j 

Creio, Sr. presidente, que as nu:ões ,.xpastas 
ou suppostae em \'iliude das qua,~s se. emrmdeu 
quo com o proj~cto se melhorava ·a composição 
da magi:;tratur'h sàa iuteiramente iJilproducent~.s. 

:Ma~ QS nobres deputadvs triumphão '\'erdadei
raxnente quando dizem que os magJstJ-ado$ fazem 
falta nas suas coma•·clls! E' r~aln1eute, senhores, 
uma grande nGvidadc! Vou communícar -vos Gl\· 
tra de g t·atncle- in<portancia, e é: o sol hoje nase.u. 
(Iasadas.) Qu~m é que jitme.is ignoro\: que o ma
gistrado ou qun1qucr fuuccirnario publico fn:z 
falta ·.quando niio está no c:r.ercicio do seu em
prego? · . · 

.Mas, seobDres, pc rmitti que vos diga qttc t•u 
nisto não v~jo ma.s do <JUe o .abastard:uuento 
em que ,·ai cahindo o syste-mt< .represcnt.ativo. 

O po·ler legi<lati\·o é o poder dos poderes, é 
aquclle que mais de,·e prcoceupiW os J1ome"s J e 
estadú, e pa!'a o qual todas as leis de vnt povo 
devem cbam1u· todas as capacidades; qualquer, 
pois, qu.; S('j:.\ a falta que f11 ça o rnn~istrado, ou 
qualquer .- outro ~1\ll>regado no e::~.crc1cio de seu 
~mprego, il lei dc,•e f,lc•litnr·lhe a cntralla no par· 
lanwuto. Em phrsica com<> cn1 politica a supe
rioridade de forç~ts ou d& fuucc.ões nullifica a que 
lhe · é .iuferior. O l),-. Vasconcellos, em a lei de 

. 3 de Dczt•wbru coustituindo o >JaiZ; o Sr. Tosta 
salvt~-ndo Pernambuco com a suâ. bravm·!\ (apoia
d()s, ; o \$r. Eusebio acabando com o trafico 
(apGiados) ; o ~r. I'aulino dando-nos gloria no 
exterior (<tpoiadtJS) : não prestarii(j serviÇ(IS mais 
grandios os do que julgani:lo feitos em seus trihu
naes, por grandes que rossom sua intelligeneia 
e honradez? (Apoiados.) · 

Portan to, senho•·es, neste modo de arguwenb•r 
eu n ao vejo senã.o n rais um s;rm pton1a do . abas
t:..rdnmento em que , .ai eahindo o systema re
presentativo. AinJa ha poueu um deputado da 
opp,•sic!io lib~rlll exprobravo. á camara os e:n
bara•:os que causavão aos g~vemos agora que · 
r er·sP consagrar na le;,:islaçào o principio que nega 
a sn{ll'rioridade dos servi!;OS prestados no corpo 

. logislativo I 
JulJN, i;r . pre<iclcnt,.., ao menos na f,·aqueza 

. · minha intcll!gencia, que t~nho demonstrad<> a 
n.:~Jtl r.ma . pJ·ocedcncla dos argumentos com qu" 
se pntenJeu justific111:'" a refo:u1a de que se trata 
deLab:~ do ponto de vista da nu:lhor organisa~iil.> 
judidoria. Exo01·ei ago1·a os iDCt•nvcnieutes tlll6 
nella tlt!seub,·o. 

Julgo, Sr. pr~sidentc, que os govcmos não têm 
e<>ndh;ões r!e forçn e duraç.;o, s enão quando :!&
tisf<~7.cm a todas :~s ambições " h1terc~s lcgi· 
timoa; o magi~;trndo, como h omem ou como ma
!flstrad<l, tem idéas, quer propalai-as, que r fazel-as 
IDfluir sobre a sor te de seus semP.lhantols: tem 
seus intercssca que J>roteger. Tudo isto ~ legi
timo. Daq1ri s e segue que as portas do parlam~nto 

· n:io de,'ern fechar-se 11 esta clnsse, ou a qualquer 
outra. 

Por outro lado ~xcluis uma elasse tlo paria· 
nu;nto ? 'J'endo M Dlo certo <{Ue off'<mdido. em ,;uas 
ambições c interesses legitlmos, o .-;Ml. c\o.ss\l "e 
constituirá man ifesta, .Jnt.ent<.>, ou surda mente cru 
"Pr~::icllo com !i fó~ma elo goremo. 
. U!>! Sn. DEPU1'Al>O;-A m~gliltl&turo. ~do Brazil 
e mr.apaz disso. 

O _SR.. Aruu.1o T.I~ .... :-fato muito bom juizo da 
. llllll(lt>tratura do m.:u pa1:z, mas 3<:t·edito que não l 

esta nas for·ças humana~ destruir os e fl'titos q1:o 

S(' ueri"ilo da ordem naturlll das co usas. O nobr~ 
<leputado não creia que eu di:~a que o maf!is
trsdo ap~llnr-l para · o -juizo de Dec>s; mas e.~
tou PErsuadido oue a roagistratu1-a oft'endida. etn 
suas 11mbiçõcs legit imas se colloeará pelo menos 
em nuJa vpposiçi'lo Je ine1·eia á ordem de cousas 
estabelecida, e · a eamara muito bem sabe qtlanto. 
para o hum d&"~empenho das funcr;:ies de qual
•J~~r .urgo, '\'alem o l:dO e a dedí<:ação do indi- . 
v1duo que o exerce. 

N:io voto por semelhn.nte lei, porque não está 
nas raios de uma legislAtura ordinaria. Legis
lador oonstituinte, eu não o fa r!!l. iguahaente ; 
porque .:n1 minha opinião o parlamento niio d~ve 
u·anear·se a uenbnma cbsee. · · • 

U:..r Sn . DEJ>UTAllO :-E' exacwmente o que que1· 
a nova lEli : ella não exclue o magistrado. 

0 Sn. Á!HUJo LulA :-Ainda mais, IIIOÚS senhO:.. 
r es, é t:io desarrAzoado pretcnde1· que . os func
ciouarios publicos sejiio excluidos do corpo legis
lativo, que n~o acredit.• que sen<clh.mte idéa 
entre. na concepção de cabeça bumana: os prG
pl·:os escriptores de opiniões radicne:; rFconheeem 
que n o pal'lam<·ntv ha m:.:essidade de homens 
praticos nos dh·ea·sos t·anJoS da publica a.lminis 
tnlçllu: apenas julgão con-vcnenientc a não pre
So?nça do ~mpregados subalternos, nunca porém 
d11s s imrmidades respectiv<~.s. 

O 1robre ministro da justiça que em 011l.ras 
épocas fu i c typo do elemento conservador , muito 
bem sabe as grt~ndes razões d~ inconvenie:nc!a 
publica com que se comliate a exclusão absolu.t.a 
dos funcdonarios publicos do corpo legislaLivo. 

::ieuhores, as scetedaJes modernas estão abra
sadas da sêde devoradora d e innovações : Quatls 
s..i" os elementos interessado$ nll consei:vaçao da 
ordem de co~a.! estabelecida? 

:So desappaa·~chl!ento das i~>os•ituiçõ~s e classes 
· 'lUa DliS sociedades antigas apresenta vão tão in
t eressante papel, os funccíonarios publicos occup11o 
mui d .s tineto lu"ar. 

Por .. ua posiçlo mod~Jsta, po1·ém ~egura, JlOr 
seus habitas, que os babilit:lo a co~aheccr e Jul
gar u flioci"dade, uão pelas tbeoria.o e pelos livros 
n1as. pda pratica e e:xper!encia de tOdos os dias , 
dos liomeus, ·e da& .. eous as, QS tuoccionarios pu
blícos são esssencilllmente conserv.adores. São 
nut-'s rotin~iros <lo que innovadores. · 

E, seuhort!S, no . seculo, ha mais t.nerecimento 
l'm ser ~onsen·ador do que innovador. ( Apoilldcl.) 
Assim a cho altamente ioconveraiente que se re
"bem Aos fnncc ionarios publicos as p o:tt.as do par
lum~nto • 

B"1r: se i, senhores, o que dir.em os nobru dc
J!ll~tdos a . quem combato. Não se trat:a já disto, 
c verJ adc ~ mas é mister fechar os olhos $O
mente para não vêr os perigos que vAo surllir. 
Não vêdes o que dizem os liberaes. :-Aceita~ 
m<ls isso, não porque signifique nada, mas por 
que é . a. .:oosagraçao do.s DO<IIOS pl:'iucipios. 

Alem de que, meus senborea, a logi~ . .\ irn
placavel . Dos principio& hoje est.abdeei'J'~h!lveis 
tirar mais cedo ou mais tarde as consequencias 
legitimas e indeclinlllleis. 

Julgo, Sr. presidente, que examinando El pro· 
jecto com r.elação às incompatibilidades, tenho 
demonst.r8do que elie nem é constit•1donal, nem · 
'"'!ces-sal'io, nem conveniente, o: pelo C•mtrario tem 
gnl.Vts incoovenientt-s. 

Agvra, Sr. presiJ.;nte, resta-me fazer ligeiras 
con~it.t.:rao;;ões a respeit.G da qaest:io dos circulos. 
em que me resumirei o mai~ poss h·el, por me 
1\chA r juntame~tc ~OJD n cnrnnra ti!o ~tign!o . 

Nesta que~tiio sou obrigado ~ seguir a mesDJa 
ordem ele idéas que segui ácerca da questão das 
ineompatlbilidadea: examin•ni n Sl)&· constitu
ci<nlali l.i i\de, a sua necessidade, e finalmente 11 S\ta 
~on,·eniencia. · 

O di1·eito, meus sc,.hores nfLO é simples, é com· 
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plexo tem .s"u sujeito, seu objeeto, seu tn(;io, digo e11, o dicoito politico é complexo, se nã:() 
e,;paço e fi>o·rua, ém <JUe se exerce. Ora; se os dire!- põJe ser :dterauo nem em s~u sujeito, n em em· 
to~ politicos estão collocados pct~ consti~uiçiio ~~u object·.l, neon em seu .,spa.ç\1, ou fórma, ~enã<.t 
sob as formul;J.~ proteetoras da renexà.o e m tül11- pol' Wdios extr:lordiuario~. segue·so que . não .po· · 
rezn, é ·visto ser esta disposiçilo ·.comprehensiva demos · alterar a eonstitu.ição po~ uma leh>rJi - · 
do direito em t<>u:~i as sU:li partes. Q11aes são nal'ia. (.'lpoiad<ls.l 
as tbe;;es . .la constituição quanto> ao mdo em •.;M Senbor es, ueclaro á cama.ra, oào sou absolu- . 
os direitos politko~ se eJtereem ~ São dU:\S : a tamente . opposto aos circulo~, não acho ineon-
parochla. em globo elege os eleitoros; a proví ncia , \'~nienk em qqo os cil·culos so "PPliquem· nos 
em globo <J!eg~ os dep11tados. Que r~spondeis vós, 'l g1·andes Jóoos de popu.lações, ni'io "'eril\ mesmo. 
meus senhor<>s, a esta disposição til.o clara, t.õ.o inconveniente .que as províncias grande:i fossem 
evidente d<l constituição? subdivldiilas, mos ·nunca por U11'18 lei ordinari.a, 

·Dizeis: não se alillra a constituiçii:o, ou ' a e nunca pela fórmn do projecto: púr . uma lei . 
eleição por província, porqu'l o circulo · está na I ordinaria. é minha C011VIcçã > proftlllda. mio o 
província ! ~[as, senhores, seria tão r~gul:lr dizer' · podemo,; !a.zer : pela: fómia dil projecto, acredito . 
a. parte·ó o todo, porque a parte esto\ no·todo, J 'lue <I uma calamidnde publicá. 
esta mes~ À I!StQ "asa, porque a mesa está na 1 ..Tul~;o pc•rta1lto, Sr. presid enLe, que _debaixo 
casa; aqueaa janelln é e~ta CR$8 ; ,porque a janella ! do ponto de vista da C<>nstit•wirJIIalidaue os cir· . 
está na ca sa ; como dizer-so quu o circulo ~ " 1 culos' estiio sujoltos ao~ mestaos defeitos que a~ 
provincia, porque estA na provincia I Mater1al- i incompatibilidades. . 
mente h a diversidade de cousas, ·. moralmente · Deixar.;i · ue ocenpar-me em r~sp .>ndcr n algu
tambem .fia <1"ver.4dade ·pcrque se ·os re;;ultsdos 1!, mas d!lvida~ apresentadas, porque a _hora est lt. 
ÍO"-'lem . os llH:~mos, vossa lei Mria inutil. tão adu:tntnda, e eu me acho tão f<ltlgaJo, qu• 

E' pois e"'l'idente que alt~rais os preceitos CO!:' · , nít<l desejo ubusar por muito t e1npo da pac16n..:ia 
stituCionaes . pot•que a p~ovinCÍil em glob~ n.s.o j da camrna. CNQ.o apoiad~s.) NiLo towarei · 'poi« 
eJ(lge . mais os t·eptesentantes da provtncJa_ ""' con;;i.lera•;.'io nlgumas nuõcs con• ··que oa no-
(.Apoiados. ) · · · 1 bres dcput.idos sustentadores do pa·ojecto apoiá-

A.ccresceni.ais aínd:i.-o votante niio poderia mu- , r:io a constitnciona.\idade dos circulos. . · 
dar de · domicilio, nem a província ser dividida . Farei :lcerca : ua sua necessiu2de a mesma rc-

Senhul'es, to)rno sr dizer, só a uetesa da peior 

1
, flexiio q11o fiz sobr~ as incompatibilídadés. O 

das cnuoc\s lowat·ia o~ nobres deputados a soe - Iee-islador .não reforma leis por dcsenfado: é 
correrenl· E.e a tal argull'lenta'cão 1 N5o vêd•!!; I m1ster q11e· a.ppar.·~n uma necessidade ua·g.mtc ."' . 
n1eus sénhor..:l", que o votante q ue muda de domt· imperiosa a.. que deva satisfazer, e essa neeess t7: 
cílio v><i exea·ce1· o se11 direito sempre cvm o 1es- dáde não · a vejo reconhecida no ass11mpto de 
peito das thcses constltucionnes? Na nova pa- que sa trata. · 
roehia· que :se. adopta vai ~leger etn globo o el~i- Mas ' com que razões de eonvcniencia r.,; o ~ro-
tor da . pro~-ineia •. ·· . · ject.o d~feri_diao? Disse-se: peht melhvr fi sca!isn- . 

. A . . CQnstitui~ão é.. cllmpl'ida? Semelhantemente ção da eletção. . . 
é a província dividida. · · Sen.hores actuatmente as nullida<les da.;· eld· 
. O eleitor de província ele"" em globo os de- Ç_Ões 11:uncà se esLendem a ~a e. c \c iç•to; rcf2· 
putauos _ da P.r.,vincia ... O ~ir~i~ aí"'n.as dc~lo- r.em-sc a um ou outro eolle:!lo. Porque . se nuo 
cado. O; pt·eceltO!\ da const,tuaçao subs1s1em m· procede regularmente a semelhante .r">l>~lto. ! Se-
tactos; a paro~hil\ e1ege em globo. os eleitores ; ~11ramente pelo. improhidn<ie P•'l:hca: c01~ os 
a provincit< elege em glubo os deputados U~ P!'o- círculos não succeder:l: o nw~•no? · 
"Yincia. A. unica differeuça está Olll que o dn·~• to . Por outro lado, não . ba tamhem o. perigo da 
ó exercido, ora tiO pvuto A; ora no pmal.> B~ Com annutia ç.'io p:UR ell:pelln· um Mversano? ·. . . · 
a '\"OSS~ lei por.; lu Sllcce.le o mesmo? N ;ao. _A Com . os circulo~ se conseguirá o grandas bem 
constituh;ão é dt·strllida, porque a. provínc1a.nao de serem repre;;entad>'l.H nas . camaras ·t?1as ~: 
elege .. m~is. em globo · os repres<ntantes da · pro- opiniõ3s du paiz. Senhores, essa pa·opos1ç.i? na.o 
"Vineia.. . 1 é exneta .. O paiz e um b<Hn .system~ . eie1tora.l 

Vé-s~, portanto, qwmto ê improcedonte &ame- , nno podem qu~rer seniio que as op1n\~es _das . 
lhante· argumentaç•1o. · ·. I' mniona~ sejào representadns no corpo ie~1s!a~~vo. 

Por outro lado• weus senhol'es, o legtslaclvr 0 g.werno repres~ntativo é,, srste!Da. d~J:S maJortas •. 
oon&lituinte sabit~ .muito . as di~posiçõe~ das di- I !':\o Mi me,;Ulo <1;\e · con,·emenc•~ haJa ~m que 
vl!rsa.s eonstituiçõts, qu~ duvea'lll consultai', ame- opiniões que tenhac por ai apenas lO ou 5õ vo.lo15 
rieana, ingleza, rrauceza de 91 a 14, hespambola . sejão representada.s, e -vós bl'incais com fachos a.ce-· 
.Je 12 •. e portul(ll~Ze. de 20, em qn~ 8~ t omava i sos juntL) a paióes ele pulvvra I . , 
poii'B unida..le da. •leiçio ora a Pl'ovmcll 011 de- 1 Mas, senhores, se quereis que todas as op~-. 
parlamento, or ... prillcipalmente o. e_!rculo. Quan~o 1 nii'ie~ sejão representadas no par!amento. o. me•~ 
pois ell~ · tOtnou. por. baso do. eleaçao a [INVincta, i seria outr<>, se ria a repr~eot&~:to por classes •. 
como quereis huJ6 ~\terar esta base! . · I 0 commercio, & a.gricult•tra, a anstrucção, etc., 

Examinai ainda, meus senhlll'l!~, como Já o fiz deverillo elegdr sell:> represe ntBnte$. . . _ 
n 11 que~t~ _ t.la.s_ inct)mpotibilldat.lllfl, o es~do. ~ h monas vao 
n"•sa clvthsllç .. o ua ~poca e. m .. que· a const1tutç.ao 1

1 

Vejo m•Jsmo, sen ores, que. as m .. . . 
v<> l .. :r~ t ficar de peior condição : porque ate s>to prl-

foi feita: entl\o a _.no&ll&. .ClVl 1611.,;-. _era. tom 0 "Yadas da valvula salvadora do:s supplAotes, qur. 
Umitadll, no11110 ptuz in~lto, 0 quasl mbabll .. do. ns nlaiorias etegerli.õ igualmente de a gora em 
Concebe·se q11e u 1u ,paa:.: como e~, com uma I 
populllçito ,. tJem iUustração, tt\o das8emlnada, ~ diBntc. 
coustituiçiio quiz:ease.. • O Sa. l{s;sDitS : oe ALMEIDA. : - · ~ necessa.-, 

o Sa. F •. OcrAYIANO: _Isto é contraprodu- rio elC.sminar o . $)'Stema em todo o seu com-
cente. plexo. · · 

O Sa. AR.&.IISO Lti(A :·- . . . a constituiçiio qui- O S&. Atu.uJo L~:M.\ :-Qn:ll co~ple~o? Onde estii. 
d t d esse complexo 1 VeJu tudo deSCOS!o1o. . . : 

ze68e s•1jcitar aa eleições. os representao ll! a 0 Sr. presiden~ do conselho dts~ q_ue qu•n'l- :~~ 
n~ão . a subdiviaões •.t.ão limitada$? oleições por circules, porque wna~ as . neo:esst-

0 sa: F. OcTA.~!.lNO dá outro a.parte. o.lades locaes devião ser representadas; nbs~rv.,u-

0
. o~. · .Á.n..wso· Ln~.A.; _o que a constituição se-lhe que nas camaras niio se_ represcntRc. a~· 
.,.. 11 necessidades loeMs, que nó~ n~o püllcm~s ~t: ~tu 

dispô• a resl)e~to desta materia pro_va que e a vir pedir 8 ereaçl!o d~ um>\ cade1ra de prun<uras 
quiz quE> a. ~letçio fosse par prov1nc1a. Se ~so. 
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letras para u•n lugat·tjo, c nem uma pinguella para -
qualquér ria<:h<•. . · . 

O JlO'IJre deputndo pela Bahia e~ndou a mão; 
e.>rrigio o quo havia dit.o o Sr. preaidentó .lo . 
COilS<"lho, e dis.-;e que não se quer ll eleição por· 
circulos, para que todas ll5 nece:>siotades loca.es 
sejão l'Cpr~sentadllS, mas para o fim de qoe se 
tenba o conhecimeJtt.o .i" tod() o palz ·com re
presentant.os lo.::aes. Ü~ deputados actUilliUeDI.e 
nflc.. são frades acenrnulad•>S em· conventos nu 
capitru?~. est•io mais ou menos dissemin~dt>s por 
ioda a. provincia. J-l. poi:> tínhamos s~melbant.e 
resultado. · · · 

Ha a coriveniencia do contacto entre D eleitor 
e o deputaJll. Senhllr•!S, n:io - o conwsto: mas o 
que é l.oom para o peit' e m:\o para o ba,o. Dabi 
iambcm resulta grnnde depend~ncia p:ua n depu
tlldo. Algum contacto e mesmo dependeneia jà se 
dava ac~ualmente. . 

Nilo vejÓ pois, St·. preshlente, que n .l questão 
dos circulas se apresentem esses hen& quo o 
Sr. presidente do co nselho e os nohres deputados 
lbes dão1 pelo contrario ~-ejo nesse objecto grendes 
incouvementes, '!'odo o paiz, senhor<:s, reconhece 
e deplora a tcndencia desor.!enada que se dá no 
"Bra2il para os em pre"O> publicos, tcndencia que 
abate a euer(lia individlutl, c :~bastarda o cat·ectcr 
nacional fazendo com que lodo o p<.JVO nL) con'te 
para a sua subsistenei~< scn!i.> conl ·>S orçameot~s 
do estado. (Apoiados .) Ora, um t:;overno· sabio e 
prudent" de,•e excitar essa pa:xiio, provocar todas 
as ambições. como succedc com os círculos? 
Não só nenhuma conveni~ncia ahi descub1·o, mas 
antes males lucalculavms. íApoiados, nlto apoia~ 
dos.) ·· · · 

Senhores, :vejo ainda que as . lu11ucncias lo
cnes v:lo achar-se e m luta~ medonbas. Nos com
bates , como nas lutas eleitoraes ( dil'igindo se 
ao S?·. gene~·al Sed,.aj, e o nobre general me 
dirá se érro, a peleja se torna maio; enearni~ 
çada, morti!era., u. medida que o terreno se es-
treita. · 

O S:~~. S&AIU. !rindo-se) :-E' eucto. 
O SR .. ARAoJo LniA.: -Em uma eleição pro

vincial, pela incet·teza · da ellicacia.. quanto ao 
resultado fins!. do vencimP.nto da eleição em 
um ponto dado, ó arJor arrefece. Nos circu~ 
los ~m que é, pelo eontrado, . meios lícitos e 
illicitos, fraudes, violencia, até as armas, tudo serã 
jog-.ld<>. · · 

Senhores, na~ ~Nximas eleições, as actos dos 
vossos circulos V1do tintas de SSI1g'118. 

Senhr>res, o homem isol.1do em ~i mesmo é' o 
typo do cgoi.uno. Quanto mais estende elle seus 
pensamentos c ull'ei~ões á mulher, aos lilhos. a 
seus semelhnntes, mais so eleYI\ o ennobreee. Em 
eleições dà-se a !Resma lei, localidilo·se ?. Os par
titios csl.liu sob a auministraçiio do e:;:oismo. Am· 
pliilo-se! Cllntempli\o-se os interes;;es gcr.:&es : os 
pu-tidos so ~:lu\·iio e ennobrceem. Yossos circnlos, 
senhores, fi\Vor<>eem o ogoi~mo, a per\•ersiio dos 
costumes, a corrup.,:ão. 

E, senhores, a prntiea está de aeeordo com a 
l.heoria. Quem "não CPHhcce a corrupl)oio horrivel 
das elciçõ<!s inglezas ? Não se deu o mesmo na 
Fr.onça '! Em l:S!G, com te•·ror prophetico. 'excla
mava Duv~rgiel de Hauranne : « O gonrno r e
pt'e$entativo está eal perigo : niio !) a -vio lencia,
ê a corru~ão que o mina r.. . , 

O Sa. M>::<DCS J.>E Al.o)C~>IDÁ :-E Y. Ex., ·em 1850, 
Jh:,sta ..:..ubd. J.&zla o n1eSruo. 

:Ha u1n apm·~-) 
O SR. AnAUJo Lna :-" Vossos .pais, senhores, 

di~Li Royer Collart, nunca virão tão profunda. 
lmmilhaçil.o : nullca virão a corrupção collocada 
llO direil.o publico e dada ~m espectaculo á mo. 

cidade assombrada, COlllO as lições da idade ma
dnl'a." 

IHa outro aparte.) 
Nas elei~ões po-oviru:iaes, senhores, pela~ com, 

bit•a.çües e accordo de toda. a província, as in6uen
cias _IO<:IIC6 acolhiiio . facilmente as capacidade~ 
proVlllC!BC$, . 

N'os cit·culos, etn que cessa o accor.lo, em que 
tudo z>e i~ola, as. escolhas podeo\ ser me nos acer
ta1as,_ menos attentas para · corn u intelligeneíll8 
s uper1o res. . 

A.cllo ahi grave perigo para nossas inatitu.içõel!. 
~es~e caso já not~ q1;1e_ estiit> !'_s assornb~éas pro· 
v•DcllLCS, que a pnnclpto rcum<to as mator.es no
tahilidaJes d..s re:>pectivas provlncias. Quando,. 
senbures, nas altas ~sições soei11es, não 6stã.o. 
as s uperhmdades nac10naes, os n~ocio:> publicoa 
nã() vio bem. E'. mais um moti~o -para que re-
cuso meu voto a vossos c.irculos. . 

Por ultimo, senhores, vejo n<IS cit·culos uma 
exagoo·at.ão de~ordenada da centl-alisação. 

0 (;•>Vt!rno ate aqui, m~US SCfillores, nas Cl\· 
maras e na.s prQvincias encontrava resisteneias 
s.•lut:nes ante as fol"ças co_llectiv'ls <las mesmas 
provindas, o~ suas deputações; .?ois bem, tudo. 
vai destrnhlo, aniq.uilado com oa cireulos. 

Loc.ali.;ada a ele1çiio, o go\"erno far á. eleger na 
província a quem quizer ; dõminal-a-ha tão ra-
c!lrnente. · . 

Divididos os interesses dos deputados, élollii· 
n~rá tambem as camaras tão saavemente. (.Apoia~ 
dos.) 

o SR. Btu.lloXo: ....,... E' . o fim pr-incipal desta. 
lei. . 

O Sa.· AnAu.ro LnrA :'-Os nobres ministros me 
·perrnittir:\õ . . que eu lhes peç.a queji1' que tanto se-· 
guem as l()ucuras Crancezas ·. da e, ·nt'l"ali~n<)iio, 
apmveitem tam bem os -acertt>s q11c alli se . dão.
:Montalembert, Chevalier, Vi_vi~n •. o proprio Gui
sot, todos , d <!plorão · os= excesos ·da centralisaÇão 
dnquelle pai?. ; a · aecnmula~o total- da--força ·& 
vitfa da i'' rant-a na cabeça sõmente, oa em· Pariz, 
sem· uma jnsta distribuição por todos os mem· 
br•Js·. d~ co_r,PO social i a extincção das . _antiga& 
provmc1as J& aconselhao a- reeunstr11<:çilo de --gran~ 
des . provmcias, como ·fócus de molboramentos •· 
resistencias salutarP.s. · · 

A. França, os nobres deputados bem o . sabem,
pelo nbu<O da cer.tralisaçào, é Pariz. Em um11 
noite Pariz proclama a rep_ublica~ · 

t"io outro dia toda a França é republicana. 
Etn um:. noite :proclam:• o imperio.' No outro dia 
estA. a França toda imperialista. : E• isto o que 
todos os espíritos esclarecido:i da Europa hoje 
conJemuão. 

l:knhores, o poder entre ·nós já está constHuido 
com corfdi<;.ões -de tamanha força f . lgnorão os no, 
llre3 ministros que u ma mudança de-politica do 
Brv.il, graças ' nossa· Ol'gllnisaçilo pohtica, ô um 
vcrdadeíro terremoto ! [Apo'iado.r.) · • · 

Senhores, é tristissimo -que quando as desgra
ças om Frt~.n~.a são attribuidas ao abu11o ou cen 
tralbação, quando esta ?al sendo ai li· combatida; 
nó,; a · eetejamos aiuda. e:o.ugeranuo I·' · 

Sr. presidente, eu farei ainda ligdt•aa obser
vaci'ies a respeito da · lei·; pe<,;() aos nobres de· 
putados que · tenhiio pacienci>i: com as ·minhas 
tmpot•tunaçõe!l. . · · ·. · .. 

U1of& voz: - Temos- -muito .. pnz~r ." em ouvir. 
. (Apoiados-} · . · · 

O Sn. An..:u.-o Luu..: - ~ta, lei .tem .. pnsaado:ás 
oo•..-.. iras , · ~:n s_!do .:tiio .pouCQ ... discutida, que, 
embora eu faça sac:rificio,_em -.1'1\llar; embora en, 
fade aos nobres deputa..tos, não tenho. remedio 
senão cxpõr · com toda a !ranquez:á. ao pai~ os 
muti\'OS- .por que não posso d.a.r-lhe · o •meu·· voto, 
os motivos .. por que me separo ~m .. tanta magoa 
do . gabine te actllal, a quem att . hoje: adh~ri" · 
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Até · aqui, senhores; teubo considerado a guest.:Ir, 

dos ciftulos e incompatibilidade; sob os div~rsos 
pontos porqu~ elhl. póde ser enea:rada, e .,s;posto 
os motivos porque não pósso dar-lhe a minha 
acquietiCencia: Dias · ha ainda uma· raz'lo capital 
pela qual me opponho a este rrojecto, vou · dal-a. ; 
atstes di;,lo farêi algllm~ considerações. 

Nuto, Sr. presidente, certas di;posições n..> pre>
jectu que na verdade excitão o riso, se é que 
se póde rir por despropusitos publieos. O projecto 
COIILém disposições relativas á. eompos1ç!io da 
mesa·cda assembléa paroohial, numeaçâo de secre
tarios, escrutad .. res, ete. 

Se. o. nobre presid~nte do conselho não tlve~se . 
doela1·11do que repellia todas as emendAS que so 
•t•resentnsscrn, de certo en oft'ereceri a algumas 
a tera•1do alguns pont·>s e virgulM, o~tc. fmpor
taneia igual acho e:. taes diS{)OSições. (Risaàas.) 

AK(Ira pedird. ao ·nobre mimstro da ju.-<tiça 'que 
me.expüqu, . os m·otivos porque se altera o nu
mero das deputações das pr-ovíncias .todas,. e por · 
uma Pl"llcira · qne po.rece . pafeitamen!ll injusta. 

A província . de .. Mibt\8 9 aquell.s. que tem maia 
população.; entretanto por-este projecto ; di\ ella 

· menos d t put&dos . do que a·"llabia, : cuJa popu
lação . 6· ·.muito m.enorl · A:sslm, senhol'es, qunndo 
a . eonstilu.ição -do .. iJPperio. determina qne o nu- . 
m~Jro dua deputaJos , deverá . guardar · eerb · pro~ 
porção t.om . a . população •I e. cada: provineia, no 
projeclo .. aetuaL ha o .d~saccordo . de decidir e~ta 
1nateria ·por: • niultiplieaçõos aritbtnetieas, p"r um : 
a11ar, como ·os dados que se 1ançãv· ~obre a me~ 
mos L rito . certo .. Diunero I· · 

s~uhores, nunca ví lei· m:üs il·reftectida e que 
lance sobre o corpo legislativo e sobre os seus 
autores o ~stigma da mRiOr leviandade. 

.O 811. AuGos·ro DE 0L1Vl!:IRA:- Apoiado. 
O SR. AnAu•o LIIJ:A ; -Pedir.ei ainda ao nob1·c 

ministro urna· informação: augmenta•se a depu
taçlo do Rio dú Janei.ro; o Rio de Janeiro dave. 
ha puuco tempo 8 devutados, dcpoi.• passou a ' 
dar ·10, ' e. por e~ta l e1 . virá n dar 12. Segura
mcnt~. a cidade do Rio de Janeiro deve ter uma 
est(ltistiea. 

o s~. F. o~-T~VXA.NO . dà um· aparte qlle nã.; pu· 
demos ouvir, · . . · 

. O Sa... Ait&v~o L_nl"- :. -Por· i~ mesmo quo o 
nobre· deputado ~1seutio · commigo é qnn e a. quero 
quo · o .governo se explique a este n!>p4!ito : s ei 
qual é a opiniiio do nobre deputado, mas nlo 
~ei o que o governo pensa. 

De.;ejarei . qne o nol:ire ministro declare qual ó 
a s ua opinião com relaçito· fi. fixação d(l numero 
dos deputados. • 

·Entende o nobre ministro que os escravos 
devem ser eonipntA.dos, como tambem os estran· 
geiro.<, para · bas~ do censo quo deve regular a 
ftx:~ção do numero d•>s detlU tados? 

Su á i•to nssim, n>io se podem d1r eoUisões 
tilo 11raves ePtre os ln\ercescs do sul e norte, 
que vai fleando sem cscJ•avos1 

. Seohorea, aguardando a respnsta do nobre mi· 
nistru vou concluir. o mau discut'Sil apresentando 
a . raitto princi;pal pela qual voto eontra o p•·· •· 
jecto que se d1scute .. Ate aqui t~nho considerado 
a quesiiio · debllixo 11e diversos aspectos, já pelo. 
1'\do eoostitu.ci..,nal, jl\ pelo lado de sua· conve· 
menda;· vou agora . !~êl-o pelo lado político. 

. {)m escri ptor radical diz : « A reforma eleitoml 
é uma ~volutíiv, que retira, dá, oa desloca o 
poder. • Porhnto .a r eforma de que se trata eu 
não a coos!d~I'O senão . ;!;;baixo deste ponto d~ 
vista: sooU: a · hora extrema do oattido eo:.ser· 
vadol'l · · 

·.Senhores, não approvo o ·aeto. em si, e men.os 
o . meio. · · 

Os,o obres deputados m1lito bem sabem a. bis· 
toria do nosso pai.z. Os dous elementos que se 

TO:liO 4. 

acbiio em luta em toda a sociedaJe, tambem <> 
t~m estado ,.m. a nossa, fallo da autoridade ~ 
liberdade. Até lSSi" d<;>minou a liberda.tc ou a. 
~emouacia ; de então para eà, com :Pe•tnenos. 
1~t~rva.llos, a autoridade. Representante ,do· prin
c•p•o da autoridade o _partido con~ervador ter
mmou a sua missão? ·Creio que n1io. Em minha 
opinião, o partido conservador tinha qu~ realisa.r 
tres : orde11s de "idéas nu seu tr<~.balho ·de organi-
saollo da autoride.de; · 

Na reacçi\o que h.ouve em. 18.\l contra a in
vas"o d11 democracia, a aut.o•·ido.de obedeceu .:t. 
lei .da reacçilo, chamou tudo a si, deixou liber
dade .sem força. (.Apoiados.) Na minba <>pini~o 
esse mal convinh&. ser remc1iado. ó partlúocon
serv>~dOl' devia ainda eompletal' a organi~ação da 
auloiidade. · 
. ~ este Te>pcito o Sr. ministro da justiça tinha 
tdcl)S largas. . • . 

O Sn. SAYÃO LoBATO: -E' uma · qn.es~o de 
· gabinete desprezada. . 

O sa: AJt&UJO Lt~A: - Em terceiro luitar, meus. 
senhores, ao partido conservado1· eabia ainda., 
uma outra missão muito import.anie •. 

Nossos maiores &abiamente, collocárão o> \)Oder 
sob a. proteeç!io da. ilrigem divina·; · dabi.· talvez. 
nascia em grnnde parte o r~pei'to e . aí:atamento 
·que o acompanhavn. · As 1deas modernas · s:'i~ 
· ontl·ns; o povo é a fonte do pcider; dsbi pro
cedem .. tlllvez em grande parte a suspeiçllo, a 
descoosid ~ração de <!.•\e n poder á revestido ; 
porque, men9 senhores, .fice.i sabendo, o poder· 
emre . nós · niio tem , assentimento, o resp~i ~o e 
acatamento de .todos os homens honestos: s~u. · 
püncipal . ap•Jio é ·a força; 

Sob estes tre~ p1ntos de viRta acho, senhnres., 
qne o pO.t·tido conservador deveria e.inda eun
~erv&l' o p.der.- levar .no fim a. sua missoio . . im· 
portante . . ::3er4 .:>. partidu progressiôta apt.o par& 
desempenha.r tão Importante missão? E'. m~nha 
opinião que não. · O . pal'tido progressista é . o
mesmo em todss 1\.>S ptlrtee, pa1-a demolir, eapa
cissim >, ·e par.1 edificar, incnpacisshno. 

(l'iao apatadof. .Recumaaç?Jss.) 
P or ora, meus senhores, t11do s ·\o doçuras .. 

nbrnços e protestos reciproeos. Apenas porém o
partido pro~res.;istll. dominar a aitliâÇio perfeita
mente da que -.ai em bom caminho, os nobr es. · 
minish·os serão post •s á. margtm~; e ver.w como 
c•s<~ partido volta ,. seu-< intdntoa de d.moliç:1o, 
só1nente para demolir. (N<fo apoiados.) Senbores .. 
acr~dit o1 que os nobres ministros ÍIIZem um. 
grande desserviço a seu p11lz. 

O Sa. Rtssmo nE ANnl\.l;;À:- Seria uma et~r
nidade. 

O SI\. ARAUJo LutA : - Seuhore:e, ero todo>J os 
QS . ..;olmptos, o qtte applica aeu espirito, o homem· 
oi ,empre o homem, com su~s palxõta :nobr~"• 
ci~vadaa, blli:otllS e ignobdiS. 

P6de sal' que eu obedeça à natureza humana ; 
ns~eguro·vos pvrén• qui! vus rallo com. uma eon· 
scic<toin 1'elig1osa, exprimindo meu juizo muito · 
puro sobre o~ gr11ndos inte1·essel!l do meu palz. 

O Sa. RlBEinO DE ANDIU.DA :-E'. 11m jlliZ multo 
p&I'Cial. . 

O SR. AllAWO LtYA: - Senhores, estremeç<>
qumtdo vejo a des·)r~;anisação·dos partidos, em 
mC'u paiz, porque a histeria ensina que grandes: 
ma les daili procedem. . 

Vêde senhores, a monarebiil de . Julho e~~:~~ 
Fr:m<;a' inauauraola, comb'ltida, resistindo, eon-

\ 

S·>l: ladà., enfraq•1ecius pela div.isão e desorge.- · 
nisa~:'io dos partidos, que nlio souberilo mareba:r· 
l'esolntamente para o , alvo que tmha em vista. 
at ú q n(' por ultimo desabou, nascendo em Rtande-

39 
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parte da desorganisaç'io. do~ part.id(•S s.s ealami· 
àades que pesarão s·lbre a i'~ranca. 

O S&. Run:uco D.l! A:~r•RADA.;- E' preciso nlio 
confundir ·o partido. lib.:ral com o republícano; 
são eousas muito distinctas. 

o Sn. AlUIIJO Lu.u:- Senhore-3, roao ao nobre 
deputado que me n-lo tA~ a injusUca de crer 
que en compare o pao-tido prO"'~~ssista do Brazil 
ao rt•publicano de França. :tifeu · pensament~ se 
"ncaminl:a a mostrar que a desllrgaotisacão dos 
·partidos triu-á a elevaçiio dos progressistas, os 
quaes voltan\õ áú~11as theorias e·abstracções de 
reformas sobre ref•trma.s, donJe virá.(\ grande~ 
mal€~ ao paiz. 

O SI\. Rns..:mo oE: A.NDHA.I>A : - E' bem mão juiz 
pao·a os nosso~ açt-.~s. 

O Sn. A.RAU~o TJTYA:- Vêde nindn, meus se":. 
uhore•, o que "'e plllssa na Hesp~nha.- Com mfio 

· forte e s~gura um general dirig•a os negoeios do 
paiz mantinha a ordem no intllri•>r, e a di~ni
dade no exterior! Apeado do podet· pot· intr•g,ts 
de rept>stP.iro, sobe'fll e desce'fll mini~ter1os, até 
que na desorganisação do partido conservftdot· 
rtomio~o a sitnaçlio: os progre<sistas, quP. por 
urna logiea inexplie11.vel, conv<~cito uma consti
tuinte, que ta.do põe em questã<>, ate a .realcsa.. 

O Sa. RinEIRO D& ANDJU.l.l& ' ,... Os bcspanh6as 
qu~ Ih~ responJãc. {Risada.s.i 

O ..-a. ARA.UIO Lr?.tA: -Ora, s~ tal é o estado 
porqu~ en encaro os negocio~ do meu paiz, os 
nobres deputados v~m que nao posso prestar o 
meu voto a es:e projecto quando elle envolve a 
retirada do poder· do partido consel'Vador. Mas 
n meio? Condemno-o com todas IIS -forças da 
minha alma. 

N'fio comprehendo a politicz dos nobres mi
nistros ... 8~nhores, se 'luwia chegado a hora do 
partido cnnser,..ador abandonar o poder, porque 
r~tzão os nobres ministros não empregarão nos 
conselhos da CtHÓ9. os meios mais c~nvenientes? 
O que custava aos nobres minis~ros de um ins- · 
tante \Iara outr•• mul'lar 21> presidentes, 20 chefes 
de pollci!l, algu.n~ commandantes de armas, co
brirem n tcra·itol'io do inlperio com seu exe;·cito 
de agentes? Nada havia mais facil. 

O Ss. F- OcTAvi<Nv dA um aperté qu& não pu
denaos ouvir. 

O Sn. AI\\UJ~ Lnr<~.: -l'\o!'l circulos o governo 
ha de infl.uir c.omo tem inltuido em tudo. 

(Cru.rão ·S" cliff.:••ente$ apa1·tes.) 

Em um inRtaul.<! .,gta."·a o pnrtid\l progressista 
uo pod~r. Mas ch11.m ·l~o. ao pod~r coJm esta re
fvrma, qne ~erã tida no :.~ir. cnrn•> n in(r;~cçilo 
mais ~nlomne da c:onstitL\\•'io I"ZHJiados e ~rao 
<lpni.adM) ... lsl•> tl lnoxpHc11Vel '1 

Senho•·es, os diletr~!ltti do Ri•J <lo Janeh·o, como 
" raca Jeg.!neradll do bt~ixo lmp~rio, ~-~tir•io (18 
ca'·al!os, preudem 011 tirantes ROA ]lesc<>cos, pnxüo 
os carros triumpba~~ d~ fluas c4•1t.orlis e bailn· 
ri nas, e votando pela reforma n11 faria. tão triste 
papel, tiraria o cnrr.) triu1npbal dos meus adver
sat•ios. (Reclamaçi1es.] 

O SR. F- ÜCTA ''IAXO . -A eamara e o senado 
que lhe agradeção. 

O Sa. Aa<~.u10 Ltl!A: -E' miuba opinião, só a 
mim me refir.> ; nao offendo a ninguem, outros 
p~<lem esiilr em creDça mt:.i dirtrsa. 

Os grandes home11s, como os grandes partidos, 
mesmo ao mon·er jamais esq~eeem a proptia 
tlignidade. 

Q•t~o fdiz me julgari:l eu se o partido conser
va(t••r entendes~e c rnaoti\·e~se como eu en ten·lo 
a propria ·dignidade (apoiados:, se Yotasse como 

eu contra ess t lei, embo..a ee.hisse com toda a 
nobreza e magestade ! 

VozEs:- Apoiado•: muito bem, muito bem. 
A. discussio fica adiada. Le .... anta-se ll sessão . 

á• a hor .. s e 20 minutos. 

PRESlDESCI":~ __ DO SR. ""ISCONDE Dl: 'BA.J!.P2!'f :,y 

Suli.MARIO.- Ex1•edí.ente. -Ordem do· dia.- In
compatibilidades e elei~es por ci•·culos.-Dis
cu~·sos dos Srs. minist1·o do . imperio, · Brandilo 
e llfe•tdes de Almeida. 

A' hora d<> OO»tumc faz-se a obam<\•la e acbão-;;e 
presontes os·· Srs. visconde de Baependy, Paula 
Candido, Machado, Cvrrêa daS Neves, coneg" 
Leal, A.Tnujo Jorge, Mendes de Almeida, T~i:x:eira 
de Sou~a. Horta, RaP.oso da C&osara, Bretas, Ri
b~lro de Anlirt~da. R1beiro. Dutra >Rocha, Ber-. 
H>trjes· oie Gouvêa, 'Assis Roch~. Seara, SOUZti 
Leiio, Augusto Chaves, ·Cunha, Mello Franeo, 
Rocha. Cnn·iio, Siqueira Queiroz, barão de Mn
roim, Rodrõgues Silva, Almeida. e Albuquerque, 
Say.to r.obat" Junior, Góes Siqu~ira, Pias de 
Carvalho, Paula Santos, Santüs .e Almeida, Paes 
Barret..,, Pedreira, Domingues Silva, ·L11iz Soares. 
Magalhiies Ca.str<l, Pa.ranaguá, Son2e. Mende~J, Sá 
e Albuquerque, Barreto Peciroso, Rego Barros. 
Costa Macha•lo, .Taques, Oansansão, SaraiVl\, Fer
nande,o; .Vieira, Venancio Lisboa, .Liv1·ameuto <' 
Luiz Carlos. 

Companlcendo d.:pois os Srs. E lu ardo Françu, 
J~ndeu-a de Mello, Teixeira de Macedo, Vieira 
de MattJs, A.n~tP.lo Ramos, Figueira de . Mello 
e Monteiro üe Ba1·ros, o S1·. presidente deehua 
aberta a sessíi '· 

Gomparecem .depois os Srs. F. Octaviano, Na· 
bueo, Pamnho~. Bellsario, Pacheco Jordiio, Ti
tâl'8, ~onego Sihe., Oastello Branco, Sayão L()bA.to, 
José Math1as, Nebi>IS, B~lfnrt, Fer1-az, Zacharia~. 
Brusque, Araujo Lima, Sobral, Pereira tia 'Silva, 
Ja~uA.ribe, Bt·l1ndti~. Pint•' de CampOs, •ra·a"Vás-· 
sos, Gomes Ribeio·o. S;~llea, Barbosa, Pacheco, 
Barbosa d:\ Gunha, Fausto, Pacca, Can.Jido Bor
ges, btu-.\o di: Mana, 1'aula 'Fonseca, José Al!-
eenao, Caldl·e e Fião e Theophllo. . 

EXPEOI'EN'I"E 

Um officio do Sa·. d~putaoio Augusto de Oliveir-a, 
enmmnnic>lndn qu'3 por incommodado não pódl' 
comparecer A sessão de hoje. -Fica a camara 
inteirada. 

E' appl'v •·ado o seguinte parecer ' 
" A eommissiio de justiça civil, para poder 

emiltir o sen juizo sobre o t••>querimanto em que 
o commendador Joaquim José· üe Souza Breves 
pede rt>stit11içtlo de ~7 escravos l8.dino11 app~
heoiJiJos em sua fazenda da Marambaia pelo chefe 
de policia da província do Rio de Janeiro, p<>r 
occasi:lo üa dilígencia que este alli fa pel~> desem-· 
barque de africanos buçaoes em l<'evereiro de 1&11, 
prc·cisa ue informaçõtls do governo, e para este 
fim requer que se remett.a ao governo o dito r&· 
querimento e papei~; qu~ o acompanhão. 

* Sala da.s commissões. 3l de Ag.:osto de 1800. 
-F. de .Assis ]'ereira Roch-a. - Firmino Ro; 
drigues SilM. " 

Lê·se e fica adiada a sua discussão por pedir 
a pnlavra o Sr. Savão Lobato, o seg'nte pareeer: 

« Fori'io presentes á mesa uma indicação di· 
Sr. dt'putado Augusto de Oliveira, assim conlo 
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·n!Oa repre~taçâQ assignada por Manoel :\.nto-
DJo· de Almelda.. .... . 

<i Su!!l<:ita-.se na iodicnçà<) a ldéa de contr.u:tar 
·a publil:açiio dos trabalhos de~ ta au<>uata camat-a 
Je modo qne· ·seja attendida a ne~e$sidad11 fie 
ser,em no tlm de cada sesdü os trabalhos legis
'lativos reunidos, indept~ndentemente de outros 
assumptoa, em um ·o11· maia volumes, -de que~ 
dis~rib~a um . exemplar · a . cada membrú d,) corpo 
l-c:_gt<>latrvo; roroprehemlendo logo neasa po.bliea
çao o,; trabalhos havid~ · •ltosde o primeiro dia 
d_!! sess:\~ da .aetu~ l~gtstatura Na representa
çao meDClooada _ contem-se a .proposta da aeação 

·de uma . .folha co1Jl o titulo-de: BOletim, ·Monitor, 
.Annae:~ .. P.arlmruuttares ·ou <Jutros .que mP.lbor 

· C•mv•nha, na qual se publiquem os trabnlhos 
, ·da · ea~ara _debaixo ·do . plano a garanti~. que a 

In8"4 Jnlg~e a_:er~as. _tomnndo-se por base que 
essa pubhcuçao seJa f..:1ta - em í ->rmato de livro, 
que se . dém os e;tetnpl!lrelil . precisos para serem 

.dia_ria"!ente distribuidus . _pelos membros do corpo 
leg•sl.ativo, .c tn4h fllDCClollarios t\ .. respeit(l d H 
q!lell! o:o•e~mo se ,determine, que ·alêm d1sso seja 

.dtstnbtuda .o no fim . du ~s- a eadR m~mbro 
do corpo legislativo uma segunda collecção com
pleta da folha, com índices e brocbaJR em fórma 
de 1~ VI'O, . e q u::: a redacoão desta folha e:~pecial 
. p11bl1qu.e .no . .fim das sessões uma synopse dos 
trab~os. d!IS ~maras, JliD. índice alpbabetico das 

. :r11ater1as. d1scutidas, com us remi.:isües uecessa-
l·ias . . Pc~p_õe · mais o peticiona1·io in~umbir·se de 
pubh~ mtl!gratment~ todo. o ex_pediunl:, proje·cros 
Cio ICJ , pareceres de commissoes, etc., e linal
nient.e, que . o . lo a'nno seja considerado d.: expc
r-ie:~cia · p 1ra · a realisaçiio da .idéa, e verifiW...to 
do orçamento ·da desprl~a, não sendo a camara 
o~rig!lda a· manter a foltm, s e, no fim da expe· 
l't~ncw., reconhecer que. a empreza niio é pro-
YCt tosa. · · · 

«. P!!r~cie· evidente á mesa a · convcniencia. se niio 
a rreccs;id·•de de provilenchtr em ordem o. (IUC 

· a publicação de todvs os seu~ trabalhos s~ja 
· feita n:\o : só prompta. e seguidamente; como ai mia 
de m~do q11e torne uma tarefa igualmente promptn 
e mms facil possível. a de serem s11as diseus· 
sõ_es e aetas· "COnsultadAs em · qualquer "tempo, 
con~ilia.ndo esse desiderll.tum com o menor dls
pendco possivc!. 
. « !.~tendendo-se vois . a UlSnifestn · u~ili•lade de 

· s~r fe1to esse SCL"VIÇO pelo methodn indicado; e· 
· para que meUwr se conh eçã..> e adoptem quacs
. qut:r ·planos, que n•ais- vantajosos poss:to ainda 
. ser na execuçao desse pensamento : entende a 

mesa,· e propil~ ã camara que s••jn a mesmn 
· mesa encarregada de : . 

« 1.• N•>tificar ou· provenlr de3de lugo á em
. preza actualmentfl . i•lcumbiJu da publicaçlio dl.ls 
. tt·abalhos da camal'jl, que o resp~ctivo coutracto 

t.ermin.a com a s-~s;>ão do presente anuo, tl 8Õ111ento 
poderá conti.uuar ll<l coso de n!lo realísat•-se o 

. cont!'Atto, que se i:em em Vidta uo paragraph<> 
segu1nte. 

'!_..2.~ 'Uonvidar os conenrrentae a contrnelnt• n 
pu..,tleaçAo doa trabalhos du. mo~ms camura a 
contar do principio · da sesslo do aiHIO vint.luut·o, 
debaJ~o ~as buea j~ referidas, ~resccndo rpara 
q11e oontlon~ · a ma1s completa e~reulação) qut~ 

· essa folba, O_ll publicaçilo dos tr11balhos u11 ea
mat'S. dos · deputados, at:•>mpanhe a qaslquer dos 
jornaes da córt~. o;>u sejll. a elle ann<xa de m<Jdo 

. a poder integral e · distioctameote sr:panu--se, c 
· fonnsr livro, e .· de clfectivamente contrar;tar wm 
aquelle dos. concurrêntes que m6lbor e cum 'uu:
l!lores gar3,ntias aceite e execute esse trabalho. 

« ·Paço ·d~~; camara das deputados, em ~t do 
. AgosiO de JSiXi.- Visconde ele .Bae~dy.- F•·m•
o;is-::o ~ Paula Candido.- Antonio José .'\(achado. 
-Lindo1{oJose-Corréa das Ntrol$$. - Siloerio Fer-
nandes de Al-auja Jorge. u ._-

ORDEM DO DIA 

ISCOltPATIJ!ILUlA.I).Jó:..q 1;: ~!.EIÇÕES POR t"1RCULOS 

Continúa a 3• diseussilo do projecto n. 6!l de.ite 
anno, vin!lo cdo senado, que il.lte.-a a lei- . de lH 
de _ Agoat<) de 1846. . -
~ Sa•, Peda'<Ura (m lt>istro (f.o PnJIQ"ÍO):

·Na.) tenciot~av~&, Sr. president01, occupar s tl'ibuna 
p~ra dl$1:1ltit· llsta mated&·, . . . 

.Oift'erentes nu:ÕI!llh para mim ao menos ·de al
ll:'1111 peso; assim Ul'o acon~lbavàa.. Por ·u111· lado 
JÁ. o nobre presideute do conselho que1· no se
'!Jado, quer nesta casa, havia-se dirigido á re
presentação nacional como or.,í\o do governo· e 
expeodidu em nome de~te os rllntivos. em que ,;os 
fu.n·i:_1vnmos p&nJ.· adoptarmos o projecto em d is
cussao, e promo,·ermos a sua convemo em lei 
du estado. Por .. outr:. -lfl.do a-.. que,.tões mais im
pnrtan tes tinhã<> sido já debatidas lnrgnme.,te no 
senndu ; e pnr uma. e outra. '(llll'tl!l a •nateria a'llí 
fóra completamente esgotada, servindo-se da pht-ase 
do nobre ·d~put!W .. ·pela província da Bab•a, re-
lator da oommlsSâo de coustitoição. . . 

Observei ainJa que O$ oradores · que . s~ in
screverão, e tém falindo contra o pr<Jjectc., apez11r 

·de dotados .. ~e muito talento, apezar de lhe" ao-· 
lw~trtun reen~sos oratori<>s, ·até hoje ainda não 
aprcscnu\rno um s(> a rgumento novo ·que "se pu
de~ considerar procedente. 

o S:a FrGaEtM DE MELLO: - Collocúrão a ques
tão em terreno no vo. 

. O 5 1).. PwRÉI&A ! ....:.. E D•' terreno em· que coi
locát'ào as questões· tem sido; em minha humilde 
op:nirio, vietoriosament·J combatidos ·pelos di.s
tinctos prevpillnntes que aceit.arão a lu v a, e de
fenderão po1· mnneira brilhante e satigfac.toria 
o projecto, esposanolo a mesm11 causa que o g ... 
vernu abraçou. . 

·NesLas circum~tancias. St·. presiden~, eu meUI· 
b1·o do ministerlo, que desejo ~incerament-e a 
passagem do pt·oj~cto, qud alm~jo por conseguinte 
o adiantamento uo: sua discussão, visto nos a char
mos ern fim <.1.: sessão, nli" md júlgava o mais 
prop1·io para demo.-al-a, ab~W~-ndo . i numment.e da 
ben~volencia de V. Ex. e da ·camara; e poia, 
não pretendia fallar. , 

Algumas proposições porém enun<:inda s hontern 
. nesta casa pel.ó honrado dcputo.do pellol província 
. do C<ara\ demovêrão-me inteirament<! deete pro
posho. Um11 dellas principalmtnte. scnhore~, re
vestio-se por tal fónna do caracter; das mais 
gn~ves aceusnções que no sy&tema reprcs~otativo 
se pódP. fo.zer a un1 ministerio, q11e tornou im
pos,si\'cl o sil<:ncio dos membros d-. gt.bin<lle 
actual, e exigio que ao menos pelo orgiio de 
utu Jo$ . seus llleml>t'OS protc.,;tas:~e c<.mtra o que 
disse o nobre d~plltado. 

Foi put· isso, Sr. pru~idente, que niio me con
tentando de repellh· immediatamente do meu luglll' 
semelhante proposição , apenas formulada pelo 
nubre uepnla•lo, assentei de pedir Jogo B plllttvra, 
acutindo ns;v. que o nobre aeputado abeorve&ae 
com o eeu longo dillcurso o resto da sessão, e 
11ssim me visso privado .de hontem mesmo con
testar a su• as,;erçào, e contl'8 e\la protestar 
solcmnemente como h~>je· venho fazer por m im e 
em nome de me11s dignos collegas. 

No pt·iucipio do seu dísclll'$0 disse o nohre do
pu tadv q11e a !mpeccal>ilidau~ da corón era um · 
dogma constitucional, que seu U<Jme portanto 
não <ievia app.u·eccr nàs · tuaterias . sujeita~ â dis
~ttssi'ic , e que e:1tretanto nos con:edores de·sta 
~a.,;n, nas r-.u nii)<)s, uas praças publicas, era eS:oe 
.nome iov~cad,;, COill<> favora\'el :\O projeeto· que 

. se t.li~cut.e, era empr.;gado para arrancat" o voto 
tia ca'msra; disse · mais ainda o nobre_. deputado, 

. <.iUC tae:; idéas partião da boca dos ministros. 
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SESSÃO. EM 31 OF. AGOSTO DE 1855 
O SR. AR4UJO LnrA.:-E" o qu•) se diz, eu niio 

() a!íirmel. 
O Sa. PEDIIY::IR:\. : - Quando ,.. nobro depu

tado assiu• se exprimio • eu uisse por duas 
'\'I"ZCS-é falso. HoJe, senhores, 1-epíto o mesmo, 
~ declaro alto e bom ·som que ·e falsa o que 
disse o nobre d~putado, e aecreseento que se esf..'l. 
gravíssima a«usaçilo é feita por ouLros que niio 
~h' nobre deputado, e quo se, como acaba de 
~llirmar, >tpe~as r~pctio palavras alheias, tal 
.aecu~açiio ndo p>1S<n. do !l-ma calumnia ~voltante 
Japo•-:.dos~, e não d,•sçenanlos de nossa dsgnidade 
defendendo-nos deUa se o nobre deput.alo não 
~ tivesse constituído o seu êcb<>, trazendo-a R. 
&rib11na: {Apoiados.) · 

Se porém o nobre .deputado manif~stou o re
Silltad<> de sua· convicç.io, cntiio não me posso 
lo.-rar n diter·lhc que praLieou para c:>m o mi
nisterio a mais atroz injusti.a, ou .an~es que 
irrogou· lbe uma injuria que nenhum tle seus 
membros merece (muitos ap<>iadosl pOl' qualquer 
lado que ~e encarem os prec~d~ntes de cada Ulll 
delles. (Apoiados.)' SJmaHiunte .injuria, Sr . . presi-
4ente, é, bnto mais para estranh&l'·Sé quauto é 
certo· que ulla .pat'tio do.> uobre deputado que a . 
proferio com grande ·espanto nosso no dia se
guiute, ou em dia pelo menos mu.ito .proximo . 
tlqu.elle em que nos prestava seu mais decidido 
~poio. 

S<lnh orus, ninguem mais do que. qualque•· dos 
Qlinbt,·os a ctltaes sabe prezar R .d ignidade do 
~ugar que accupa. (Apoiados.) Ning11em iaais do 
q11c quu,lquer delles sab" manter a coragem, filha 
de u.•n dos s"11s mais ri..,orosos deveres, de to
mat· sobro! si .. a responsaliilidade de todo.; os s:)us 
actos. (ApoíadoJ.) 

JSinguem mclho•· do que qualquer dos membnls 
do ministerio actual sabe que a wrOa, collocacta 
no cimo do gr-dnde edifir.io social e político, no 
pc.nt•> o mais e levado de nossas instituiçõe5, e 
sendo a chave de t,'lda a nossa ·organistl<;âu po
litica, e por excellene\a u poder irresponsavel 
da coas titnição (muitos ·apoiados) : que seu nome 
11ào de,•e ser tl'tlzido aqui· ou fõra da casa seniio 
rodeadv ·do ma1,; profundo, do mais reli!!io.>so 
respeiw (muitos e ,·epeti.dos apoia<V>s): e se'm11re 
como a ft)ute perenne do. bem (n.umerosos apota:
dos): que, fin&IRI <'Dle, senhores, esse ·· nome :sa.
·gra do já.UJai~ deve ser invocad" · parn acobertrtr 
" I'CS[lonsabilida<.le de qualqaer acto do minis
terio, seja qu~tl fór n sua ne.ture:~.a. (Muitos apoia
dos.) O contrario fôra, Sr. prêsidente, uma d•s
.lealdade : inqualificavel Capoi<ldos) : fóra mesml. 
· no:~ systema que felizmente 'nos rege, ·uma ver~ 
d11dciru traição. (Apoiados.) . 

E , s enhores, se algum dos .. nobres deputados 
se jn.lgasse autorisado pam faze r ·uma aecnsa
.çào desta ordem, pat'a lançar um labéo tão in
decDI'oso como cst.l sobre algum memb1·o do mi
ni;;terio,. esse deputado devia. re..-est.ir-se log<) da 
.(lecessarJa coragem p11m com f•·anqueza desmas
çaral-o incontinente, devia declarar qual era esse 
.UJinístro que nssim tem indignamente abusado 
da sua · posição, que tão covardemente tinha 
~ommettido um verdadeiro crime, '!ma traição no 
SjStema l'<!pres~ntativo. ((Ap~iddO$,) 

Ni•o seri.a mesmo bas.tante apresentar . ~ómente 
·O nome desse ministro; a- n reusação ó tão j:lrave 
~ t~o insoli~. que . o deputado que a 11Z<.>s~ · 
de:na acompanhai-a logv de provas iiT.•fraga
.,.els. 

O SI\. AnA.u.ro Luu:-Não é â 11rimeira vez · 
que se diz nas camaras .que os · mlni~;tros des
~obrem a coróa. 

O Sa; Ps•naEtBA. :-Não o duvido, mas nt>m p~r 
isso deixa de proceder o qae acabo de dizer. 
Ao mlnisterio actual . porem é a primeira vez 
.que se faz uma tal accusação, e confesso fran-

eamente que ·muito nos magoou a mim .e a meus 
b()nrados coll"gas qWl ella "'aqui· fuase tr>lzida 
pelo nobre deputado docCesrá. Esta circarnstan
eia por si aó e:~:igia .ainda , mais do que. qual
quer outra nm protesto da .11ossa parte, porq u.e 
tOda a cas:t. sabi- que .o nobre deputadt), alem 
do . . apoio decidido e elll.caz q\le 0011stantemente 
nos prestava, mantinha relações de. amizade ('.Om 
alguns doa ministl'o~S e e1·1\ por elles estimado : 
q_ue em emfim nm daquelles que por seu m~re
Clmento e por suas qualidades mais mer~ia as 
afl'eições ·do minis te rio actual . . . ~ 

l''eito este protesto, pasosarei, . sr. presidente, 
a tomar em eonsideraçao outros pontos do dis
curso do nobr~ deputado. Prom.-tto · eer breve, 

. limitando-mtl t :\o sómente ·às pr~siçõê:S : do h 11n· 
rado membro· que toeão mal~ de p.erto· ao rni-
nis~rio e ao seu proeedhnent<> em relação . ao 
pro)6cto que ora occupa. n ossa atlen~lio. 

Entendo, Sr . prusidente, que me devo limitar 
a estes pontos, e deixar de ·entrar n!\ discns
sii•1 pr••priamente dita do projecto, porque, como 
jã disse, e nisto vo11 de aceordo com o proprio 
relator ela cotntni$$ão, acha-se intéiramente es· 
gotada. 

O nobre deputado pelo Cea\·á, apeza.r . da sna 
illustrução, nho podia inv.mt.ar .nesta · materia, 
e pois vio-s.e forçado, quet· na q11estiio consti
tucional, quer na da e onvcniencia dá· reforma 
proposta ao nossó systema · eleit,ral, a repróilú
zir, ao me:1o,; no que havia de mais importante, 
os mesmos ar~umento~ já apresentados no i;en .. do, 
e jã. r~produz1dos· nesta casa. · . : 

O honrado ml'lnbro · etev.>u·se em qaasi todo·,o 
seu discur:1o ·á altura da exageração· fl ·que cos
tuma subir semp:e que lk! eolloca eiJl opposição:~. 
Assim em(lreatou á lei em discussão um alcance 
que dla não tem, 'proph.>tisou m .les, perigos, e atê 
desordens que .se hão de seguir d~ s ua t:xecu.ção, 
sem se recordat· ,de qil.~ .·no mesmo 'discurso .a 
consitlerave. apenas como uma gotta d'agua Jan
çada no occéan•> I fApoíados. ) Mimoseou o ·mi· 
nisterio com intenções que e lle jámais teve, que 
não lem, e que nunca .terá. · 

Viu, em fim, no · project.o · o germen de u~a 
subve1·11iio geral, a morte do partido conservador, 
e não sei que J'!lais: e de · pontos de partida ti;o 
~nt:xact<>s, do . . hyJ;lotheses tão gratuitas,: de batões 
tão falsas , dsduz10 a longa 's erie de raeloeinios 
que constitui<> a maior; ou pelo menos grande 
parte do seu discurso. Figurou; ·por e-c.nmplo, que 
se tratava ·de excluit· do. parla.men·to a classe 
int~iru . da magistratura, e dahi deriTou reflexões; 
muitas da~ quaes seriii·~ devidau1enLe apreciadas, 
tbeorias que por certo seriào muito bellas se 
fossem bem cabidas, isto 11, · s~ ~lo projecto 
com elfeito se tratasse de fechar a:~ · portas do 
parlamento a uma cl&Ase tão Interessante, e que 
tantos serviços e tão gloriosDs tem prestado ar. 
paiz. (Apoiados.; Ninguem, senhor~s, poderá com 
razão attribuir a e,;t; · projecto· llCmelllll.n~ pre-
tenção. (Apoilldos.) . 
V~ja o nobre deputado, vejito b.em tOdos aquel

le.< que assim argumentão, que .d eduzir-ao a 
A:otclusito dos juizes de dirPito Ja ·cainara dós 
Srs. deputados s?mente da prohibiÇão de serem 
vot<\dos nos lugares em que ex.ece.em . jurisdie
ção, importa o m~mo que · confessai; o q1.1e en 
ntio a<.lmitto, e é que até agora esses magistra
dos sõ podião tomar assentõ no parláuiellto em 
virtude dos voto" de que dispunhãt> em suas co
man::.s (apoiados) ; o IJUB a ser · exac~ seria o 
melhor argumento em favor do · projeeto. (Apoia
dos.) O nobre deputado proseguindo lio seu sys
tema de tndo exagerar, tig~.~rou ainda o paiz em 
estado dcsgraçadissimo, e vio . a C'.orrupçiio la
vrando P•>t" toda a sociedade brazílei'ra, e de9· 
truindo t odos .. os elomentos de governo e · de 
ordem. 
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O SR. ÂIU.UJO LtMA: - Referi·me á - immorali· 
dade politiea. 
• O Sa .. _PE-hBEIRA:.;_Felizmente parn I) Br11zil, 

Sr. pre:<Jdente, nem . .ta.es aqerções em ger&l sãO 
exactas, _nem_ ainda. o são com a. .. restricçào que 
no seu aparte acaba de. fazer G nobre .J.eputado. 
Se o f058Bnt, além de provada a ·nece8sidade de 
reformannos o . p&iz, e de ci>ndemnado o systema 
de conservação .8em progresso, ~enderião a de
monstrar. que .temo; cheg&do a 110\ e.;tado tal de 
degradação, que seria ioutil tentarem-se quaes
guer.IJ!eius àe melhora.l-o, porque elle mareh~va 
lrrestshv.Imente e com passos giganteseos para 
sua completa ruin&. · [Apoiado3,) Er.tão to<:Loa as 
esperanças .serião perdidaS, e o imperio só pur 
uma . regeueração miraculosa se pod.eria ~atv!i.-. 

DesJe- que~ porém, o nobre deputado 'deixou o 
c;:mpo que .percorreu das _e;ulgerações, e t~v" de 
entrar -na questão constitucional e na utilidad..: 
da lei Yiilda .. do s.mado, foi-lhe de .mister soffrer 
a sancçàó j)reTisut eom fundam~nto pelo nob•·<l 
deputado pela · província da BalHa. ··elato1· da 
oolllmissji.o de .. c·ontititt.i.ição ; l'espva.recêi:ão os ar· 
gumentos j.i apréscntados,jã. victolio;:;amente ootn
baõidos, mudando ._eni alguns ap~xias a !órma, 
q_ue o nobre. d.:pnt,ado às vezes v_ariott, rev~s
tmdo-a eum as galas de sua -.loquencia. 
V~mos poi'ém, :;f. p~idente,'conrorllle prornetti, 

oonstd.:rar. as .propostçoes do nob1·e dcputad•J que 
eonccfncm ao ·procelii'meilto do lhinisterio nesta 
11uestüo. Nã.<J .sei se ti v e a fortllna de apanhar 
com .a ,precisa e~:actidão. tudo o que disse o nobt·~ 
deoutado, e po!" isso ~ogo~lhe' ql1e tenha a bon
üude de a.Jv~rtar-:ne sempt·e que reconhecer quo! 
ni'io foi bein· com_prehendido por mim o seu pen· 
snme~to. . · · 

Começa_rei j.elo topiço do discnnm· do nobre 
d·apubdo em_. que arguio o ministe~io. de havt:r 
dado a~l~all)ento a este pa::ojecto sem que o ti
vesse fetto c!lrrer os tranutes por que costumão 
,pllSSar OS projectOS importantes !lUtes ue-offere
ciJos pt'o governo ao ~xa.me " decisão da re-
presentllção . uacional. . . ' 

Disse o honudo membro ·que nem 11-0 n.enoo> 
fôra ou v.ido . o. cnnselho de estado. 

. Saiba·o nobre,dep.utado que a secção do~ De· 
gocios do imperio do conselho de estado foi ou-· 
-vida sobre· esta mateda, e .. interpóz a seu res-. 
!leito um. pa!'ecer.qua su.bio â-~l·esença ào governo· 
tmpetial para Ger por este considerttdo. E~te 

. tramite, pois;. a. que o nobre deputado parec~u 
lignr. grande import.a.ncia, foi observado; e pur, 

.esse lado, .portanto, não procede a sua censura, 
-.inda quando a falta da 1o1udieneia. da r~s pecti v a. 
.sec:çiio do conselbo de estado pudessa neste c~o 
autorísal-a, .o que contesto. . · 

:Suppõz. ta.mbem o -nobre deputado que ()S mi
·nistros est..vão em uma Teríladeira ·pressão a 
respeito ·deste projecto, já _em ·relaçiio á oorõa, 
jú em rel~ão ao ·:>r- -presiaente do consell•o, 
-vblAJ oomo tinha $ido por elle imposto. aos seus 
eo1legas como o fructo de suas ·entranhas, sem 

-que os outros ministros o tiveuem di8<lutido, 
~em que ao menos . fossem o~tvidos. E', Sr. pre
klidente, mui notavel esta B~~Serçiio do nobt·e 

c deputado 11 Nada mais direi 'quanto à presailo 
da. corôa, julga11do sufllcienla .-o que a este Tas-
peito já : disse~. . . 

·Devo porém:accrescentar amda, como nm pro· 
t-esto, que- a corôa no nosso paiz a · ningue m 
i:ostuma -impôr a menor Cl)acção. (Nume1·ocos 
apoiado$.) Não ·ha felizmente quem entre nós 
deiu de· reconhecer. com. boa fé, que a corôa 
no ·-Braztl nunea desce da- alta esphera em que 
-está CQtlocada pela eonstHuição. (Muitos [apoia- • 

·dos.) Estuda e se applic.a. seriamente a todas 
as questões que interesslto ao paiz, ·mas a nin-

. guem imlH>e' a menor' coaeç~o- (Mmtos e r·epetl.· 
âos ap<nacl.os.) A proposição_ pois; do nobre· 

deputado não deve encontrar no ·animo de p~soa 
alguma _ qWl pense como deve nesta-s oousas a 
menor das11osiçiio para. :leeital-a C•>mo eXBCta. 

Quanto a pressão imposta peln Sr. pres1dente 
do conselho, deixando de .pai·te o que a. asserção 
do . nobre deput.ldo possa ter de pouco airosa aos 
membi'Os- do _gabinete. colitesso. que não sei do 
que me admire mais, se do seu alcance -e rea
lidade, se est" se deu, se da facilidade . com que 
o nobre deputado> soltou da tribuna semelhante 
proposição ! Em verdade, senhores, se este fac:to 
·se dé~se, se os ministros actuaes c~ ti vBSSem 
co !locados etn tal posição, que assim. se subor_. 
dinasSl!m reoSignados· a.o· procedimento do Sr. pre· 
sidente do conselho, qual foi inculcado pelo 
nobre deputado. toda a casa c<>1nprehende bem 
qu•• _es~e objccto seria paro todos nós um im·pot'· 
tanttS$Jmo segredo dP. gabin~.e. pois eeria de 
nosso primeiro lle;-er <Jccultal·•>, e o nobre depu· 
tado s6 pooeri a ter detle noticla a que _pudQsse 
dar pes" · por . al~_um ministro : mas se , a<sim 
aeont"c~s•e! o mimstro que pr&ti~ass .. e t11l leviaii
dade D rena feito em confi.an•;a de amiziide e. 
por _sem duvida que o nobre de_put:~do, fllÇO esta 
JUstiça ·ao Reu ca.-aeter, nao vtria revelal--o na 
camam dos Srs. deputados, em face dos minis
.tr»s. O nohr-<~ deputado não quereria, p .. r seme
lhante p•·oc~der, ext>Õr·se a um desses estigma~
·de desl!!aldade que ninguem, JJas circumst&llcias 
do nobr~ deputado, •l com a honestidade que lhe 
reconheço', <iesBja que pese ,;obt·e elle; · porqlle é 
.nm de~ses estigmn' qu<~, <>m minha. r.piniiio, no
doiio pllra sempre a. vida de um homem 11a. 
.oociedade. 

O St~. AR,uJo LtMA.:-Nào f<Ji ministro algum 
qu~ me disse, oli'vi dizer. 

O Ss.. PE: BE!Il.A :-P.>is bem, se não foi uenhum 
.dos ministros quem lhe disse. &en1elhau&e co•tsa, 
n'em. pot· 'isso deixa de ser para mim muit.o de 
admirar a facilidade com que o nobre deputado 

. deu . peso. n i5to, e prestou fé a um facto tão 
el:.t nlorài.Dario c.om-> ci.te, a punto de reproduzil-o 
na ca'a; o n"bre depntado, que, como já dis~c. 
conhece de perto o caracter dos ministros, e ere 
de quem menos podíamos e.>perar tal inj ustica! 

. (Apoiados -l · . · 
Boat.Js da ordem. deste. devem, :Sr. presidente, 

ser mnito averigt\ados antes de apresentados ria 
. tribuna. De outt·a sorte, quem os reproduz. eic.
. põe-se a. vêl-.os negados IJot'. maneira a n:\o ftcar 
a menor duvfda sohre sua inexa.ctidào. E' o que 
.rni acontecer. · . · 

Para prova. de que o projecto em discllssão 
nunca foi iUJposto aos· ministros, nem foi uni
camente o fructo da vont<~.de do Sr. presidente 

.do conselho; para prova de que o mini!ltel'h> 
annuio. ás sua.~ disposlções basta !lttenJer--se a 
que ainda. uiio tiuha entrado no senado (se me 
n lia falha a me mo ria) a discussao de~ te pr11j ecto, 

' quando, i nterpellado nesta casa pelo h<~nrljli.o de
putado per Minas-Goraes (.. Sr. Mello Fr~nco), 
eu disse com franqueza qul a opinião do gover11~ 
sobre o mesmo projecto. (Apoiados.) · 

ll11Sta recot'dnr que ainda depois, quando fali e i 
na. 2• diacusslio do orçamento do tmperio, em 
respost& a um nobre depu tudo pela provinci& do 
Riu de Janelr.~, aíncla en fui mais explicito a 
es~ resP.eito. [Ajloiados.) 

· Além CUsto não ho. quem ignor<J que o meu 
honrado amigo o nobre ministro da justiça desde 
muito~ annos tem constante111ente manife$tado 
suas opiniões em favor das ineompatibilid.ldes, 
ainda em sentido mais lato do que aquelle em 
que estão eoncebidss neste projecto. (Apoi~dos.) 

Basta igualmente que eu revele á casa, pol'
que me achn para isto autm·isado, que o mesmo 
mett honrado amigo -era ·a principio de opinião 

· que os circulos fossem, não de um sõ, mas de 
dous· deputados.... · 
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O Sa. :Mt~ISTru> D.\ JusTtç.. : -Apoiado. 
0 Sft. PJmREn\~ ; - •• • , qtte 8pr<l5elltoll e8f& 

!.olea á. qossa ooosideraçào, que foi exa111tnada, 
e que por · firo o nobre ministro eedeu deiJa. 
eoneordaodo oom o que resolveu a mai~ri.a dos 
~us eol~." Basta flnalmeot.e qile .e~ tnform<!, 
e pera u ·qne .tambem me aebo autori&ado_, que 
~1ldo-<&e · DO · sen.ad.o consull•do o nobre pre.ud..mte 
elo· eon!lf!lho j.i dti;)OÍ5 de ·ter ~t~ prvje<:to pa&· 
s:nJo .. em &' diseussito, se aa -!• •po<iia ~'fll iu· 
e->nvenitontc olf'.,reeer-se uma emenua e ser 'lld<>
pt~úil ; S. Ex . dechnon que . na.ia res,.lv!& • es~ 
respeito emq:uanto não ouviSse e. opimio dos 
out.-o~ ministros. nA renniRD que na tarde desse 
(]ia teria ... de haver entr~ elles. 

D.,sl:..) facto forão testemunhas alguns nObn!S 
sen ,\dores; ·e creio que nilo póde haver mais 
ev idente prova dll que é falso que o Sr. pa·esi
dente do .cooselho· tivesse qu~rido lev3r e.'la lei 
de assalto (apoi11dos), impondo sua ,•ontade . e 
f~nendo com qntl ella preponderll.ss~ índependen
tement.'>du aec,,rdo dos seus C<llle ga.:. (Apoiados.) 

O SR. S!\"ÃO· ·L-.~ 1~-<Tu :-0 Sr. pt·esidente do 
con selho vuto11 depol~ no senado eont,·a essa 
emenda. 

_ O Sa. PJ::OltE:ltl.A:- Como pc>tl•~ o !lObre ~epti· 
t.ad<> ;;abcr dist '• se eu n:io decl:trel uem JUlgu 
n ecessario d<H:larar qual Linlla sido a emendtl! 

O. SB. S.wx:" LoBAXO:-O la.cto <i notorio. 
0 l:;a, l'BDREI&o\: - i)~ O r>tcto é notorio1 me

lhor ainda para o fim •.pe tenho em vista, OOIJ)· 
batendo nesta parte o nobre deputado do Oearã, 
e m.,strando-lhe que fez mal em ter aercditado 
tii<> rle ldvc no que lhe disseriio sobre este 
ponto. 

O mesmo n obre deputado estranhou tnuito que 
.e. iniciati~a ·da discussao de uma · materia. tão 
importante ti"Vesse ~idv lugar uo senado; q11e era 
mais propri11 para ella e mais comJ>etcnte a. ca· 
mara dos : Srs. deputados. ?rfas, senhore;;, dotlde 
t irou· o nobr~ doput.ado est a competenela? D~ 
co nstituição ? Não.de certo, p orque o nobre de
putado aabe quaea s!io os ohjectQs cuja iniei~>
tiva pertence pelo uusso pacto fundaLOental pri
-.a ti'Vamente â. ca.mara do~ Srs. d~put.ado~, e em 
nenhum delles estt\ por eert•> compl'Chendido. 8 
reforma eleitoral. :Apoiados.) 

Não se lembra por veutunl ·o nobre deputado 
9.ue até hoje· tem sldv cos~tlDle i1liolar·se iotlis
ünctamente em uma ou outra camara leis muito 
importantee? Pot· ~xemp!o, a l"i da. .teforma jLl
diCJaria de -S dt~ D•lzembr.J de H:H5 e a Ja or -

. gnnisn~o do cooselho de estado niio for,io ini
ciadns, discutidas e approvadas JlO s~nado, ~ 
:algu<;DL ~tacu<t-as Jlor ~~td Indo ~ Nilo f oJt ~_m~m 
alli Jmc1a·la a dt~cussao da lea que SUJetta os 
pa.isanus em certos ca<os á p~nição de c~inte11 
prop1·iamente militares? (.A!WÚldOS.) 

E u tretanto o U•Jbt.o d~p11t.a.Jo nii•> pôde negar que 
qualqll~r destas leis é em si utes'u•a milito im· 
P?rtante, que teve O_!U ambns as i::amar~• renhida 
âtscuss,w, e que f<n·ao todas eUas ncOJmad11s d e 
inconstituciona.es p~!G. opposi~o de entiio, como 
hoje ac<mt.ec. com o projecto qu.. discllti.nos? 
(A poi!tdoS.) 

Além da; lds apo?ntadas, t~mos algumas tam
bem de muito alca•1ce. como a da creaçàv do 
banco naciollal e outras, cuja discussiio começou 
n o senado, e q ue só depoi~ .de lA approvadas 
vierâo p:t,·a esta camara. Ora. se procedesse a 

· O(Linião do nobt·e (]eputudo, de,'i.t-se confessar qu.e 
t •dll3 aque!las leis, e sobretudo as. duas primei-

. J'lll5, pass.Jrão irregulannent~, o 4ue .não é admis
si ~el em face da co ns tituiçdo. Será porq 11e ta 
ouvidas ãcm:a da cunslitociouali.tade de atgamas 
cl>L-; díspo~icõ•~ do projecLo ? ~U:!J de ~rto ; por
tJUe e~sa razão é lambem appli~avel ás tr~s pri· 

meii'S$ leis a que ~nudL Tod11s ellns forão 
atacadils por il!lconstitllcio:llles quando pendião 
de discussão n·) sena.io, e DtSta c:>.sa qilalqqer 
dellas tn~ a ·m~ ..-rglrio;iio. (..tpoiaàos.) De· 
mais, seuho•·es, am p<>SSi"Vel qlle o -nobre de
putado, tão versa.fo:~as:DOASS questõe~ ll'lliticas, 
que-acompanha e e.."tudaa mareha:das .dt~ 
il:~ 110880 part.unentr>, aeaso pio se lembre qoe 
a-itlieiativa sobre Incompatibilidades teve lugar 
u L'Sta easa ·-nos · anmas ·de 1815 .. e R!18, ·e q11e -só 
depois que a ·proposta do g.>verno pueou nesta 
eAsa . foi que o senado .. oeeupo:.u-se ·eom n ~~ 
Sr. · Paula e Souza, depots de emen<lada, ,:;u mau; 
exaetam.,llte depoi:s de su.bstit11ida p.:la eommia· 
s:io de que !oi relator o Sr. presidente do eon
selho'i' Edtará tHmbem iobibid<l disto ·o senado? 
E eneontr a.odo o ministerio i é. urn projeetO. em 
:I& discussão no sen.ldo, e 11ch~ndo-o iào adJan
taJo, qlleria. · o uobre deputa~G q11e o · gov .. rno:. 
em vez de dar-lhe i..upulso, vteS<õe para a camara 
do~ .Srs. deplltado!!l ~~~i~iar ~ mesma . roed_ido~.~ 
sujeltal-a aqui a tt:es d1seuasoes, para depo1s tr 
ter outns tantas no seundo'l iAJlO.â<ldos.) Não 
era isto querer perder tempo inutilm~nte? ~ão 
era ntesmo tirar ao senado um direiLo que .lhe 

· eonee.le a c;.~n;ii.ituição, e obrigal-o a discutir no 
vamente a Ulesma :nat<>ria atem das vezes qu~ 
prescreve o seu regímento! {.Apowdos.) . . 

Não pareceria isLo uma burla ·OU p:ropostto de 
demorar a pa~agem da lei pua que não fosse 
exeeutada em tempo opportuno? (.Apoiados.) _ 

Censurou o n bre deputado, e o mesmo fizemo 
outros h •>nrados membros, a rnaneira p~r que 
áeerca desta qu~stão procedeu . o . Sr. presidetit~ 
do eom;elho nesta etlS<!. Disse que elle .vciu aqut 
uoiearnente impór 8 sua vontade, jli decl~t:and., 
que o govento não aceitava eo endas ao·proJ~cto, 
jt\ rat~ndo do projeoto quest!io d· l gabmet~. ,ia 
.-lirigindo-se aos nobre10 mtmbros da comm1ssao 
de constituição, e instando para que dessem o 
seu parecer com 11 maior urgeneia. . · 

Mostrarei aos nobres deputados que ~;emelhan
tes censura11 não têm o menor fundamento. Quanto 
{t não a\}t:itação de em endas, se os nobl'es depu· 
twlos q11izessem ser ju~tos para eom o g•)vento. 
deviii.o ver neste procedunenro da parte: do m i· 
nisterio antes a eltpressão da sna sinceridadP, e 
do desejo d~ qlle pa$sas~e este projecto a tempo 
de serem suas d!sp<~siçôt>s applicaveis ás !llei· 
çõ•,s que se ttm de fazer para a nova legtslá-
\um. . 

Os nobres deputados sabem perleitamen~ que 
desde que começou a discussão dest " ·p rojccto no 
senado só se tem julgado iii_Ip_ortames . os do.u:s 
poutos cat·deaes delle- a ele!ÇIID por c1rcnlos ·e 
,., incnmpatibiü~ades. Os búllrados me~br~s 
sabem que um d1stineto senadDI' ~la provmeta 
do Rio ae Janeiro, que rllZ hODI'IJ. ao palz, tanto 
pelos seus talentos, como pelos seus serviços 
'apo~lfn.t) , e q:.Je e um de DO$SOs melhores ora· 
doréS. u nicamente disc:utio eSS8ll duas base;S es
seut:laes. declanutdo que todll8 as olltt'RS dupo
sições erilo secundarias, nio t inha alcao~ algum; 
ba de recot·dar-se tambam que outros illnstrea 
senalcJres que tominio parte no debate tambem 
tratárão unicamente des~aa duas grandes q~· 
tiica Silo' pois elle.a as priac:iv-o e t.ambe~• ~ 
as qniCilll qlle ate o presente ~m mereCJ.do a 
attençd•• desta camara. Ne8tas. cin:umstanciae,. 
perg11nto eu, estando a sessão jl\. tão adiantada, 
se o·ministe rio deelarBl!!~ qM e8tava· prompto 
n aee1tat· etuendas que nllo jiodião ser senão· de 

· pouco alca~. que. não podiii:o versar s en!ii., .sobre 
d isp<~siçõcs sccunderiiiS, pot·que. dps. dous pon~:> 
cardeaes íazta questão. de ga~lDe~, n ão. serua. 
cou1 ra>tiio accusado d e querer 1lluda· o palZ ? . de 
IJrocurar prete:dos para . embaraçar ~ passagem 
da lei~ (.Apoiados.) De ·c·crto qtte s•m; a sua 
SlLlceriJa de nessa qnes~ · l!eri& pnr ror-ta poSta. 
em duviua. (Apoiados.) 
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llastav11 para iiS<l . obaerYar-se que qualquer 

~lllenda que p&S$asse ne;ta casa falia com q,ue 
CJ proj eeto voltasse · ao s ·nado: se h!. fosse r eJei
tado traria a necessidade de uma rus,io, e avan
ç!Oda como se acha a sessão, e manifcst·1nd•1 
muitos dos nobres membros, eom razão, desej os 
de se retirarem, cquivllle•ia semelhante oecur
rencia. a um adialll•lnto da lei:· imp~rta.-ia a 
nulllficac;iio d~ seus eft'eitos, porqne ella não po· 
deri.. passar a tempo de ser ex<.oeutadd . em todo 
o paiz em Novemliro . do anDil que vem, 

l'a1-a ist.o e preciso que nll:o !!i> a . lei, como 
tambem as ins~r~~ões do ~overno para a sun 
ex·eução e a d1V1Sao dos Circulo~. estejlio pelo 
meno~ dous mezes ante~ daquelle em t"dns as 
11oroehias do imperio, e· para que assim. aconteça 
c mlst'lr que partilo · dA. eô1tc no fim do me~ de 
J11nho parn os pontos mais distantes. . 

:vê-se pois que qnalquer ch-eumstancia ·gu~ 
t>rodu zisse o adlam<!nto do projectn pat·a Maio 
•lo anno seguinte impedirá que a lei se execute 
por oecasião dM uovas eleições ; e é justamente 
liitO o que o gov~mo quer evitar, ao menos tanto 
qunnto delle depender. 

Se o cont1·ario pratico.sse, não rep•·~>sentaria um 
papel digno de si, e ~eria bem eabida a expt·es
s-i.o de que· ctn · um apar'e se servin um nobre 
deputAdo pela Babia, e que não 1'cpetireí. . 

_ . Demais; Sr. presidente, que· atcnncc poderiiio 
ter essas emendas? Sem duvida muito seeun
dario ; e ·de quem ellas teriiio de partir? Dos n. 
lustres· membros da commissitll? N':lo de cert•>, 
en~· nl\o p<ldião apresentar emendas por isso que 
jtílga vão inco.nst.itueionae.; as _du~s bases cardeac~ 
do projecto. ·tApoia:dos.) . ·· 

Qu.em 1\S apresentaria? Os ·nobres deputados 
quo de accordo c·om· os .membros da c:omn1issiio 
têm combatido o projecto? . Tambem. Tiiit>; pnrque 
a sua impugnação tem sido da mesma natmeza .. 
Parti t~âo d••s. a!lligos ·do . minl.-tcrio daquellcs que 
derendem o ·proJecto '? Seguramente qne nilo, p<•r· 
que estes convencidos da utilidncle e da consti.· 
tucionalidade da lei; o de~ejosos como o minis
terin de :que el\a seja uma n•alidodo, C)S não a 
qu~rerião r:_mendar: l'a•·a nilo bavet: . d~n:ora·. na 
sua exeeuçao · (tt.l>Otaito$), ·para não mutlhsal-a. 

·O · Sa, Gutüo: ...:... Dos deputados q.o_ part!do 
lib.:ral tambem nãu, porque . ess~s nem •mcllltJva 
têm . nesta· casa de cousa alguma. 

·O Sa. PEDREIRA.:- E porque a não biit> de te~ f 
y,,s desses ~ambem não podiào vk as· emendas, 
po1-quc iguabnente querem sincerameo'e a lei, e 
(\, aua prompta exectição, e já .pelo orgâo do nobre 
lieputa.do pela Bahia d~clarárão solemnem•mte 
que nao vutão . por emenda · alguma, porque n.to 
desej >i.o embat-açar a paasagem do projeeto. 
I Apoiados.) 
· Por eonseguinte, a declaração do Sr. pr~ idente 
do c,maelho .ae que. o governa não. aceitava emen· 
das foi apenas um acto de franqueza, •>u .mtcs 
um corollario do reconhecimento d$ . neca.sidade 
de razllr pas!JIIr o .pÍ'l>jectn este an no. (Apoiados.} 
Quanto a tét' o· :;r. presidente· do_ consen1o se di· 
rigido- n.os nobres membros do. cnmmissio d,; 
constitniçiio, e . instado com elles para 1ue apre
sentasSem o · seu parecer -com ··nrl(encia, não sei 
o gue . h a de estranh&v .. t ·.nisto. Felizm.,ntc, ~r. 
pre$id,.,nte, nenhum dos lllustres membros, In· 
<:apazes pnr certo .de di:l:erem aquillo que não 
fosse exacto~ deela:-.:~n na C$Sa que o Sr~ presi
dente do ·.eon~bo llles haT.ia -ped1do que dessem 
um ·parecer . -fnoravel ao projecto : apenas 1>edio 
urgeneia na j!U& apresentaç§o, fosse qud fosõ:C 
o seu v<:>to. 

Ora. o q•le é que se vê neste peJi to querend~? 
:-;e interpretar as cousas com a boa fé que e 
conveniente; seniio ainda o reeonhecim.ml.o da. 
nec~idade de ser o proj ceto votado este sono? 
(Apoiados.) 

Estamos no 6.01 da sessão, e uma demora mais 
prolongtlda da 11 obre com missão n nllifiearia as 
vistas do gt>verno e daqneltes .que julgM util a 
reforma q ne se inlentn. Além di si•> seria lnut.il 
e ioo:t.plieuel depc~is da declaração A. ·que petà. 
terctir.:~ vez me refiro, do nobrl! deputado relat.)r · 
da commi~i\o, ae que a maleria estava .esgotada 
desde a di$Cussão qu'! s:>ft'reu no senado. (AptJia· 
cW.f.) . 

E aqui devo observa.~: que, á vi~ta das rela
ções politie&S, e mesmu ''" amizo&de, existeut<!s 
entre o Sr. presidente do conselbCJ e .os tre" 
illustres mP.mbros da commisAilo, 'lenhnm delles 
tinha de que sa admirAr que S. Ex. lhes pedisS<' · 
com a franquet& de que e dotado, que, embt>'t'll 
houvessem de dar um parecer contra o projecto, 
o apresentassem. gua')to antes. s~rá isto impõr 
a sua· vontade'! · Creio que · ninguem o dirá. 

Admln\rào-se alguns nobres. deputados . que o 
Sr. presidente do eonselbo t\2es.<e desse proj ecta 
uma l}lle~tt\o de gabinetP., o nobre •ltlputado po•· 
Pcrn:nnbuco chegou até a dizor que não reco
nheciA no gabinete esse direito, e houve até quem 
f>l sse ma.is adiante, e vi.-:se neste procedh:nent« 
d• • coverno um meio de · coacçl'io. · ·. 

A mesm-a admiriiÇão p orém não teve o nobre . 
deputt.do vela Bah:i\, relato•· d~ cnmmis•ão: 
porqne, segundo di•se, usand > ·de uma jronia, 
esttlmos em um paiz em que até o cansaço j A 
foi elevndo á alh.u·a de questlto de ga.bino~te. · 

Nilo sei, Sr. p•·e<idente, ao que se quiz referi>· ·. 
o oob1'C deputado pela Bahia. Nnnca ,o cansaç''· 
foi ~utre nos i:on•iaera.do p<'r ministerio a lgum 
questão de gabinete. · · 

Foi isto apenas um epign\mma, q11e a oppo,;i
ção em 1.~-..2 qub lançar, mas -sem f11ndamento, 
sobra as membros .!o ministe•·io qua stl •·~tirar:<o 
em Maio dease anno. Dig., se1u fllndament•>,. 
SI'. presidente, porque nonbum uess~s ministros 
decluuu que se retirava ~ilnplesmente por tal 
razo\o. Autes com . rraoqu~za d~larlrlio todos que 
tinhil.o ~onbecido a neeessiclale ue uma nova 
organisaçií() ·miuistlaial; po1·que tendo u1n delles 
que era. deputado sido escolJJido senador, enten-· 
diii.ú que o mioisterio nii,, ficava tiio pal'lamen
tarmente organisado como julgo'vão quo devia 
ser . (.Apoi.tdos. ) Vudade é que o uobre :~enudor 
pelo lliu de Janeiro, explicaod~ uessa occasião 
os motivos de sun t•etirada, e da de aiRuus do. 
seus coll~gas do ministerio dopoi.; d" expOr as 
verdadeil'lls razõ~s, aecre>~Ccntou, se ni'io ·me en· 
gano,. IJUC era t.ambem tempo do desejarem alr:;um 
deseaoao. ·E:.-tl\s palavras, proferidas por quem 
Unha >tdquirid<J d1reito de proto:l"il-as, porque .era
membro iie um ministet;o que lin~a serndo por 
.mais de 3 llnnos e que bavla. dttrante esse prazo 
prests.do os mais rel.,vantes sorvi~os, .jil. s.ustr:m· 
tando e ft•mando a. or,lem no lutertor (apoiados;. 
jil. 'lefeudendo · a honra nacional no e10:terior 
(apoialos), já cumbatendo o tr11flco, etc., lv•-ã,; 
mal Interpretada~ fela oppo,;lçiin, que fez dellas 
mn epigraurma, e .oi esse epigramma_.~u~ aqu• 
reproduzio o oobre deputtldo pela B•t,hla (itzt~n,!o 
inijxactamente que o cansaco j{l fo1 entre. nos 
questão de gabinel';. . . 

Deixando po1·ém 1sto de parte, d•re• que o que 
me adJniraéquehajA quem -:ru bo~ fé censure -o 
mlnisterio ,P<>r ter feito desta mateda qul!$tlio de 
gabinete. (,d.poiados.) 

Aluda quando, senbores, o o1inis~erio não a ti
vesse declarado tal, ella não poderia de ixa•· de ser 
assim eonsiderad1, nttendendo-sc li sua na tureza e 
importaneia {apoiados), ao interesse que por . clla 
manifestou o ministerio e o lmpnl$0 que lhe de11 
(Apoiados.} 

· Aa q u~stões de gabinete, Sr. presidente resul· 
t.ilo, já da 'll&toreza da cousa de que 8•1 tra~a, 
jü das circom~tancias que a acompanhiio. (Apota· 
dos.) E' assim que muitas "P.zcs ttmn 1n:tto•ri11 
em si mesma insigni:fl.cante, e {t qual de principio 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1610112015 10 07- Página 7 ~e 27 

;j l .t SESSÃO EM 31 UE AGO~TO - DE 1~55 

nenb.um. alc:ailce se l~va, !GI'ça o govel'no por 
amor das éircun1stancaas a eleval-a á altura de 
que:;tiio ministerial. 011\-s.: isto sernpre que da 
rejeição ou da ad.•pçio de. uma medida resulta 
pel'da ue f<>rça moral ou exp'l'ess'.:> de r .. lta de 
confiançn. (..tp<~iados.) Na qucs~o vertente liga-se 
a .importaucia d" materia, pois se· trata de uma. 
refom.a no· nosso systcma eleitoral C apoiado.!). 
á circttutstancia de que a sua rejeição na ca
mara. do:o deputados depois de 8UStentada pelo 
ministerio; ·depoi» de approvada oo .senAdo, im-. 
pm·taria· ao _governo pelo meno• pet•da de f,>rc;a 
mora.l. (Apowdós.) · 

Nilo achei rnzão n<> nobre· deputado por Per
DRlllbuco quando disse que as qu~lit.õe~ constltu· 
eionaes não sã•• questões de gabinete. A proposiÇiio 
absoluta não mP. parece exaeta. Questõe.~ sobre 
intellil(encia de uma ou outra · disp<•sição cons· 
titucional podem ·~s. vezes deixar de ser qllestilo 
de gabinete: mas isto só acontece quand•\ ,, lln
vern.J nãô se põe t\ testa de uma· das opim~. 
~ua11do a. ntio sustenta, quando niiv a dirige. 
tApo~do$.) 

Além disto os n•>bres deputados, que são bas
tante lidos nas praticas parlamentares dos paizcs 
mais adiantados no systema representAtivo, hão 
de recor,Jar-se QU•l questões qui\ .pareecm muit.o 
peq••enas têm muitag ve:~:es, por motivos oceur
r&ntes já depois de .o.presentadas, assumido a 
altura . de que~tões minist,!riaes, Uma dispnsição 
de um do11 artigos <ta r"f•>rmli da instrueção sape· 
rior . em França j:\ foi alli qnasi no momento de 
votar-~e declara1a nR camara dos pares questii.o 
ministerial. 

Quanto a "<'er em os 110bres deputados um meio de 
eoacç9.> no facto de ter o ministerio deelarndo 
que considerav11- questão · de gabinete a sorte do 
projecto,jolgo quc .111io ba para istu o menor funda
menti), 

Disse, é verdade, o Sr. presidente t.l.o con
selho que tiraria do projecto ns C<)nsequeacias 
cons~itneionaes, mas essas. eotl~eq!lencias tanto 
podhio ser a dissoluç:io da cwnara, como a re- . 
\irada. do mini8terio . . Em que pois esiA a coac· 
ção? 

-Demais, senhores, .qunndti mesrno tt·ansluzisse 
das palava·as do Sr. presidente do conselho a 
probabilid»de de urna di>~suluçio, importaria isto 
a adopção do projeeto? Nilo, por certo. E' pu
ci·so fazet"-5t! mais jtt,tiça á cam • ra dos Sr.;. dt~pu
tat!M, onde se encontr;io tanr.us caracteres inde· 
pendt:ntes. (.Apoiados.) Esta mocidade que neste 
momento vejo em torno de mim tão rica de 
talentos: tã<>. distinct.' !Jel& nobreza de se~~:S sen
timentOs e pela força d"alma d., que é dotada, 
nii.o seriat. l!m caso nlgum capaz do da1· um voto 
que nitu fo t'l)e filho de ,;aa consci,oncia; [apoiado:) 
e -do interesse que tumll p~lo paiz. (Apoiados.: 
Int.lrpretem·se como se quazur as pala\·ras do 
Sr. presidente do conselho, ell:.< nunc:l seri:io 
cap~~~es · <te fazer trepidar os nobrce dep11tacloB, 
e de arrancar-lhes um voto que Dio fosse mnit<> 
espontaneo. (Muitos apoiados.) Tiio indep<-ndentes 
sito os nobre~ deputa<tos adversarios do projceto 
como aquellcs qui! u ' uswntiio- (Apoiados.) Tndos 
procedem C·•m s . mc<ma liberdade, com a mesllia 
espomtaneidac\e. ;Apo-iltdos.) Não seria esta a pri· 
meira ''e~ qua ,,camarada~ s.-,. deputado& em sua 
ma.i•Jria vot·~;se CQDtl·a um ministerio em questões 
de ga!}inete. _ · . · 

Assim ac<>nteceu em 18t8, apezar . do nobre 
deputado por Minas Geraes, então minislro do 
imperio, t~•· JeclarRd•l <Jue se a cnmara appro· · 
'-:ass~ o V•>to de I;I'Q~ns da. maio1·ia àa commis• 
i!ão da reRpost.a •i· (;tl\a d o throno o governo 
tiraria o~ co,·ollarios constitu.ciouaell, \Az-aia<los.) . 

O mesmo· t.,,-c lag:lr em lSH. E ass1m com<) em 
amb~s as épncns n qne a.cnbo de referir-me a ca
marll <los Srs. d~pu:~.:los niio tomo11 por ameaça, 
.uew foi cougiJa, l •Ol"•JllC se <lerão questões de 

jtllbin!)te, e os mini~tros disserio qu& tirariiio 
do .~<<lU _-voto as eoosequencias. coostilucionaea, 
~"'m ~mbem hoje nãco so · póde diur q1;1e o 
Sr. pres~deute do consell•o com. & · s11a, declaração 
ern pregou a c<>acçii9, sem fnur-se ll. maioria da. 
eam!'ra uma injuria que ella não mereu. (Muitos. 
apoiados.) . . . ·: . · . . 

O ter si.J.o posta a questão aqui. ll oão.n<> senado, 
nada impot·ta: ; porque, como eu. já tive e'c<:as.ião de 
dizer, póde uma materia qualquer em . .seu principio.
n~o ser SJ.ll:'<!sent.ada. como . qu~o, ministerial, c 
tomnr depoi!> est.! caracter. . . . :. 

O Sll. SÁYA:o LoBJ.To: ...,.·Se f<lsse questão d& 
gabinete de't"ia tamhcm têl-o sido no senado. 

O SR. PEDRElR.I. : -Não descubro à ràz:io que 
po>!Sa-justificar esse aparte· do nobre ·depot.ldo. 

O honr&do membro pela .provincia do C<lará. · 
di~~e uin.ta. - « Otl~e estll. a neéessid11de de uma 
1·eforn1a eloJitoral, qu.e ma.l nos teoi -vindo da lei 
adua\1 ... » . · . 

011 SR. DEPDTAtlO: -Argamen·tou· com as pnla
V1'8S d() Sr. presid<lr!te do eunselho, · 

o Sa. PEDnEIRA: -O Sr- presit.lelito do conse
lho esteve sempre cohereote •. Compare o nobre 
deput.tdo o que ell<l di~se no senado quando em 
Setembro· de 18:)3, e11:poz o programrna ministe
ria l, com o que escreveu no preambulo do p·arecer 
de que foi relato.- ero 18~. e com o · que · disse 
oo sena.J.o na sesi:ão deste a'lno, e o nobre de
putado não p\)deri\ encontrar a -menor contradic
çã o. Verâ antes que S. Ex. sempre foi de upiniiio 
que· a eleiçiio por . círculos trar1a lim . ~!!IIio ::a
mento no n<>sso systema eleitorat. Respondendo~ 
Sr. pr!>Sidente, á pergunta do ·nobre· aeputado 
pela. provincia. do Ceara, dir·lhe·hei · que a .ne· 
cessidade da reforma da lei eleitoral . eJo:istente 
está na convicção de todos os ministerios que se 
têm suceedido uo paiz deilde 18~7. JáoSr. Paula e 
Souz11. assim . pensava qua.ndo nosso anno fo1 eha~ 
mado ao poder. . · 

Esta na.s palavras, que já · tive occasião de· citar · 
·n esta casa da fa\la do tilrono de 1852,acband<)-se no 
poder um ministerio oonservador. iApoiados.) Está. 
na. consciencia publica, e . na de todos l.lll parti· 
do~. que llpenas em _ opposição clamiio conb·a o 
systemn·. da. lei eleitoral · existente; - (A~iirdo.!. ) 

Mas quer ainda o nobre deputa~o pelo· Ceará 
uma. pr•IV& que não poderâ recusar dessa· noeessi· 
dade, quer u m testemunho· authentico; e . que 
nio põde julgar suspeito? . 

Poi,; bem, voa ler o seguinte t.reeho· do dis
curso que o pro>prio nobre deputado · pelo Ceará · 
proferi o nesta C<ISa na '*ssão de- 1850, c relu que. 
a ã de Janeiro, quando se tratava ·oas eleições 
tlo Rio GranJe do Norte. 

Disse o nobre deputado : «Neste ~ntido ·. foi 
.concebida R ·lei novíssima das eleiÇõe-. ; · ella foi 
caleuladll para manter. eternamente no _pnder o 
partido que se tinha apos3ado . <L< àutondade, c 
que devia co<~stituir as mesas. M cStn:aç6o.) 

-E qu.er agora ·o n<>bre deputado . qu.e se julgue 
esta lei perfeita; niio q_ uer que se .trate de' me-
llioral·a ~ . ·. · ' 

·O SR. GoxES làm:Iao :- Bem feito ... 
O SR. PEDREI:ltA :~Darei mais no n obre depu

tado outro argumento ·para conven~l-o da ne
ce:;sidade de ref,>rmar~se a lei eleitoral ens
tente. · E' ·ainda .um treeho · do mosmõ discurso 
do nobre deputado :. il De ordinario, ' estou que 
daqui ~m diante ha ·de continuar Bl!Siut ·s~ acaso 
nilo honv~r reforma na legislaçllo;.. O que se 
vio em . 184-l? Estava um partido ~enhor das· 

· p usições offieíaes do paiz : mndou-se a politica o 
elle mandou. parn e.;la ca:mara apenas uma pa
trulha. Ha pouco tempo. deu-se 1gual oecurren· 
cia , e o que veju ? Uma eamara de u.ma llÓ cór.» 
E qu.er o nobre deputado que nil:o procuremo~ 
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1nclho1·:u· css,, l~gisla<:.fi<) que dá sempre em ra
·sultado uma eamnTn de uma só cõr, que tira á 
opposio;ãn toda a cspcran~a? 

O SR. Go:..b:S Rm.ru.ao' ;.:..:.o que se segue <) que 
e1le · vin-·u de bordo ; os nussos. homens são 
"'ssim ••• 
.. e> Sa •. 'J?ED~tEIRA:-O.nobre deputado p9rem ni'io 
d1iiSe so 1sso, senhores; naquella sess:to expri
mio n sua convicçno .ainda por maneira mais 
c:niJlegorica, qUilltdo· disse: « O que digo porém 
.~·que este e o verdadeiro estado do p:oi•. Nõ.o 
temos senão itm principio regulador ; sc01pre o 
llnrtido do ~tovcrn o vence n eleição ! » 

A• vista disro, creio Sr. presidente, que o ·no
l!re deputado pelo Ceará é o meno; proprio 
pt~ra perguntar a(l ministerio qunl é a llecessi. 
onde que temos de rtfOl'mat· c nosso systema 
eleitoral. (Apoiados, '-isada$, Cl"t1.Ztio-se div~·sos 
Dpi1'·tes .\ · 
·E, senhores, nso;im ,como no que respeita n. ne

cessidade de procurarmos mefhorar a lei cleito
t·al existente eu não podi!L achar melhor res
posta p•tra dar ao nobre deputado, nssim tam
bem . em np()io da eleição por círculos, a para 
mostra•· que os homens ·do· nosso interior não 
lüio de abandonar seus interesses eleitoraes ao 
que quizer o govtlrno, niio posso ·en•:ontrnr rne
lbc.t· argumento do que o que se dcJuz· das s,,. 
f,'lli n tea palavras, ainda daquelle discurso do hon
mdo membro pel9. provinda do Cearã: «. Os 
Srs. deputailos que e:.:istetn nas gr11ndes capi· 
1aes não sabem como estas co usas de eleições 
nndào nos sertões, como ellas: alH se fazem · e 
.:om ·qne cntbusins•no. » De certo, Sr .. p~esi~ 
llente, que homens destes como piutou o nobre 
deputado, que são os dos nossos sertões, que 
tanto e tão justo entbusinsmo têm pelns ·~lei. 

<;Ões, não hão . fugir da luta eleitoral, c cntre
::al·as ao govemo, por sun· ·indolcncia, por sua 
indilferenca. 

Disse-se thmbcm : a Pam qu~ vamos inieiar uma 
ro:.ronna · des.tas :em um~ _época de cal~ a das pai
xues, e em ·que os esp1ntos ·parecem querer che· 
gar a um accorilo de o1·den1 1 "-
.Mas, senhores, q,uando quc1·eriiio então os nobres 

dep11tndos que se •niei_assem· taes refor1nas '? Con· 
viria e;;perar vara o.lguma· época tormentosa e 
revolueionari·n, para alguma êpocn de ngitaçiio 
4os ·espíritos, para então se cu1dar · dcllas ? 

Nunca· ·rorão as ~pocas de agitação e tle luta 
as mais proprias parn organisar-se o paiz: (.Apoia-
4os.) Ao menos os ·eons~•-vadores, os que ligiio 
,Q este titnlo sua -verdndeira aeccpçiio, nlio devem 
esperar por senielharites quadras (apoiadoJ), e s-im 
o.proveítar EIS epOCll. S de calma O de tranqui.llidade 
dos cspidtos. (Apoiados.) E' uma verdade esta 
liio sabida que Dão perderei tllmpo em demons
tr.d-.a. 

o SR. Su·xo LoBA'r<> ; -Não faile em nome do 
partido conservador, pol'qne olle protesta contrn 
isso, 

O"Sa. :pEllREIIU.:- O' ~obro _d<ljlUtndo _nlio,e M:. 
pu de contestar que a le• qno ·nOJO ae diScute .foi 
npresentad.a no -senado pelos :Srs. marquez. de 
ParanÁ; . marque.z de . Mont'Alegrc, marquez da 
.Oliuda, ·e visconde de Ubtraba, que são. mem
bros eminentes. do_ pa.rtido· '""'nserv11dor. (..4.poía-
4o$.) Se pois não ~e contes.tar.isto, como affi.-ma 
q11e o partido con8erva<for .protesl.ll.-. contra esta 
reforma? (Apoiadas.) .Não sabe (l nobre deputado 
~e o projecto qne 0111 discutimos ·não é o pro· 
jecto origin11rlo. ao Sr. Paula e .Sousa, mas sitn 
~tro ·sllbstitutiv.o · apresentado ·l!or _aquelles qn,a. 
tro distiuctos membros do ·parttdo couservadC>r, 
e com os qucs. concordou o Sr •. Vet'gueiro, ~ue 
i!ra o o litro membro ·da . commisslto do ~nadC> ! 
-\Apoiados.) 'E aqui ·é occari:lo 1le db:er q_qe a 
assíg11atara. do .sr. ·Verguoiro, ·um dos ebeCes 

~.xo 4. · · · 

ruais proeminentes do pnrli,lo liberal, n pnr d.a:s 
dos Srs. m.arquez de P.nraná,-mll.Tqu•·'l. <ic Monte 
Al~gre, mnrl)uez de Olind,\ e ''iseouole do t.:be
r.lb!', e a acq1liescencia franco. dndll a.1 mesm') 
proJect~ pelo Sr. Paula c Sf)u:ta, o chefe ptinci
pnl des~e partiJo, justifica intelramente· a.· alli:anra 
que huJo se nota nesta. questão entre ··~· nobre11 
nmigns, do rhinisterio que sustentão n reform~ 
c os d1gnos membros do tf\lrtido liberal que têm 
n_ssento na ensa. (Apoiadas.) Não ba pois. !no· 
tr-:os _pnrn. que ~e f.nça disto um objeeto de ad-
mtn~~ao .. ·. (Apouzdos.] . 

q S:a. SAYXo L~?DA"rO:- O facl.o é que o minis
teno está em n.lhança com .a opposi~.1io deís:ando 
do pa t·te os do seu pm·tido. 

O .Sn. P.!WP.EIR-~: - .•. nem paro que se aUri
bua essa allinnça a motivos menos ui"'nos para 
OS nobres caracteres que se ligo\ràC> ne>ta q•teS· 
tão importante. (Apoiados.) · 

Vou ogora, Sr. presidente, responder aos no· 
bres deptttados que· não tetn visto :ilos ai"g!lriJeu
tos dos que sustentao o proj'ecto seqão arg•tmentos 
ac! terro1·em, dizendo-lhes que a1·gwrumtos ad 
tel"rorem t•'!m ·sido antes os que tem partido dos 
nobres impugnadores, que em um projeeto em 
que se trata de melhorar o modo pratico da$ 
eleições, em que se dec•·etãó algumas inconlpa
tibilidades restringidas aos lugares em que certos 
funcc__ionarios execre~ autoridade ou jurisdicçào, 
figurao ou enehergao a subversito geral do paiz, 
o brandão da diS<:ordia, o revolvimentC> de todo 
o n~sso edificio social; e até. Sr. preside11te, o 
triumpho do partido republicano, partido que feliz· 
mente não t"m de ha muitos annos ao m~ilos 
oxi~Lido "lntre .nios seriamente organi$0.dO (a:poia
ilos), que não existe 'hoje (apoiados), ao qua1 
faltão bases, faltão elementos (apoiaMs~, e que 
ainda quando por fatalidade puclesse. reÚnir ele
mentos e tent:t.sse levantar o seu collo seria iln· 
mediata,mente esmagado (muitos apoiados), po,·que 
então os verdadeiros liber~es do nosso paiz, c 
os conservadores todos, se dtnião ns mãos e o 
fnr<iio cahil' no mesmo momento (muitos e rc
peticlos apoiados), porqtte <>s dous · pal'tidos assim 
reunidos para uma causa _tão nobre formar.iíi.o o 
partido naci~nal· (apoiados), que seri~ invencí-
vel. (Apoiados. J . 

Po.rece-me, Sr. presidente, que tenho re3pon
dido aos principacs topicos do dis~urso do no· 
bm deputado pelo Ceara que tinhão relação con1 
o ministerio ; . e agora peço licença para ·declarar 
g11e prefiro não responder a algumas nllusões 
q11e o nobro deputado fez ao ministerio, j d. de 
querer entregar o poder ao. partido liberal, já. 
de abandonar seus amigos, Já de querer subver
tEr o paiz. Direi sórnente que essas palavras 
partindo do nobre deputada; que desde muito 
acvia eaber qua o go\·emo ti,nha de promover 
a pttssagem desta. lei, porque nunca o oc~ltá
mos, . c que 11pezar disto uteve ligado comnosco 
~té mui poucos diast dando-nos o Rp(lio. o. l.l&is 
dedicado, tornão·se noje suspeitas pela contra· 
dieçii:o :ll.agrante em que colloel!o . o nobre ·depn
tado· a nosso res]léito; e ,por ·mais eloquentes que 
sejão ·nãó hilo _de. por certo ,influir eontr11: o mi
nisterio no ommo dos. homens escl!J.reetdos, a 
daqri.elles que peosiio como devem sobre as·nossa 
causas. (Mui!o.s ~oiado.s.) . . 

Vo:;o:ES-: - Mllito bi!m, muit~ bem. 
·o Sr. :sr~ndõo: -Sr. presid.ente, não espc:

rando folllar. hoJe por se: acbare~ i~sciip.Los Ulllitos 
oiltros oradores antés <te mim, sou apanhado .de 
&llrJ1resa ·; não tenbo aq~ .os apontami!l!tos qll'e 
bav1a ·tomndn sobre o C>bJecto que se d1seute, e 
nestas eircumstaneins talvez fosse mais prudente 
ceder a· p&lllvra para se votRr ~ entretanto o_- 'n'ió 
r~o.. pOrque tenho' o rigoroso dever de . moti~ar 
o rnen voto, o t.aml>em porque nãO quero que-

40 
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s~ entenda qu~ declino da l'cspon Eabilhlade de 
'ni11has opiniões, e que ·mo negv n m:mlfestal-as 
):a solemne conjectura em que nos ;~cllamos. 

D:rei pois abJ:e\·iadament.o~ o que peuso sobre 
(, pr •• jecto qua occupn a aU.ençiio da .:amara. 

Meus senhores, subindo nesta oceasido á tri
buna. nncionlll, eu me ,., jo eolloc:1do na 5itun-;âo 
a ll:làis diflicil que s.:l póde conjccturnl' : apo•
tolo dedicndo e s incero Jo progresso e d~ liber
dade do meu paiT., sou arrast:1do pela torça de 
minhas convic,ões 'l "' •ta r contra o projceto que 
se :~cha em dismsslio, a .. passo que obs<rvo .que 
os represllntantes do part1do liberal n~ssa casa 
lhe pr~stão os seus ,·otos com . o m3is decidido 
l:othusiasmo . · 

Isto por certo mo contl'ista, p orque bem lon~e 
de ver, como ellos, nesse projecto uma c.•ncessão 
feita no pro~resso dn sociedu.de bra.:Lileira, só 
descubro nelle uma ··slrat~gia, :um s:>phi$ma do> 
governo coutrn as lib,:ruades publica.;, uu1 atten.
tado conlra as garantias do po\'O e ir.fl tt~ncia 
Jns províncias ' nos negoC.ios do estado. As;;im, 
pois isolando-mo n'! mou pensamento, d~seançlindo 
mlle e nn bon f~ com quo sempre propugu() 
pelo bem estnr dos meus conciJadâos, pa:s~arei 
~ explicar-me ce>m toda n lealdnde c frauquc:zn 
(JUe o n egocio eXige. 
· Não ~. ,;cnho1·es, por cam;,\ da. idéa de in~om
p alibilidades que eu voto contra o p1·oj ecto, niio ; 
,;e assim o fizesse, seda contra.dictol'io, porque 
na sessão do nnno po.ssado o.ssignei umo. emenda 
:'1 n·.form:\ j udiriaria que consignn,·a essa idéa. · 
voto, sim, contra ell~, po1·que .: feiLura ci<J uni 
goYerno qne nllo tem sinceridade, porque é uma 
arma terrh·ct qnc se dot a esse govt r no contt·a 
h liberdade do páiz, e fina1mente por•zuc ante
wjo que ·en1 sua execução pratica ello !la de 
pr"Ju;:ir os mais .deplorll.\'üÍ$ rC$U]tndos couh-a 
" nu.~ào. (A.poia!los.) 

E senlaores, nil.o devo cu pensar assim, qunn<lo 
mo 1·ecor do 'JU~ íoi nesta mesma casa que o 
nclual minlsterlo s ustentou com t~das as suas 
foit;.ns, CC'm n clO(l\lenei:~. dos seus ot·adore ; , Íl. 
~!li da l'efonn n jlldic:al·ia . que h oje e conhecida 
co:nç. u m instrumen to de t)Tannia, c que atê 
fnz , -crgonhs nos seus antores 1 Não deYo estai' 
nl~rta quando me lembro que vi os Ulluisttos 
tla corüa sentado~ naqttellas cadeiras su~tentaado 
uma senaclbantc lei nttcnt .. ·ltorin · dos dlrcitós os 
mais sagrados do cidadão brnzileiro? g pouerei 
<:-m fac.: di~lo ucredito.r qne ministros ·tacs fação 
11 mais· insignificante concessão ás liberdades pu
t,lica.s? Níio. · por certo: acredite-os pois quem 
1\uizel' : confie nellcs quo.nd<1 dizem (lue o pro
j aeto te m por ussumpto garantir o voto do P '-'\'O ; 
J•elt\ minha parto permnneço na convlc~iio de ·q\\e 
tud<> is:o não po.ssa . de uma mentira, de um 
~phismn nrranJ&do paro fins sinist~os : - L<lt.:t 
"1l!lt~is in h.crbis. (Apoiados,) 
· · ])h·ei ainda: ·O ministerio q,ile ni'resonto11 e 
!mstenlou nesta. cl\Sa ~ntrn n opimiio publica 
;-sse nh·oz projeeto sobre os et\samentos militn
l·es pódo, meus senhores, t~r idén algum~ gene· 
l'QSa ? Póde ser &creditado, quando se trata dos 
tl.ir~it.e>s do povo? · Me· :parece qu13 · nlio. ''Repito, 
"~:r~lii·O · quem quizer, menos cu. 
·• Portanto, oltiaiado para·estes antecedentes, re
'ílectindCI sobre· a · marcha:· que o · ministerio tem 
s eguido, considerando q•te elle .ha dado.> sobejas 
~rovas de sua. Jl:9liLie!t ,4J:_GY9C:ld9 ra e . infen~· á 
~~b.erdnde ~os. c•d,a.4~os,_. n!J9 .P.9SS,~ jú.llljlis. ~itar 
~- s!'a. dadtya;. ~~;:a;, çsra··,qu:e,;~asta . ~lbar· ptLra 
.o.~oJec':O pa~a . s~ . conhecer, , !lU~ .tem : ~m .iirrt 

. murto . drver so daquelle que ·os Srs. · mmistros 
Jne quetcni 3ltril'l'l~i!'- . E. deoulis, JllCUS . senho~CS~ 
·.se: a ·.le1 .da ref<~n:,rn :eleito"ràl q_uo .. so ·d.isçute Q 
,a\:>~ada ·pela .ntÇllo_, t'õ.e ella. con_t~1li . ~m •i· ·dis 
J50S\ÇÕ~s · íã<? 'Qoas.- · ~() ]iteis' · e .• :tão. ;:yJln~aj<lsall 
,t:.om!l . se. diz, . cpn~cbé.~se q~e .. !I: !tO' era· .. mis~r , ,qúo 
o mJnlsterio empenhasse todas :.s suas · forças, en-.. 

viJ:liS~ t oJos OS rneios: aiuÜ3 o ,; ma\s Tepro
valos pelo bom ~nso, para que l!S.Sa loi pas
sasse na ca:~.nra do,. deputados. 

O quo ,·hn•lS nós, senhor.::s, nestes ultunos 
diilS '! Vimos Q~ ministros derramado~ pelos 53· 
1õe> e corredor .. s desta casa ab;tlr .. antlo a um ·o 
a oatro deputa.;o, en,·idaodo todus os exp .. dielltes 
iovocrmJo 1\llti:;as relações o mesmo a am,za.d~ 
do momento, sorn·-nttl pam ttn·cm votos com os 
qu~es p•\dcs~em flltct passur o seu projecto f· 
- o s_n . . Mt:~DES DO: Aun:I:[).\: - .E' uma. injuria. 
a nuuona. · 

O Sn. Bn.\NDÃo :- Isto quo ostou di zen :lo aâ() 
não é injnrio. : injllrin Íll'l: aqu.elle que nega . a. 
''ordndc dos facws, (Apoiados. ) O nobre depu-
b olo uào Yiu que isto se deu? . 

O Sn. ME:>DES D.e ·ALlol~m.\:- N ão, senhor. 
O Sn_ B•t.\:O:Dio: - Q11~m nega íst . nega a lllZ 

merid iana D~claro que vi, e commig-.~ tnnitos 
outros, o nobre pt·csidente do co,.selb·, e os seu~ 
co !legas do miuistcrio andarem p~d in lo Yotos 
pnm que o project'' passasse ,tnl qual sc.acha
Dedaro . ma.ls que hou,·~rão atê ameaças, o _qnCl' 
se dl$se, se a lei ni'io p:1sso.r o IUin •. ; ter ,, retí
a·ar-se-ha· do pouet·, e então vilU. a politi~ con
traria .•• 

O Se- Sti!O.I;;!nA Qt;.Emoz :- Apoiado. · 
O Sn. Bc.\~DA.o :- .• • o neste caso vós fictu•âs 

deb><ixo. • . . 
Al.ém de que, llleus . senliorcs, é por· l'<!ntru::~. 

nece.ssal'ia uma maniCestaçã<> \tlais ·cathegori.:a do 
que a q11e fui r~ita nc<ta casa peJ,, · n···brc pe
sidente do conselho? O que disse S" E:t. ?. N:it> 
fez· el.lc uina Yerdadeir:a_imposiçlio il co.m•Lra .dos 
deputndos t N'iio r·epara:>;e; no mo;to imp.mente 
e auduz com que ~. E X:.. a.qui se apresQiitou e 
disse· : « A questiio é d~ ·gabincLP-, n i'ii>.,aceito 
emenda alguma; ou passe ou não pas~e . a · Jei; 
vós carrcgarêis com· toda~ . as có nse<1nencias? .. 
N:io ó is tl) muito signitienth·o ?. se·.a lei é boa, 
se cstiL no pens:1mento da naçfió, sç cnn a abràça. 
po.ra que chegar· a qui o nobre presidente d·~ c:Jn
selhe> ê ·.dizer, como um senb<lr ·no meio !lc ·. s .ua. 
ta:cnda.: « Qttero que ·a lei passe ·como está~ 
não adm"itt• ·a lteração .alguma, .Yó s ~ão' tendes o 
d!~eito -qe di>cntir , de enlinc.iar . . as vo~sa~ . .oP.~~ 
moes, sob pena Jc 1·o.s constrtutrd.es · lnlmlgos do 
governo?» · ·· .· 
· O Sr:. StQUt;l.ll.\ Qc.Emoz :-Apoiado: 
o· Sn. B\t.\~ n1n :- Qunniio, ·méu's·· senhores, cu 

,.; ·o nob t•e presidente do · consclllo· junto úqnellâ. 
cadcir11 explica\··sc pdJ modo q'ue i\eAw 'de· 
mencionar, S11beis do gue me lmnbrei? L émbrei-me. 
do NcpLuno ua. Eneida:, que ap'parec11ndo no n1!l~!J: 
das procella.s, mtimúra uma amenta nos ventos 
que perturbav1io as ondti : .·Q~ros~ ego;. ~ Foi iv.s
tamcnt.a o que so me· afiglU'0\1 r(Apoiador.)· '.0 
nobre presidente do conselho e nten•lcu q1.1a ~ 
cam:u-a. d os deputados. d!Jvia o.coit.ar. " sua impo
sição, devia· &ódicar perante oile à ' facu\dailu a~ 
pemnT, devia acquiesccr à " obra d'~ senado ~o se fosse · ·uma · m:erm ·chancellntia daqne.lla outra 
casa· dt) · · pat'lam ento .• . c desgrn~au.tente · pmrecp, 
que lograJ'á o . s~u · mtento ! · ... · · : .~· ··· . ·. : 
- Me'us senhores;· quat:d·o ·outa·a raz.lo· nã.o~ liot,Í-. 
v~:;Se :P!l:!Íl . eu·.xotar· cqnira· ·~.p· : ~ c.al'.Pr~i.c_ct;<?~' 
~uando. Ol\t~G t;O~l\:!>· wai~:)'Odero.so ·11~0 · .c;t~\~e, 
pa_ra ll?-e e 11,·1!ie negasse .. ~. ~ll_u ·_t<!l'<!, . ~~s~Ya,~. 

· ~odõ . . .lm'po"f!.e.nte .. u· sen~orlJr>l · :~111: ,que. o. ..'"?bre. 
pi'e~itleo_te·:do _conil4'!ló'"~a:9.!'-a -s~ · apr!!se.~t~~- ~ra: 
ira: me Julgar 'nvíltndO' ·: so~e 1fl:e .d~e'' o· . tu~\1· 'ü,-. 
~?~tim.~n~,, : ji' .~,.~· }, ; ::::óci'.·,;::; · ;: ·:;~, ,'; ::ti~·,:,: .~~ : 
. :. !f.,~~~P.te~.,!, ~:!ntit'- , .. .. .. ~,~"~.lll .... !l·qn_ -: 
~~~-t~q,~.i,(~lloe~r .~ ... 'ti\S dâlnÇ!l; .,p~ •.. ·:1:1,~, -~.':t.. 
!qui1 

e ":-.~~flll ~~g~ ~~·. , -~~~:~8~"~fí~~~p~ 
.:· ;.· · ··-
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emendar este acto. • Cvnl tal iutimttção nenhum 
poder sobre a. terra arrnnearia de mim um voto 
de. PJlproYaçã•.. Agora pergunl.o : o que veio esta 
let fazer nn camnra dos dej».tlados? Se não póde 
ser êm.endnda, reHectidamente·melhorado, se tod~ 
e qulllque't' discu.ssiio que :haja a seu respeito 
tem de ser iufructifern à vi5ta da imposição feita 
pelo St·. presidente do consel.ho, para que veio 
clla aqui parar! Fõ••a melhol' que S. Ex. ii
"'esse a coragem de dar um golpe de· estado cl:u·o 
o decisivo ; antes istn do que vir impOr sua 
vontade ·á camm·a dos deputados. 

Outros J>ensarnõ de diversa maneira; mas pelo 
que me d1z respe1to, meus s~:nhorcs, não posso 
:•ppluudir, e pelo contrario condemno como dc
testa\•el o modo pelo qual esta lei foi nqui npre
sent.'ld&. {Jlpoiado.s.; 

Eu disse no princip!o do meu discurs~, Sr. 
presidento, que não era a. idéa das incompati
bilidades que me faria <lenegar o meu voto no 
projccto que se discute, por certo que niio; agora 
_declararei que me :pronuncio contra ellc, n1êm 
das mzões expendidas, pelo systema bastardo 
de eleíções por circule s que o mesmo projec~o 
.adopta, e que eu reputo fa1al fi. liberdadE> poh
tka e ,·, influencia das provincias nos nltos nc· 
goeios do <:stndo. 

Ele içiio por circulas só pódc ser verdadeira. 
-CJU31l íiO e áirectD, quando Se C<~nSulla O SU!ft·agio 
llniversal; o contrario disto é uma mentira, ê 
~m _6iJphjs!lla. que involve os mais serio~ perigos 

.. para a s0c1edadc. 
I:loje a ele içôo se fnz por provinci us, o cspnç o 

é rnnior, a porulação q1.0e \'IHa () mais nume
rosa, e a acçil.odo. governo, qua11do clle, como· 
sempre, a exerce de um modo indebito e con
.trano i1 liberdade dos votantes, torun-se menos 
.intensa, menos compresso1a, porqua demanda. 
maiores esforços 11o.ra supplanLo.r a uma mul
tidão de vontades; estabelecei por~m QS circulos 
com .n. eleição indirecta, e ent.i•o "Vereis como o 
uegocio con-e ás mil mara~ilhns pnrn o poder, 
ve1·eis corno elle fará collocar em cada um des-

1!es circulas um ou muitos dos seus ajudantes, 
c ahi Cl'er~erá umn p1·essào U!rl'ivel o sem duvida 
muito peior do qu.., aquella. que até hoje têm 
exercido. 

O Sn. MaLo F1111Nco :-Niio é possivcl isto; 
Y. Ex . .sabe quanto a opposição sofireu. 

O Sa. Bru.ND:to:-.E ha do conlinua.·.o soft"rer, 
e a soft'rer muito mais com !!Sta lei, se não es
'iver nas boas graças do governo. Não pense o 
uobro deputado que se o. 111forma não vier da 
mo•·alidade do poder o.s cousas hão dti mat·cbar 
de um. modo melbor c diveL'So .Jaquello porque 
.até o presente tem corrido. 

Aqui . seja-me licito perguntnr : donde p~oce
dem o~ malel' dtis nossas eleições? Partiráõ por 
veutura da falta de dispo3içôes legislntins qu~ 
«Snntão o vo~, do cidadão? Ninguem o dim. 
A .lei féiU pelo pal:'tido liberal ent 1816 preve
nia, quanto era possivel, as fraudes, os ahusos, 
as .violeneias no procesao eleit<lt-nl; ma.s 1•0 em· 
taDto essas fraudes, esses abusos, essas violen
<:ias continuârão ; o pol'que 1 Por causa da lei ? 
Certamente. qne nílo; cont.inuirllo meus senhores, 
porque o .governo c os. seus agentes abusArão, 
.110phismál'iil e coneuleárão aqnel la lei . . 

· E pergunto. ainda : esses-- abusos ficiio · preve
nidos, fieàQ· ACautelados sendo a eleição feita por 
circulas T Creio que não. . 
· .O SR. SIQU.EillA QuEIBo1: :-Apoiado. 

O Sa. M&:ND&S DE AI.lt.EtDl :- Ficiio ncau~la· 
dos por·. todo o systema do · projecto •. 

O Sn. BIW'õDXo ~- Alguns que defendem o sys
f.eirw,· dl) circnlismo me têm dito que não 88\ão. 
cóuveDeidos de que ~lle produz~ ~ons i'llStxl~~~os; 

!J!3~ . qu~ no m~nos e mister - fazer um>1 expe
r~cncla. Sr. pre$1dent<l, tenho tncdo d" experien
cJas desta. ordem, mórmente pad,ül'l•l ~lias de 
um_ go-,;erno q_uc não offerece garantias de mo
•·alldade ; recew que o resultado v~n h a a ser de· 
plor~vel. (A1?oiados.) Ho~e o governo apresenta 
a le1 dos c1rculos det.an:o de uma npparencia 
mtuto llella ; diz, pot· exemplo, para j ustifical-a 
que o car• didato que se apresentar por um cir~ 
culo tiscali<nrã a eleição, P••ra que ella seja feita 
com pur~za c ngularidarle ; mas, Sr. presidente, 
entro o que se escreve, o que se diz e o qu~ 
se faz. ha muil.n di!ferença. O governCI ha d~ 
tmndar para esse circulo um destacamento, ·h a 
de _nomear um d~legado seu, ba de le~antar umrt 
cn~tdade que S~Ja e:'Cecutora de stlltS ordens a 
quem darã todos os meio~ mornE~S e pbysiéos 
de aceno, c llO fim de tudo o candidato ha de 
!'er aniquill'ldo e· subr~tituido por outro que o 
!Dcsmo gover'lo quizer impót·. E' >erdade quu 
J$tO talvez nao possa acontecer em nlguns lu
gares, mas em grando parte dos círculos me 
parec~ que este será o resulbdo. No systema
dn let actual t~mbem se têm <lalio muitos abu
sos, mas é certo quo com o circulismo, mantida 
n eleição indíreetn, elles sa tornarâõ .mnis Jaceii 
e _frequentas. Vio-sc ainda ha pouco tempo como 
fo1 1·cguhu·mente feita a eleição ;;ara senad01· 
ptlo Parn, 11 ponto· de (j~l~t· o triumpbo um. 
candldnto notavel da· oppostçao; e porquo? Po~
que _o digno -presidente que dirigia uguella pro
vmcla p .. rtCJU·SC com nobresa, gnrnntlodo a li
berdade e inviolabilidade da UrDa eleitoraL Este 
faeto pois mostl·a que, sem carecermos ensaiar 
o abastardado S_y!!_tcma. adaptado pelo projecto. 
podemos ter ele1çoes pural', e que representem 
a verdadeira e~pressão• do voto do povo: assim 
o govcrn o seja momlisadc . 

Continuando a tl·atar dos círculos, direi ainda 
Sr. presidente, que entre outros ntales que clelle; 
lülo_ de ne~essaru.mente provir, um e~iste que 
nuuto me tmpress•ona, e que sem du\'1da con
stitue o alvo das vistas do governo, e vem a ser 
o isolamento, a segregação política das dive.-sas 
pa1·tcs de umn ntesmc provincia, e a concentrA· 
~~io de toda a vida provinei:e.l na córte e n:~s 
seeretar]as dos ministros de esto.do .... 

O SR. DcTru. RocHA.:- Apoiado. 
O SR. BRANDÃO:- Meus senhores, isto é muito 

serio. A constituição ê o aeto addicional consa
!lriio o principio federal como uma das condiçõ.!s 
dn nos~ cxistencill. politic~~ mas dada a eleiçã() 
11or c.irculos es$e principio ficar~ ani'!~ilado, por 
1sso mesmo que da re presentaçao nactonal ter à. 
de desapparecnr a entidade que até hoje tem sido 
conhecida pelo nome de- provincia • 

O Sn. CAnBÃc : - Isso se . existisse seria um 
bem. 

O Sn. Ba&Nnlo: -Seria um bem, diz o nobre 
deputado, mas é p<lrque niio atteude que, aca
bada a iufiuencia das proviocias, fracelonado () 
seu poder politico, o absolutismo ha · de correx
em ·cttmpo ra:o, o completar a obra quo prinei· 
iJiára com a lei da l:'etorma judiciarla. (Apo·tailoo~.). 

O Sn. FIGUEIRA nE Mnr.Ô:- Essa lei jã r:nor-
r~u. não f!<lle mais nisso. . • 

O Sn. B&A:o~~Io:....., Embora morreSl!e, · todavia 
não me posso esquecer della .11ara abominai-a. 

O SB. FIGOEill.\. .DE lú:t.t.o.: - Morrilu, !oi sufl'o-
Qda: . 

O :sn. BnA.Nnlo:- O meu pensamento, Sr. pre,
sidente, é ,que · o · elemento federal vem a ftcu 
inteiramente· aniquilado pelo projecto; vislo como 
não. pôde &er repfeseiltado por pequen&l!o fraeções 
condemnadas ao isolamento político; em· si: a 
provineia fórmo. llm todo que tem uma: existeneia 
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social, 4)$SC todo t·eune, não só os direit<>s dus 
seus habitantes em pnrtlcular, eomo tambem os 
que l'esultão das relaçõ01s em que ·eua se acha 
i)B.ra com a nação tnt~ira, e CS{ICC_ia\mente 1~ara. 
com o centro. Ora, s:•o estes dire1t0.~ colleclt\'OS 
que os deputsdos ge;aes vt\tn aqui repres~nLar _; 
mas desde o momento em que se proccd~r a 
divislio traecional, s •·gundo a propria op!niio dns 
<}efensores do projecto, os eleitos por os,;as 
!1•acções virão representar nesh casa, não os Ji
.-eitos c .. llectivos do tudo pro""incial ''"11 suas 
•·clnções com a eommunhiio, mas os interesses 
dns localidades, interesses nstes que jti. s:"io J'e· 
presentados, quer pelas camaras m·unicipa!;S, quer 
pelas assembléas proYinciacs .... 

0 :in. FIGCEIR-'1. DE; l[ELLO ; - ApoiadiSSÍWO, 
UIUito l>elJl.-

0 Sn. BnA-xn1o: - Dilbi rcsult:lr4 um ptcofumlo 
r,lls.;.,amento do systema f .::dcrath·o como ú acto 
odJicional o ccnceMra, e quem unicamente ter:'L 
<le lucrar em tndo · isto ha de ser o ~orel·no, 
porque domino.ndo p•1r este ·meio a opini•h• das 
pr•wincias politicam~nte retalhadas, supplnntnn-lo 
suas nobres aspiraçõ.,s , chegar:i a seu fim, que 
Yem a ser desemb!l.raçar-se ..ta · fórintt representa
th·a, c plautar 110 imperio o absolutismo. Para 
isto é certamente e,:cdlentc o projecto que se 
discute, porque consagra a ma.'tiola de :lliachi::wcl: 
" ])iride pqra ptidel·es imperal". » 

N:io entro, Sr. presidente, na q•testffo da in
eonstitucionalid:ode da no"<'O systema de eleiçüo 
<JUC se quer adaptar. porque ella m .! p arece cla
•·nmenla resolvida pelo n1·t. 90 da constituição; 
dird npcnns que se assim continuarem. us no:-<sas 
cousns, se os eleitos ·do . povo não procurarem 
resistir ó.s sug_gcstões do mn governo qu11 \'lli 
p rocedendo simstrament~, muito curLa tcr:i. de 
ser !\ c!>.isteneia dn noss:l. socie.iade. 

A lei bn do pnssar, pot·que a palavra arnca· 
~_:ado1-a do Sr. presidente do (Onselho se fez ou vil·, 
mas no menos ·resta,me n consolação de que c !In 
niio teve !orça p~)ra infiuir no meu voto. 

Gm nobre deputado por S. Paulo, qtte ba poueCIS 
•lins sustentott o projecto, produzio uma argu· 
lll',.,taçtío .que cu mio. posso tlci~ar em .silcueio 
peln. novid11dc de sua especic. Disse clle q11e o 
;!Ovcrn•l era fraco pOI' causa das cxigeneins cl:l.s 
deputa~ües . provin.;iaes eleitas pelo systema que 
1\tll l1oje tem prevalecido, e que assim eumptis. 
habilitai-o com 11m noyo sysicma elcHor.al para 
tlar-lbe a. força -· -:ue cnrecc, nftm de poder 
.tominaL' a sltu:.-;u... . · 

Confesso, Sr. pr~sidente, que quando ouvi tão 
~str:mha proposi. ~iio sllbir da bo«'o. do um l10mem 
~E: se di :~: representat\tG das idéRS libernes, niio 
pude resistir u sorpreza que ellc causou-mo. 

Sen!Jores, que !raqueza·J"IÓde ter um ininisterio 
c<tjo chefe se apresenta nestn casa como um· 
s.:-nhor feuilal em seus dominios, · impondo sobe
ranamente · sua . vontade c.le ferro? · (Apoi4clos. 
~·-;oclamações.) Que fraqueza pódc ter elle quando 
ha·· reito tudo. quanto tem querido sem .encontrar 
resistencia em . sua marcha. desastrosa? Já se 
-tio .um ministe-rio fraco ·apresen(9.r-se diante do3 
,;-epresontantes . ·da nação, . c dizer-lit~>s :..._ guéJ-o 
e~ea. le(, -vótai-a sem lhe ar.c!'esccntarde$ uma só 
>•i,·gula ? ! 
.. o: Sn. Durn.t RocHA. :....:Ap1)iado). 

IJ ·s~ .. BilANDÃO • ...:..E' pos.sivcl maior fortaleza; 
e m·esmo .maior audaeia · do que :·estas ? E;· pais, 
como nos vem o nobre deputado p<>r S. Paufo 
cU~er que conyem. adoptarmo$ o .p1·ojecto . p!Ua 
d:ltmos maiOl' . força 80." 'n.únisterio ?. . ·' 
: \). s~ CAJUIÃO :...,...Faiiei do po4er ~ nao. do g...: 
bioete. Se. · me eotlber a : palavra hei de eir.plieu 
o meu pensan:ienl.o_. . ·- . · 
· O ·sa.- Bn.\-xn:;;:o :-V. Ell:. !ta de eviWir ·que a 

sua :l1'gumentar.io nestA parte !lã<) Í\li da5"mai$ 
felizes." • 

Nn. SeS!liio de sabbadc., Sr. presidente, apresentei 
na cas<t um •·equerimento pedindo eGrtas .infor
maçVes no s:overno a re.;peil.o de objeeLos relativos 
ao. as>umpr.o que nos occ•1pa, mas inf~lizmente 
aL~ o pr~sente .nlto as P.Udc obt;,t•, por conse~ 
gumte '-'f'J0 ·1l)~ unp..,s:;ibiliLado de eur.rar nos de
talhes do proJ~to que sa discute ; entreta.nto 
obserTarei que para co11hecer-se que elle uão ó 
bom, basta at~ender-se á so!Ircgu\diio .. <:om quo 
se proctu-a fazêl·o pass3.1' nos ultimos <lins da 
preset~ te s essão. (Apeia-dos.) . 

Na \'cL·dade, meus o;enl10rcs, um objicto tão 
irup.ortaute eomo o de que s.~ trata pôde po-r 
ventum ~el· dise.ttido em oito. ou det dias ? 
(~lpoiado:;.} · · 
· O Sn. SAY!o I.oii ... To Jusron:- E qttando ~ 

declarou no senado qU.e · e3sa lei não era nenhum 
salmtcrio. 

O S n. B n.\x-o!o:-Mt\9 esq_uctia-me que o Sr:. 
p1·c~idcntc do conselho impür. aqui sua \'o·n.:. 
tade, • que p;1.ra alguns ella tem a_ força do 
destino. . 

Meus scnhol'es, eom profuntht . m :íg.m declaro 
que a llO$Sil. situação neste negocio é por d~mais 
deploravd, e o que vou dizer tomar!& ··bem sn.
licnte esta verdade. 

O governo e o senado i'roclami'io o systemtt. 
de eleição por círculos como o unlco capaz: de 
toruar puro e sincero o YOto do ci• lnd~n : ~as 
pergrtnto, a quem querem elles npplieul-o ? A esta 
camara, cujos membros tendo um mandato tem
pararia poolem ser an·edados do parlamento e 
ate ·condemnados 1\ C'tecração publica no fim · de 
quatro annos se não ti-<·erem cumprido com ·os 
seus àc>~re> : mas para os senadores, c11jo manc 
dato· ê vitalicio, e por eonsequcnci<\ mais· impor
tante, por isso mesmo que não pôde ser revo~:ado, 
a eleição ccntinúa a ser fcitn como d'antes t! 
De ma.neil'o. que pártl e~tes não ha miste;: que 
elln seja. pura, qua o voto do ~idadão sejli. 
stnce.ro; como se diz. que serú. por meio dos cir~ 
cu los! ! (.-tpciaàos.)Isto é inquàlifieayel l (Apoiad~-~ 

O SR. MD.rsT·no IÚ JosTI(!A :-A rósposta ~stão 
na n•csma difi'erenç:; dos dOU!! man datos. · · 

O . Sn. BR.A:~mlo :....:.Pcrdôe-rue v:· .Ex:, -· c .. eon
sintn q\lc lhe diga qu!:l' nesta p~'rte o s~u t-álento, 
a quem respeito não eetá muito- corrente; · (Ri
sadas-' 

Pois' o ministerio r~conbece que as eleiç(ie!i 
a.etuaes são mal feitas porque nil:o ex-primem a. 
ventado do povo, o isto quando se trata da es;. 
eolba ·dos deputados, e ao Dle$1110 tempo susten tft. 
que ellas siio \!oas e ·puras em relaçlto à~ M• 
nado, que representa o etement() vitalício?! ! 
. Es\a logi~ é por eerb digna do~ . autores do 
pmjeeto." · . : . · 

se·nhorcs, se e misto r que se reforme ·o :modo, . 
da eleição, para haver collerellcia; ~tn: l'efonna. 

·deve ·co!llprehender as duaS casas do parlame11to; 
:o .·seoado não tem' diL·eito · de . ·ftc:arr ·i.mpnro, .. ·~ 
querer. só .a pureza para a. - eamal'~ dos depll-
taiiós. · (Apoiados.)' . ·' . · . . · 
,Nes~ ocea.sião, ·.senh<ires>· niio :posso tlei~:ar de 

. di.zel' ·que o seaadu do · Brazil não comprebendc~ · 
sua alt8 .missão (apoáedo$)~ · que P.el6 :eoat~o 
collOCGU-se· n'uma .. posição. s9bre ·cuJO. al~oce 1meJ 

. rerlectio. \Apoiado$.}. Ba de vir· .uma ·. camat-n de . 
deputados que, C01!1penetrada dos ~us ·:devere$. 
vã. bnter ás portas do. senado l a,Po.imJ,ns)" P.llf& 
tomar-lhes conta.>; ;;··então o exemplo ho)e daéi.o 
d.e' se ·, proceder' -4·· refOan&; por U11la..'lêgisl:atW-a. .. 
ordinaria. de a~ps C:oastib;lclonaes~ ·ba·:de •ii 
uma ap,plluçâo milito .:~rU. (.a~~) ; .. JICNa 
e~,qlle não e~ .. fópgé;: a.:~ei~é. , lf!l!! ' 
eonstitll<f a su · .ouuei~CU.. .e .. Q_!l;) :~co~ -
muita& mazel_las, ba. de uabu. (Apuar.uh&..; 
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Senhúes, sú o scna;lo f,Hse justo; l;Jnl >·se com· 

penct1·a~o das vnntng<ns da cl~i~iio p :11· c it•eulos, 
devia tnmhem npplicnl· a a si. (.4.p •Jiado~.) 

O :Sn. Pn.:smE~ l'E: - P~ço a~ n >bt'd deputaJ.) 
_que procure em: su:~ argumentação ~o:úarJar as 
conv~nionci:ts c attcn~õJs dc\·id:u á. outra casa 
do padameuto. 

. O. Sn; Bu:-~oXo _:-Eii cstott combatendo o pro· 
Jecto q11~ vci•l do sen \dO, c por issJ n :io posso 
deixat• de fatlnr uelle; creio, poii, qu~ cstOLt nn 
'ot•dorn. (A_lloiado.t) E demais, Sr. -presidente, <~_unn.· 
tas vczos não t em o senado lan·ça,lo sarC(LStnos 
soht·c n cantam dos deputadlls? ( AJ>oi-:.dos . ) 
Quantas Vllzes niio tenho eu lido nos jot'ttae$ ex
Pl'C!ssõ::s prof~t·idas alli quo profllndamente ma 
lllllgÕii<lcomo membro destn C!IS:l? (Apoiádos.) 

Por eonseguinto o que tenho lido é rigol'OSO.· 
mo_nto logioo, e acereocent~rci 1tte $Ó n' um momen t:> 
·tlc;·... - · 

0 S·n. FIGUElllA DF: ?.IF:~LO :-.DJ illuminaçiio J;) 
Espil'ito Santo. - _ _ - . 

O Sn. Bn..xo3:o:-.... clJ illuminaçü1) do Espi
?'ilo Sa1tto, diz o nobre· deputado, vi qne scjn, 
·voderin o sen:do c onsagr<ll' _ a anomalia que se 
ncha no proj ecto de decret.lit' a cle i!<ãO p nrn est:\ 
c:&mnr!l por um modo;. e para si pot· uutro di· 
vcr.;o! .E . isto qllanrlo a constitu ição. diz n o nrt, .13 
que ambas df::VCt't\ô ser feit-as pela mesma fl•rmn! 
1:: nind,\ mais quando ns razões quo militiio p:u·il 
fazer-se n reforma,sa são sinceras, abr.\ngem um 
c. outro rnmo do p~rla!l}ento. (A.poiaclos.) Eu me 
l'eputal'ia pois·indigno, senhores, d'l mandato quo 
l' frCebi, S.) ]lre:stnsse o meu nssentimento a esto 
acto de notnvel contmdicção, e até •le escarnco, 
que nos foi mnndado do senado. tApoiados.)· 

Ni\o sott porém dn opinião de muitos.que :pcn· 
sü.o que s·enlo as notallilidudes da aldêa qlio hi'io 
d e prepon!l~rar nas clci~:ões e no pa1·.lo.meuto, 
porque .acima d ella;, qt1e cu reputo betn _ int~n· 

· ciomidns, aslarüo outras. que o· governo 'ha· u ~ 
mandar aos círculos ~apoiados), c então · n uni· 
dado elo pensamento provincial; que, quet'· domine . 
nn) partido q11er outro, tem, mttito Vàlot·~ dc~ap· . 
.pnrccer3. . inteir>~mente. . 

· Sim, .me:us se'n)ioro!S, rcalisado o plano do go . . 
Yct·no, a sorte dos J ous partidos consen·ndot· e · 

·liberollm de neces,;:uiameuto ficar nmc·sqttinhndn : 
o ministerio ser<~ o thcrmomet.·o que t·cgultu~\ to!la . 
a vidn social e . _politica, · c dahí para - ':;randos 

.noontecimentos· poueo· rcst:u-:t. 'r.:mho dito qnnnto . 

.basto. sobt\! ·os .circulos. . 
Emqnanto itS incompntibilidndes, direi apenas 

que nbt•oçando a _idéo; como joí. fiz ,·cr, niio posso . 
. admítLh· o modo sQphistico pot·qtto olla é · tnltndn · 
. tio projecto, c tnmbc1n riiio posso crér qtie :o· go· · 
: vct·no s~jn sincero qua!ido a proclama, p<>rque ·é · 
.-()llo ó· pt·oprio que tem constan_t•nnentc - -lll'l'etl~do · 
.<la-suas comarcas dtver:;os -.magiStrados, cncnne- · 
· g~·ndo·o·~ 'Jc presidc.ncias (le :proviilcins e de outras · 
:._çqw'íni~sõ_~s l . . . · · 

,. ~<\s . comarcas,- sehllol·cs,.- .dcv.cm·· sempt'C · .ter : ~a · 
..-seus juizes enf cxm·cicio.-porqne n~ ausencin •1 eH~s 
, m.llito· -soffrem; é esta, no meu cntendel'• tl: rnzilo : 
·lllstific!ltivn .das incompatibilidades; mas se.o ·.go· 
·:\'ern!) :é; o :mesmo· qae-seqttestra ~- este$. juizos ,dos 
:.6eus· Jlig.w.es, deixanuo-os ' :na _ orphandade,-. ~posso 
, cu'• et·ct' :-qlle .'.elle .. quoit·a ·sinccr:ainente: as' incc>ut· 
·.41aiíbiUdades '?· •. _. · .,. , ... ' :. 
' ··.E;·. de'mllis,:o que ·qnet dizer· incompatibilidado · 
:·@ ll'uigi:stmdo sómente na· c..mo.a·ea--eDY -q.u,e·éxet-ce . 
jurisdieçiio? Não é isto uma \'erdadeira' búrl'a; :um . 
-aophi.Sll).a:,g.·o~i.~o ?_; ~o!s, é .Ae .,p~e~Uin~· que _o : 
.1iia-glsLrrfdo · qu·e· se nM p9_d~ . faz.e_r. ~lege~ . -p_elp . 
sua comat'C.'l não tenha .:um coUeg:~ o~_nm!,GI! em : 

'·oiltrn "!&àli<J:aqe· _ :q-:~e ·'cú.Üc-'ib- ·sii:i·~'elcit;no; .c · 
~itn' ~~eiptocifmente? {A.poiqdo-1' e-?·isadas .. J;N~ 
'é·· meãrito':dé ·esp.:rM--qúe o -g6vérno pà:ra os que 

são ~cns amigos designe um e :rcnlo que os Eleja? 
( .-!.po•ados e risadas. J 

E " ..sL-1 respeito, scilho•·c.;, tle'l"o dizer a ver
dade t'lda inteira. ..\.in<l.• bontem, a IJot·u., do 
vnpo~ Plli"a':a, um hom·~•n. muito circumspecto. 
mu.to rcspe_tl.avel e e~ cuJa p!l.IIIVt'tl. e u lllUtto 
confio, me dts~e. c a _'!!_lals. alguean IJ u .. est>~VIl. j u.nto 
a mim, que Jl\ ~nvmo ~uculos pmmelt idos 1 ( Ri~ 
s~d!.tt.J Vêde pots, meus senhores ! Ainda a ' leí 
rll<?. p~ssou e já. o g-,,,·emo protncttu drcu!oe:r 
,Rua~s.] 

Orn, -á vist~ di;to posso Cll \'Ot;u· por uma ~e
·~e~hnntP. lei? Eti que sincer:~me ntc faço oppo
StÇ!"') ao g:ll>incte, que desejo qnc ell<', co•npene· 
tmndo-se tle seus erros, o do~ males que ha 
feito no paiz, "h<tndone ·o pJder de que t<!m \ar
ga~lco~ a~llsado t! J;'or certo q11e noio. · . 
S~~-1!- !otetrtunente ,_m_pa.-cial nestn qttestiio, !>•)r- · 

que . n"o tenho a.mbtçoes n· Stüisfaze1· , -nii·• :~o a 
mag•.s~rado~ n3m cxer~.o ouU"o qualqu~r em pr.:go 
pubhco, nao _cnt·.o<;a _ mesm~ do plo·uti-ló u·· . r;o
'lcrnu, c por t.Sso nal) se pu:lc entender que con\· 
bato o projec.to por intere~e p~opt·io ;' •l•lo 1 prQ·. 
cedo a .rcspetto deU.., do mesmo modo Pl>rque. 
durante o espaço de tres :tnno_; teuhu proced 1 lo 
:\.ce r c:\ d~ outi'OS assumpbs, semp•·c fo•a ul!n, setn· 
pre . lealmente. [.-J.poiados. ) Yot" con tt·a Hh por
que ch~gu"i n per~uadit··mc qtic o se•l fim é 
ten ebroso e [Cltal á hl>crda.de d os me as comp ntl'io· 
tn.; .. . . (Apoiaclos.) 

O Su. SrQUEln,, QuEm')z :-Apoiutlo. 
· O Sn. Du1'R.~ Rocu.t :-T en1 encarado a qucstiio 

debaixo do seu ponto de vis tu r c:ü. 
Ç Sn. D!U'I:O:to:--' E' ~aturai que o-mini~todo 

sç mcommodc com a t'U<leza 1lo nünha liuguagem·, 
rnn_s hn de conhecer qn o não sOtt desleal, que 
llie f•1ço opoosicão a peito descobet·to, c tt~c as s im 
continum·ei~ a proceder. · 

O Sn. Dt:TM Rocn.\;-l'em dito . vct·,lad~s. 
O Sn. Btu:m:to,-Sr. prc$it.lente,: sinto .;xtremn

mentc· tíi\o lct• trazido os metts ap:mtnrnen t os, 
pot· isso niio posso continuar: ftti , como · disse, 
~tpanlmdo da sot·presa, snppunhn que ltajo não 

· tne coubesso n palo.\'ra, c -p01 tanto· conclnil'c_i 
cstns ligdrns obseYvaÇ(je.>, que crrl.o_inclispon <n\'eis 
pam qualificar o m~;u voto, ditcnlo.n '>s me1nbtos 
do gnbinete: « Se nhore.o, lançai n mnsca1'tl. para 
um lado, mio illudai~ 11 nnç..'lo, o vos;;o pl'ojceto 
ó um sophismn. e bem infeliz scrit nqüolle que 
\ 'OS nüo contpt•ehe nder. " - · 
. Em ucmo pois- da libet·dndc ,·oto coatrn o pro
Jccto. 

VozBS:"""Apoiado, iuuito b~!Jr, muito bom. 
O Sa•. :O.Ion<I.o ~ d.c A'hncl<lu. : - Sr. pt·cai

dcnte, havendo sit.lo no sennlo t!lo brilhute1n• n ·o 
discutid;\ ·n _importante q1lc;tno que ni rida: h ojo 
-occupa o. nttcnc!to· da casn, e ~n:r 1 tonto · aqnl 
succ~dendo, gt"açns· aos distiuctos. orudorcs que · ll!.o 
·hao·: pt•eccdido; c u serin ·cm·--a~ma:sia teme1arío se 
·concebesso -a:idcn ·de· que t inha· forças para ·dar 
a essa qucsl[o· 'u.m novo <lçsen':oh:iinellt'o e·mniot· 
lu:>tra. N~o. :;,cohores; baldo llt:l tllus trnção (nQo 

: ap·a·iado~l. apoucado. ?e :·reeur-Sos de· int_olligen-ci~ 
'J'I(lo apotador) , fL"aquls~tmo orndot·, com tudo tenho 
bn.s.ta~te . penetrMii~-' p_ara . co~hec;er ·o· I ugar . qira 

·occupo'ncstnll tal;f€.tras.; ~o.nto mats quando, !\Inda 
· qu~ fosse ro:v~reciG;o '·com;csses ~ons, .eu ter h ' c h4!
. gado ·tarde, ~:P ,\lco poderm r.!Splgat·· em um.: eamp~ 
' blitido -pur·:tautas'•·c :1fio' variiulM -·fórm_as • . ··· . 
· ··· Em venlndé, 'St·. :presidente,.: ' 'Ccheg;, : tardd"parn 
·cofber-_-iól!fl!S :a qu~. nãô ·v.~o;: :e a~ que. pOI' ce~ 
·bã'o ' 'teria' dtrettos {nao··ap<nados} 1 mns··presumo 
qM ·aind.n ·:yenbo· '.8: ··tem,It«>'' d e · ·'P04e.r · explica~: · -a. 

·triin1ua ' ·podçiio;· -quc :d~o·qile 'se ·mostre a~. 
· ff'$nca. ~ · A m~ :tiem. d\scritáioada:; em discll$S3es 
tiio ·graves ; o·_· t.ii<>-.-_-solemqes-eomo- ·esta.· · ·· · r '. · 

.:f à vê, -pói ... , a camnra· que 'o ll&pel que tellhO 
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>ele rcprcscnt:lr .; o n1ais m<Xlesto possível ; c tra
tando da questão procurarei proceder de lnO<lo 

. ~ue, rcpetind•• mal o que se tem di\0, n:io a buso 
.da bencvolencia dos meus illustres c<>llegas. 

Sr. presidente, eu defend!) o p1-ojeeto porque o 
~onsid<Jl'v uma nece$-sidade de primeira ort!em 

.)1111"3 o pniz. (a_poiados), c tlluto ol esta_ a J_ninha 
Jnliron con\'lCÇIIO, que, se o~governo n~>O t1vcsoo 
.:ollocndo a questão no p~ em que se acha, ni'io 
tivesse envidado tedos cs seus es{Qrços p:n-11 
Jcvnr a e!rtlito a ndop~ão do tlrOjecto, eu o:lo 
.be . .;il.ario. em d~clarar que e!le havia f11ltado ti 
$UO. missão. Voto pelo pmjecto, :Sr. pr~sidente, 
pol'<l''~ de hn nmito que estou compen.:trado cl:l 
"e1·dadc dns suns doutrínns, e os 11obres dcpu
·.s.a:ios qt\O me hom·ão com suas •·clações c nml-
7.a!lP. podem d.nr dbto o seu valioso e insuspeii.l 
.ttsteUJUnbiJ. (AJlOiad<:ls.1 

gorasse ju:sti~a no povo, sem o que não e posslvei 
ba''':r soctedad_ll; uma_ 1·e!vrma toleito•·al que c;ll~ 
ranbsse ao paaz moral•<lado na; ele)çõc<, sem o 
flU<I o go,·crno representat.i vo n:io seria umn 
renlidad~. 

. S{'m querer rcmont:ar-me n outras erns, farei í1 
eamara algumas declnm~~- Em D~zembro do 
.1õl7, 1·edigindo um jornal nn mmha província 
.lc{endl!ndu a politica que s"1nprc tenho S<'S'Jid9, 
.$UStcntei a circular que em 1! de Outubro> desse 
.:lnno havia sido ex.pedida p<)lo falleci,lo S1·. vis
.Ctrude de Cnravellas, cuja politico. eu bostilisa,·a. 
Um jornal a quem cu combatia, e que era sectnriJ 
•lU doutrinas ~lo partido !iberal, decla~av!l_ess~ 
ci•·eulnr contrnrul ó.s doutrmns da constJtluçao, e 
uma m<Jdida d<! odio contra o. magi~t.·atul'a. Kessa 
c:h·cul:~r se insinua\·a aos p.-esid~ntt!s de pro
vlncio que procnras,;em arredar, por meio!< per
$U!lslvos c eonciliatorios, os mo.gistmdos das lutas 
ole•toracs. Em l!:);)(J votei aqui po1· es•as lels euja 
-1ffiencín se tem po:;to em CJlle:;tiio, e qtte for•io 
aproasentnd:\s pflr um d<>S nossos mni> •listinctos 
estndistas; o S•·. scn(ldor Eul.,bio de Queiroz_ o 
dei-lhes o me~ ' ·oto porqu~ n<:llns reconheci Ull\ 
m el'l lo, o de serem o começo de uma set·ie de 
Jne-:Jidns tcudo por fim uma boa refnrmn judi· 
daria e o estabelecimento das incompatibilidades. 
Nll'o . era tudo. quanto e11 desejava; .·mas jã ern 
;lljrUOls eousn. 
· Nessa ocea5iiio cu ain.Ja tive uol applauuir o 
p1·ocedcr do pa•·tido a quo sempre t enbo acom
p anhado. Refiro-mil ao grande, a" patri•Jt ico pu•·· · 
t.iuo conser,·a lor, <ple s empro) quo reconh~ce n 
necessidade de 1·ef~.~rmas utcis r eclamadas pelo 
paiz nlo hesi~n enl põr-;;e á frente tlellns c r~a
lisal·as em mQmento opponuno, pelos n1~io:> os 
mais sua\'es e !egHimols. T<~cs siio os seus titulas 
do honr;}. [_.t_poiados.) 

No n••n.J PJISSildo, com•iJaJoJ para J•rest.!\\' o 
l\lell frnco coneurso a um ortigo additi\'ü no pro
ject-> rJC rc(onna judieiarin A()I'CSentaclo ll<!;;fA CUIX\ 
pelo hon•·ac.l<> S1·. 1ninistro . tln justi~a. tambem 
11iiu hesitei e1n fazcH-o as~eguraJ•do ó. mocliün o 
meu pequeno contingont~, bem q11o ao tlcpols n1io 
se tornasse nee<:ssario, . 

A. opiniilo, portanto, que hoje aigo n~o ú uml\ 
oplniiu\ 1\0\'1\, ni\o é umo1. opimão da hontern, eu 
n.prcndi-n o c,;~udei·n em 8 annos de agrai \ut!ls 
politicllS ·na minhn. provinci11; e po>tso a:t21overa1· 
~ cam11ra eom a certeza de um•l prQCunda con• 
vicc:io que cacl1 V•·z mais se tem enraizalio est-1 
.OP.ini•io em me11 espírito. . 
. F oi Alli, Sr. presidente, q••e eu puJe-eompre
hender com ~nanta razão e;n outras ptoviocias 
~rão cen~uraào5 certa ordP.m de empregados pll· 
bllcos que abusaviio de suaposição interf~dndo 
·megitim:unente nas elcic;õ~s.: foi .. alli que pude 
.t~preciar, nlio uma, mas muita.<; vezes, o que é 
-nm presidente de província candidato, o que vale 
6 magistT!ldo qne se envolve em eleições, e it>ga . 
.A sua indebita infl.aencia. nessas lides. F~i-enti\Q, o 

br. presidente, quando resohi 'em meu espirito o 
.em meu. CQraçào, que se _acaso os meus conci• 
:Aadiios me julga..;sem digno de occup.-.r llma ca
;Aeirll no parlamenc.o, eu havia de dar o mm. 
·llpoio o ma1s leal c o mai:t decidido a medidas que 
.ji~essem por filll uma refo~a judicia.ri_a q1,1.e assG--

Dlldns estas llXplicOções, permiLt.'l. <l enma":>. que 
nntcs do discuti•· n que.~tào prejudicial otr~r(lcldt\
pelos oobres deputados que combatem o pt·e>jec:to 
c sun u tilidnde, eu entre no exame do yarias
proposições que têm sido aventada~ na casa por 
ulguns dcss~s illustres antagoni~tas. 

::>r. prGsidente, tem·so accusado o govero.:l ·por . 
ter coll<~cada esta questão no pé em que se achn, 
por tôl-a declnrado-qnestàõ de gabinete-; tem-se 
nínt.la accusado o g<>vcrno purque, segundo ps 
nobres deputados, co.ont esse pror:edc1' o ~a.bioete 
lizcrn uma imposiç1i.o á ca;nara. 

:5r. preshleut!, eu estou per:suadiuo qua o ~o
l'erno no e3tado em quo se acha a quc,;tã''• d(l
pois da loflga e renhida diSCltSsiio do> senado, 
ni\o podet·:n pl' •ced~r de outro m odo; c nem eu 
vejo qne o:;se p!'o~dimcnto impot·tP. uma impo
si~ito, porquanto, ~ assim fosse, nunca go\·ern·& 
algnm p .. d.r.\ria apresentar-se dia::te <lu>; camarllS 
declarando qualqnel' questão- questi\o de gabi
nete- ; sempr~ seria. uma imposição is c~u1aras. 
sempre serin :pUl-a s e1n estado de coacçiio, e de
clarado;; ,;em iudepeod.,ncia e sem v ontade os quo 
def~ndcssem taes medidas. 

S1·. presidente, os nol.;re;; deputadüs do~erião 
ser mais justo~ pam com o procedimento dos 
·seuii cuilegas e do ~o1•erno, CJUC se tem h avido 
como um govern•) de init:intJva e de energia. 
qn Rllu\l não l1a mui to tempo era n est.1 c amara 
necuso.rlo de nno mnnifestnt• a sua von tn1o c 
opinlõ~s. 

Eu cntenuo, Sr. presiJentc, que quem tom 
tornado essa qnestâa vcnla~eiramcnt~ oJ.iosa, 
quem tem procurnuo coagir e E! terrnr, tOul sido 
o.; nohres deput:Lch>s antn:;!onislas do pr,•jecto, 
ueclar.-an1lo q~e a. sua r••alisução trará em re
Sitlt.ndo o nníquilnmento dns nn:>sl\S instituições 
tx•llticols, o nrrasto.r;\ o n osso po.i:e no dcploravel 
est<1do dns nnções do Rio d.a Prat.'l, IIO$S3$ vi
?!inllas! E por•1uc ::;r. presidentll? Porque o pro
j ecto contém ll'l<!didas que os . mesmos nobres de
put-udos julglo inefficnzes, e tllndo a mesma 
•mp:>rtancia que n gotta d'agaa no oceano! · 
'l'amb~m, Sr. _presidente, não possoJ coneor

dnr com n opiniao crnittidu !tentem J>t!IO nobre 
dcputadn pelo Ce;.n\, quanélo, fazentlo o pn
r~l!c\o do no"o p·aiz com a França, jul1p que 
pw t.ermns l itl» nlguns livro> rranceZP.S dcvnmos 
o~er levados a proce•ler pelo mesmo modo porque 
se pN~eclo u~quelll\ nnção, 1iio celeb!·e pela 
p·mca constone1n com que ma.n~m suns •nst;tul· 
eões. Em qtte razõ<!s póde-so estribar o nDbre 
dcput~do plll'tl nrris<!ar taes proposiçõ~s? Por 
t·ontul1\ a historin do Brazil ntto é un\· rormnl 
desmentido n esso parallclo feito pelo nobre de
patallo com tantll iucxactidi'io!' Silo · as nouas 
clrcumstancias iocntica~? O pensar, os costum es. 
ns tradicçues do nosso povo ser;lo ns me!mal!l 
qM a;; do povo r.·nncez? Pois o nobre deputado 
em boa f é se persuadirá que o Brazil se acha 
nl\ vantajos~ posição em qüe o vemos somente 
porque bn utn papel escripto com o nome do 
oons~ituiçio 1 Ignorará o nobre deputado, t!io . 
illustrado como é., que so essa. constituição nos 
tem feito tanto bem é isso_,pljns:ipalmento devido . 
a> bom senso do povo brazileiro, ao seu :wdente 
patrioti:UJIO, e porque ainda exi<!tem l>raw.d.Ds noa 
nossos eo~ões O:l germens dos m::us sao.davcis 
principias! •.. · 

UK S~t. Duc-r&oo:-Nii.o pela const itnição_? 
cnt:.io ella não presta? 

0 Sa.. JlmiDES DE AL'Krizl>.\ ; - Eu nA.o q11ero 
neste momentl> entrar . no minucioso exn~~H~ do.a 
facto~ d a _noss:J. !listaria para fazer parallcl•> tom 



camara dos DepLtados- lml)"esso em 16/0112015 10:07. Página 14 re 27 

SESS10 EJU 31 nK AGOSTO DE l8:l5 
·a lü~t •>ria <la J.<',·n•lta c · CJnll-ontal-o eo1n o 
~o n obre &lep~tslo a quem respoado, p:.rque 
~~~o me tom::~r•a.Ja.rg.> tempo que necess.ito a pro- . 
'l'Ctlar p~ra . a dtscussi.'ío d•lS pontos culmin~ntcs 
da qu:;s tao, cabendo-mil f:•llar ern hora tiio adia.n
ta4R, mas so o tizass.ü pL>del'ia tnostrar ao nob•·e · 
cle(lutadu. como labo:·a em ~rro, c quilo pouco 
fu~dttda c. a sua opinião. · 

:;;r. [!res•dente, c u tambem não examinarei se 
a cpocn. presente f~i a melltm-, a mais asa<la 
P.ara J iscutir-se c.~se projoct.u, put·que essa mate~ 
t·•a se acha c~gotada; o diocurso que a camara 
l1~ {l:mco acabo~ tlc ou·;h·, profet·ido pelo n"brc 
mm1stro do imperio, demoastrott exuberante
m~nte a verd. .. de da propo•içiio d o que ~sta n :\o 
podia dci:ta•· de ser a época a mnis cout•enicnt~ 
a m:~i s proprl a para a discussão do projecto, ;, 

.~u:l :..dop~ão co1:10 loi do estado ; por ser uma 
•:poc~ dd calma, pot· n:io estarem os espírit •S : 

. dommado~ pot·_ nr~entc.; qucs.wes, e ainda m ais . 

.JlOr ter s 1do tuo nnportante matc t'in discutida 
hu uo,·c annos ?<~r todo~ os pnrtidos, j i p~l u. 
i mprcr.sa, j,\ peb. tribuna.. . · 
· O Sn. FlGUEIC.t ne Mt:Lt.o: - D lscutiJa n rio, en- · 
·tcrra..la sim. · 

O Sn. Me~o~::• ;u,; ALm :w .\ : - .. . e por ter s ido ' 
s~n:pyc a opi?ião de t odos os ~ovcrnos que tum . 
dmg1do o Jlatz de um o ontro lndo a revisão c 
a n!orma da lei de Hl do Actosto de 1811J. 

Sr. president e, o nobrd depatado pelo Cear.\ . 
•I!te hont ;m fa ll ou, sorprend eu-me corn o seu 
<hscur~o; n ão me pareceu quo:: o 11obrc ·dcpatado, 
com o talento qne o disting~e. qui~esse faze•· um 
arrazo&!.lo co ntra as medidas do p,·oj ccl.o, pare· 
·ccu-me nntes que S. Ex. qniz tomar · contra o 
proj ec~o qu ~ se discute, oü contra a:tuéllcs que 
:' apC>uio, um desforço, c um desfo•·co t~lo m 
JUsto quanto inconveniente. Pcrs uadil··se-hia o 
·honrado .membro que, novo Clll'sio, podet·ia pnra 
·salvar suas opiniões e anlqnitar o projecto; lim 
~nr·se no abysmo das invectivas e dus couYicios 
qne jo,ou sobre o senado, o governo e a •1ue11es 
•tne clefetldem IY proj ecto? Se tal !oi a intenÇilo, 
·o nlvo mlo f..ii. alcançado.· 

.O nobre . d ep11tado não r,,i 11artanto g~neros~ 
quando se Julgou c aos que defe ndem c :lcom
·panl>ào ~ts suas idéas os 1micos ,inde pendentes, 
·,,s : unicos membros do CJrp ) l~gi~lntivo que 
·sabi:i•) zelar· a coJt stituiçiio, ,~ manter uma nobre 
nlth·ez no d esempenho dos seu ; deveres :c 11:1 

··comprchensiio das ncccssid~dcs do p:1h s ... pre
:sidente, e·ll .não. v('j o mnl alg1tnl para '' .. pniz na 
.adopç~lo do prOJecto, c ·nem , p oss<>" lubngm· um 
·fn tnrv b orrascoso com n sua - exccu.,cro, com•> 
·.ph1,•io o nóbre deputa·lo, guiado }leio pt·i,;mn com 
que ·obsm·,·n n;; no~sas CO\\S!lS. Eu cntemlo, 
!>1: •. prcshlcnte, quo se ó p niz tom de · sofl'ret· 
·males n l o S<ll-á o p r<Jj ccto a eaus11 imm~dínta ou 
·r~mo.t:\; ~u receio tacs ncontccimontos d:i mn
·ncirll porquo 1ro ·aggritlo o col·po legl~lati,·o, tanto 
"\!In u ma como· ·em outra eama :·n, por'luc o· re· 
·sultndo dessas offensas, dcsso. injustil\eavel in
"tolernnci!l scra n desmol'tlliSaçiio desses corpos, 
:a per da do eonc~ ito e ·do prestigio de quo det·cm 
X>s~r rodeados. (Apoiados.} . 

Es t e projeetQ, Sr. prcsidcnt.;-, tvi . disclltido no 
·iíenatio com : mttita calma. com toJa a tibarda!ie, 
·c :outt:l)' tanto t;em aeont!lcido ~qul:. ·m~s o nobt·e 
'deputado com ts to se nao ·sausfez, lancou oontra 
üqliella caniarn ama~gos. e :injustos doe:> tos;: mão : 
·gr11do; ·a poslçii.,, os· anno~ ·e os l"d rviços-'que têm ·, 
' liO ' .paiz pr.;stn.lo o.~ seU:S membr.>s I Te•·ia o: n obre . 
·depubdo .ra~:\o pnra," qnaliJi?lr de d:esllio~Usa:lo i 
•o ·senaao, o · senado a · q ncn1 :o ·Braztl tnuto <teve i 
:m·esJl'i9 com · ~·adop~·a:o do ·: projccto q•tc ·discuti- !' 
me~• ' :e Q.UO ··~· honra~ o: m embto tanto c»nd~mna! 
~tle r c'Cei•>S ·podem ·haver-· par<i '<I fnturo· d~ cn
'ni~'ra:·'VIbtliéia '·pot• · mais · .·ineil:oravd qu~ · s4>ja•' a 
·W'giêm, · s~tri.cciotl::lda ·estn'l ei? -;QU:~ !lOdi!ti : t~lll\ll' 'E! 

p~iz " p ossa n11t oridar as l ~iuht"es pr;~dieÇúes dO' 
homad•J mombrv quando S<J dec la rou inreu~ Cas
sand,·n'! 

· ·siln. ·.com razão vos nppel_li~aís .:e CaSsandrn. 
porqne como cita ser~•s mfel•~ no , vosso~ · v·lti

·dni<Js:,. p_ois n~o S::!l·eis ncL·edit!ldo~ e \·i•S:HL m~ior 
.-C'J!1Jem,aç1io •·St.-1. na falsi4~tJc do q u o pt·o<>nostl-
cats. .. :Apoiado~.} ·· ~ 

O Sn. St QtmlRA. QcEtnoz: -E ent]i:o o nobio 
deputa ·l o o que se rá proplt~ti;ando isso ?. . 

O :Sr..· .fAGC.!.r.InE : - Scní nm n ::>vo J crern'ai.. 
I.Apoi.aclos e ,·iradas.) .. 

0 l:ÕR: MRXD~ Oi; ALMEIDA;- Sr. p1·esh!ent.e 
.passat:et ngor<l a. l'.J:aminnr que fundam~n~ · Jíá 

1111 ObJCCç:\v d~ inc onstitucionali dade nprese11t>1da. 
pal06 .n~brcs dcp!.Jt.auos quo ~e tOm insc•iplo em 
opposlçllO no 1wo;ecto, L'\11(~ a C11rc n dos cit-cu los 

· ~otno a N speito d::t~ i ncompllt.!_bili<latlos. o feitO 
1st:l eu cons•dera1·e1 .us qnestoes dt.l ul ilidade 
tanto s~bt·~ um como a ~·~spcito d•: ou tl'" pnntó: 

Sr. pt·esJdcntc, n •·espciLo. da inccmsLitucion.•li
da~le t.lo p1·ojccto em l"t<ln<;:io ao; círculos úu não 
v•·Jo aprese•1tar .so s~uâ.o um s i mples nr" umcuto 

• bas~ado na. iHt•wpt·etnGão judaicn do ·n,·c. !Hl da 
· cons tit.uição, istJ é, uao s.a eansidr;rou St!não u 
·lettu d esse artigo. .. · 

O Sn. StQUEtn.~ QIJ!lmoz: - Bem estam·Js d i"-
.Yiuldos <.m\ judüos e christãos: ' . 
· _o Sr~ ·1\fENuF.s 1?" AL:uEto., : -:- S•·· prcsidenlc, 
a:nda m esmo ace1t~ ndo e.>sa l ntc•·pt'<'t!t• i o t•tt 
como a <Jneru•n f azer Yalcr, d irei que ex~lllina.llllo 
n_ ~onstituiç:iu n :io posso tirar ~ conclu~õe, que 
·t}r•trão o_s nob1·es cleput11dos. ·E m p>'imeiro lug11r, 
~r. prJst.lento; cu noto qu o a const•t1lio; :i:o n o 
art. :JJ so ser ve d!l pulc.Yra eleiloJ•ç; d~ l l >·ovin
cú.t para desígn11r os do parocltia, no an. i 7v 
elln chama a esses eleiton~s, eleitores dus dcp a 
ta.dos ;_e cu t:.1o . 1>2rgunt~ r~i qual o.lns •luas de •lo~ 
mmnçoes se !)ode a ppllcnL· ·a eoses cle itl)rcs··? 
Seria. .n <IMomina_ção; de clP.itor de dep•1LMos ott 
de elettor de pro\'lnc1a ·? l ':th '.e:>: s e dig~ q a c a 
eon.stt·ucç:io da phrasc no a t·tlgo em quJ.stão nu
.tor•sou a suppre•sdo d:t pa!an·n - provinda-·· 
mns a isto •·ctm·qui t·~ i qnc s~ ..., leg islaJor cousti: 
tuintc dósso l semctlla:lttl pala\"1'11 um ~11lor sa·
cramcnt:Ll, como pretonda11l os illust•·cs llll ta.g~>
uistas o.lo projceto, não dcix;twiu de cUl Pl'tl"at ·a · 
~cu1 que por isso sol!resse · a couslrucção <la 
phrasc c a. suq olegancia. · : 

.AMm disto, S•·: pr~sidenii>, on 11~0 l~io n~t 
e.~ustittti~tio 11 cxpross >iO'- eleitor (h pro,·i nci~ • 
mes · eleitor dd J>l'Ovincin ; - orn, n pL'dJIOSIÇli& 
dd, p Cil 'il qucul lo som ·pret·cn~ii? o ort. ~1, ,;ulaJo 
sómento p elo seu· hom sens•J, unpot·tlludo a. de
cln"rl\çü'l i.I•J ori~;llm, lngar e tempo <lvn.le alguma 
cousó\ vc.m ou prvccd e, n:io autorisa a sigmll-:n
cii.o quo •\liOt'Cm os nobus deputlilos: . e .em 
tne8 t.:ireumslanci!16 o eleitor de pmvil\ch ni\o 
significa mais f!U B eleitor que \'Oh ant CQllegios 
<lent•·o <le eot·t ·• eircnmseril~<;iio tor•ittll·ial. d cn:>
minnda- provinc ia. · · . · · . 

~lns, scnll:.lt6:>, t!c~·emos ·ent nnJ cr n cOIIStitui· 
Qfu>· como os · nobres de.Ii~•tados t\ concobem só
m en te p ela· stti\ letra ·1 Ih ent.cnuo quo q unnd(> 
se. tom d·J inter·pret{lr qualque r l ei, e sot>retucl~ 
a. lei das: lol~, u .cons tituição. do Coitado, deve~nos 
procur..r .. de .pt·e_(m·encia comprehender o espirito; 
11 :voatade do legislador: Voluntatem.puli~qüam 
f'lil-l>u ·specta1• i oportet.'· · · · · u 

Sr. _pri!Sident~. : acompanhando O> · d~fensoreS
d.o ; pr oJecto, ' eu · iecorro; pàra poder ·bem · coll(
prel.tclld~r ·a: intenÇão · do legislador eonst!tnínte'. 
l'lo· prhneíro aéto ·expediM pelo ·gover no npõs"o 
jm·am·ento:da· nos·s:l. ·lei ·runda.mental, ·às rnstraé
'll9es: dü:~ de ' lbrço de~ t llM', · publiead!l$, · ·com~ 
&.!.~"!êi" iló ' ~l:l ~eg~i•!te· acf )arament~ · d~ có.i)sti~ 
1:utt:ll<1. E \las· trazem· .a ass1gnatura ·do· sobétilno 
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o do, ministro, cujo nonw é o prlmch·o que se 
lê entro 'os que cluboràrão aque11a loi. Podia o 
soberano, ptYlia esse distineto n1lnistro, o rall~
cido marqucz de Qnel112, desconhecer a.. letrn e 
espirito da const]tuição que. tiub~ elaborado :I. 

NesLa.s instru~ocs o propn o leg,slndor const,. 
tuiow não emprega a expressão- cleit< ot· de pro· 
Vincia,-nó conLI'•ltio scrve-~e de outra.-eleitot• 
d e p.~rochi~,- citando o art. 90: porq\te 1·nzão 
rnudaria :lllo as expressões da cou~ituicão? E 
isto é o mesUlissimo legislador constituinte, 
aquelle qnc mais habilitado csttwn para inter

·prctal-a; tanto n>ais quant() fõra elle log.> s.uto
r isado pm·o1 e:tceutnl·n, c sõ agora é que se vem 
pór em duvida n su•~ doulrinn reconhecida e 
sustentada por todas as anteriore;; lcgistatun~s. 

So se permittin intct·prctar o neto a.ddicional 
por um~ lai ot·JinarLt, por lc~islnd<?_rcs qne po
i'lii'lo mm bem desconhecer a mtançuo e a. von· 
t.ade do le"i•l:ldOl' constituinto, porque não · po· 
deria es~e interpretar a. COllStitui<,::<o pela maneira 
por quo o fet nestas instr11e~ões? ..• 

U;\1 Sn. D EPGTADO: -No acto nddieional cst..\ 
ileclnr.tdo isso mesmo. 

O Sn. MEXI>ES oz.ALnEID.\:-Tcl·in cllc razão 
'para desconhecea· a sua primiti,•n io1tenção, quando 
apenas do jnram.:mto da constituição á expedi· 
t.ll<l dessas instrucções não tinha decorrido mnis 
'Jo que um dia, mudança qu~ a to1· existido 
pode•·ia facílm<\11te preYenir.sé antes de ser a 
consiituiç.'io jurnda., &em 5e tomar preciso sophis
mnl-n n•> primeiro decreto destinado {1. sna exc
·cução? }.la-; nadl\ -\lt'OYa que houvesse s~mclbant.o 
intenção . . 

Além di,;;so, S1·. presidente, se nó> compulsa
·mos a legislação rmterioT c poste•·ior ú cons~i
t tiição, vemos que essa expressão !oi apenas uma 
·ve:~: empregada em <le~•·eto do pod~r executivo. 

Nas camaras das primeiras legislaturas QllC se 
manif~t.:.\ t-ão em upposição á politica seguidll 
pelo sober11no que nos olf~rcceu a constituiçno, 
cs,;as instrncçÕol.i f<lrii..' ::tppro,·adas, e nnnca niu
.guem ,;e lembron de taxnl-Rs de ineonstitucioones 
.por este c ontros motivos. Nas leis que fizeriio 
explicando o alt~rando as mesmas iustrucções, 
n expressão- eleitor de parocbia - fvi co,Lser\'adn. 
Findmente, n~ lei de 10 de Agos~ Je H>!~, e 
·nas insttucciies nnteriot·es á constituição, nu;ucn 
se lê nexpi·~.ss:lo- eleitorde provincin,-nota-se 
sempre-eleito•· do paro;:hia 011 uc fregu.ezia.
E o me;Jmo succede no projccto de constituição 
da. a,;scmblé:l constituinte. Sú no decreto de 4 
de ~(at·ço do l S 12 é quo vemos llm!l. vc:r: repro
duzida a express,to- eleitct· de província.- Ma~, 
~enhores, não ser,\ mais nccrtndo, mais sensnto, 
iuterpre~ar n ld do u•n modo já tunt,,s veze11 
reprodm;ido t~nlformementc, do que pela fónn~ 
.porque presentemente querem o ins!slcm os nobres 
depul.t\llos! Ni\o será esl.a mnnniru muito mai11 
eonsentnnca com a boa ratão, o rruM~tno n mai:~ 
co>nvcnientc pat·a evitar no rllturo serio~ condictos, 
e ·não dar 1\s !>Loções mais uma arma' Com rnzii.o 
diziiio os anliA"osjuris~onsultos: Optima~;t leaum 
:Sa~rp,·es consuetudo. 
• Qtteremos portanto, depois de trinta annos, 

.elevarmo-nos em autoridade das aubrida·lcs, isto 
é, queremos sabel." mais do que aquclles gue 
confeccionàrão a rons tituição, do que aquelles que 
~s seguirão até a-.>.presentc I E stamos no mesmo 
·aso em quo se acbava_ o ··cathõlieismo nl mo
mento em que na · Euro:>a surgio o protestantis
mo, ou u pretendida .refot•ma. PoL· mais de quinze 
~eeulos fol·,io ns s agradns escriptura_s inte.rpre-
1.adas de um modo constante e uruforme pela : 
iS!'eja, q~<J pllrn isso apoiava:se n& tradicção 0 
11a . áutondade. do!> santos pa(lres, çsses. gr&t!des 
àbios. do eatholicismo: ·er<\ um:~. interpret&Çnõ 
.eonrentanea com a T3Ziio e. com os preeeito:s do 
~Yi.= insti~uido\.'. Veio detic?is Luth.~.> .. !la~ p_riil.-

eipios do s~c11lo XVI, c ttHli anchnmilut~ dccl<L· 
rvu que totl:Js tinhão errado, só clle snbía in
t~l·pretar llS disposiçlies da lei di\'ina: rejeitou 
n nutoridaJe d n igreja, dos santos padt·cs~ c at~ 
de nlgun,; aposiolos: o por fim cori~ütui<l·SC o 
dotttor d(IS olout.or~s da lei e\·angelíCJt I! No mesmo 
estado su s.rluio os nobro!S deplltndos quo· nta
cJiJ·ão o proj~cto, e que nos \'ém agora dizer : 
" v õs todos do 18~ ~ até o preocnte tendes err.ado, 
mesmo aqueiles que fiz~r.lo a oJnsLiLnição 1 » 
CJm este excesso do orgulho. com tacs inter
pretações, senh ores, é ql,lo SJ comprom~tte a 
O>llstituiçio. 
u~ SR: DllPOT.•DO :-Elles dirlto o m~rno d.: 

V. E:~: . 

O Sn. M~:;J>ES DE AL:.H:IIl.\: -Mas, senhores, 
~c acaso nós n>Io temos razào, contamos M menos 
o. nosso fn vot t;tna gnJ.nde autoriJ tlde, nmo. t1·0.· 
dição de 3() tmnos, que vós nito possuis: temor. 
aind.l umo. out•·n :tl\tot·idadc que se póJe aP.rC· 
sen.tos em pnrt.ltelo t\ primeira, e q\\e ~em duvida 
a fvrtnleceni. 

A carta constitucional ponuguezn, nioguem o 
podet'à. duvidnr, . é uma cópia dü no3sa consti
\uíciio ; como !oi dia cxecutnda, o .quo fizerão 
os le~isl:!.dorc! portu~uezes quando :tpre3entárllo 
um n lei do eleições? Anteriormente a lS~G ou 
niío conheço otltrn legislação alem da3 inst'ruc 
ções Jilara a3 eleições das cortes ue 18~'() , que sã<> 
idenliCfls ás u~ 1 de llarço d~ l S~t; temo3 por
tnnto d e examinar as lei~ quP. fJr.io d6Crctalns 
postcrionncnt.e ao anno de lS:J ~ . em que o go
v~rno c;;,nstitucion:ll tJmon conta do~ doJStill<lS 
daquelle pniz. · 

Em Pvrtugal n l egislnçiio d~ 18:31 o IB3i con
servon a. expl'ess!\o '-eleitor d ~ pl'uYincia.- Em 
1838 nas )Cii clecretadas p~t·a p<lt· em c"ecuçiio 
a constit1li<;ii'l de 183S j:l. os legislaàores ni'io so 
servirão dn Plesma expressão -eleitor de pro
víncia-, ~mpre.g:id'io .o.utra- eleitor d~ · p;lrocbin. 
-E:m 18l2, restnura!la n cnrto , repeho-se o que 
se hm-iu. escripto nos deer~tos de 183 t c ISà:>. 
Etn lSlO. s ub;is lindo a mesn1a c~rta constitu · 
cional, substl&uio-se a · cxpress:i·> - el.:itar do pro· 
\•inci~- peln de -eleitor tle· p:trochin.-Em 11:1.)1. 
decretando-se 1llnil no,·a l~i sobro clciçíks, j:1 o 
legislador porl'!-qu!!Z nilo omp~·egou ns mesmas 
expt·essõl!s-olcltor Je paroclna,-nem do pro· 
vincin, -c olu:una-os simplestnentc- elci\Ores dos 
dep11t.ndos. 

N:io V<lnlos portanto esse ga•nnde inconvcnlonto 
que enxerg1\o oa nol>N4 àepulad~s 1111 lnkrprc
tnçiio do art. 11 ) dn. constittllçito, porque so acaao 
cssP. cxpNsauo-eleitor .te prv,·lnc!a- r •• aso umo 
OXJil'oss,lo saCI'Bmmts.l, como ao prot.endo, nllo 
podia ser nbnndonada p:)r aqltellcs quo aqul o 
em i><-r~·ut•tl docrett\rlo I ela e! lei t 1tMs. 

Mas, sonllorH, disso-ae nlndll quo d11 combina
~ dos arLa. 40, -t.3 o 00 ® conatltulç.l\o· c:om o 
art.. 00 se pódo deduzir o nrgament.o do qutt a 
oxJ)res:Ji\o-elo!tor d<1 pNvlncfa -ó a:tcramental. 

Eu níh sei,' Sr. presidente, eo.n() ao . pó .to con
cluir- i~ to; escuso ler os · artigos cita<lo11 porquo 
a casa toda o~ conhece, rn11s pal•eec-mo quo 1\ 
argttmentaçito q_ate se tom pr;>Juzido n4o um 
solíde:t. · 

Em verdaic o art.. 40 da cons~ituição déLn
il:lina que a elotçlió .do · senll<lo seja provinci:ll, o 
nesta parte o . projecto e os . que u. defeildetn 
es\00 de aée'lrJo com os · seu3 Bntàgonistâii; mãs 
llestá e.."tr\·esso. disposição nadA se pólt! concluir 
em :f~vot· da .el'!_ição dos deputados, .a cul_o r~ 
peito nada. h:~ tso . e~preS30 na mesma constitua· 
ção. Sa . o leglsla.tor consl\t1lint~ quizessc que ~ 
deputado e o aenador fo~m eleitos da mesma 
fónn:\ em todo o sentido; não diria no art.. 40 
que a ·aleiçào tio senaóor fosse .provincial . dei
xando de accre.-~eerit.ar...:. é dn mesma maneira q~ 
a d~ . d'ep'!tad~!l.7 Essa. deel,aração . yeni, . -.:.~ 
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ze~·.re no :~rt. <ti, deixando um largo espaço entre 
este nrtii!O e o 40, o que levrt n aereditRr· que 
o legisladoL· constituinte não tinha inten~iio de 
q_ue a eleição do ueput9.do fotsc sem~re provin
alll, como cxp•·essamente quiz a de senadeor, 
admittindo a humogeneidadc $Õmente quanto no 
systema da eleição decretada 110 cap, tJ., isto é, 
a · eleição i ndirecta. • 

Sr. presidente, se 1Jouvesse completá homoge
neidade nessas eleições, a lei. de 18.1!' nilo sepa
raria a eleiçi'io u<.>~ aenadores da àos deputados, 
nem o art. 96 da constituição emp•·egaria a ex
pressão- dislricto eleitoral-'- tratando Ja eleição 
de deputados, e nem finalmente no capitulo re
lath·o a esta. camartl guardaria sobre est[l objecto 
eompleto silencio. 

UH Su. D~l'u'l",\DI>:- O art. ~a- tmnbem trata 
de senadores. 

O S n. Mel'D~>S DE ÁLMEIOA :-Usa da expressiio 
--' districto eleitoral- a respeito de ambas as 
eleições, runs a constituição só emprega clara
mente a express:Io-eleiçi!o provincial- a respeito 
do. senado; portanto deixou Acerca da outra ca
mm·n livre arbitrio ao legislador. o1·Jinario pat-a 
proceder como entendesse eonvemente <rn leis e 
disposições regulam~ntares. 

- St·. presidente, não são 1·aziics pouco imrort••n· 
ws, ue fraco pe>o, a~ que leviirão o legtslador 
oonstituinte a dect·etar que a elei<;.ão do. senado 
fosse provincial. Em primeiro luga~, Sr .. pr~si" 
dente, o mandato do senador é mats extenso do 
que o do d~puta.lo ; um é por quat~o annos, e 
o outro é por toda a vida. Em segundo lugar 
as ftmcções daqnelltl eamara, sobre serem de 
iruporta.ncia ma.is elevado, siio de dull.$ ordens; 
O· senado al~m de set· uma das camaras l~is-, 
}ativas, é o primeiro tribunal de justiça do lm
perio. A eleiçao portanto de um corpo de tão 
cJe,•ntla jerarchia, ·que não se renova de quatt'.) 
em quatro annos, deve abrangex- uma eircun~
scripçiio terr;torinl mais vasta, convindo. que se 
pronuncie antes todo o corpo eleitoral da pro
víncia do que uma pequena fracção desse corpo. 

UMA. voz :- Então somos menos que vs se'na
dol·es 't 

O Sa. M'Eli."DES DE ALM6:IDA: -Convém ninda 
notar q.ue os deputlldos não sito representantes 
de· província, como por tantas vezes se. tem dito, 
o positivamente o declara a Cllnstituiçiio., (Apoia
dos.] Ora, não sendo eHes representantes das 
províncias, mas da. .naçõ:o, qne importa que a 
éleiçào se fa.;a por provinclas ou por distríctos 
oleil.ora.cs ? Que olfensa J.Jóde nesta parte soffrer 
"- conatituiçãG? Que preJnizos podem soffrer as 
P,I"O''ineias se não têm representação? 

:Mas diz o nobre deputado pel" Cear>\ que hon
tem encetou o debnte: a O du·eit.o politico é um 
direito eomplex'), não pole ser comprebendido 
acm R circumscripçilo tetTitorlal onde é exercido.» 
Ot-a, havendo no paiz do.ae entidades dessa es
peeie, a parochia e a l>rovincin, r_,eonh~cidas 
p$la constituição. 11enhuma pôde ser suppdmida 
1111m reforma da mesma l~oi. 

·De aecordo ·quanto ao que G me3mo noltre de
putado disse a resl!eito do direito politico, sou 
<>brigado, Sr. prestdente, a não concordar com 
::l RUa conclusão. Estou COII'I"encido que 'a con
stituição para o exercício do· direito ·eleitoral fi
xou· duas circumscrlpções · ·territ<>rioos, o da. -pa
rocbia e o · que compl'ehende todo o territorio da 
nação, .'ViSto que QiJ dr.!pntados e senadores são 
representantes G.~ nação e não de provineia ; <rei
xon ·comtndo a arbítrio das. legislaturas ordina
riaá o :fixar' em leis dependentes de SllB revo
gaoio. os ·districtos eleitoraas, circumseripções 
t.erritoriaes não .tãD pequen!IS oomo as par<Jcllias, 
nelll tio extensas oomo todo G territorio nacional, 
destinadas ao e1:e.rcielo do vot<>, visto ni\o ser pro-

TOMO 4.. 

ticnmente possivel o desempenho dess::, di.-~ito em 
um só locaL F..ss!l c!rcumscripcão.póde t<er Ja. exten
são de uma. provmeta, como tem stao ata o presente, 
e mais pequena, como agora se pretu.u.le no pro, 
j ecto~ · 

Portanto, s~. P.l'E-sidente, os eleitores . podifio, 
se llouvcsse posstbilidade, votar em um ~ó ·coue
gio nacional e de nma vez eleger todos os de
puta~os; ma~ C?mo.já disse, _por circumstancias 
espec•ncs do pntz, se determ•nou desde as- in
strueções de 26 de -Mrm;o que fossem os repre
sentantes da nnçlio votad,>s por diskictos el2itoraes 
que abrangião toda tt!Ua provin~ia •. Hoje que so 
reconhf:'ce que. ha ma.10r convemenc1a em ·mudar
se essa ba,;e para a eleição, não .descubro razões 
que vedem essa mudunça, e que, em vez de pro
vincia, tenhamos di~trldos eleitoraes i:nenos ex
tensos, elegendo, não muitos depntndos, masum 
sómente. 

E demais, Sr. p1·esidentc, ·se a representação 
ou nume1·o de deputados de cado. provincia não 
diminue, pondo-se termo unico.menl.:) ao .modo 
pratico da eleição, até· agom feittL por listas, 
nenhum prejuízo -~offre a opinião dos que. pen
sao q•te a prov!nc10. é uma circumscripção e~ei
t<.>rnl que não póde_ ~er supprimida ou a1tcrad.1 
sem reíorm~ da constituição. . 

Convem ainda que notem os nobres deputados 
que, comq~anto as provinci11s ·ttào teubiio repre
senta.nt~s, visto <!!:!e pela constituição só póde 
têl-os· a nação, nua obstante o . corpo de depu
tados, eleitll dentro do te;rritorio de uma pro~ 
vinci'a, se denomina n. suil deputação. Estas de
putações constão de um, dons e mais men~bros, 
cuja eleição, . a ter de ser renon~da , ainda que 
fõsse de um, iolporta.ría. o mesmo que a de toda 
a deput~.ão, o que não pareee .ser muito razoa
vel. Da maneira por que se aeha dispGsto nl) 
p'rojecto ha sem duvida maior conveniencia. e har
monia com a razão, ~a renovação. de toda a 
dcputru,;ilo serão os eleitores de toda a província 
consulta.dos, mas qua11do se trata~ de um ou dous 
d'eputados, em summa, de urna parte da ·deptl
tação, não serão chamados ao desempenho desse 
de :ver senão a fracçào con-.-spondente iie eleitores_ 

Terminarei, Sr. pre;;;idente, esta pat·te do meu. 
discurso f!lzendo observar aos que insistem de
ma~iado no V!llor da _expressão- eleitor de pro
víncia-, que pelo projecto o eleitor não deixa 
do p~rtencer ao territo~io da provincia, embora 
vota no distrieto eleitoral que lbe competir, sem 
que o p?ssa fa.zer em outro, como ainda ·agora 
<>ucccde a respeito dos collegios ; e tanto é isto 
e~eto, que ~r lei ordinartQ JlOdem os . distri
etos eer alterados, e votar os e\citot·es em outro~ 
distrietos, niio so dando o mesmo facto ~ntr& 
os eleitores de· du!la· províncias, salvo passando 
os seus territo1·ios p~ra o domin!o de outr!l, Cll&O. 
mui raro. 

· Emminemos, Sr. ·presidente; se os nobres de
putados a.nta:gonistas·do projeclo forno mais feli
ll<lll ·<iuando declàrârii9 inconstitucionaoa 118 incom-
pil.tibllidades alU:. en11mero.das~ • . . · . · 

. Uxi vo.z.: ,... E pÔde nisto haver dn vida ! 
ó SR. MEi-."l:lEB' DE' A.Lli:EWA: ;.;.os honrados mem

liros ·não' qú.lierão discutir as incompatibilidad~s 
ctn rela~ão a.os empregados dependen~ea do po
dor· executivo, e sõ ··o·. tfzerão tendo em vista o 
corpo da· .n:ia~ist~tur~. certamente . porquo ·acha-· 
rã.o as pnmeu·aa . JW~tificadB$~ E quaL fot, Sr. pre
sidente, · o ·argumento · apresenta~ o i:lm · ·11.bono. d~a 
opinião que ~nten~e_q~e a mag~.stratura .de ~r~
meira· inatanCJa nao ·SeJa contemplada. no. art1go 
que decl'eta. ~ ineompatibilidades f . 'Ç'nica!l'e~ 
o· àrgum.ento JIÍ tantas ·vezes· respond1do; -lStÇJ .. é,. 
q_ue e 'direito politico eleger .e :Ser eleito,_ o ·q~~ 
não J)Õde ser ·contestado -a· todos e cada 11m ~os
cidàfãos · dentrv do ci'reulo traçado pela consti
tuição. 

41 
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Sobre este pont<1 nenl1um dos dd.:nso;·~s do 

projeeto ofi'ereceu a meno< J_u.,_ida, a _ma1s p~
queua ~ntesta<}ão, p<lrqua e 1sto endcnte ; o 
que sempre se quiz saber, o que se contesta, 
c que possão ·os Cf!lpTegados c~mtempla,ios no 
J?rojecto nttenta a mdol~ _do nosso sy~tema d~ 
~o\·.;rno: interfe,;i! em eletçoe3, apresentat'·S~ can
didatos ser elet t•JS nos lugal'cs on<le Ol>:Ol·cem 
judsdicÇão actuando directamente sobr~ ns elei
•:ões. O que se tem por ve.zes d~>cla~ad_o, sern que 
:lindo1 se responde!>se ou refntassa, o_ crua t:tes 
empregados achand<rse em u1n~ po.:uoa.o e_::ceep· 
eionat n. respeito dos outros cldad,\us, . nao p<J
dem em vista da constituicão exct·eer o direito 
politico passivo, receber votos dos eloitores. 

Os nobres deputados pDrtanto não hum mais 
tlo quo laborar n'Ltm fal~o ~upposto em que b~
s\>ão toda a sua argum~nta~ao, porque, como Já 
diss~. nào se ignora, nem s~ conLesta. <JU':_ o em
pr~gado publico pelo facto de s1lr ctdadao g.)Za 
t!c todos os direito.> individuaes e politicos qua 
naraute a constituição, mas tambcm rúio se des
~onhece que quando o· g•.zo desses direitos prc
jil.dic;l os direitos de um gran~e numero ou d:l 
'massa geral dos cidadãos, o _ex~rcicio d~ tae~ 
direitos lhe não dc,-e ser per111ttt1do. (AjlO!aàos •. 

Mas dizem os nobres deputaclos qu~, sendo o 
tlireito de cl~ger c ser eleito Lttll dírdto consti
tucional nada se pôde alternt· a este respeito 
,;em :~ i·ef,JrUHl. da constituição, coufonne <lispua 
,., : respecti\'o tu·t. 178, niio se_ poden4o f;uer dis· 
tincçilo alguma entre o cidadao que e empregado 
1•ublico. e o quiJ não ~- Lerei o art. 17.:1' 

« E' só c"nstitucioonl o quo diz respeito aos 
limites e attribni~ões respecth·as dos p_e>deres 
pollt\co.; c aos direitos politicos c màiYi
<ÜH1.es dos cidadãos : todo o que nito é consti
tt1cional pódc ser alterado sem a.s ·formalidades 
I'Cferidns pelas legislntttras ordinarins." 

E"tc :wt\:::;1) íoi cop\mlo t.:>"-tualmcnte das obras 
ele Benj,tmin Cunstant; existe n::1. nossa consti
tui~ào, na c:wla pN·tu~ueza, e tambem na ]/1"0-
,iecto de constitni~ão da assembléa CGn~titutntc 
de 182;1. 

·O que diria Ilenjamin Constant, SI) ainda l10j€ 
,-h-esse on sut·gisse do tumulo, vendo iutrepretar a 
1bcdida qu~ eU~ julgava qlle todas as coristitui~ães 
t!Qviflo te1· com o fim de evitar conllictos_ ,!>Oliti
cos 11os est:l.dos, e de fazar marchar 11 soc~edade 
tt·anqnillal'l'lent~. acompanlla.ndo a civilisnçi'io, de 
m.ouo tal qne cnt vez de pvr. t~ru1o a esses co\1-
Htcto;<, seJa semelhante rne~h,la a de que ho.1n 
se set·vern. para cr~al-os ? 
· Benjamin êonstant, obser\"ando que ns :onsti

tuiçõcs d.~ França e de outros paizes pauco me
dra\'ã'l pelo excesso do casuístico, pelo !(rande 
nu.mero de artigvs em que se dcfmião direitos 
c llevercs dos cidadãos e outras matP.rias, ll<!On
SElha cnmo mais conveniente simplitien.r essa.s 
leis de modo que se evitassen1 quaesqu~r con1lictos 
que pudesscn1 no futuro p:'>I·a em perigo o o 
paiz, e por isso jull;ja,·a indispens:wc1 a insel'· 
.,;üo de scrnclbante · d1sposiçiio tal qunl se acha 
na nossa constituição en1 tae.s documentos. Nesse. 
occasii'io citou elle o eltentplo da Inglaterrn, onde 
:ipenn.> exi~te 11 maglla cm·ta. que não é mais 
rlo que uma reeordaçãQ, ~ bi1l dos direitos o do 
habeas-coJ-j}us. e onde todas ns vezo~ que é ne
cessario f:J.ZC1' uma reforma convenient~ nn legis-· 
Jà~li(l, leva-so. n atreito sem se encontrarem os 
tropeços que podcda oll'erecar uma constituição 
casuística. · · 
:Os nobres deputados interpretáriio o ttrt. 1/S 

ã,a. constituição de .uma mane1t'a tiio rt.siriel.:l. d-e 
s~rte que nssim .tlnlcndidn ~ doutrina do nrtigv, 
"t,iria a provar de ma!s, consequentemente· a nada 
J?roTar ; porquanto. nenhum passo se poderia <lar 
t~ndente o. melhorar nossa legisl~âa som que· 
se rftende~SI! liHii!l ou menos Ines direitos, de 

ft'mnB que co:tslantemcnte s;;r:ito in'disp~nsa.v·~is 
reíorl!la!:! á c0 nstitLtiç.ão. 

Portnllto css3 não podia ser o sentido que mo
veu o legislador constituinte !l admittil-o no eorpo 
da eonstitui~il.:o : c ta.n 1,1) n:lo for,lo eSSjls as vista,; 
qu~ n.s instrucçõ~s de 25 de Março de 1824 aug
mcn t:lt-iio as condições para que alguem ,po.desse 
ser ele~ito deputado e ele_itor, creo~ os S!!pplen
te.s 11\Cdida. i.le SUI!lma. 1mporhnc1a, obngou o 
vot~nta e ele i to r á rcsidencia, ligou o. certos Ca
ctos a pena de perda do voto ..• 

Ú;u. Sa. Dm:>urADO :.-Mas isso era contra a con· 
stHuição. . 

O Srt. M~'NDES Dll Ar.Mem.!.;- Citnrd tambern 
em abono de minha asserçiio o decreto de 9 de
A<'OSto de 18~7, qu.c csténdcu o mrutdato dos 
el~itorcs por quatro annos, quando p:ltece q~a 
devcri:t findar terminada a eleição ; a resaluça1) 
de 1 '2 de Ag<Jsto de 183l declarando incomp~t:í
veis os cs.t'"OS de conselheiro ~er,~l de p~ovmcl3' 
com 03 de"' conselheiro do governo e de verea
dor dR. camnra, não obstante haver a constitui
ção mlli cxpr.êssame!lte declarado no !lrt: 79 qnaes 
os empre~os que JUlga.l'a mcompattvet» com o 
de co!tselheiro ge,·•tl de provincin, a que poderei 
nddieiotla.r o decreto di! 12 de Setembro de 18'18. 
c art. 2:l do coàigo do proeesso , declarR.nd? !IS · 
incompatibili~aies .P~r~ o cargo dP. Jurados, e.tnda.· 
q ,1e com :t. o.enonll na<,;ao de esclLSa~. 

O Se.· Anwm Jonc.E :- E ainda bavcri<l 111ai~ 
iucompatlbilidad~s. • 

O St!. 1\IEXD!i:S J):;: ALJt~IfJ.\:- Sr. pr~sideatc, 
nãn poderia esquecer a lei de 18 de Setembro .de 
18-28 qtto permittindo aos mom~ros do supremo 
trib~nal de jttstiça o se1·cm cle1tos deputaJos e
senadores, os inbibe de dosempenharel!l qualq11~1." 
outra fttncção e de nccumularmn mms orde~~.~~ 
dos, c fm.a.lmen.te G. lei. de 1\l de Agasto d~ \S.íá>• 
que no ll.rt. 83 decreta pa:a. I?S deput;\~os pro\·~n
ciaes di ~·ersas incompattbtltd,ldes. Et~ o Sl'L4l'~ 
nu pa1-te relati..-n ao ponto em questao : 

"Não podem ser eleitos membNS .da;nssenJ
b.léa provincial, o .p~·eside:tte .da.· prOYmCUl, se~ 
socrt!Ül.rio e o commandante das armas.» . . 

Eu sei Sr. presidente, qne Jl&ro. me CO!ltes
tarem a 'forç:>. desta citação, podem apresentltr 
argumentos de nnntogi~ ; mas quando se lrat~ 
de direitos. e da espec\e em questlt(), nada _s~ 
ganha em t:ecorrer a tacs. argmnento!l. (Apo!-G
dos.) NntnralmentP. Sê ·.no dtri\ que as as>em.blea!'!' 
provinciaes substituiràõ os conselho~ t:ccra.es. d(t" 
pt·ovincias, ·e que como para cs;e.~ conselhos eatn
..-.i;o decretadas certas incompatibilida'.les, deviiir> 
esb1.s applicar-se ils ditas !\ssernbléas. Mn,;t q~e:n 
n:'io YC que se fossem a me;;n\11. c ousa nao !IC\'m, 

· preeiso . u _ medida . do ayt. 83 1 . Ot·a, se nii_o Bii!J. 
se te!\\ d•lTorenças nuu notnvets, a n11ato~t!l na~ 
t9m 11.pplico1ção, c o a.Tgnment., que deduzo 41) 
ta.es dispodkões subsiste. 

Na mesma. lei ta.n\bem se det~rmina que ~ 
f<Jt·ça policial, troptl. de ''Prlmeit·a 1inhn inchtsiVIl' 

· cadetes, não pos~o votnt·. Alga11S do3 nnta!l'O· 
níst~s do p1·ojeeto pNeurá.rã~ cxplicnr, outrO!t 
justificar semelhante disposi~.:'io a.ppelland.l) pa~ 
as analogias, q.:a nestas ei<"cumsto.ncias süc. im.
pt·ocedentes. Sustenta vão· an~ que essas praça.~ 
h avião. sido exduidas do :direito. do vme. porqu&· 
não tinhão renda, o .qtte era inapplicnvel p&t'll. 
a. força policial e cadetes; .allegatiio outros l}lla 
os saldados -vi vião . sujeitos a ama sevC!'a: dis. 
ciplina, e quasi .(j_Ue em communidaile clanstrM,. 
e. portanto nas C1rcmnsta!Tcia.s·dos reli;:ioso~. Fi-. 
oalmente . outros dcclamvno .anti-c:oost;taeional, ~· 
artigG cl~ lei de 18.16. O que é ev.idente·é qLte tod~ 
l'eeonb.eeem aoonve.niellciada medida,; que tornau·S& 
um facto cansummado, .o que .aingG.em poder:i. 
iin.-alidnt·. · ; . · . · . · · · ' .: · · . · · : · :, 

De tod•lS Qll argum3n~~ que c tenho. pl\>llll%iilo 
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cl8.1'"•1m~'Iltc S.l ve, Sr. presidente, que ru; ine<lm
patibilidade;; consignndas no projeeto na.d11. têm 
de izleonstitneional, o com. as que forão mencio
nadas, pGdem ser dcet·eladns por leis rcgulamen· 
.aat-es .•. 

O Sn. BnA>:o:to:- Serú. melbo,· por um. reg11la· 
manto do go \"et·no ! · 

O Sn. ME~DI!S nE ALllEIDA.: -Aos que d~la
riio a.s lc1s que citei com ine<~nstitucionnes, re· 
petirei;. Sr. presidente, o que disse a respeito 
dos circulas. Por minl111 part'3 pref~rirei i~ e11· 

· tendendo . .o,. c:onstitui~íio coro o a ontendê1·iio os 
governos e legislaturas passadas; é isto o mais 
.acertado, e na múr parte dos çasos mais se11sato. 
A interpretação apoiada na. tradiç~o é uma regra 
fixa e segura., c 11ão sujeittL a. abusas. 

Senhores, é possível que os que defendem o 
projecto estejão em e~:ro, mais o que é indubi· 
tavel é que têm em seu apoio as legislações 
~c todos os paizes cultos, e a opinião de esta
distas de mui bna nota, e isto basta para ttan-· 
-q uiUis:u·-nos. 

Mas, Sr. presidente, não 1mvcrá r:a noSlla lei fun· 
.d.amental disposiçno alg••mt~ que J;>OSSil justificar as 
incompBiibilidades dos magistrados? Eu crei~ que 
.sim~ e .. 4 • 

At.Guss SRs. DEL'UT.\DO.; : - Ora vejamos as 
provas. 

O SR. UENDSS I>E AlMElDA: - Estou persua
dido, Sr. presidente, que o art. !) da constitui
. çõo, que trata da di visito e harmonia dos poderos 
·:p oliticos, contem em ~i um valioso argumento 
em defesa. do projecto. Essa divisão e harmonia 
desapparece.-fía logo gue os mNnbros de nm·llo· 
4er accumulál'iio as funcções de outro, com eYi
.dentc perda para a boa dh·ccção e governo do 
pai~ . · 

Nilo se digo, senhores, que lúj:!O que as fllnc
<:ões dos diversos poderes se achiio estabeleci
das e bem discriminadas, niio é possível ll con
tusão. embora. os membros de um poder exerçã() 
fnneções em . outro; po•·qua.nto, a proceder tal 
ra2iio, a divisão dos poderes seria uma pcrfeil'l 
burla. Desta. sorte, qualquer cbere de um. estadD 
tornaria illusoria. essa. 1mportnntiss1ma garanti~ 
.dn nossa fôrma de go,·erno; de. um· conselho d& 
ministros podia. fa;~;er uma camara legislativa, um 
tribunal de justiça, etc., bastando simplesmente 
que o trabalho fosse em dias e horos d1fterentes. 

Uma garanti!\ assim nulliflcada ndo poderia sub· 
aistir destn fôrma porque se oomprehende a. di
'Visl\o o harmonia dos poderes. Além tlas o~
~pçõos e:tpre:s!l$mente declaradllS no. constituição, 
gue o interesse publico justitldl, nenhum mGtivo 
llem fundado autorlsarlo. essa. misturn'de íuneçõcs 
de doua e. maia pod~res, que,_ aegundG n opinião 
de um celebre escriptor, e sobremodo prejudi· 
eial ao _progresso e desenvolvimento de um pai~, 
nilo P.odendo produ~ir eenilo o rnt\o deaeropo
nho ae quaesqucr das funcçõos, o mes1nó do 
\odas. · 

Portanto, senhores, q11ando a consLituiçiio es
.. tabelece a divisiio dos poderes, quer a separa~iio 
.dos individtLOs tanto quanto seja. possivel. E sa 
es membros do pod_e~ exe.eutive> têm en~o.11:esla. 
o na cruna~.a Vltalic;Ja, e porque; como Jà dtsse, 
assim o dispôz a constituição, o porque no poder 
executivo se comprehendem dons importantes ra
mos de serviço publico, o politico e o admínistra
tivo. E' mais oomo politicos do que como admi
nistradores que os honrados ministros têm livre 
~ntmda aqui e n(> senado, sem que·os incompnti~i
lidades os impeção. 

Ma,, .Sr. presidente,.eu noto ainda na perpe
tuidade da magisirntura um obstaculo ao desempe
nho de funeções legislativas. A interrupção cons
tante que sofrrem as f'lllleçÕeil do magistrado 
póde produzil' cx.eellentes legisladores , 1nns o 

ma~istrndo desappnrecer:l , sor-.l ecli psndo pelo 
pat·lamento, o•~ niio <>e obterá. muitns ve::~:es nem 
uma, nem outra. eousa. E ou não sei qual sem 
maior mal pnra qualquer sociedade, se a falta 
de g~.·anu~ numero do l~gisladorcs, ou a de juizes 
~ne. a<iministrem opporttma ~ con,·enieutemente 
J ustlça ai) poYO. . 

(H a tem apa1·te que· nã a oudmas.) 

E porque, senh•lres, de!erminn u co11stituição que· 
o ~ngistrndo seja perpetuo? Serã. parll qu~ nunca 
restda em sua comarca occnpanào-se ma1s com a 
marcha dn nossa. pulitica do qne eom os processos 
que tem de j ulgnr ? 

Como é. St·. presidente, q llc esSl'l perpetuidade 
se tornnt·it uma realidade se os magistrados, ao 
menos os de primeit·o. insta.ncia que mais ralta. 
fazem, G. interromperem abandonando a~ fuoeções 
ludicio.rins que constantemente devem e~~r~or, para 
1rem occupn.r outros empregos, que niio sao ob]ecte 
de sua profi;;sã.o e estudos, o onde de facto se 
fazem perpctuos? CaiJerú nos limites do bom 
senso que assim se possa illudir ·a constitui~llo 1 
Eu não o creio. Comprehcndo que em·outras épo
cas, na dcficienei:J. d~ homens illustrados, se pu
desse desviar pam outros empregos os membros da 
magistratura, porém na actualidade e.;sa. rnzão não 
tem fnrça alguma. 

E, senh01·es, se não interpretais a constitui
~ãc> e suas do?-trinas .eomo o_s del:ensores do-pro
Jecto, responde1-me :-e pGss<>tvel que o legislador 
constituinte estabelecesse a igualdade entre todos 
os cidadãos brnzlleiros, só admittindo como con
dição para os cargos e f11ncções publicas os 
talentos e vil;tudes, e ao mesmo tempo consen
tisso que p•.rante o corpo ~leitora! comparecessem 
os cidadiios com· desigualdade de for~as, não ~e
cç,nheceidns pelas leis, com uma. influencia que 
a moralidade do.s tlleições repelle? E' .esta a 
situnção em que se collocão os empregados, tanto 
do poder executivo como do jucliciario, que podem 
directamento actuar sobre ns eleiçõe;; e so1icitão 
vntos do corpo eleitor&! em concurmncia com otttros 
cidadãos. 

E d<>mais, Sr. presidente, ha na constituição 
um artigo que, comprehendido como deve ser, 
parece-me decretar a mcompatibilidade dos magis
trad·os, e muito além do que exige o. projecto; 
refiro·me ao art. 173: 

cc A assembléa geral no principio de suas sessões 
examinará. se a cnn.stituiçii.o poli ti co. do estado tem 
sido exactamente observada, para prover como foi' 
justG. » • 

Já vê portanto a camnra que a assemblét~. geral, 
o corpo ~egislnti vo em summa, ê quem pela consti
tuição deve principt~lmente zelar a execução dessa 
lei ; e flli-l!Je sem duvidt~ confiada essa missão 
por ser ella a mais interessada em fielmente desem
penhai-a. 

Digiio·me agora as uo'tres deputados, como ü 
que a assembléa geral poderá executor esta missão 
pura ~om membros do poder judiciario e membros 
do poder exeeo.tivo que tiveram íalt.ado ao Clllll
primento dos deveres impostos peta constitu~
çiio ? Para com os membros do poder executivo 
que se achão á frente do governo ha um meio 
de coagil·os ao desempenho dos seus deveres, 
quando falto.rem a elles por si, ou por favorece
rem seus subalternos ; este meio, a camara -O 
sabe, consiste na recusa. do voto dn parlamento. 
Mas· quando se trata de um poder como o judi
ciario, poder independente, poder inamovivel, po
der soberano em · suas decisões, !~te como so 
jul~ pela sua organisação, haver4 nlg!fm meio 
de tlsealis~çi'i:o para com os· membros a e um tal 
poder? Virá para a camara um graode n'IUJlern de 
mngistrados, e qulUldG se· qruzer tomar contas 
no poder j udiciario esses magistrados o impe• 
dirão.; e o que· 1Se poder!\ faze~: contra magis-
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trados que s:lo perpetuos e que se julg11o a ::;i 
:proprios? . . _ 

I:nvolvidos em lutas pohtlcas. os ma:pstrados 
.não terão receios, ou meuoseabaráõ <h-. een;;u.
:a·as do poder legislr.tivo: não haverá talvez um 
l!leio cfiicaz de chamal-os i razão, no t:lUnpri 
mento dos ~eus deveres, e se quizerom pr.:Ya
ricar podem imp-uuemente fa.zêl-o, porque têm 
torça no parlamento e a ma!s eomplett\ no po-

. der ju.diciario, sem um clllcaz correctivo. 
Esta fiscalisa.çio, pois, sendo difficil . ou mu

soria~ em•Jnanto s.;~ oonset·vllr a. presente situ.n.,;ilo, 
o 'bom senso, o inteNss~ Jlublico não aconsel~a
l"ilto que o meio o mais elficaz d~ t.e ro1os O!Jli
mos Ina<>istrndos, seria nfastal-os, desintcl·~ssal-os 
dns luta$ politicas... . . 

(lia um a1uzrt<.) 
Esta minba interpret:1ção r esulta da letl-:t. e do 

cspil'ito da conslitni~ão. 
. A nsscmbléa geral é o gllm·Ja da cons titni~ão, 
r: .quem t em }I':>T obt) (;:\ção examina~ se essa le i 
t em sido bem execut-ada uo paiz ... 

O Sn. SrQuEIR.A Q uElROz ' - L .>go, os j uizes de 
direito não dei'Clll ser depatailos ! . 

O Sn. Me.,oEs o~:: ALl!EII>A:-ESt:\ fisca1ísa~iio 
n assemblé:.>. geral póde bem da.-;empenhar a res
p eito dos membro s do poder execu tivo, porqu e 

· «ltlt\ndo elles · uiio tcnhão cnmprido o seu dever, 
·não tenhão l"espeitado a cous tituiç:io, es ta ca
mnt·a e o senad<J, por um voto seu negatiYo de 
censura ao governo p odem fazer com que taes 
m embros deixem a administração, e Tellhão ou
tros desempenhar com· mais tino e moralidnde 

· os de\'er es que lhe são impostos ; · ·mas quando 
'O pod<!r jlldiciario tiver tl'ansgredido n · cc>nsti-
tlli<lão, n1io descubro nm m eio asado e cfficaz 
pm~ ch amnl-o ã r azão ; p<;rque, qu.u.ndo si!:ja 

· t\Ccusado por essa f a lta os magistrados em m aio-
ria · ou ·em grande numero nas camaras podem 

·embaraçar qualque r censura o o emJ;n·ego de al
gtlrn ~orrecth•o ; e como ellos se Julgiio a si 
proprios, t!lmbem por <:ste l !tdo podem tot:aar 
1n11til qualquer decisão que' por •ent ura a . as
scín bléa gP.1-al l'esolya· tomnr a respeito do -p ro-

. cedimento irregular de algum membro d~ poder 
judiciario. · . 

_-\.inda ba outra considerar.iio, é que quando 'l 
pode•· executiYo nilo desempeuha convenientemente 

3.S inoompatíbiii~ades dectetadas n'l · pl'ojecto 11.iio 
po:icm ser , com íundnmento alcunhnd:I.S Jo in.~ 
con;ttitueionnes. . . 

O n()bre d~put.ndo pelo Bahia que ptim~il'() de
rendeu o proJccto na 2a discussão, .:lpreseot'.IU 
na c••S•l nm ar~amento;sustentnudo a consti tucio~ 
nalidade das mcolllpatibi!idades, que eu ainda 
nãa vi r cspondid·>. Tem·s~ dito qtte os emprega• 
dos pulllicos, com es po>,cialidade .. os m~gi~trados. 
g.>ziio dos mesmos direitos 'que .os Ottlro.• .eida
dáos, que pela constituição es tilo em tuJo igua
lados : mas---pal·ece que o conit'at·io se obser'll& 
lendo-se o § Z~ do art. 17d da consti,uição, que 
diz o $eguhttc ! • 

.. « Ncnliuru genero de t1·abn.llto, de .:ultura,_in
dustl·ia, ou cümmereio, póJe ser prohibido. uma 
vez que não se opponha ti'.>S costun1es publieos. 
:l sesurnnça e s11ude dos cid(ldàos.,. · 

l · PergllDt<l eu, ó livre o.os empregados publicos, 
.aos m:lgistl'ados qualquer gcncro de commercio 
oa indttstl'ia, aind.t~. mesmo q11e nao se opponlla. 

I aos costu!nes pub!leos e á segnJ1lDÇ!I dos cidadiie~s ? 
O juiz nã:o pódo commercia.l', c entretanto é 

I este um dire; to confer ido pela eonstituiçã:o a -todos 
os cidadãos. r~ogo,jpela mesmll constituição existe 
lirmadn uma ineornpiltibilidade, cujo ca'llito vêm 
os magis trados u sentir, em conscqneocio. de leis 
o(·dinatias e 1·egulameu tares. 

Além dis to, s enh<>re,, porque é que se_ esta
belece-u em leis ordin~rias incompatibilidades 
-pa~a o J ury, determi nando-se qtie os senaE-orcs, 
i.leputados, ainds nos intervallos dn.s sessoes, e 
out1·os . func~it>nllrios -pnblícos, niio possã_o ser ju
rados? Não são os jurados. como os mllgistra
dns, membros do poder ju.diciario, s~undo a 

·constituio;:iio? Onrle está· a rnzao da dlfiet·ençn 
para ju.stiftcar o procedimen~o do l_egisla1ot·-'! 
'f~do po; ~ concort·c a prav:1.r q ue o projecla nlio 
é inco11stitucional, e que h a 1ei~ no paiz ·estn -

· bd.e e<!n do incompa tibilidados que nito est~ de-
cr~tadas no. constituição. · · · 

'faonbetn chamarei de novo a nttcnção da. casa 
potr;l mais urna :outra disposição de lei ordíuarln. 
em. que s e estabelece a incompa tibilidade dos 
membt·os do suP.remo t ribunal d e jus tics - Se
gundo 11. -lei d~ 18 de Seteinbro de li:S~ ·<>s m em
bros deste tribuno.t jioiem em verdade t;er· el eitos 
para o eot·po legislativo; mas estiio· l nhi'?idoa de 
oaeupar quaesquer· outros . em-pregos:, amdn .. IM 
meue~s "llP.I'f.l:do;; do podel' ~:oc.eeut!Yo ; e · s ernelhanto 

.iileompatihilidade se decretoq eolitm os IJtembros 
· d~ cot·p o o ma.i5 prestigioso do poder- "judiciario. 
que nem ·por iss:> ticál'liO ·menos considerados; 

c SUIIS f lln e<ftlP.S, Se GSta fait.'l parte dos lMmbros 
qu o esCic :1n· escala mais cle1·a.da dessa pod;w, 
:ihi está o senado parn pu11il-os; c se vem dos · 
<J ilC e5tão na segunda o1·dem, deve o paiz con
tll1'. em seu apoio com o poder judieia rio pllr!l 
o,. processar o condemnar ; mas o poder )u.dt
.ciruio nlio tem fiscal. eorrecti\'ü algum para os 
seus netos, pela razllo que já dei. · 

.s~ a cap~ídade p!:l.ra. os enr~s· pul>lieo3·é ~m 
. dtrettv poilt!co, por q_ue l'n:tito &(;: lln"Vt~:t de excluu·. 
p~r 1ltnll. \ e1 ordin1ma~ 03 melllbros do supt·emo 
tribunal d e justiça de fazerem parte do minis 
teria, .;1~ serem presidentes de p rovirjcln, de exer
cerem outros cargos · importantes do ~4tado. O Su. PAIU ... 'IAGCA' :-Então o nobro dêputado 

quer as incompatibilidades absolutas. · 
' 'o Sn. ME~I>:t:S DE ~[Í>.~ : - ·Alam disto· ha 
• ma.is · outra consideração ' · o poder j ud!ciario é o 
: que intervem nas lutas entr.e o pode~ e:tecuti \'O 
e o povo~ . como poder ~ntermedial'io. e .desint<l

. ressado. Quandp o Jl'?del' executivo procede mal, 
· quando fal~ no. desempenho fiel. e l'igol'oso das 
· sua$ obrigações, o poder judicíario toma-llle 
: contas, is to é, ftscalisa. co~ .o poder .legislati YO 
,. o .procedimento dos: agentes-do poder , execu~ivo; 
1nll:l desde o momento em ·qae o poder jadicia

: rio ·. fnten'ier em eleições de mãos .da <1as eom o 
. poder executivo, ·.c'omo. ínfelizm.ente tem ·nconte
.d do até hoje, não é ~o~;;&\ve\ que haj~ liscali

·;·saç.ão da parte· ,Jo .P«?íier judiciario sobre o :po
: der . execu~iYO; . não • e;..po~sivel que o povo en
·,eon1,re 1lesse P.Odêc gara.n.tie.S .eonu-a o arbítrario, 
.. um juiz' r ee.to;_ ~tó de paixões e de interesses 
. pessoa~. . . . 

. Creio, port.1 nto, que em vista da eonsti\uiçiio • 

.consentindo ·se s implesmente q tte pudessem : ser 
·membros do corpo legislativo! Os magístr!ldOS 
de 1• ínstancia ofl'ereceráõ 'per- ventura maia 
~arantias de luzes, experiencia ~ pt·obidade 911e 
os decanos da magistratn1·a? · Sr. -presidente, · os 
illustre.> . deputados estio . reduzidos n ·uiio apre
s eotar outras r azões em ·d efesa de suas opint\ies 

. :~lém desta já; tão eonbecidn e "l'ofutada; os qlte 
·.tizerão a constituição, os .. membroe das legisla

I turis passadas que votá.riio . ts.es leis, todos ·igno-
-ravã.o ou não comprehendlifo as disposições ~ons
titucion.aes, sómenie nós os- a.ntagollÍj;tas· do 

· pi.'Oj eeto. em discussão somo3 -os-unieos -dotados · 
. de lu.z divina, ·e h a.\)it\t.adQs }Iara ·bem ·discriminar 
no nosso c.1dlgo .fundamental o .que ·é co.o.stitu
cional .do puNmente regulamentar L . • ·· :. 
. ·M "i-a .. me .:permittit·á. a . camars qu.e ·:entre· D e) 

exame 'da utilidade das· medidas do projecto-·. ·' · 
·sr_ . presidente,_ a illutre· comtahssã.o· de C91'1-

stiluiçao .. quc deu seu paroeeer ~ntu o .• p1·1Jjecto • 
condentDOu os circw<>s. ailo só por· )Jiconstitllcio-
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náes, como tambetn par não pr~stare'n .utilidadü 
alguma ao paiz. It•ei · discutinJo ca.da uma das 
·razões apresentaias P<ll:J. nóbre commi~sóio, e 
mostrarei, se o tempo me p~rmittil·, que ella se 
.acha em erro a inuitos t·espeitos. · . 
. 0;; úrcu.los, on melhor, os district·lS eleitoraes·, 
forâo considerados de summa 11tilidade, não só 
para manterem a liberJ.ade do voto. como pa.,-a 
darem a maior sinccridaio _á. cleiçü.>. Vejamos 
como a nobre eommi.Ssi'io c outros illustres lle-
putados têm co.nbatido este poDoo. . ·· 
· Dizem elles: (< A liberdade d() voto n:io . se 
_consegnh·á corn semelhante· medidfl, porque quem 
faz as eleições no nosso paiz s>io ns potencias 
oleitor~es do interior, as q uaes • obed~cendo, _ pqr 
complacencia c outras C)nsiderações, ás infhten
eias provineiaes, da.vão lu&ar a haver nas elei
ções do paiz alguma liberaade; mas nas eleições 
que ss fizerem segundo o systema do project.o 

:nao haverá. mais es3a liberdade, porque· ontiio 
e;·sas influencias locaes s , juln~rllõ senllora" das 
eleições, t<:>rnarcse-hão menos -docEis ãs reclatna
.;;ües das influencias provinciaes de qne não de

.pendem n1n.is, e imporáõ deputados que 11ão 
serão os mais habilit11dos o os mais convenientes 
pal'a virem r~prosenlal'. o pniz. » Sr. presidente, 
cu penso diversamente do que pens·1 a illustre 
commissão sobre oste objecto. 

Entendo que as eleiçõe$, pelo sy;tcm:~ dos 
'circulas, hão de .. SCl" feitas com rnaÍ3 moralidade, 
. e com a maio1· liberdade, porque, cumpre notar, 
não é só a medida dos círculos qtw vai dar 

·mais moralidade e li herdade. As eleições; esses 
·Lens resultaráõ do complexo da' todo o systema 
do projecto", isto é, resul&aráõ dos circulos comq se 
::u:hão organisãdcis em om só gnmde collegio, e· do 
con·ectivo impo~to aos agentos do g.;,vcrno ·e á 
magistratura de l• instancia .. pelas incompatibi
lidades; resultárãoprincips.lmente do rompimento, 
dessa nllianca entre a magistratura e o go\·erno, 
interessado na elei~ão, e · que tantos _damnos 
causou _ao paíz. -· 

Os círculos Sêm as incompat~bilidades serião 
·em verdade nUla burla; mas com 113 incompati
bilidades, " dt maneira por qt:o estão docret.ados 
no projecto, n1to daril:o.lúgar a esses abusos do sys-
tema nctunl de nos~as · elei~ões: · 

_ Se os potentados dás localidades do braviio-se 
· nté a~ora; por compla.:encia c por outras consi
·del·açocs que t.1 nobre commissl\•J não mencionou, 
· ó. ole iÇíio dos deputados, este facto continuat·ú n 
reproduzl~-se, porq_uo.nto ô possível que llnjão 

·no B,azil inllueneias ·]oeacs ubracgeno:lo ·toda n 
extensilo dtl u·m dislricto oleitot:a1, poróm sel'{L 
mui raro, de ordinnrio nito ultrapnssn.ráõ de mnn 
_ou outrn fregttezhi; ·o como serão muitas ns rrc

. guezins qne conJ;titul~áõ um clrculo, o nllmero 
das inflo.encins locaes quo se reunirem p!\ra " 
~!eiçiio nlio ô prol'avcl que &ejn diminuto. 

Orn, em. t>~.cs circllmstaoeins, bem se vê que 
bo. do haver t')da a fiscalisnçlio nn~ c\elçücs da 
pat·te dos interessados, todo~. procuraruu ontlln· 
der-se pura que o · processo eleitoral suia per
f~ito, t·egular; e ontao fi~ari cs~bolecida essa. 

· complaeenciiL nas ·relações dos eleitores a qué a 
· nobre. eommissiio dâ. :b!.nta ·impot"tancin.. 
· 'Além .disto, Sr. pres1dente, nomo se est.abelo
. <:em no pt·ojecto;~- i_n"co'J!'lpatibilidades do ~mpt·e-

gados . que. pod!BO t_lll)g•tunnmente mtlu•r .nos 
ci(culos, 98 males dás' ·eleiçõe-s por provindas vêm 

·a dcsappurecer, porqit~ os. que. ·quizereni: cmbil-
raçal·:JS, · perturbandocas ·por qualqu~r fõrma, ·ou 

· ganhal·a.s por meios vio1entos ou · pela ft-allde, 
· eneontraráõ nos juizes,. que já, não têni_um in
·.· te1·esse · hnmediató e . _ditecto nii eleição, nem 
.sllian~;as · com· o.po!}er, obstaculos difficeis de 

' supera~~- e em tal· cal!o··o p1-ocesso ~leitoml se ·fará 
· com mais liberdade, ·o. voto .do· citladi<o ·serâ.' :mais 
''sincero e · -Nspeitado·. · ,. · _ -
· Sr. presidente, cotn as eleições P,Ol" ~ii:cplos 

lum~d. s~m dUI·ic:h mais sincericl.tde de . ;o to. 
factf) que não s~ podi:l. d.tr nas eleições prj"vüi
ciaes, porque os eleitores em geral não conhe
cião o.> eleitos, que constavào ás vezes de uma 
e:l:ten= lista, niio havia por conseguinte . muito 
intaress~ por tae;.; oleições Aceresse que ns olei
ções feitas n<>a · actuaes collegios não· podião i:rís

_pirar gt·.J.nJe cnthusiasmo, porque não aprc;;e·n
taviio logo um resultn:lo certo e immediato; niio 
se. sabia s~) es>es votos serião aproveitados pdos 
candidatos pref~ridos; hoje pelo contrario e~se 
intcres~e qu~ uiio havia a\•ultarã, estabelecido 
o CDnt.a.et> entre o cleit(}r o o eleito, e haye11do 
a C•)rteza de qu·l os esforços erapt·egado.> darão 
logv um resulta:lo· deciaivo. . . 

Sr. prcside11te, o project:>, em vez de concorrer 
para. manterem-se e.>sas p<~tentados das lêcali
. aades, promoverit pelo contr:trio <L sua _destrui
. ção, se esses poten.tndos n'lo fvrem fnfiileneiils 
legitimas. Uom as eleições provinciaes por listas 
todos os candi•latos c infittencin~ d.-.. capital. dl'. 
província .trabnlo do npaJdnhnr .<>s~cs poteu· 
tados para têl·os em sett . favor, elles de ·sua. 
parte fonnnvào <Jntre si fortes allhnças, ora .o 
tntere:;sc commum que ligava todas e..;sas influen

_cins; mas com a . eleição por cil'culos os candi
datos que fôremeleitos pot' certos circulos · nãQ se 
importarão curo os pocentatlos dos de.mais .- cir
c:ulos, ·os ·nbandonaráõ ti sua sa·te, ficaráü_ isll
lados, quebrnr-se-hilo .as nllitlaçllS, as lig,H,". e 
:J.Ssi.n o pod~r judlcinrio c•tarà line para ~xei-
~er sobre elles a sua jurísdiqU:o com toJa. a 
vsntag<}m, c o govertu poderã. com ma\s segu
rança e desembaraço defender a socielúde. . . 

Ató agor_a os potentados .cleitoraes erito, como 
jã. dtsse, protegidos, favf)neadoo por todos_ os 
deputados da provincia, porque estes precisav1io 
.d~ ,;eus ser_viços, de sua inftuencia, o por isso 
uns lhes nrranjasão _commenuas, outNs· com-
mandos superio1·es.... · · · 

O Sn. Dc-~-~ -RocuA :-E V. Ex:. vai acabar 
com isso nns . disposições do proj ecto ?-_ .. 
, O Sa. ME..,;Ês ox;: AL~Etia :-Creio qu~--sim. 
pórque o potentffdo eleitoml que ·nüo fur infilleri
cia 1egitima e heneflca fi.cat·á isolado, e a fol'Ça. 
que tinha com tantos proteeto1·es.... · 

O Si::."Dcrt'!ú Roc~r~o.:-Mo.s t~m o ·seu:'proeu-
rndor. · 

. O Sn. ~fEXDES DE AL:UEID.~ :- O procurador hão 
pôde set· senão o deputnd•) .do circ11lO. mas ~sso 
tauibeu1 fica isolado. U;tO _tem O opoio dOS OU
'ti'OS, no menos 6 npoio V•\lioso que re.>ulta' da 
·<iga de iriter~SlO.> communs ... _ . . .. 

o Sa. SIQCEitt.\ Q1mmoz :- P•lt-quc? Os· inte
resses n~o se ligllt"ti.Õ? 

O S,n. Mt:~D~s DE ALu:::tD.\ ,..:.. Por•ll\6? "Pel~ 
raziio tlc que o deputado que tor. ~ld~o por um 
cit·culo ui\o irt\ favorecer a: inílnencia local_ d~ 
nut1·o, via to ·que· tem: riece;;siJa·Je dos seus .es
fot-ços o infiueneia' pnra amparnr seus.· amigos: 

·o tanto menos os dtlSpenden\ quando souber' que 
essa lnfluencin é ma\efica; e OllSI\ - é sem dnv1da 

·uma das grandes vantage•ls· dos _circltlos ... : · 
. .o. ~a. SLQCI;':lll,\. QuEr.nqz ~-Hão de se~ .m~itao 

"gundes. · 
. 'oS~:; F; 'Oc-u.vrA.:llo·:...:..Aó·menos ha 'de ·mos-
trilr 1> estndó dt.> paill. . · . . _ . . . 

· ÓSn.' MENDES il.E Ai.xi:roú~·os deputados có• 
nheceJ:âÕ melhoi·, OS interesses locaes ·. de SllaS 
.pio~iricias; isto, .é- p11ra miu1 _de in_questio!)avd. 
yantagflm._ .Go'll!o se .r~poJ;J.dett a __ esse ~rgume~ 

. :vi>.\io.sO eril P,~Ó dÇJ~ _-.Circ_ulos ~ Qs lDteJ:"(IS~e!;lOtae$, 
: àiiem .. os·. aatag~mstas .. ~o. proJe~~, . faf.tao ~,~rgo 
.. daS.. cicilai".as ·l!lullif;ipaes .e. da3. -~l!lblé~ Pr~- · 

vincí'aes ;· ''s l'epre~ntantes da naçao. somell&8 
.têm a tratar àoS< lll,eresses geraes. !.1~&!, se-
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nborns. t:or jSS() qne semelhantes interesses estilo 
eut..·egues direchunente ao cuidado dessas cor~
rocôes, não deverâ o t·epresentante du naçao 
eonheeél-<r.> parti b<)Jil deseriminal-os? Quem é 
<}lle lla Je fi~alísar a marcha, o proceder desses 
.cOt'(XlS scnil:o n as,;en•btéo. r;e.-al? E corno pode
reniOs nós .íiscalisal-os, eu trllr no exame d~ tun tas 
leis pro,·inciá~s abusivamente decretadas, sem 
termos entre nós quem conbe~a os intP.resses 
1ocu€s do pail: e bem os aprecie ? 

0 Sn. StQUI!IIt.a. QcJtlftOZ:-Não temos '7! I 
O Sn. l\h;:Nm:s DE Ar..v~n.,:- ('";,;; circul~~. tnl é 

n miuh:l C•>Dvicçi'i<', contribuirâõ p:tra civ!lisnr 
m:tis o pníz ... 

O Sn. F. Ocn•t.\No:- Nis..o uãG ha du\·ldn. 
0 Sn. MF.~m:s DE AL~IEJD.\: -E hão de civi

lisal-<l porque promçveráõ o g.>slo pelns •·í~gens dCI 
nosso mterior, mnl C<'lnhecida e ap:·edado, da parte 
de nossas illust>"ttções que asjliral'cm :i,; hom·as 
de t·epl·cs~nto.r a nac;i'io. Hoje quando se dcspaeha 
tnn liacharel juiz de direito pAra o centro da; 
p•·ovincins, de ordinario recusã:o ou ncdt:io o 
despacho corno ponto de llpoio pal'a serem l·emo
vidos p:zra os ln~tares que ntnôicionão: o. resi
dend.a no nosso intedo~ não encontra attractivo!!>; 
mas quando se estabelecerem as elei~ões pol' 
circulas os candidatos loâo do percorr~r es;;es 
luga:-es, hão de relacionar-se com os eleitores, 
lliio) de conbecer bem ns localidades, todo o cir
culo ~m· summa p•Jr onde querem sc1· eleitos por 
propria observa~iio e exp~rinncia. Com isto o paiz 
sem duvida ganbo.r:l, os la~o~ de nacionnlida:ic 

·se fortificarnõ, e os interesse~ gero~s, que sào o 
eomplexo dos locaes, seniõ n1dhor compt•eb~n
didos. 

Tem-se dito, Sr. presidente, que o governo 
poderá mandar im~õr candidatos seus &•JS eir
~ulos que q_uizer, Yisto que, pela sua diminuta 
~xtensno, nnC> poden\õ l'esistir-lhc. Eu estol1 per
suaJido do eont.rllrio, julgo mais forte ~u·a a 
rcsistencia ao poder a orgnnisaçiio dos circulos, 
ta,!o mais quanto niio conta mais o g~vertlo 
em ~eu ap<>io u. magistraLuru. de primeira inst.u.ucia 
que muito o nuxiliave. ... 

O Sn. DuTRA RocHA:- V. Ex. tem muito bo~\ 
ft!, ~ é ella quem o engana. 

O Sn. Ma::m>ES De Ar.liEmA: - Achou o nobre 
deputado pelo Ce.:~rã que hontem encet·•u o de
btiW que os círculos concorrendo pnra nugmentar 
o numero de candidatos ó. eleição dos deputados, 
fazi:io nfio pequeno damno ao paiz; eu porém, 

• Sr. J)t'csidente, penso o contrario, e julgo se1· 
I!Cmelhante resultado um grande bem ... 

ú..S'I. lhlns-rn() no l:.rP.rtnro: ::.:.. Nisso não ha 
du.vida alguma.: 

O Sn. ll.b~Dl!S D& Ar.MRIDA:-))ig) qun é um 
grande bem, porquo os ~>leitnrea terão multo onde 
poasilo fazer unoa escolh11 di~na do palz: 6 isto 
11em duvida preferivel á hypotltese contrad~~t. Esta 
ohjeeçi'lo inutilisará e combaten\ a que suppõe 
que Od ci~culos !ariio escolhas pouco illuatradas. 

Notl\reí ainde. aos nobres deputados que os 
dreulos silo vantajosos, nil"o pelo faeto de serem 
~ircu~os. mns ·pela mnneira por qu.e o projecto 
41uer que sejl\~ eompostoR. A garantia principal 
.que .Giferecc o eirc11lo ti a qu.e rcsnlta da reuoião 
de t<Xlos os .:leitor<~s em um só e nnmerC~so 
4:0ilegio; dn disca:ssão qu.~ se f!ll$citarâ entt"e os 
eleit~res ; do npredamento que faril.o entre si e 
~m todn :' _ liberdade da~ q_unlidades dos ctue 
Tlerem .sohc1tnr· ~ns snft"ra:gtos, e que em d<>s
empenho •le 11m !<:lgt'lldo dever terão _de eleger; 
~ finaltnante do eotnple~<> de todos estes factos 
~rcio '!~e estã. a~gura.!la ao pai:z: uma livra e· 
1.-liz cscoll1a. 

-. • · ~elll se di:;o:a., Sr.· pr<:sidcnte, (jllC não é ~x.~eta 

a a•·gumentnçfio que tenho p•·o,luzido ; os factos 
de todos os dias, a e~p~rieneiu da;; nossas cousa!i, 
demonstrão ao menos que o system.a llctual de 
eleições mereee s~r ref .. u:mado. Em· 18-!S põz-se 
em Prança semelhante systemn de eleições por 
listas em pratica, e o rosllltadô foi inteiramente 
desfuvort~-vel. A experienc:ia, como entre . nós, 
provou que os eleitot·es nã.o podiiio concorrer 
para e~sas eleições ce>m a sinceridade e libe~
dado indispensaveis,' e que o gover11o e os quo 
cstavão de posse das infiuenciru das .;apitaes dos 
departamentos impunhii:o dcputa.çõe.; a scll ta
lante. Por conseguinte, Sr. :pre.o;identt>, os cír
culos degendCI os seus deput!Ldo" hno d~ coal
eorrer não só porn. a mornlida.dc da eteiçiio; eon1o 
para firmar a .sua sineeridnde do modo o mais 
conveniente :1.;.s in&e1-ess~s publieos. Invocarei em 
meu abono e 11 respeito <le semelhnnte questão 
uma grande autoridade, a. do Sr. Roycr Collard. 
cnj os ese1'i ptos a camnra eonhcc<J e por eerto 
ter{<. apreciado. Foi não só mui distineto chefo 
d~ uma escola política. conhccid~ em :b'ronçl\ por 
doutrinaria, que tantos caracteres notav<!is apre
sentou ; mns t,>mbem pal"lnmentat· . de prime ir~ 
ordem, philosopho e austero moralista: e para 
mim, cumpi'C que o diga, tem ninda um grande 
titulo de ncomm~ndnç:io, n. sua mol'te edificanto 
e v.rdadeit·amentQ cltristii. 

Diz o 8r. Royer <Jonard : « Será pot· ventura 
e:xn.cto que a instituil)1io das eleições só tenha. 
poi· fim ::> exercício do voto, e q11e satisfdto um 
tnl dever a constitucionalidade de ·uma dei~i'io 
sJ aqtlilatc pelo nunler<) de su.tr.-ngias?- Não, 
responle o Sr- R~yar Co1lard, porque ess~ não 
sena o c.;pirito do systema rept-esentativo .. Sem 
du\'idn. Cl direito do volo é r.ml e curupN que 
seja desempenhado; ma;; tambem nã() se deve e~
queccr que o <loputa.do é eleito no iuterc~~ geral, 
e qua este direito deve ser e~ercid~ de maneira 
que o paiz tire . dn eleiçfio a m~iDr vllntngem. 

" Ora. a primeiril. e a mais indispensfl.vel con
dição pnrà se üz~r um<t btlll. cleiçii:o é appro
~imal' os eleitores, congregal-os em um só col
legio. Qu.treis que o el!~tWl' veja a1nillo que 
convelll para o bom descmpenlto do sen direito? 
Afustlli-o da aLhmosp,.'lra local, cle"I':J.i-o, abri-lh~ 
um horisonte mais va.st >. · 

" Quet·eis o eleitor forte contr" o pl;)der e conta·a. 
os pertídos? Dai-lho companheiros, reuni as 
for~s em commum. organielli as mtts.~se. Sô as 
mnssns resistetn, 80 ellas U:m dí,..nidade, ·nuto
ridade, e esso . vil·o sentimento 'aos intereases 
geraes, sem o que niio póde haver o governo 
l'epre:IIUltntivo. Dtr-se-ba, du eu~. que as cabalas 
nos collegíos t~m muita to1-ça; porêm log.> xes
pondJ q~ .. es~es illcDnvenientes niio podem dei:tllr 
ue e~istir em tues reuniões sob P.ena de não haver 
eleiçllc, porque n!io haveria llbcrJodG. Se Qlle
reiQ, eontinúa ainda, que o eleitor n1io se sullor
dlna âs sedueções do pode~ o â tyrannia dos 
J_:>IU"tido~, congregai-os, e não o· reduzais a fl.ctlrcm 
1solados ., d1sper.;o J, po rquc se ri:~ e.stoa:r. c mais 
fat.al das dll.al!As.u 

Quanto ~ eleicão po;· listas, cu niil) repe~irei, 
Sr. presidente, o qnB j.í disse a o que todos 
sabem, isto é, taes eleições não ex{Jrimem ain· 
ceridade alguma, ns vot>S dos ele1tores mani
festic!, fJOa· as.im dizer. nnict~.mente a. von"do 
das i_n1ltlencias provinciaes quo so acbilo uns 
capit.aes, que- estão· em - retacão Intima com o go
verno, e dão ãs elêições a direcçào que d .. ktão 
set:~s inUiresses c seus caprichos. Isto é ._incoil
testnv~!. ·".'"''"" "'' 

Invocarei tarnbem o respeit:> de taes i:.leiçliés 
a ·opinião de u.m escriJ>tor e publicista t"rancez; 
mui distincto, o Sr; de 6arante, e a. cito porqu.e 
tend•• havido já em França eleições dé deputados 
por listas, como entr<J nôs, é bom que ~e saipa 
n que nlli auccedeu e G gue pensân\4> O:J homens 
de estado do'lu~l\e pai2 ó.cel'CS de;te a~umpto. 
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o tl'cclto quo a co.mara. me permittir.\ que WL é com llS incompatibiHJadcs é Utn!l. boa administraçiW 
~:drahído drl obra Questíout Constitutltllrnelle$. .de justiç~ Isto 11ing11em em boa fel poder,\. pôr 
'.do mesmo o;;criptor: . . . . oan qllestao, porque na verJale .. desde que· o paiz 
. ,, Q11ando .lJOp:.tla~ões de u:n •nsto terr.ttJn'?, .n1io.tiver um intere~ direct?, ~>'soai, na eleição. 

·quando mulhdões contadas por• cen~.:nas de. m1l ha de cumprir mais pontuàlmen!<l com. os. seu$ 
tem a. eleger, não um só m:1ndatario que as. re- deveres, se n:lQ h ouverem outí-a.s cousn.s que o 
.preseate, m:~.s· Uma lls\a numerosa, é h~[>Ossn•el .embaracem. lia de s~r mais respeitad.>, suas de-
'Que o voto seja liYN c. sincero. E>tas llstas são cisões terão mais prestigio, · porque ·· tem• a inde-
-uecc-ssariamente de antem.ão or~anisadas. pendeneia legal que o íavoYece a o ·conceitua. 
. " O obscur» e tranqaillo eleitor niio irá. de . Mas diz · a Hlustre commissãt> da constituição 
.eidad& etn cidade, de cantão em cautão, pro pôr em 63u parecer: · « Essa utilidade que se pNcura 
.n trMsacçiio qne os~gurarll .ao c:1uditado por elle adquirir com a doutrina. do projecto· é ineflicaz, 
~prc~ntado vo~~- em troca. da p1·ome:ssa. que da J!Orque os juizes podem fazer trocas entre si. » 
.sua pane farN. dar os sutrragios da sua. localidll:l.e :::;enhorcs., quem nno vê que este m~io das tro-
_ao~ oatt•os co.ndid•1tos inscrlptos nr1 listu apt·e- cas,s<.~bre ser dt!:;•·adanLe para . os que o cmpre-
sentada. · . garern, é muito falli\•el, e que Cllm a concurrencia. 

. • Uu1a operaçiio tiio eomplie2da reclama o Z•1lo aos candidato.; nos c<>llegi<.~s tudo o que estiver 
.do espírito de pnrlido, a acli\'ida.:!t! d:L cabala, . do nnte-mão traçido poderá mudar ~d~ fig11ra? 
.ou o mechnnismo da adminis tração. O mo.~ist1~o.do su ror si n to tem su.tllciente · in-

!' ·o que se previa. aconteceu· (refere-se â f:rança) : fi.U.enct" pata levar n clfuito seu1elhante plano: 
1\. e~pcriencia v~io demon ;trar qua nenhunl me- pa:a têl-a é prccis.i o a poio dA'! nutoridades po-

,~od· • d" .,(eição,. ent •·c tan~os outros j í1 ensaiados, licracs. . . . . . . . 
~ tinh~ até o preso.nte imposto aos ebitores uma tal No system:> o.ctual o· mngistl·ado goza - des!la. 
ignomncia dO dever que tinbão .de des~mponhar .>>, iulluencia, porque \'ai qua:;i s~mpr~ de accordo 

o SR. :>IQt; l'.tn.~ Qua:taoz: _Para as eleiiics in- com as autoridades p oliciaes,. cujos aews não 
diret\ns ? . fiscolisa , cm consequcncla do intero:sse pessonl 

que o prende e o torna dependent l de taP.s au-
0 SR. Mr,;l<Dzs n~;; A.L:I!ElD.\ : - O Sr. Jc BarnntP. i · ~oriuad~s, qua tambem o· coadjuvilo para ·o uom 

.1·efere-e~ ás eleições por: lista~, como· s~ _fazem ; 1 e feliz -resuitado:du sun eleição: mas pelo svs
cntre nos- . E. senhores, a qn'.lstao · de ele1çno .di- ' . tema dQ · -p1·ojecto não. pod~r:i ~to ter, lugàr, 

.rett!l ou. indirll()t:L pouco importa para _f! ca~o de : por:g~e , tem .d~snpparecuio o laç.> que ligava o 
·que tt-atamos: o que se pt·ocura. a qut.,ó. outra; , magistr;:tdo. aos,.agcntes do governo ~ os tornava 
·eou~a, é S!\be1· s~ . o. eleitor, · qualqt1er que e llP.' . niutA>amC:ntc auxiliares;· consequentcmeri~e não 
:seja, .\•otará. bem_ cseolh~ndo por um a l ista, ou lnci,·et·ll "troca, p~rqu~ os l!lo.gistrados niio. tém 
Yotand<.~ em t\m so candsdato : ·força para impúrenl outr·oa candidat:>s. Portanto 
·_Mas dbse-se : rc Até agora os r<!presentantes ne<ta parte o projecto aprescnt:\ ·.visível . utili-

. da nn•;ão que erfio eleitos pertencíão ús duas do.Je. . 
õpinlões politicas que existem no pnlz, . porquanto A.lêm disto, Sr. presidente·, as localidades .. ga-
sc Od deputados e1·1to elei tos p:ir .um p:1rt•do, os nhari õ m •lit•J cvm o interesse que os j11hes. d o 
.supplen~es perteneião ao ou tro, e , assim h~via direiw. t~r1io. om. r~idir nel)as, . pt)rque estes 
:facilidade do serem representados no padnmento juizes .snb~rlio ,j.ulprimir .na populaçã9 .03 . prin-
os dous partidos, como a. experioncin tem lllOS· · cipios .c .hab)tos. de ot·dem, guiados p or seu pro-

. trado.» E jú que fallci em supplentes; . crca<los prlo intel·esso_ . . 
p elas instrncçüe:> do 28 de· :Mari;u, admiro, Sr. pre- Esses potentados ·das localidades, de .que tanto 
sidente, <J silencio dos· . nobres deputados o. r es- . se tem falindo, e cuja cxistencia na ~~al i dado 

: peltJ ·.d~ste .s!ngu\nr. mo~o de f11;zer _repr~~ont.nn~es ó u1n Llesdouro. pnr:l o go\"ln~no du paiz q113tJdo 
.do pmz, cllcs quo tnnta mconshtucronalldade t tom n!io silo iniluenciB.~ leg itimas" n ão poder~õ co.n-
·yist•• nas incompnlíbilidndcs llecr•ctadn!l nessas tinuar a procede1· como tum procedido nté a·~ui. 
'. inst rucções c on trns lei.; ! . pl)rquc onr.ontrará?; no . ma;::istrndo uni ,flsi:o1l se-

Continuando direi: os nobt·cs dcpu_tlllos <lppo- vet·o dos seus netos, \lm .r1goroso censor ; c c.>m 
·sito1·es do pl"<~i•!ct' sustentiío que com os circubs i s to gunhnrá -:muito 11 eivilisaçiio . do nosso paiz. 
·niio se da1•in o mesmo rneto, p ol'CJUO n opinino . Mns, Sr. oresic.l•Jlte, tem-se ditu. para contes-
:polilien. qll·l ctc~esso? d_cputndo cl~gêrin_IAI!lbem tar· w "'util~do.de . do p_rojccto., qu e os mn:;istra-

<> ~upplonlc. E'rn pl'tmelr<> . ~. ugnr · notat'cl quo se dos s:io na octut.lidade independentes. Seuhor~s,.. 
' um clrc\llo nomcn.r um dcputuilo dd U.mu cOr po- ·ó nc~esstll"io collo.cnr ns cot\s:ls no séu ~·ent!ldcii·.,. 
.1J.!:!..ea, P.óJo . mnis rncilmeilte luwex ou~1·?· "cit·~nlo ponto· de vista . . Nia....se t rata .ll'i111 : dB-inu;,p~n-
: quo eleJa o seu deputado ue cür po~lltrc~ d:fl'~- dcneia que um inàh·idno rnno!Cest~ .. orovcníeritu 
!'ente, o quo nclunlmcnte nen1 sem pro. Reno. pos- do seu caract~r pcgsna~ :· C,!;ta i ndepe11dencia. só 

· l'ivcl pol' mnitns conildo•1lçvo~: C.>nvênl" muito oprcseutão ,aqnel\es indLviduoo quo .wrn l].ffi pro-
nttondel" noatns objecçuos · nilo simplosm~nto no< ccdimen~o nob1·e, o que tnltito os . .>h om-n; c dlr -

.cireulos aom ll3 ~tnrantins do projec1o, mo.s n t.odo : tamento- esss11.- indepen<ieneiiL não . é dada pelos 
o syatcma do projocto; n•lo tj() devo dest.ncar os ot.npregos que exercem. ·MAs, .. ~,hores, umo. .t4t 

.membros ele Uul.C·ll'PO. _quo ro_r.rrülo umn sú pcçn, .-indepenãencia niio bMIA; .n q11a ti .mais . convo~
o. ·nt·gu1ncntnr contra enda um. .· . . . .·nicntó . pnrn .a sociedade, n .qu~ o paiz nproveita_, 

· I•'areln.ind•l ilotnr quo mnis ·facilmontc:nps cir- . ó n indopendenclo.-legnl, o~sa .. indopendellCia QllO 
:cutos S<l. pôde dor o easó dos'coinpNmiss~~ entro . o povo aen.tc e \:~~- a -- (lllO lhe dá certeza o~n . lm
:os: "diversos -pnrtiJos, ·r. quo· ú usãdo ·n,os pnlzes .pan:ialidado . dos u1agistrados ; porque é e :La-que 

•• qua: lldrilítlc.nl o. D!_>Ss idórnltl . do gov.~no. ps· elei· ':ta r.\ cvm .q)ze . as ."decisüea . deSS!!S .rnnccionarios 
tórcs do um part1do, não. podeudo._f~rmnr 1,1rnn tenhü.o.· no paiz toda 11 Corça, e~nsidcra~ão. e 
mnloria absoluta .como _cs•ge o pTOJeCt(>_. ,Poçlem Jll'CstiglO- . .. . · .· . . . . . . . . 

-entrAr em compi'omi~sós. j:~ui .. <!S. qtio ... <!!I~IVctem . . . E s..a . independcneia, Sr . . ptcsident.~. cs~u. per
: em· mj ritfl~ia, . clegen~~-~~s~cs 03, ·su.PPI.çntes, . c.::o!! .. liúadido; A. prf.)jeC;Io ·assegura· .aos magistrados.; 
· gu~,fonnare~ n .mato\:u1o~ .. ~eput.')i!_o~, ls.~~· q_o~~n :.n' p"oputn:.;na,~~eçll_~á a, ,t~r f~.na.i.plparc;iaHdada 
· nunca succedro no ··easo ·ans · eleiço·;,s ·.re1\~$. ' se- . !le : SLl~i . • decrsoes1 ... y~~to .que ~.proJecto ~à~ pcr
;.i;!ln4o, :~s. leis· Mte"i-ior~ · ··.· .. ··•. . , · ...... _ .. . , ·mltte que. elles possao:cntc:Jr em lutas ele1toro.e.s. 
· ··. E is .·ilqui pottanto·_ do.w; · .. m9do.s ·por _que podem · e ter interesse · pcs~oaL c .".d.ireeto no circulo· ilo 
· .ti!r 'cntraãil ... ne:s, cam~ras: dep.~tâdos p~l:.l,~~~~~n.ted sÜI\ jmi,:;4icc.ão. .· .· .. , : · .. . . . . . .. •' · 
_,a: · ·~Mcs ~llticas ,divt:;r~~;;:a~ ~t~p~•S",os ~lrcul~s- . : ' . 'l\!, senhores, , Po.~qu,e . ~u .. def~udo ~st:~: : oplniito, 
, y eJamos agora_s_e .t)!l )p_çpmP!It~~lbi.Jnles.sao u,fe1s. ce>Jito t.a.ml)em os: ,honratlos. . memb1-os quc .• sns
: ; _sr: I>r~idçnte, -~ pr•mcLr:t. utih~ll~ll _qu~, ~ ()\?.t(j_m : :t~pteo . o. _project~, .scguir:~·ha P.o,r ~~nt11ra· .quc 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 1610112015 10:07- Página 23 de 27 

328 ~ESSÃO EM 31 DE AGOSTO UE "1855 

os masistrados fienrâõ c<priTD(l.Q~ de ~JlrCSCn~ 
~ p.>iz quando -tiverem mereeimento .-es1. ~UAndo 
para serem .vo\ados não seja , necessar10 que 
eoncorrllo mel:) uma --e· ''\design&lmct.te com os 
mais ddndâos?. Nãô eertamente. Os magistrados 
40e tiverem mento ·' real acbat·áÕ nas vrovinciaS 
quem sustente as· 'suas candidaturas com toda 
A dedieaç.JIO, SC filio DO· .propriO -'eirec!.O ein que 
"XP.rcem . . illrisdieção. em algum outro. 

E um facto ·desta ordem n iio dar:!. m:~i<lr realce 
.ao níagístrado .. que. fM eleito sein que pnra isso 
se ten!la aproveitado com ou ~em ,·onta.do da . 
iofl.ueuci11 -do seu emprego? Porque razão, senho· 
:res. quó.ndo se · apresenta. em qual•tuer elei.;no 
unt homem armado, todo o mundo re~lle- e 
eondemna o seu proeedllnento '! ~ão é porque 
semelhante h1diYiduo opre~enta-se pleiteo.ndo a 
eleiç!lo de uma maneira desigual :i dos outros 
cidndilós? No mesmo caso está o presidentE>, o 
cbefo de 'POlicia, on outro qualquer magistrado 
que d!spnta uma ca::didntnt-n entre os que de
pendem da sua jnrisdicção ; pois apre,enta-se 
armado da autoridade do seu. emprego, e_ :assim 
:ficão os ;;mtros cidadiivs em uma designBldadc 
de circnmstancias, que niio ra.rns vezes a eon-
eun·encia se . torna impossível. · 

O Sn. SrQJ&rM Qat:Jaoz :-Os magi$trQdos !a-
z:em isto\> · 

O Sn. ~fENDES DE ÁLMEID.~-: - A minha propo· 
sição é que os maç:ittrados e eert~ ordem de 
empregados que: podem_ Qetuar ·sobre ·as eleições· 
no:s lugares · onde exercem jurisJicc.;ão, quando 
candidatos concorrem à elei~~o com uma influenein, 
com uma. força q lle n constituição desconhece e 
eondemna. Em taes eircumstaneias essa influencia 
oeqnivale fi violencin e á íraulfe, porqae todas 
têm ·a sua origem illegitima e inquinão a deiçno. 

0<~ illustres deputados que me lionriio C0111 seus 
apartes parecem · triompbnr com a posiçã'o que 
tomáriio neste debate. Fizerão a apologia da ma· 
gistratura como uma das classes nmis tllustradas 
do paiz. o qne en estou bem lonl:'e de contestar : 
invocárão cs nomes mais distinetos d~s.a classe, 
as suas- 1lõ1-es e joins mais esplendidas pnra 
tnrnarem odiosa a medida do projecto •. 1\!as quem 
j-.\ põz em duvida o merito de:~ses cidadiios 1 

Persuadir·se·hiio os nobreil deputad<>s que cu 
niio teria · factos para patentear nesta casa os 
abusos e as prevaricacoes, não só de um, como 
de muitos magistrados que envergonh~o a. sua 
elasse e o paiz'! Ou os nobres deputados diri· 
~m-llle esses apartes sómento com o pro~sito 
de me colloeansn n'ama desagradavel posu;iio ... 

O Sn. SIQOEIR.\ QOEJnoz:- E11 não sei, quel'ia 
~- - ·-. -· ·. . 

O · SR. '!vlt.'IDM Dl!: At.J.IEIDA :-Pois saibll o nobre 
deput11do qne se quizesse recorr~r n no:nes pro
pr•os poderia S()ID medo de errar . citar ·não um, 
porém muitos. cuJa moralidade · ninguem defen
aeria : eomtndo, abstenho-me de Cazef-o. pat'a que 
AO niio diga que me aprov2ito desta pos~ão pam 
ferir n. inaividuos que não merecem minhas sym
pathias. Çitarei ~ntretanto algno~ lactos.que ple· 
namente jus.tiO.cilo as medidn.s do p~:ojecto, e ci· 
&o-os principalmente para que :!le não suppouha. 
que fiz uma vã ost<!nt.aç.to do conhecimento ·de 
taes abusos. . · 

Saibiio os nob'res deputados que tenho visto 
ma~strados percorr<:rem- as ruas de um .. cidade 
eom laços de ti ta verde . ao braço, empunbando 
formidaveis cacetes, com que perseguião em dias 
de eleições a seus adver.;nrios : (oh! oh!) Ess11 
grande eseandalo pMe ainda. attestAr uma ~nde 
populaçnol Conheço m~gistrados que na qualidade 
de juizes munici\'aes mandárão prender eollegas 
seus julzes de d1reito wm quem mantiohão in-
1imas c cordiaes rel:lç'ões, p elo supposto ·e des-
~®hccido ·~Jime de . ~tit;a d e sedição, com o 

fim de· assl'gtU':lr em o triumpho de uma eleiy.'to 
e111 . qt>.e eriío C81J\lidato" a ta1 por<~.<> os arraslava 
a arubaçiio. . . . · 

O Sn. SlQUElllA QuEtROz: - SerA no Maranhão, 
B<IUi não acontece isso. . . · 

O Sa. 'M.:ND~ D<: AUIEID..l: -E nisto não pa· 
rúriio os abusos. Mandando o. relação proceasar 
o instrumento do jui~ n1unicipal vencedor e ean
did::tto, que era um· quarto supplente o.! o mesmo, 
o que se ach~>u- mais habilitado para taes exe
cuções, não duvidou aquellc j u il!! no exercício da 
vara de direito absolver o seu instrumento, de
pois de bavel-o pronunciado. para evitar 11. . ap
pellaçiio para n :relação ; e por ultimo por sua 
e~igeucia. foi e!SSO e~e~mtor brindado com 11ma 
pntente de tcnente-cot·onel de guardas nacionaes [ 

Eis, senhores, até ondo cheg110 oa procedi
mentos dos magi;;tra.doll qu~ So3 envolvem em 
lutas eleitoracil, dominado1 por insaeltwcl am· 
bição. 

Sr. presidente, tenho visto juizes municipaes 
mandarem entnr nas igrejas. quando Jll. não bas
tão nas p0rtus, :soldados bem · armndos, o.flm de 
cercarem as mesas eleitoraes e cxpellirem os 
adversarios des:!es juize.,;; é todavia certa que 
o fizet'iio emp.~sSàdos _ do eargo de deleg<~do . . . 

O Sn. -8IQOEIRA QuEIIIOZ:- Ah I disso sim, e~ 
tenho visto muit~ eousa Ja autoridade. 

O Sn. l>h:-.'D.ES DE ALliJ:: r.DA.: -Estos mesmos 
juizes conseguindo por taes meios ver sua.~ t!au
diJatul·ns realisadas, sem que hajão completado 
os qm<trJ nnnos de exerciclo, sahcm daqui · tles
paehndos juizes de diroito de boas comarcas. 

Q Sn. M~Lo F R&~ co: -Apoiado, isso se fet 
agora mesmo. . ~ 

Q Sn. l\1ENOllS. DE At.lotEJD.l. :- O fpct.o a que 
me refiro é mais antigo. Concluirei, Sr. presi
dente, este topico do meu discurso asscveran:lo 
que. se ;factos fossem. neeessario" para ;uatilicar 
a conveniencia da medida, inumneros podhlo ser 
citados. 

Senhores, qual é o pai~ quo npl'el!OntG um& 
magistratura celebre pela sua. rocthliio o cora
gem cívica, asTostando niio só as Iras do poder 
corno os furores ~pu1ar!ll, em summn distin
guíndo·se em adll\tnistrar justiça a todos 1 E' 
unicamente n nnção ingleza quem conta essa 
gloria; e porqu.e assim acontece? E' porque os 
seu;; magistrados não ne envolvem em lutas po
líticas. não siio· !Xlembros das camnrna legislat.i
vllS, e se os seus grandes juizes Ultn aueato na 
camara dos lor..l~ é sómeote para consultarem 
sobre..qJlJilq.uer objeeto importante e grave, quando 
Aquella camara se . constitue em tribunal de 
justiço. Elles alli guardào a lei de Plthagoras. 
o silencio, n iio discutem nem 't'Otilo. 
U~A. voz: -A magistratura brazllelra tambem 

é muito independente • . 
O SR. MeNllt!.S DO: ·ALlfEJn.~- O illustro depu

tado pelo Cearâ que co1nbateu .bontem o projecto, 
disse:-nos· que a · magistrat11ra · ingl~ta tlnht\ um 
grande renome p elas suas decisões em quutões 
entre particlJ.lares, ma.s qtte easjl fama era pro- . 
blematiea nas· questões em que emo parte:~ o 
poder e o povo. , · _ .. 

!)r; .presidente, parece-me .que o ,honrado mem
bro nesta· part&·· está· muíto· enganado~ ·A magis
tl'lltlu'a. ingleza no.s decisões de q aestões entre 
partit!Ulares; comquanto seja digna da maior ire
ncrnção; não é unica, conL-. por certo ·rivaes. 
{.Apoiados.} A sua celebriilade, qne lhe . tem · 
dado inconteetaveis direitos · á ·estima e respeito 
universae~. ·tem origem na corajosa resieteneia 

· que n:W poucas vezes tem feito ao poder. 
Senhores, invoCArei em primeiro lugar, para 

eustenblr m inha proposi<;ão, o nome yeneraLJo 
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de Thonla:t: MOl'US, uessil illnstt·~ 'b11\,rtyr . . do o SR . . M.&-.:DK;; D:; A~:iJJ:lDJ. ; -Sr. presiJ.ent.>, 
maior tyronno dos C'Almpos modernos, Hcnnquc para qoe J>()SSamos _apreciar eonvenie~uemente o.; 
vm.· Stl:\ nobt·e .o int.repida ·resisteocia aos Je- etreitos da organiBAÇão. judieiaria in~l~za, o pro-
uetos -dcs;,e monstro> creárão-lhe nnm au\'eoln cedimento .dos seus 'lllllgistrados~;eumpre que fa-
immol·to!. . ~nmos o p~r~lelo eonr o"'.qtie .a -semelrutnte res-

' peito se pnssa. n' um p~~iz viziDho· . .-~el':>.'l. nao:ão, (; Sn. l~EIIIIU:-Euc é muito nu tigol. li a F 1·apça, -.· . . 
O Sn. :\fmm•:>< m: ALliEIDA:- Citarei ninda o A magistro.tum ft-aneeza máo .. grado os pndes 

nome NSpOito.vel do Coke, t:!o distioeto juriseon· ·1 nomes · que conta, entre os . quaes se distinguem 
RtlltO eomo rocto nlll~lstrudo: de sh- Jobn Etliot, 1

1
; :r:Hopitnl . e Matheus Molé, tão conhecido pol: 

llo.tbcw llata, lorde S~men, Hardwicke, Kenyon, sun corag~lll civiea.; mão grado· a celebridade 
Mansllol<t, quo ~nto ()rimo pela sua .ilJU6.h'adll ~- dos seus a;ntigos parlamentos, niiQ goza . da r e
reeUdiio entt•e os ~ronacs magistrados do scenlo putnçtio ü~:a magístraturn ingle?.a. A r~"io c .a 
~o.ssa.lo Gront, Denman, e o muit.o ·celebre ·1 que lhe assignll. Benthom na;sua obl'a Da· Orga
Erskine' denominaüo o Pitt do f•\1~ ing\e:(. To- , ni;;ar.áo Juctici(l)'ia, porque ·essa magistratu,·a 
dO! esses nOD\OS abl'ilhllntÃO ll histot•in dl\ m!\- l tomnvn pal't.e nas lutas polilic.lS,"fa.zendo-se. muito 
:ist.rntum dcSJO. grande nn~iio, como ta.ntos outros, n ota vel nus quPstões de onrogistrnmento de cdi· 
•tne ·longo fóra enumerar: . I ctos, lois, etc. · 

Infelizmente, St·. prcs1dento, dou!! nomes !'OS i Ao passo, Sr. presidente,· que ·a magistratura 
apresenta a bistorio.-ingle.za que fazem nm.n tnste l i;lgleza se distinguia pelo seu amor ás liberdn
exceP«i·o-; é Jefferies qne tanto se «:elebrlSou no I das pntrins; n franee~a adquirio o t itulo de
reinado de Jaequ.Js 11 pela sua Cl"l~eldnde . nas l ardente prornoto1-a d o dcspotísmo, -lutas contra 
perseguições quo faz: e Bacon, ll~lllO subl~me, 

11 
pelo nuxilio que prestou no poder r eo.l nt~.s suas 

intelligencía de pTim~ira ordem, qne sob o .L1iulo lutas .contra a nobreza ·o o clero, 
de barão de ViruiRmlo deixou Ul!la memor•n d~ i Eis, senh ores, o que ha . sobre a antig!l ma
tnais vergonhosas pel~ suo. venallda.de. i "istratura· rranceza: Qunl' to á niodernn, a.camara 

Ull Sn. DEl'tlT,\l>O : _: Quo.es siio o~ . factos que 11. me -permitti rá que me l.o,u ve na, opinià:ó do CO'!_de 
houriio esta mngislraturo nas questões do pc.vo do Mont:Uembert, expedtdn em uma dns sessues 
com o govc1·no ? · · , d a camara dos ~nres do anno d e 18!7 ; iiP.pell \) 

· ~ ·paro. estâ autondade com ·tnnto maior prazer, 
O Sn. MEXcv.s DE ALliE!D.\' - Ref~Jl·h·ei apenas quanto j.í f ui clla hontem ÍliVOcada contra a~ 

dous pt:ua satlsfnZCI' ao h<?lll'lldo l~em~ro que 112e doutdnns _do projecto : . . 
interrompe, o outi'08 maiS poderia cttar se ~ao . " Por cer !o e natural, e legitimo que · os: ma. 
~Ldiantada não cstivosso. a h oro.; porém P.l!tC!i bns- · gistrndos scjão chaD?adO!: a este reci nto, . ond!> 
tio pnra o m~m propostto. · não Ju'tão ::.s p a í:l:ões politicas. -l\las poder-se-h.a 

Lord ?.fanstlelcl ~ muito conhecitlo nn hís torin dizer. o mesm't> da outrn camara (dos deputado:!l), 
da magistratura ·ing\I!ZI\ no scculo X"IU peln sua ·aonde elles compromettem a magestadé da ma~ 
seieucla. e rcctidilo ; e1·~ Juiz d~ tribu.nnl do banco gistratum e tn _lutas, de9.ois d o· que é difficil a~re-
do rei qunndo o celebro \V!Ikee, que fez em ditat··se em sua imparclltlldado quando vão JUI-
lngla~rra· quiiBi uo meiudo dnqnelle seculo papel g•lr um:l gazeta accusada de hn.v~r ag~redi..io v 
tão importante . como os Grnchos ·em Roma, ,·ol- mini stcrio que elles defendem cc.-m patxil.o, Ot\ 
.tnndo uo seu deaton·o em ~~nn~a, _ requereu quando em virtude un lei sobr e os · annuncios 
il.quelle tribunal que · u • rcbab_!lltnsse !lOS •n'!ls judicinrios vão estatuir áeer:ea. da propria ·e:o;is-
uire:itos de cujo gozo O JU~gavuo decahl~O ·Wtl· tencin d'cssa gazeta?» . . 
kes era um demagogo facctOS!J c dn . pelor qua· Sr. presidente, poderia ainda invocar . a opiniün 
Jidnde,·E'ra o idolo da populaçno do Londres, que do Sr.. de :Bnrante, que, cvmquanto ravoravd ;, 
.,..r 'tres . '\"ezes elegeu-o deputado, ·n por fim lord t à d · regados publicM nas camnras 
~8.1-·c na· o ob~tante d i•er o historiad.or. Htune que . cn rn 3

• .os emp , , 
..,._ • 

9 
- opina d1versamento sobre os mag•strados, o outros 

~ie o 'seu riso era l!ediondo. A eõrtc Ç -o ~overno escriptores; mas pouco .tempo me re~tn pan 
detestnvão-o e . outro tanto .se p00ena _dtzer de fallat·, .e e11 não desejnria abusar da benevolen· 

~ lord Mousfield, i:ujos principies .erão . dtametral· cin· da casn. Com tudo pedirei .ainda permissão 
. mente 'oppostos. Todo o munao espera~ uma <!_e- para · eit.:u a ntttoridado de Bentham, para mim 
.cisão dcsattendendo à preten!iio de . . ;yv'llke~, na'? .de grande. valor, ·visto ter .sido tambem invocadn 
obstante a couhecid11. reputaçao do JUIZ : mas r~1 no senado e aqui -como -adverso :ís imcompati.· 
justamente o contrario , que ~u~eedeu. Es$n •leet· bilidadcs o aos círculos . . • 
são firm<Ju. para sen1pro o concc1tO ~erec1do desse 

· t d Uu Sn~ Dn:PCTADO dã um npart.c que não· ouvimos . . íamoso magis ra o. . . . , . , 
CitarPi um outro f~cto, . o .do .mut ftesca dato, O s·n. ME~D~ DE AL.'il:Lo.~ :~A- obra .de Benthlim 

de~;t.c anno ; · refiro· me à decisão _quo .tomou . o ·onde .'\'em .e.ic.J?OSta sua _opinião so~~·~ ~s ,ineolr!-· 
tribunal da cbaJJcellaria na ques\o~ do cnr~eal patibllidades e a O•·ganl.>açtlo Jud•etana,. pubh
\Viseman conl unl sace rdote . Ct\tholtc;o, apo;a~o :cada por Dumo;n~ em. 1828, a~no em . que fa,llec.!:u. 
por \odo o clero protestante; e~m o Pt:np0s1to . .Bentliam quas1 nunca enmtnava as comp1laçoe8 
ae deaconceitunr o cbefe. :!n 1greJa cothollca n<'!- q,ue fazia. numoot de suas obrns, e menos o 
quelle .paiz. A camara sabe ·o '}UO . val~ a . 0P1- faria .em id:ade octogenaria. . . 
flião publica. n'um pait como a Inglalerm, _sobn:· Pu•;,ce-ine gue· a ópinião alli emit~ida nc.r.ren 
.tudo em mawrias religiosae. E' um soberano maiS dos · msJ;tistr ndos que têm de . sel'. clettos ás Cl).-
exi eute· que . a corô& e o governo, e sob~emodo maras e antes do. eompilil.dor- do que do proprl<> 
int~lerante. Tal é pois D posiçl(o do mngi_StTf!dO .· B.,ntli~m~ tão 11o.grtmt~ é' li. contra.dlcção que_fl:~ 

· iuglez, de tnnto respeito é rodeado . . q~o po~e dá entre as idéas do começo do capitulo e :ls 
. inpunemento atr~on,ar . a colc~-a da< raeçoes reh· do -fim. . ·. 

giosas intolerAnbSitma:., o de um clero poc.Ieroso E, 'senhores, nem podia deiur de ser · assiin,. 
' e iof11,1en~e. . · · , . . .' porque Jkntbam_ pronunciando-se com_ ~I! o._enel·-

Farei:. ainda uma ob.sen·nçi'io a respetto . dessa gia eontro. a mtstura ue empregos JUdlctanos c 
.. ffiagistr.atura, . e que muito a .. honra ; refiro~n1e ~ politicoa, pelo perigo que corre, r;e niio a probk 

maxima de que a coróa ou o poilE.r p_ar,\ ga i.lade do m,.gistrado,_ 110 -menQs .a .. sua repn~iW 
nhar "ma demanda .Jlccessitava ler raUJo duns de probidade, condemnando os costume do senta-

. .-~8 1.-F oi - dest(\ 6ortc q~c os juizes lng1ezes. • · ··em-s~ nn camara· dõs. lord$ alguns dos grandes 
. .. .. . . . d.. ... e r:;;o J'uizes •. não podt:r1a· sem ser contra,<lictorio. ndmittir-. O sa· • SIQ'dEIIU. QUEIROZ · a 'IIm apRo •C qu ·~ fi d ns proposic~ .que se encontrão -no m o ~-

·DilVÍmos: · · 42 
'tOlol:O l. 
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pitulo, ain1a q ue mitigadas p~los_ coi-rcctivos que 
se 'ap'plicito. · . . 
· l3entbam . diz . sobr~ o~. magistmdos que ·se sen
tão ·na eamara ,.dos .Jor~s _o s egt:tipte: « Q)le. razão 
haverá ps.ra :lançar-se ·na polthca mag1strados, 
que não poderáõ · ficar mui es tranhos ao espi
rito de partido ? As novas relações qu~ trtn 'áõ, 
quer com .. a nobreza, quer- com a côrte, podem 
tornar-se prejndieiaes i sua independeoeia e im
parcialida~e. P Applaude além dl~to o silencio que 
a lli guardão, e o . n ão se envolverem em elei· 
ções ; e pouco -depois já acha · conveniente Qtte 
os · magistro.dos possilo s;er eleitos para a · camara 
dos colllJIIuns, corut:lnto -lne haja um substi tuto. 
e n ão se cnvolvõ.o em eleições I . 

· Ora, cowo é possivel que ."os magistrados te
ribão entrada uas camaras sem procurarem vo
tos? E' querer os fins sem os mel os; e Bentham, 
homem ·sobremodo p ralico e logico, n1io d aria. 

· lu~r a semelhante contrasenso . 
. :sr . presidente, poucos minutos me restão, p ro

clll:aref .terminar o meu discurso, cortando ..-arias 
considerações que me pareciiio conveniente<~ apre
~entar à casa, .e expondo apenas o que f<> r .mais 
1mnortante. . . · 
.. 1:cm-se feito nesta casa o elogio da n1agis
~ratura por mil modos, e bem assim. o elogio 
dos empregados publico.~: tem-se fe ito ver o in
t.eressa que 1·esultaria de sua entrada nas .cama
ras afiai de ae aproveitar das luzes e exp&riencia 
de que são dotados. Não e isto o que se con
testa, e nem o projeêto embaraça ou e;tabelece 

· ~ .sua. exclusiio; o q~e- hão; se quer é que os 
JUtz.es actue.m nas ele1çoes ae. modo que facili· 
tem ll · s ua nomea.;ilo de deputados nos eiteulos 
de sna jurisdícçiio. · . 
· F eita esta apdlogia. da magistratura declariio, 
<JS . nobtes deputados· que nos combatem : cc O 
prOJCCto vni excluir u ma classe. inteira das ca
roar as, quando a. ra~uo ·aeonselba que todas as 
ds.sses da· sociednde .sejão admittians a r epre
sentar o paiz.- " Quem du-vida que assim deva 
ser ? · 

l'elo projccto _os maJ3lsh·ados nlio s~o. cxc_luidos 
d3 rep1·esenta,ao nac1onal, e · s6 ficao pn vados 
do vo_t.o passivo os j~i~es ~e primeira ins tancia 
·nos dtstr1ctos d e suo. JUrisdicção. Mas diz·se ain
·da : « Sendo pri\•ada a classe da magistrat ura 
de infiuir directamente na e leição (o que se não 

. ·dá nc~te cu5o), ella não p:~d~rá resistir aos im
:pulsos do coração humano, e então empregará. 
·todos os esforç.:>3 para que esta lei &eja mal 
executada. · 
: Sr. pres idente, l" ·v rompreb(mdo ·como sendo 
esta classe · tão m.,~-.... uda c tiio patrioUca, ao 
mesmo tenpo possa proceder· por semelhante 
.ma neira! Esta. ar~umentação t ende a marear e 
dest~nir a reputaço.o, ns ~ellas qualidades, e os 
s~rv1ço~ da cio.sse da mag1stratum. Se . este pro
'jecto é apresentado com o ·fim do satisfazer aos 
interesses publicos, essa. :magistrstura o deverã 

·reconhecer e acatar, e então nlio se ·póde pre-
' ,· sumir que ella c·oncorra p::.ra que a sua · execu~ 
'ção seja mó.. O seu. proeediment:i não devú ser 
inferio•· ao dos memôros .do supremo tribunal, 
·quanto á lei d e 18 de Se tembro de I~. por 
certo mais onero_sa que o Pt:•>Jecto. · . 
. O que se deseJa, Sr. pres1dente, é que todas 
a~ class es possão representar o paiz; mo.s o que 
na.o convém, o que todos condemniio, é que .só
mente UD\!l. deH:\3 oecupe o terreno da política 

·<e dominando embarace que as outras possão 
concon-er : e da ·maneira por que se Caz a elei

'çâo pela lei ac~ual é precisamente· o que aco n
tece. Quando não se quer· o es tabelecimento de 
uma m~dida que tem por ftm · t~ssegurar 11 todos 
d1l um modo regula•· b em discriminados os seu5 
dir.eltos, o expediente · commum e confundir c 

·wrnar obscuras ·todas as noções desses direitos· 
~sim consegue-se a ttingir ao alvo que se ten\ 

em m ir-.; e eo\ Ve% d<; ~onqaistar·SC Ullla liber
dade_ ftnn~-se cada · ve::E mais ·o 1nonopolio. , 

Sr. presidente, censurou o nobre deputado :pelo 
Ceará · o · projeeto pelo arbítrio que houve .na 
distribuição dos deputados provineiaes, .pelo :aug~ 
tnento que .teve a deputação da provineia. do 
Rio d e Janeiro : o ~obre depub.o.o entendeu que 

. por esta · fõrma· vinha (, s ul a . ter demasiada 
prcpondo1rancia sobre -o norte. . 

Ubi:& Vo:i:-Nis~a ~~o· teve rnz!i:o. , _ 
. 0 Su. MENDEl> DE AL:!dao~ :-Foi. o nobre de

p utado . Lão i nteUigente ·e ctdo bem intencionado 
eomo é justo e generoso nesLa eens"Ura? E:stoiL 
persriadido que nüo; s e o arbitrio qUAl se acha 
n o projeeto quanto á J istribnição dos deputados 
provincir,es é condemna\•el porque s e não :atten
dea á população e ao numero dos rep resentantes 
da naçao que da cada. província,. quando ainda 
não pcssu.imos um censo, o mal já. era a'nugo • 
po1·que já com esse arbítrio procedeu o .aeto ad
dieional fazendo a distribuiçao desses deputados 
pelas provindas, e j á o havia feito a constituicão 
·no · a rt. 73 com os membros de conselhos geraes 
de província. ' . . . 

E, senhores, :pora que sem pre tra::z:er-se ao par
lamento essaq questões, . esses ciumes do norte 
do imperio para com o snl? Qnc ·lucramos em 
entreter e aprofundat essa fonte d e dissensões 
para o paiz? Foi o Rio de Janeiro, provincia 
do sul, inconte;;Uivelrnente . o. mais ndiantada do . 
i~nperio.·... · 

0 . ~R. F. ÜCT.\ VIUiO :-Ap<>iado. 
O Sn: ~fENDES DE -~:MooA : - •• , • aqu.inltoad& 

com mais dous deputados, . que por e5ta caniara 
tinhão sido approvados em l 8Jil"; com: is.to por 
11caso :firm?-·So, arraiga-se o ptedominici do sul 
sobre o norte, ao mesmo · tempo_ q ne dttas pl"O
vinéias do rio1·te, Sergipe e Piauhy, ·obth-erão 

·tres ? . . . · · · · · 
· Sr .. presidente,. o mesmo illustr~ d eputado con
demnou o · projec\o, porque, segundo S . EJ:., o 
governo va1 adquirir dobrado poder, tirando-se 
.:i.s de()utacões a força que att! o pr_esen.t:e · con
serva vão. Em apoto da · sua propos•çao o illustre 
membro profligou o sy$tema centralisador, fez 
um novo parallelo do n osso paiz com a França. 
r.uja demasiada eentralisa~ão ·alguns estadistas 
notn. v eis reprcviio.. · · · · 

Mas a ínt!la n estas censuras terli o illustre ·de
putado razão? Não posso dnr-lh<J o meu · II.SSen
timento. Nem desse parallelo ·se pôde ' deduzir 
cvnclusão alguma desfavoz:avel ao n osso paiz, pol." 

., . isso qne temos fumado em nossas leis a quasi 
federação ·aas J)rovincias na patte adm.inistra
tiYn, o que em França não acontece, nem rerá 

· posaivel que entre n ós se estab~leça essa ceritra
lisaçíio que rccca o honrado m~mbro, graças i· 
vastidão do nosso terrítorio. 

Quanto, S~. presidente, {I conservação do ele
mento féderativo nas camaras por meio dos depu

. tndos ligado!~ yel~ interesso provineiàl e de nmn. 
.eommum ele!~ao, nã:o me pareeo vantAjosa a ma 
. nu.teoção' dos interesses geraes do paiz;. As maio
r ias ·e · minorias devem, no meu huMilde pensar, 
organisar-se tendo em m ira os grandes· interesses 
da. nação : qualquer outro principio estranho gne 
se in troduza em taes organisaç;jes não · ~e dei
XIIr de ser fatal :i pros peridade publica e á 
marcha· regular ·c desembaraçada .das adminia· 
trações. Se o projecto d estróe ·esses ' laços, q11e, 
con forme di~se um illustre deputado por S. PaUlo, 
são obstaeulos á livre ~e1·encl11 de qualquer-mi
nis terio, merece por mats .esta; convenieDCia a 
minba approvação. (Apoiados.) -

Concluindo o seu diseul'!io, disse-nos , ainda o 
· nobre deputado pelo Ceara que a razão· funda

mental porque negaya o seu -voto a o. projecto 
era po1·que a sua adOJI('..,.âo iiDportaria . a m~>ne 
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do partiJo eonscrvndor, cuja 'vida deseja ainda 
ver pll)l<mg>lda, . e cuja bom soou. S. E:c. de
clarou-nos que deseja ainda a continuação desse 
partido no poder, pot· tres importantes motivos: 
1•, para que levante a liberdade da. prostração 
em que se acha,. em consequencia do exagerado 
desenvolvimento quE.', de 1837 para cã, tem tid;, 
o priceipio da. autoridade; ?•, para que complete 
a organisaçào da autori.dade com.o convém que 
ella. exista no paiz; e em 3• lugar, pa111 q1te 
comsiga. revest.ir a autotidade de ~do o prestigio 
que tem perdido, visto que hoje só encontra 
apoio na força publica e nã~ nos homens . ho
nestos, o que pt·ocurou wmpr<Wat· com factos. 

Não sei, Sr. presidente, se pude eom fideli
dade. cxpó1· o pensamento do illustt·e deputado ; 
S. Ex. já se nào acha na. casa .••. 

UlU Voz:-J~ passiio ee tres hOL'aS. 
O Sa. M..:NDES o~o: ALMEIDA.:- •••• seniio lhe pe

diria põlre !"ectitit'lll" o que houvesse de inexacto 
na minb11 exposição. 

Sr. presidente, eu não sei que dados teve o 
nobre deputado p3r& no~ as.,egurar que a lwra 
do portido conservador tinha soado, e que a 
situaçi'ío era do partido lib~ral, partido qne S.Ex. 
qualificou de iucapaz para I(Overnar, e tmicn
mente pmprio par11. destruir. Aceresce, Sr. presi
dente, que não sei harmonisar osta.opinião com 
a que emittio o nobre deputado, quando tambem 
llOS assegurou que ll projecto ia dar ao governo 
uma extraordinatia força. Eu tambem não desejo 
que o partido conservador abandcne o poder, onde 
tem prestado ao Ba·azil valios.issimos serviços. 
[ApOtudc$ .) · 

Mas, Sr. p1·esidente, com a rcalisacão e trinm
pho da opinião do nobre deputado, isto é, com 
a rejeição do pa·ojecto que discutimos, não virá 
a succeder o contrario do que S. E.'C. deseja? 

' Pol· eerk· que sim, porque é poL·· meio deste 
projecto que a liberdajP. começará a "er arran~ 
cada dessa prostração 'em que li.· Ex. a suppõe, 
e que n autoridade se rodeará de p1·estigio,_ do 
respeito c apoio dos homens honesto-5 do paiz ; 
visto que ficará desinteressada uas luta.s el<!i
toraes, onde tem perdido .os títulos de conside
.-ação, indispenSRYeis para que possa fazer o bem 
da sociedade. {Apoiados.) 

Não ha du-.;ida que, em vista de todas as ne
cessidades do nosso paiz, as medidas do projecto · 
não são cúmpletas. porém nem tudo ê possivel 
fazer-se a um tempo. _ 

Sr. presidente, a hora está dada, e mesmo j.t 
excedi-a com pezar meu; deixarei pois de fazer 
muitas outras obsen·ações que p•·etendia a_pl'e· 
sentar á consiueração da casa, visto que nao é 
isto possível cabendo-me fallar sobre mat.lria tão 
importante já no fim da sessão. Vou pois ter
min!l.l· o meu diseut-so. 

Mal ou bem, Sr. presidente, supponho ter 
l'umplido com o meu dever e desempenhado a 
minha missão, no menos como acredito que .é 
do interesse do paiz. (Apoiados.) 

Com a adopçiio deste projeeto, eu vejo, Sr. pre
sidente, despontar no Brazil. uma aurora das mais 
bellas e mais bem fundadas esperanças. Creio por
tanto que nüo me hei de an"epender dos passos 
que tenho dado, e ainda estou prompto a dar em 
defesa de t:~es medidas : creio que outro tanto 
aconto~erá á eamara cujo alto criterio, nobre e 
senerosa dedicação peÍos ,interess~s publicos. farão 
epoca nos fastos nacionaes; creio fi.naltnente qne 
o mesmo acontecerá no governo. cujos louvaveis 
esforços e esclarecido patriotismo dão-lhe direi to 
á estima e gratidão do. paiz e ás bençãos da 
posteridade. Tenho conelttido. 

VozE:S:....;.Muito bem, muito bem. 
Levanta-se a sessão ãs 3 !!, horns. 
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PltESlf•lí..~Cz.i: nO Sn. YEõCOXDE DE B<I.ÉPEXDY 

SU~IUO. ~·ExpedUnte~-Jreg;,cioi . da pdzidtz.
Di.scui'SO do Sr: F~gueil·a de Mello.- -Magi$

. t1~ados avulsos. ,Discursos _dos S1:s. minisb·os 
:da justiça e . à9 imperio. -Ordem do dlà..
. Incompatillilit!lldcs e cl#çiíes por . cil'CUll)s.
Votaçc!o.-Dispe·~tsa de leis c!-e amOl'li:açl!o~ . 

A.' hora do costllme .faz-se 11. chamada e achllo~se 
JlCC$1!!ltes os Srs. visco nd~ de Ba_ependy, Paul11 
.cand1do, Maehàdo, Corrêa da.s· Neves, eonego 
L~al, _,Araujo Jorj;e •. Rochll, Teixeira d~ --Macedo, 
V1elra .de 'Matt!)s, Bellsariv, ·r..uiz Soares, Sayiio 
Lobato, Góes Siqueira, Paula Fonseea, Pan.la San

'tos~ Bret:•s, TP-b:eira de·souza, Travassós, :Caldre 
u Pião, Ribeiro, D11trli :ROcha, · Salleà; Angelo : 
Ramos, . Mello. Franco, Rego Barros, .Paratiligaá, 
l<'igueira de Mello; Ferraz, :Taques; Mendes de 
:Almeida, André. Bastos; Sayão Lobato' ·.Junior. 
.Ed1ua~cfo)~'ra~~ Rapas~ da Carnará·; .Be.r:nar'des 
de Gouvea, Don.ungites Silva; _Beltort, La:vra,tnento, 
.~ls . Rocha, Sn e- A.lbuquerqn,e; _-Fe·m!lra ·de 
Agui~. Zaê~!lri~. !)aptos o Almeida, Almeidá ~ 
Albuquerque. barão de · Maroim, Fausto. Fernan
_des Yieira, _CarrãQ, Saraiva, Cansansio, M:onteiN 
de :S.rros o Brandiio. · · ' · ·. · 
· : Compar~~e~do dePai~ .os' srs: DaiTet.o Péd,·ôs<> 
·e ·Brusque, o ·Sr. presidente .declàra· nberta a 
•Se&aio. . . . . . • 

· Compnrecern dopuis os S111. Nabuco, Plnf.o. de 
·QunpO$; ~ára; Henrique~; Di~~t-< de · Carv11.lho, 
'Pedreira, Magalhites Outro, Coutinho, . Siqqelra 
Queiroz, Tit:A:rn, Barbosa, Luiz Carlos, ' Horta, 

·:Bandeira de Mello, Cll!ldido Bl)l'ges,-Cal!telloBraneo, 
'F' ·Octaviano, Rodrigues Silva, · GGmes Ribeiro, 
_Paranhos, Pa~eeo, N~bias, ·Jos~ 'Mathias, canego 
Silva, Ju~tU&l'tbe, ·Perearo da ·stlVR, AugllSto · Cle 
Oliveira, S<1bral, V. Lisboa; Souza Mendes.- Arattjo 
'l.ima e bario' de Maná. . · -· . · · : .. · · . · ·< : 

L4-se. e ápprova-sé· a· · acta' -da ses5lio !interior; · - . . . .- . - . ' : . ~·. . ·• . . . . 

: ·,~:X~~~~TJ( ; .. • 

. . um· -~fficio do~Si·. ministro . do iinpeiío :enviár~do 

.~pia do ay.í:;O : d«.>~·mini~r~o da·;r&Zen(:i;'.e~, q.ue 
M - achãc:-..-as .~~for:rna~ exi~idas sobro,,a)u·eten
·~ , de F,ranc_i~ .. . dé; P.ínl.& 'BrjtQ~~ A·' .qlieíii:: ·r.tz 
.a re.qltisiçllo. . _ · · -· · ' · · ' ·· 

O Sr.. F.U!:Uci~a. de ~J:ol.lo: -Sr. p~esi:.. 
den~ ~ndo hoje o día destinado para n apre
·Untação e diseassáo de requerimentos, e devendo. 
· ecms.egtúntemelite ter ·ltigar .a ' discussão do-reque
rimento que fiz _pedindo certas inrormações ··ao 
-goveu1o sobre objectos policiaes; pedi a: ·palavra 
aüm de -pedir á eamara licença · não sómente piU'a · 
·retirar esse meu Tequerimeuto, ;visto que.~tteuto 
o longo espaço decorrido depois de Sll&· apr~
.llflntação; .e a superveniencia de outro3 as!lumptos, 
tem o debate a se a respeito perdldo toda a ;fm
pottancia; como tsmbem para eltpli<:ar um simples 
foeto que foi . aqui , apresentado pelo Sr. depu
tado ,da Minas-Geraes eomo um. artigo do accu~ 
s~llo 11.0 ·cbefe · d~ policia desta cõrte; a Jl:m de qne 
.a · camara · saiba oom. toda o.· éerteza .·quaas as 
ciroumstancias que occorrêrr.o, -e .posso e11.repellil" 
o ... ~tigtna: de reprovação qne esse. . senhor pare~ 
ceu querer -hmça.r si>bre mim, e tambem o .Sr. mi
·nistro :.da.juatir;a .quando disse;-se o . fado éo 
.e:racto' é ·digno de toda .a '.r epravaçãó, Peço, pi)is, 
à : calllara: licença:: p1'imo, . para e:r::plicar· aper&a$ 
este facto sem -ir· mais adiante, pi)LS :não· q~Lero 
an-edar .o ·debate; ;e ·e.m segundo ·lugar, pana 
l'l!Lirat o meu· requllrimento. ·Não- pretendo occa
par ·a . atteti~:io da· camara por· mais de oit•> . o• 
dez minutos. · · - -· · · 

o Sa.'!>wioEi.--rs :.,.... o nÓbre deputado propõe 
·a. ~.rge.ncia para ~ dis~uijl: .ago!Jl . 9: s!!U. reque· 
nmento ? - · · · -· ... 
~ o'.-'sii.·F.ía~ai., ~::: ME,~ow:.,...Àut"gen'cia j i f~ 
.v:encida .na casa. · . . _- . · . · 
·' ·· f) ·S·R-. PMsioEl\"l'l:l: - HQ oatrós -req merimentoS 
cujà 'ltt gencia ig~almente se · vencon, o :-jlar. -isao 
torna·se· indisf)!!nsavel qnc ·a camar~ 4~c4da. qiUII 
deva tet• á prcfercncia. · · · · : ' ' : . .. :· · · 
. . :·ó s&. F1a(n:lRA. DE. M:u.w ,.,... _Enla:~: r ·:pc~poii.h!J :a :·u,·g~ocia~ . e esper~: .do. ben~V.<!~~~ia~d~ .c~ 
.~ude. ·ll ,approve: p~ra. .os .. jins, :,!lll:_e, ,, ~ll:.")!l . {eaho 
.l!l lC~df>. . .· .J.· I , •• ,. ... :· •. 

,. ~ta,urg~neia é·npprovnda, e;, en~a em . dis.
.~.o o .~ect.u~imento d.J S1·. F•g~ena de. Mel~o 
.a.qlle ,ella ~- ~efer•· . . . ., . · . ·· .. 

O SJt. PRESit>E:nE: : - Tinba . pedido· a :pala v .... 
10·· Sr.:· Mello , Franco, n& ultima . :~essão-em.-.que: se 
.tratoll·: deste . requerimento. , ' · . : . 
, -.:o - s.:·:r.r.,i:..:.o ·Fm:~co·:~Eu ' clesejá'ra (all~ de· 
1Jou•® noore :d:eputado: · · • :_- · ·.- ·'. · ·~ .· ... ·. 
.. 'O''Sti'"l'íuisi:O:i:i.-ts-:·~ Tcm :·.erit.lo. a .palàl'•'A a 
.sr~ .. ·~j~~~. de , Me1~.;. :, ,_,,. : · - · .- . . : . ~-
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O Sr. Fl;:u~lro. dn lllollo:- 81". presi· 

dente. por occasião de discussões havidas nesta 
~a..a relativamente á. policia desta cõrte. da qual 
nté hoje sou ehefe, o Sr. deputado pela provin· 
cia de .Minas-Geraes apresentou o seguinte facto, 
-como um dcs artigo!! da accusação que me fez. 

Disse elle que o chefe de policia tinba man· 
dado cbamar j. s_ua _presença. um indi.viduo, e que 
depois mandando~o -prender. o Jll>rigára a · pagar. 
tt quantia de:: 300' e tantos. mil J'!!i.s . a _;ilm ontr.o . 
Üldíviduo a quem elle devia, niio obstante lulver 
processo reliltivo a este negocio; e então·. o 
me:omo Sr. deputado abundou· eru r e11e:s:ões para 
n1ostrar. n illep;alidade de semelhante ·procedi· 
mento. U m outro Sr. deputudo pela provincia 
uo Rio de Janeiro insistio sobre o mesmo facto. 

O Sn. S.t.YÃO Lo»J.TO :-Niio foi SQbre.o mesmo. 
O Sn. FJcllEm.\ o:E MELLO: -0 n obFe d6pu.

tl\dO een~urou o chefe de p olicia dn côrte · por 
tet· obrigado certo individuo a papar um divida 
eivil ; e o mesmo !ac~o. e então disse o Sr. mi· 
n isl-1·o da ju$liça : " Se o facto e verdadeir;J, é 
di !!fi o d e reprovação. » 

O facto se refere a José Anton io do Nasci
mento e a José Bent.o da.s Neves, e forão estes 
o!'l nomes que se indicárão na discussão. José 
·Antonio do Nascimento era o devedo1·, e José 
Bento das Neves era o credor. 

Sr. presidenie, de.-o declarar que o facto não 
é como os Srs. deputados o apresentârão; eu o 
el[p!iC(l, . . 

;Jo~sé· :Bento· das -NevPs apresentou-me um re· 
querirnento. no qual pedi~ que eu mandasse cha· 
JIU>r. á minha presença a , José Antonio du· Nu
eitnento para fazer com que este · lhe pagasse a 
IJuantia de 300 e tllntcJs. n1il ·reis q11e lhe devia. 
visto que o mesmo Nascimento, não só não queria 
pagar a sua divida, como mesmo o ameaçava 
tle pancadas quando ia. á sua easa com o fim 
de procurar haver eUa. quantia. Oro,· pelas leia 
4Ja policia, . leis a ntig9.!'. e qne ainda rJão estão 
Tevogada!l, os chefes de _P.Olicia são obrigados a 
txaminar quaes os il1divJâuos ?adios .: ~ue exia· 
teJn no lugar; qnaes os que procedem mal -para 
os admoestar ou eonigir. Tendo recebido este 
requerimento, entendi dever ordenar que debaixo 
de v~ra v iesse á minha presença elliO homem 
~ue assim in~ultava ao seu credor. que o amea· 
~vn de dar-lhe ))llno:adas. e que me parecia ter 
todos . os visos de um libertino. on immorittero. 

Chegando elle no .dia seguinte á seeretana da 
po~icia em occaeião em que nilo pude immedia· 
tamen te tom al' co nllecimento do negocio pelo qual 
ern chamado ã minha pn•sença, por estar ocen· 
pado com eJtpediente mnis urgente e importante, 
11~0 Quiz: esperar um pouco mais, e r etirou-se 
tem licença minha, ilfudindo a vigilaneia do 
otliclal quo o conduzira, e dos guarâas da · re· 
partiçiio qu& o ,.l~ia1•iio, de sorte q-:1e, quando 
pelu trea horas da tarde conclui os trabalhos 
~" tiDha em mio, e maudei qu.o elle me !oaae 
apruentado para ouTil·o sobre a queilta do aeu 
creaor,.Já nã& foi poaslvel fazêl-o porque havia 
algum tempo gue eile .ae tinha retil'11do; Dào 
~bstante· .(repare-.ae bem) t.er sido conduzido parti 
a policia· deb.alxo lk vara. ·como ha pouco de· 
elarei. :em·· tacif :c:ireumstancias . elltendi · que elle 
havia desobedecido ao chefe de policia, e· que· 
por este fllcto de d81iobelliencla devia ser preso, 
e lmmediatamente ordenei a · sua prisão,. que eom 
eft"ei to se e!fectuou no dia ~guinte,-sendo o homem 
r eeollli!io á cadea do Aljuoo. . . 

Deste meu procedime1:1io suscita·~e a questão 
d e. s aber se. eu tinha ou não obrado legalmente·, 
.. CODSllltando sobre · elle a opinião :áe. alguns 
Srs. deputados que siQ jurisconsultos coJJsum
Jn~dos ; di:~:ião-me uns : • v ós devíeis mandar vir 
• ho1nem · immedlatamente á vossa presenÇa de 
llaixo de 'llara. » Dizüio outros; • vós devíeis 

Jllandol-o p rocessar como deso~ieut.). » Dit:ião 
outros: • vós devieis mo.nda\-o prender, e obrds-.e 
na fõnna da lei. • Ora, á '\'ÍIÍla de opiniões tão 
diversas á.t:erca do proeediment.o que de.,-ia ter 
o chefe de policia, o que me e~~mpna [az,!r? Sem 
d•wida seguir a opinião que d.a.va. mruo1· for~o à. 
nutoridade, que era mais confor me aos prece
dentes _da repar~içii,~- a JP.6u l(atgo, e qu~ entl·c-

·· tanto ·nib ólfend111'tanto ao 'ind1vlauo, como qua l-
que( .·pJ:Oe~imaÍlt!l:·· · . ... ·. .., : .'-

Sr. presidente. toda a autoridade te m o dh~ito 
de prendE>r ao iudívidno que .o:d'mmettc um cnmc 
em :flagrante: e qunndo se tratn de desobedie_n· 
eia, cu ente.ndo que semp1·e exi~te a ftllgranCJa, 
e que p~r eonseguin~ os chefes de policia que 
:maudão p~·cnder nquelles que desobedecem 1\.s 
suas ordens, como no caso ·presente, estão no 
seu direito, . e concorre assim para su:;tentar a 
força moral dos magistt"ado$. 

Depois de estar esse individuo preso enviou-me 
um 1·equeriment.o, que p ela s~ X'edacção SUJ>PO· 
nho tel' sido fejtu no dia segutnte ao dn pnsao, 
dizendo-me. q\le havia . sido pre&O, por t er sabido 
da repnrtição, e de,·er a Neves, e desculpan
do·s~ da desobediencia prnticada e pedindo-me 
que o mandasse soitar. Não deferi fnvol'nvel· 
mente R. sua petição. porque entendi qlle a sua. 
desobediencia não estavn· D.inda d evidamente pu· · 
nida; mas no fim de tres ou quatro d ia&, mandei 
que fosse. ·solto. . 
. Este lndi\'iduo, porém, nunca teve ordum mmho. 
para que pagasse ao seu.credor_, ~osé ~ento · das 
Neves a quantia· que· este . e:ugta; E -v.erdaJ.! 
que ct'le ·'(l9gou o. ~e devia · a Neves. talvez .su.p
pondo que ~ a pnsao.era o ro:sultaJo do· nil:o tGI" 
·pag.-; esta divido., e que este. solvida aquella nca-
bnria igualmente. · · . , 

O Sn. MELr-o F R.ll'CO :-E p11gou da cad~a-_1 
0 Sti. ,FIG:omaf~. I>E .ME i.:-~ ::~ht:is êss~ !ritHvi'

duo nunca t eve ot·dern mlllbl\ para p nmtr ;·pagou 
porque quiz, e por conseguinte o chere · de .PO· 
.lie!a nada póde ser a eeusad_o·.de t êl-o . obrig~tdo 
com pris ão a. pagor uma d1vtda 1 quand_o el!S!l 
pris iro ·tev<: po~ fundam eniO _ mot1vos .mutto . dt
versos dos que se têm nllegado. Tenho aqu1· os 
document.Qs quo coroproviio quanto hei r~ferldo ; 
e doixando d e Jêl-os por amor d 0: brevidlld~, 
todavia poss!> apresentai-os aos nobres .. dep11tados 
para apreciarem essa guestilo. Pareee"me portant/1 
que. procedendo da ·fórmu porque o· fiz,·, procedi 
conforme os 'precedentes ·cta· r epartição, .e· .c·on· 
forme a opinião dos juristas que mnis fotça dt\ 
a autoridade. · · · · 

Os nobr81i deputados deel:!.r{uio tamb~QI que eu 
man-lei pagar etSa div ida havendo um processc 
sobre ~lia, e que d#.pois ·desse pagam e nto. ·1•<!'1':0 
aindn uma reclamaçao em juizo para so ·reha.vet· 
es5ea SOOS que tinbão &ido dados indeTidameóte 
pelo •upJ)Ostcl devedor ao supposúl credor sob a 
pressão da força • . Devo decla rar que. f.m ju.izo 
não havia processo _ algam antes da• prialio do 
devedor Nascimento, e que deJ!!liS dolla tamberr. 
se não intentou proeessu civil jaro. reh~vcNIC a 
quanlia dAda, o que. houve . foJ· IIÕ~e~~ .Proeei!SO 
criminal. Nascimento julgando-se lnJU'I'tãdo . por 
seu eredor JOSé Bento dis: Neves • . en"CéDdeu que 
o de:via · chamar: a juizo .para vingar< elisa su_p.· 
pOllta injilri.a. po.r~m nu,n~a· para_ 1Jl18 ' este l"e 
restitu.isse o que delle bavJill recebtdo. 

Siio estas :ls explicações que ea queria dar s 
res~ito desse negocio. e jufgo que todas 1lil peR· 
sons quo com imparcialidade·applicar~m ~ _ nol!SII.i 
leis .ao caso <~e. que me be l \>«Upado, m\o bãn 
de- condenl!lllr·· ao. chefe do . poliei•, e que p,or 
consegu inte o aeto ·de que fui· aecu.sodo, , seJid l 
ngora conhecido em• ·todas · as · sitas eircumstl!n· 
cios ; nno é digno de reprovação, eonro parece 
ter dado a eut~ndcr o Sr. minista"o da jllstíçrt, 
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sob a impressão que elle de\·ia causar pela ma·-[ 
'neira por<~,ue f<.Ji a presentad<:>. · · 
· . .. Sr. prcs1dcnte, com isso julgo ter s~tisfeito 
aquillo a que me pro1Yt1z: podia aiuda continuar 
·neste deb~te pari\ dar {t . casa outros eselareci
·mentos sobre outros objectos: · ma> julgo .que jã 
em outras sessões tenho diw .. J:>astaute pnra ja"
"tificar meu nrocedimeoto r,ti'"quaiM.a.de de chefe
"de 'policiO: dêsta eôrte, e lor isso pe~'O a Y. Ex. 
para retirar o _meu requeril:nentó, pol'~u~ jl.\ ·con-
segui o fim n que me propuz. · 

O Sa- P~tl!;stDl!:.'\"rl:;- O r'equerímento do nob:re 
.deputado não f<.Ji apoiado, e por isso. pôde ser 
retirado sem consultar-se à casa. 

:!11.\.G!STI\.lnOS AVULSOS 

C..lntinútt a discussão ·do seguinte requerlm~nto 
do Sr. !Jrundiio,- apresentado na sessão de 25 de 
Agosto; 

« Rcqnoiro que se peção informações ao go
. verno sobre os seguintes pontos : 

cr 1.• Quantos juizes de direito e municipaes se 
nchão no exercício dos seus empr.:Jgos em seus 

·respectivós termos i! comarcas? Quantos . deHes 
se. nchão auseDtes,. e eril que ramos do serviço 

·publico ~slã.o emp1·egados? 
" 2.• Quantos juize:; de direito· existem avulsos 

e em quo· datas. deixárão de te1· comarcas ? 
. « 3.• Quantos juiz~~ de direito· tem sido no

meado& d\trante a administrnção do gabinete 
actual, e que tempo_ de silr":i~o · contaviiú elles 

·nos empregos de JUizes muntc1pnns. ou do pro
motores· pu.hlicos? · 

" 4-• Fina,lme11te, quantos juizes· municipaes e 
proinotore> publicas existem· com mais· de um 

· quatriennío de eff~ctivo exercício nos seus em
prpgos? ». 

o Sr. Nnbuoo (minist?·o da justiça): -A 
primeira parte do requerimento· do ·nobre depu
tado me parsce prejadicada, visto como elle nos 
Jisse q ne queria esses esclarecimentos para a 
<1 iscussão da lei da reforma: eleltornl que temos 

·de votar hoje ou seg11ndo.'feirn. 
Quilnto á; seganda parte do requerimento, ·está 

··;) desejo do uôbre deputado satisfeito pelo rel11-
torio da repõ.rtiçiio a metl cargo; e pelo que eu 
disse no discurso qne pl'Ofed q1.:.tmdo se disc11~io 

· o Ol'CIImento da justiça. 
Niio posso ndmittir o 3•• quesit.J do rdguel'i

lllcnto Jo nobre deputndo, p!>t·qne elle. foi franco 
deelm-ando que queria esses ese:larecimcntos, afim 
de discutir u nomeações dos juizes de direito 
pura diversos comarcas; direi no nobre deputado 
que . o governo fazendo as · nomeacõe.s dos ma· 
gistr~do.s oxerce um direito que me c conferido 
pela constituição. do estado, e niio admilte par· 

· tieipAçito de nenhum outro poder ne~te excrcicio: 
o cortAmontc, eenhores, · a cam·ara. r:ião acoitar\\' 
cM!IIl discua$ilo (apoiados), e nem eu mr. presto 
a clla; o governo nilo tem que dar a rntio po1·, 
quo nomeou antes esto do que nquelle, o quo 
póde fazer ql!lllquer Sr. deputado é eensumr a 
ne>meação ao não lhé agradar, ou se fór mnl 
feit.l (apoiado3); todavia, •onhul"ê>~, tomnrei t'm 

· considet"llçiio as l'tleommenda~ões ,do nobl'e depn
tado a respeito das pessoas de que fo.llon ·.como 
dl~nas de no.meação. ' . · 

Terminando, direi, Sr. presíi!en~ç- .l}ne me. pn
. ~· que a camara procêderã ·acertadamente nao· 
· admittindo o requei:'Uiiento do nobre deputado,, 
porque o. I" quesito está prejudiClJ:do;· o 2° ·satis-
feito e o So é · inadm issivel. · · 

VozM , .:._Muito bani~ . 
O· Sr. 'F'Õdrol~$ (.mini.rtro do. impeJ"i'J) ~-' 

·Sr. pl't.lSi4ente: V .. E~. e a 'r:asa·comprebendem 
p~rf~itamente a ··neeessidad~ ·em· q,ue m:e aebo eol-. 

locaJo d<: dar algumas e:tplica<.,.-Qes sobre eerlos 
objectos c:meernentes ao rniuist.ct·io a meu car<>o 
e que f,ltiio trnzidos á discussiio pelo no!H·e de: 
·pntado pela pl'Ovincia d<:l p..,ruambneo por oeca
sião de fundamentar o requerimento que ·ora se 
discuto. Não me oeeuparei d,~ materia. Jo mesmo 
reque~.:imcntv porque,· ver'õando ·toda .. obre o mi
nisterio da justiça;'já o meu honrado amigo e 
collega que acaba de senta.·.se disse o que era 
bnstante para aco nselbar n sua rejeiçlio. 

Começarei. Sr. presidente, por dizer ao nobre 
de~utado pela provincia de Peman1hueo que j.í.
lllats o suppondo eapaz de faltar !l verilade, e 
fallen.J.o justiça :10 sen enracter, por mais meu. 
adversurio que o considere, não tenho nrnedio 
senito declarar-lhe que !vi mtlito inreliz na es
colha da pessoa que procnro1Cpara ministrar-lhe 
as inrol.'mações em que se baseou pn•a acell.-
sar-me. · 

.. . O SR. BtUNDÃ<l:- Desejo muitCI• ouvi• as ex 
plicações de V. E::t..... · . 

() S~- P~::oR,.TR.\.' -Digo, St·. presidente, qu.c o 
nol>1·e deputado foi muito infeliz n~ssa. escolha, 
porque a pessoa a quem se t.llrigio dell.-lhe in
formações inexactas, como mostrarei. 

Com effdto, smhnres, não pos5o deix<:t.r dê 
lament9.r a infelicidade do nohre deputado neste 
ponto, porqu~ tendo va~men te feito 'llgamas 
c~nsuras ao ministro do llnpAt"io, tendo che:;a.do 
a· dizer que esse ministl"o ftzenl despcza.s qu.e só 

' com o silencio podião ser justifiear.Las; e· sendo 
por mim mui oategorico, mui positiyamente con
vidado para que toma~se uma posic•lo mais 
franca e mttis pl'opria de si mesmo descendo .á. 

· analyse <los factos, e cspP.eiflcando quacs as de;;
peza~ a qne se quiz refeth'; porque cu· cst-lva 
prompto ··para justificar todos os meus actos, não 
tendo praticado um só q11e me constituísse· na 
necessidade ile recorrer ao sile11cio, acl10u-~c o 
nobre deputado assim Ho solemnemente provo
cado, halJo de factos, e força. lhn foi pedir in
forma~ões n q11em. o eng . .mou ... 
··O Sn. BRJL..,.Dio dó. un1 aJ)a1·te. 

O Sn. PE-DIIEm.~' - ... e o fez vir a. esta casa 
dizer causas ou· inteiramentE inexactas, CQnfun· 
diodo ns factos e as épocas, ou citar factos que 

·11ern de levo provfio a a.sserç:i:o do· nobre depa
tado, de que eu :fizera despezas qu~ s<l .co:n o 

·meu sileneto posso jus~ificar. 
Estou certo, Sr. presidente, que ouvindo o rne11 

discurso o nobre deput.'ldú ni\<> poder:\ dõixa~ de 
convoncer-.;e de qm; · sem ~ sabc1· reCOlT!llt !1.· 
fonte impura pnt·n oble1• O<~ eselt.Lrccimen tos tle 
que s3 $1lrvio. 

O primeiro facto quo o honrauo mcmbr.:. tro11xe 
n tribuna. puro pt•ovar qao cu fizera despczas 
que só conto rncu silenGio podia justifi.eRr foi o 
elO ter a.b~1·t > Ulll • Cl"Cdito c~m 11 d.atn. do :J de 
Mo.io d·~ .anM, t~P.~$t.Ld<~, e tel" deixado do r~met
tcr este. ct·edlto ·as camarll5 para ser npprovndo. 
Logo qac o nobre tlepui.ndo citou esto lmcto. eu 
lhB ·disso por lnP.is d~ uma vez· quo o nobre de· 

· putado cst11va en.rcanado ;· por mais de uma \"cZ 
lhe ntllrmei quo istcJ não ~ra exaeto, e qu) n 
cópia do deer~to .n qne o nohre dcput!\oii\ s~ 1·e · 
ferio :abrindo .semelhante ct-aditG o n Sltll. demon
stração , tinhão sido · enviwa.s â carnnr,\ dos 
Srs. deputndos. O nobre deputado_ não quiz estai." 
par í-;so, c tanta confiança depositavà.t'm quem 
lhe ministron· essa iuformaçã.o que coDtínuou & 

· insistir sobre este f.U:to. · ' 
o Se.' BR.ANDÃO ' - Procut·~i na secmtaria .da 

camara P<Jr mais . de uo1a vez, e ainda·. depois 
. dns palavnl• de V. E:t , esses esclar~cimento~ e 
nunc.9: pude óbtel-os. · 
. · O Sn. · P.EoREuU;: - Sendo assim, IJtleix.;:-se o 
Mbre· deputado ·da secretari&., por<llll ui) mesmo 
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•lia em .que o honr~o membro fallou dirigi-mo 
"'' Sr. "{w~side_nte da camara, e devo ó. bondad() 
<lc ~--Ex. a nota que aqui tenhí> [most.·a), e da 
•llllll consta que na sessão de ~ de J olho do 
:umo p:\ssa::lo foi esse credito presente à cnmara, 
seudo remcttido pelo ministro da f:u:endn, em 
·#ldditnm'.lcto tí proposta, a qua.l ·tinha. deixado 
"'cotnpanltar p~n- en~ano: · Cons_la· da·t~ml\" nota 
que liúo o nv1so f<n logo o d>to cred1to remet
iid·• ú 1 .. commissà.odo orçnmen_\o, em cuja pastn 
dt\"e-sc acba:r. C0nl5ta isto da acta da o;essão 
d:&quellc dl:t, consta do Supplcm1mto do JQlWU:l
do r:unmercio _de :-21:1 de Julho em· que foi pu
lrc:ula a mesma acta. A" ''istn de prova tão evi
<leutP, de que deu-se conhecimento {l cllmnra dos 
Sn;. <lcplttados do credit~ a que me 1·efiro, · ficn 
b,m manilesto q11c o nobre·_ deputado foi enga
ll:ltlo por quem lhe informou, que úll _credito 
foi allt,rto. e quo não se deu .COJJhecimento delle 
~o poder legislativo. (Apoiados.) Não Jlro\·a pois 
<•st.c primeiro fncto apresentado pelo nobre depu
!:.tlo que nem por sombras qu1zera· o ministro 
•lo in>perio gnnrdnt· sikndo sobre despe:zns quo 
fe:ll. [Apoiados ) Accresee ainda, Sr. presidente, 
q\lc fóm isso umn pretenç1lo insensatn, porque 
tal crc•lito foi pttblicad~, e se acho. roa co!lec.;,to 
imprc>s~ de nossas leis, ünde o mostnirâo ao 
Jlobre deputado- (.ipoiadOS;) 

E' isto tle primeh·a intu:cão, e tanto que f!Ol' 
m:tior que seJA à inuisposiçiio pt·edominnnw no 
>Jeu animo, creio que o nobre dcput.ado o niio 
po<lel':\ n Pg><t", porque fora para. isso preciso 
qne en o julgnsse capuz !.le negul' a luz o:la evi· 
dencitt. 

ilfas. sen1tores, o nobre deputado, -pnrn tor1lar 
mais forte n su:l c~nsn~·a, ll~m no me11ns quiz 
etltrar n:l inv~:;tisa.;ão, na. aunlyse dn natuJ·eza 
()I) dcsprza pan\ a qual se havia aberto o credito 
(•m qneslílo, embor11 eu por ,-e:ze$ ~ssim Jh'o hou
t"08se pcdid o. 

O Sn. BRA:so:i.o:- Nõl.o crn mislet·. 
O Sn. -P,::Ónl!.uu :-E~. Sr. deputado, porqne 

isto servíria p:U'a mostrar,- cu 'JUC a natureza 
Ja despeza ern tal que o ministro tcnclo Hi· 
:.:orno de apresentai-a ás· eamnrns forr,•u-sc ao 
dever que lhe impõe a lei •te dar parte delta, ou que 
a sua Dl&,eria era de t.ào p;)uco nlcance, e a quantia 
t:i'o pequena, que ainda dado o faeto de ni\o ter-se 
<tado conhecimento dcUn no pod,,r lcgislolivo, semc
lhanl.c falta Li'io podia nc•n-levemcotc ser attribu ida 
oonão a algum esqu~cimenLo ela secrcLar:n Ja thc 
souro. 

O SR. DR.<:om:io: -Eu nfio disse que o u-,brc 
1)linislro ficara com o dinheiro prtm si ..• 

o SR. PEDRTlliU:- Netn e•·n cnpu de o uizcr 
(-:rpoiado~); creia quo repetindo l~to ui'io me hu: 
favor algum (muitos apoiados', u que niío tomo 
esse ~u dito por um obsequio. (.1poitl<los.) E' 
pontl) solll·o o qual nem nunlitto qu(!stiio; m os 
pell) !llhdfl. porqull o nobt·e dcp11tnuo ~e expri· 
111io pndiR nlguem cnt.:.nd~r qu•l a dcdp<!l!ll ti· 
nbll sido tiio illegnl, \iio ~·lltrac..-clinn•·in, qnc c·u 
niio me zmitnàrn a aprl!.!lontlll·n ao juizo dus ~n
m•uas. 

E. poi~. já que o nobl'e do>puta.do llão qui:.: ne111 
.no nu!nosdectarnt· qunl a naLua·eza d!l desp~zo. a que 
:.~!tudio, julgo· eonveni~nte deelnml-a. 

Sllil>a o crm~ara que o ct·ed i to que 'leu mo
iivo á sn·ave cenSUI"II do ltOr.rado membro e Q 

"}tte se acha nn collecr;iio das l~is de 18M1 e qu~_ 
.consta do d~creto n. 1389 <!(! 3 de :Ma i o daquelle' 
.anno. 

· S:tíh:a hmbem 'JUe é nm c•·edi!Q Sllpplemclltllr 
lln irnportllncia (lpenns· de qu,.tn> contos de réis: 
,.. <')nc r;,; aberf.o p;na oec<-1Tcr a de.<p c:ms feitas· 
JW J_,rclim-Bvtaníeo 'dn Ln~óa Je Rod>'igo de Ft'ei
t:•<:, p~•·a as qua~s n:\o ebegavii.o os meios ,·~
'~l&.!' "-~ lei do l>r<;amento conccmcntc ao cxer-

· ·eieio de 1853 n l&:.l. e"'crcicio priueipi:tclo dou.s 
mc;p;cs antes de miuh_a entrada para. o ministerio, 
provindo tal credito em sua maior-parte da alta 
do preço dos genel'OS oom· que silo alimentados 
os escravos da. no.t:ão, e -operarias ernpre~a.des 
Dll9-,llelle csta.belecimento. Era pois uma . déSpeza 

. ot•dtnui.o, de natureza muito simples,.e cuja f11lta. 
de ~mmunic!lção ao poder legislativ-O pod-ia.llpe
DIIS. ser ecn,;u,·ada como omiss~o das respecti
-vas •·epartiçôes, ·_mas 'j:\mais como o nobre de
putado. a _qualificou, ISW ê, como uma pro v.• 
de que o minist>'O do imperio fizera despezl\3 
que só podia jUztilicar com o·sen $ilencío. (Apuia---· 
dO~-) . 

Por este lado pois, foi o nobre deputtHI<:~ in
feliz em sut~- ncctts:lriio, fl pol'tnnto n•t es~olh"' 
que fez_ dn peseoa que llw forncc<lu..semelhnnte in
forma<;no. 

V11.m~s agor!l ver. 'Sr. presidcntt:>, se o honr:u:lq 
membro foi mnis feliz na segunda prova qile addu
zin em apoio d:t. asserção ,-ago. c~ntra a qual pro
tesl-l'i c quo o obrigou a descer á "xhibiçiio dc1 
factos. 

Rcferio o ll(,lJ•·e depntauo que en nomeei uma 
commis:sào que dle considerava inutil e inju,;tifica
vel para revc•· e coordena>' os. maliuscriptt's do 
:fi na<lu conselhci.-o o Sr. Costa Aguiar, que essa. 
comtnissfi.o em inacab!lvel, que ba mai~ de um ann-.J 
estava em exorcicio, som dar nada de si e vcltcendo 
200,Ç por mez·. 

A camnra vai ver, em primeiro lugrt.r, que o no_
bre dcJ;>utado ainda de~ta V<'z foi 111feliz, por')U<J 
ainda desta vez Coi enganado p~l' quem escl)lheu 
pam seu infonnante. · 

O Su. Bn.._N,.;to;.:... E->f>C fGci.Q fvi publicn<lo em 
um& folha redigida por um dist-incto membro tlcsta 
casa. 

O Sn- Peoman.~: - Nada tknho com· isto. e <> 
que é Ycnlndc ~ qtle ~c o nobre <leputado -r•> 
eonesse nnt.cs ú secrM.arill- <.l pP.disse uma in
fonuafão a ~ste respeit<>, a qunl -ute lhe poderia 
ser dada a.uthenticarnente, niio se t.el"ia animado 
por certo a vir aeeusar o ministr() com infor
m:l~Ões tão inexactas, ou_ nesta parte, pelo menos 
t.ío exageradas, como passo n mostra.·. Pl'imeim.
mente, a dcnominadn commi~siio- encarregada de 
re\'er tacs ma.•ntscriptos, compõc·se apenas tle um 
lndil•íduo. Em segundo>, lugar, _ essa commissiiil 
em ,.e~ de vc:-ncer 200$0:10 por me7., e de . ter 
pdos calculos do nubre· dcpuLa.do dc,;pcndid~ 
JÚ. muis de 2:40JSllOO, apenas percebe por todl) 
o seu tr11balho, g~_clk:tf. tempo ~·IIllZQt•· 
ol\_lludcr-a qunnh~ total de 6038000. 

E' o que const.a. do lll·iso dJ 2 de. Ab1·il cb 
n.n no pnssado, que aq ni trngo por- copia. a uthén. 
tiCfl. . 

En1 tcrcoiro lu~;nt·, em vc?: .de ser inncnbavcl 
{na. [lhnlse do nob•·e deputa-io) esta cc.ommissíio,_ 
em .,.o7. de estar t.rabalhando. como o nobre de· 
putndo nssovcra, ha mais de um nnnl), c que é 
certo e que a pessoa incumbida deste trabnlho 
!cli lat·a tn.l fitn nomeada pelo eJlado aviso d~ 2 
do bl'il, e portanto h a. . menos d c cinco mc~cs 
que t.em entre mãos el>te objecto por _ordem do 
governo. Nilo era pos~lvel, pois, qtte fvmceGs· 
selli no nobre deputado muis ine:cactas. ou co'mo 
disSé, mais exagerndas iltformaçõcs a este r~s· 
peito. · _ 

Nli-3 posso ir adillote,.Sr. presiJente, sem con
fessar aqui a minb'à ·admiração quando vi .que 
o nobre deputado me ~nsut'l•va por e -ta des
pezu. P9ls o nobre deputado que. _ta .• to se esrorç11. 
constantemente nP.s: a· ca.;a por pa;snr por p::,
triot;l, e reconhe<;o que o é,_ que Ie,·ado por scn 
at·dento pntriotismQ tem sustentado ·1,a camara 
o con1m~rcio a. retalho, e pugoado-- por outrns 
muitas co usas deste gene_n•, ~ o prop.-io que h<•je _ 
estmnha que o. governo_ se -j~lga.s~e nutorbado 
para, pela verba dos cventuaes, d!'spender 000.'1 
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P.at·a sal\'tlt ri!! 1n amiseriptos d~ u"m i!(; Mssos j 
mais distineto~ litt~ratos., de· um bl't12ileiro illa>S
t:ra.do,- o a- cujo nom<.', a ellja me·moria se· ligiio 
trndicõcs gloriosas de nossnindepeildencia? (Apuia
dos.) Qu~::rea·ia acaso· o nobrú deputado que·ma
nuseriptos qu~ l'ers.'Lo sobre a.· bastoria do Para, I 
que eontl!rn. as viagens desse brazileiro no Oriente, 
e noticias do que por lã cbscl"\'ou, ncassem inu
tilisrulos ·e ·se perdessem- pnrfl sempre? (Apoia- · 
das:) Declaro ao uobH, ·deputado que, por m~io
•·es que sejão suo'> eeD$Ul'llS, não me enc<.>mmodão 
nem -Jevemel)te (apoia-dos], e ante$ lamento não 
ter ru ui tos occasiões: e 'o·s ·precisos rn elos parti 
autorisar dcsp~zns semelhnntes. (ApoiacJos.) Sinto 
d<nlm d'alma, )::;1·. presidente, que não hajiio. 
muitos brazilcit·os ··com- n illustrnção e .conheci· 
rnento,; do Sr. con~lhciro Costl~ Aguiar, que· 
pods:\o emprega~ c empreguem. o s~u tempo em 
compór obras ~teis, e que por sua importancia 

illusLrem o pa1z. 
Admiro-me tanto mais desse modo de pensar 

do nobre deputado quando, como bem foi lcm· 
brado em um aparte, na occasiiio em que ·O bou
rado mernb1'0 t.lllava eUe ainda poucw dias ante·s 
l1avia votado a favor de de~pezas para a publi
cn~ão de uma ollra. (Apoiados.) 

O Sn. BnAND10:- Eu não sei como. V. Ex. 
aquilata o met·ecjmento <las duas obt·as: muita 
gente me dis~e que a obra do Br; Mello Mo· 
1·aes era cxccllertte; e po1· isso en votei por 
e !la. 

O SR. PEDREIJÜ : - Não li a obra o. que o 
nobre deputado se refere, nem devo en~rnr MS$9. 
comparação, nem estava na camm·a quando se 
-tratou deste objet.:to. Trago sómente pa1·a ·mos
trar que votando o honrado membro ainda hl\ 
pouco t~mpo .por desp•·Zas muito maiore;:; para 
outras publicações, eu tinha ,·azão de. admirar-mu 
que fosse agc1·a o pl:O[>t;io,-nubre _depu~do quem 
. viesse accusar ao. mlhlSteno do 1mpcr10 por ter 
autox-isado a insignificm~tc dcspeza <]e 600~ para 

.evitar que .se perdessem cs escripto~ de ~m br&· 
2ildro distincto. 

Passarei ·ao f. o facto nrr.esEJntado · pelo ~obre 
deputado,- e que ve1·sa sobre a col)lpra reita pelo 
gcverno da livra•·ia dp ~r. Pedro de !illgel~ pat;a 
enriquecer a ·nossa b1bhotheca publ1ca. E para 
utim muito notavel que o honrado membt·o trou· 
:x~sse ·este facto :paro provar · a sun nsserçiio d~ 
9ue h&Yiãe d~~-teit~s ~~- que s?. se 
Jnstificavão com o meu SllenCJO. D1go que e 1ato 
-para mim muito nctavel, porque pertencendo o 
l'lOh1·e deputado à represontllçiio nacional c to· 
111ando pnrte aeti v a nn.s q uestõos que se agi tão 
·110 · nosso pur!Pmento, niio posso suppor que dei· 
xassc ·de ler as discussões du senado no anno 
·passado. 

Nos j<>rn~es · que public~o taes discussões 
·achão· se ·os discursos quo ~1ve a !Jont·n de pro
"ferlr naquella eamnra por occasil~O de diseuttr·sG 
" or.;nmento dn a·epnrLi~;ao n·m~·u carg(l, e em um 
destes discursos Inrgqrncnto mo occupci oom 
semell1ante ol>jecto · ~spondendo ao Sr. senador 
pela provinclo. do Rio G1·ande do Norte. Ahi fiz 
·ver tudo quanto navio. oc~lTido a_este respeito, 
· d<'Clnrei o numero e a 1mportaneJa, das .obra~ 
· eomprnda~, e fui efficazm_en~e nnx:liu.do pelo dis· 
'tincto· senudor ·pelo. provmcJa de Pemnmbuco, o 
·sr. ma.rqu·ez de· O linda, que f~::·me a llonra d~ .tomar 
·a ikfesa deste ucto ·do gov~ mo, e de. su.sten tal :o 
'dcmonstr::md() o valor;a randade .e a 1mportanc1a 
·de nl=mas das obras de que elle- tinha conhe.· 
·cimen°to e dos mnnuscriptos que formKo. parta 
da mesma livraria. 

· :. Atám ·disto, {!:. pag .. 71 do meu rell!torio rlo anno 
qua.ssado dei ~.nta li$: camal-as legislativas dessa 
oompra e d_o numero das ob~. CQ~prad~s. Co~() . 
_pois pódo o 110b1·c deputado a ''lSla d.t~to. que 

TO~!G 4. 

ã · inneg:avd~ allegar este facto pnra prova .ãe 
despe:ms feitas por mim, o sómente justi.ficodas. 
eom o meu· silencio~ H:~ de confessa c· que mais 
.esta -ve:z; foi tambem infdi:z; em suas censuras. 
(Apoiados.) · 

O Sa. Bn.az.."DXo ~- Referi-m'e ao cre.Uto Sllp
p_temedar que foi aberto e rderendado . por 
Y.Ex. . 

O SR.· PxoruURA. : -:- Não· nego, Sr. preo<idente, 
·qll.c o· credito. supplem~nta~ a que o nobre de
putado l'efe1'io-se ·foi obe1·to, ··e referendado por 
mim .o respectivo decr~to. ·nom tambetn recuso
me, po1· um momento, n. responsabilidade desse 
acto. O que porém ó certo, e trago sômente para. 
restabelecer a verdade dos factos, é que, como 
declarei no senado, não fui- <!u quem ajustei a 
compra dessn livraria. Ella jn estava ajustada 
~ eontractadn qunudo ent~i para o minlste-
no. -

O Sn. M~NIS'l'nO nos NEaoctos EsTR.I.NGEtnos :-
Apoiado. · 

O SR. PEoREm,\.~ ~ Realisei apenas um con
tt·ncto antel"ior. que não podia, que nao devia: 
deixar de rcalisa.1~. (Apaiados.) · 

O Sr.. BR.~N»Xo: - Então foi' ·o anteces-sor do
V'. Ex. Estimo saber isto. 

O Sa. PzonEitiA.: - Jâ. que o nobre deputado
me chama para C$te terreno, lá ''ou ter já. 
Saiba o nobre deputado· que ·quando fallou a. 
este respeito, collocou-me em nma t~rrível eol" 
lisiio dizendo que o Sr. Gonçalves Martins Ih& 
dissera, quo eU~ não quiz comp,·ar esta bibEo
theca po1· oito· contos de reis .... 

Ora., eu não sei a quem deva acreditar. 
O Sa. BllANoA:o:-0 Sr. Gonçalv~o Martins nil~ 

m'o declarou a mim, mas disse-o a alguem • 

O Sn. PEouEmA : - Perdôe-me o nobre depu~ 
tado, pareceu-m'e ouvil·-lhe dizer Mm clara-
mente que tinha sabido isto pelo Sr. conse
lheiro Gonçalves Martins, e assim o tomei em, 
apontamento cheio de admiração. E' porem para. 
mim inditrcrente que aquclle senhor d1sse~se ist!>
ao nobre deputado, ou n. outro qualqne1·: o que 
é certo é que fazendo eu, como faço, o meUior· 
conceito da. circumspeeção e do. lealdade de s: E.'t
não posso nem po1· um inetanto acreditar. que 
elle tive.;se dito semelhante .collsto nem ao no \ire 
_deputado, nam a pessoa ·alguma.· Niio o julg~ 
capll.Z disso. N:io julgo tambem o nobre deputado 
capaz de faltll.l' 9.. vel'dadc, c eis · nqui a collisãl)
em que cu estn.va;·até o rnomcnlo em ((Ue o nobre
deputaJ.o reclamou dizendv que não tinha 1·ece· 
bic:lo sem~lhailta in!onnaçiio do Sx-. Gonçalves. 
Martins. 

Nem ~ra, senhores, possivel qno assim acon
tecesse. Como ó crivel que um homem nn. elevada 
posiçilo do Sr. conselheira Gon~u.lvcs Martins dis·· 
sesso que nüo quizera eomprar.a bibliothcca -do 
Sr. P•)dro de Angelis pelá qttantia de s:ooos .. 
9,1111ndo tenho aqui documentos em c~ntrnrio por 
letra de S. Ex.? Quando mostro a casa, por excm·· 
plo, este e:,•iso? (Lê).· E' de 17 de Agosto de 
!853, tempo em que en não tinha ainda a honra 
do nssenta1··me nos· oonselhos da corôa,. e por
seu contesto vê a- co.mara .que o Sr. visconde de 
Uruguay portieipavn ·ao Sr. Gonçalves ·Martins. 
q•1c o Dr, Pedro .de. Angelis, o qual havia pc_dido
pela suli bibliothecn 16 mil peso!; fortes, conv1n~a 
em yendel-a peln. metade, c oJUe portanto Ja.. 
escrever:lh.e afim ·de _que a remettE;s~e pa_ra e~ta. 
corte, e _rogava a S. ·E"- .(o _Sr; ~nnt.st1-o·do ~m
pel;o· &· entllo) q11e prov1denems~ par~ que
·aquena: somma fosse -p!l.g•\ oppo!'tunamente á 
po;ssoa qu.e- o me~mo Dr. Pedro qe Angelis indi
·casse, · ven"ftcada a entrega. dos ·hvros. etc. 

43 
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A este a~iso resp.lndeu o Sr. 6Gn\alre;; Mar

tins em data. de 2"2 do mesmo mez de Agosto 
~otnmunic:ando qtle expedh·a a~ ordens n;'!ccssa
rias pan~ que foosem re~bidos o~ liVl·os na 
bil>liothcca pnblie:-t, c alli postos na devida ord~m 
inYt'Dt:i:lriados, etc. 

Esta~<J. pois feito c terminado o ajuste, quando 
elltrei p"ra o min\ste~io, pela. qnanti.t de cea·ca 
de li>:JtlJ$, e tu.l•) isto tinl1<1 sido f"ito com a 
·sciçuciil oct:ta. com pertcib. conllt:leil!Jenh do Sa·. 
Bon~a\vos 1\faa-t;ns. Come> pois, t·epito, acreditar-se 
que ellol dissera ha pouco, a quetu quer que 
!"sse, que 11flo quiz cv111prar ~sta. lin·al'ia p ,r 
B:OOOii? 

O SR. BnAxnio :- Disse-o a pessoas mu.ito cir~ 
-cumspectas. 

O Sn. PIIDnEIRA :-Xiio o p ..• s<o ct·~r. ha por 
!ul\'ll enRtmo, e •C ní'io appllt·c,•a essa pessoa. 

O Sn. 1?.\n.~x.•c.c..:.,- O nobr.; . rl<>pntn•lo por 
P~mambnco confundio tnh·pz 1-i:rlOO,S, mm ~ mil 
pczQs, c dahi tnlver., Yenhn o e~:gn,o. 

O Su. B~t.\xnio :-Fui· enf,)ronaJo pm· t,cs:;oas 
1111iito c i I"Cnmspeclns. 

O SF .. P.,::;r:•illU :-Nii<> é pos~i>cl, ~r. dcpu
tad0, l1a por fon·o;a en)lano. Além disto, por .awis 
ciJ·cumspectns que sejão est~s pPSSO;l·~ no C•}ll

ceito do nobre depuhldo, por mais >lllthentíci: 
·finde que possii•> iel" suas p•llavras, esta' jã· 
mais podc1·aõ deslruil· o que <:Stâ escrípt.<' 11es~es 
dous a\·isvs u~ 11 e 22 Ue Agost.•J de l~~.J as:s.í~
nado,; pelo Sr. Vtsconue d~ Uru;,;uay c p:l" ;i;t·. 
Gontal ves M:~rtius. iApoiadM.) 

ü S~. B~:,üo:\o :- Ent•iO a questlo ú enh·e 
\'. E~. e o Sr. Gunç[ll\·cs ::O.Ia<tius. 

O Sn. PF.ottmn.l: - Esti< ~n~:1.nado; n:to ha 
·olljecto pan1 1'\ menor ques-li\o entre nós. p élr
que. e1l niio creio que o :;r. Go:tçalye:; :\fal·
tms dissesse cous~ algtlma no s~tllido em que o 
~nbce d<!putado fal\ou. o· eng;mo 6 seu, Oll de 
-quem deu tal infurmi"l<.'•iO AO nobre d8puto.do, 
.que mais esta ~-ez o enganotl.. Agor~ direi que 
Tdatando estes factos tiY<J pot· fion ::ir. presidente 
. sómeute restal.>el~cer a sua exactidao, c jamais 
iirar de mim a menor respon.;abili laJe paralan
Çàl-•> sobre qualquer de meus antecessor~s. TCtlho 
-constantemente mo~tt·ado p•) t' meu procedimento, 
qne ainda uma só vez nilo rn<J dd~nJi culpando 
os mens dignos v.nteces5ol·e,-, (A.poiados.) Ai11da 
uma só -.ez e11 dei:tei de h"nr.w os se\\s actos 
nesta casa, onde os apo.ici. (Apoiadas.) 

Entendo, e j~ o disse, no senado, q11e ajus
tando elles essa linada, e eu r<!alisanu(l· a sua 
compra e ma.ndmf<to pagal-a, consuUám,,s todos 
-os interesses publicos, e :fi~emo; um serviço ao 
paiz. Ha nessa bib!iotbeca obras que são mui 
_preciosas .. 

O SR. C~nn1.o :-Apoiado : o que niio "o en
contrão em ontrns "bi bliothecas muito impor
tan~es. 

0 SR. PEDREIRA;-Diz muito b~m O nobre 
deputndo , obras que sfio rnuitQ t-aras, que t~m 
mesmo especial merecimento n.o mundo i\lus
trll.do. 

o SR. c_\BRÃO :- A:po1ado. 
O Sn. PF.DRElR\ ,_E se o nobre deputado pvr 

PernamlmçO· duvida disto; tenha a bondade de 
ler o resl"'eetivo ca~1og., que corr.- impresso e 
que e mmto conhecido. (Apoiados.) 

Aléru disto, informar-lhe-hei, repetindo o que 
<lisse no senado, que quando já. esta v :~o. feito o . 
ajuste o Sr. Dr_ Angelis recobeu de um livreiro de 
lnglatena, que não s!lbia desse ajuste, uma carta 
com <> offerecimcnto de prece mais arultalio do 
'JUe aquell~ por que <> go1·erno do Brazil tinha 

eontree!.ado. Di~to sabe perf~itamente um distillCI.o 
couselheir.o dtl e·stado, o Sr_ Marquez de Abrautes, 
que vio 11 dita ca1-ta. 
· ALt•.mda mais o nobre depo.~t&lo para o •uune•·o 
dé t>l>ras d~ que o. mcsuH liu .• ria se oompõe, · 
que orç;1o por cerca de 3,000 volumes it.llpr.JSSQS; 
aüeud:\ tambem a que em um . t>iol grande ntt
Jlltlro de v .• !ume.'! é muito insigoifieant~ R. porl(ÜD 

·de ill••·os. d•1 me~mo genN·u q"~ jti existia na 
uoss.1 bil>liothe=, <>lll q11e pc.r~ant<>, hoave dupli
cata. Mai,; de t1·es partes da porção adqui>·ida 
uào loavb ulli; c a t'•lstaute ait1tla 11ssim não s<t 
pl>le con~iderar p>'rdida porq1te t~lllOs muitos 
estabelecimo•Jtos litter .rirJs por ond~ di;tl"ibuil·as, 
\.4.poitcdos.) · 

E' Y•\J'dade qu~ ~11 rn:lrulei •lnr noais alguma 
c<>usa do qne aquil!., pot· que tal liiTil.l'i' tiuha 
<ido ajustcula·; mas fil·o por eausa de c~t·tos 
m:musc•·iptos mnitn impr•rtautes, muito interes
~<lnt:'S , mcsn1o não siJ (t. America como ao 
B•·azil. 

Alguns dessas manuscriptos sf'r:i:lo p9g<ls em 
qnal•Jaer outa·o paiz pol' um preço &\'Ult~dis
~i111n4 

O S1:. CA~I:ÜO :-Apoiado- lfa cousa; muito 
raras, m1oito imp ·rf,ln"c.; qu,~ nno se 11-eha em 
outras bil.Jliu!hecas_ 

O Sn. Bn.~xL>Xo :-Oh ! pois nito s~ encontravã<Í 
n:ls nmms llibliothecas e tinha-os o Sr. de An
gl\Hs! "! .. _ 

O Sn. P.zmRP-InA:- Sim, ·senhor, e não se aà
mit·e dis3o ; u nobre tleput odo f,tz. ~sta 1·ctlex:io 
po1·que niio conhece o Sr. de. Ang~lis. a Stla litte
r~tura ·e os 1·ecttrsos qno já te\·e, c de que já 
dispôz. 

Vamos a _ou.ta·o ponto, Sr. presiJe~tte. Tendo 
s!do o nobre d~putildo até !\qui infdiz com :H 
infm·rrmçõm; que lhe rninistrár:'io, o f,1i ainda tm-
7.<l<l<IO ~on1o o 'lltarto facto· para p:·nvat· que fiz: 
despezas que só com o meu silencio justificava, 
o credito aberto por decreto d~ ü de Abl'il do 
anllo passado para occcrrer a · de <pezns Ceitas 
com p theatro lyríco. · - . 

Não sei, Sr. presiJente, como n nobre deputado 
tii:o de-pressa se esqueceu· de~ que não tenh-o gu.r.lr
d,ldfl silencio sobre estes objecto ! Nito se lembra 
ac~so o nobre dE~putado que t<!ndo de respl'n
det· na sessão deste anno, por oecas'iio da dis
cnssão do or~nmento do imperio ao nobre d&plX· 
te.dv pela proo;incia de Minas Gerae . .:, que fallou 
a respeito do tbeQtro provisorio, aproveitei o en
sejo da primeira vez em que fallei, ~ respondi 
tambcm ao que á.cerea deste credito havia dito 
uut nobre deput&l-3 pela provincio. da B~hia. e 
que entii:.) mostrei que se abri esse erodit•J íoi para 
oceorrer a dúspezàs fllita; com o rcf~rldo tbea
tro Q.e~e o tempo do meu antecessor. como diz 
o p1·oprio 5r. d(lpuLado, em qu<~ se >lchão as se:
gulntes expre'"sões : n d"speza.~ fdtas ~m a thea
tt·o Fluminense do campo da Acelamação no 
periodo d~ I• oi~ Julho a.llO de Setembro», visto 
quo llllh'ei para. o ministerio em Sete111bro de~ 
anno. 

Não se lembr& que mo~trci tambem que utell. 
antecessor niío podia d"ixa1· de tél·as íeit.o, por 
que er,'io quflSi todas provenientes de con"·ac~ 
em que tinho. intervin<lo o nome d<> RDVel'no, e 
que portanto déviõo se1 observados? Se !l8 lem
-br>l, não devia ·Jança.r m1io deste faeto ; e se não 
se recorda disto, peç()-lbe qu~ Ma o J<n·nal de 
27 de Junho, em que vem o .meu diMurso. aftm. 
de _nfi<> repetir mais alg11ma vez semelllante accu
sacao. 

O Sn. BlaNPio:- D:l subtenção da lei de 3d~ 
Setembro de 18ã3 é que devia· sa.hir o. diu.heiro 
pa .. t\ essas des~zss_ 
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O Sn. P&nl\EIIU : - Resp<lndo a est3 ap:trte do 

Dobre deputado com a integra do decreto que 
abrlo o credito de que estou fal1111ldo. 
· Ahi verã o nobre deputado cl&J"jltne,;te que es~;e 

aelilto !oi ab~rto para occorrer a tlespezu feõ~a! 
em época antet'ior :Lquclla em que 11. lei a que 
:Se r .:fere começott a ter exo:cução. 

Censurou-me depois O· nobre deputado porque 
ell uavia com!)l·ado. uma casa na Jnrujuha, pa1·a 
s~rvil· de lazareto de obscnação, . J.lela quantia 
de li:OOOS, quanuo antes Linha stdo avaliada 
essa casa por pouco tu ais de 2:000S. 
. E" •·e•·dade, Sr. pr~sidenk, que man.lei eom
pt·nr, não duas cOSII.l!, como inexaetanHmte infor
márao ao IIOI>l'e deputado, mas sim essa da Ju
rujuu~. e que efl'ectuou-se a compra pror 11:()()(;8 ; 
i sou bastante franco deelat·ando que dei graças 
à DetiS por haver d~panldo com ella, e podido 
a•lquiril·a por semelhan.w preço. . 

O Sa. PAUL.\. GA_:>I>I~:-Apoi.ado. 

O SR. P..: r>RF.IR.\ : -E' preciso que se attenda 
:1 occasl:to e lls cit·cumstancia.s. Tinha cbega~o 
um v~por da província do Pará aond.J graç,t\'il. 
fortemente a epitlt·mia que assola aquella pro· 
vlncin. Rl'aolvP.u-se ·que os pas.•;ngeiro;; ficn.sscin 
en• qullt·entena de ·obser\·aç>1o, ·~ na falt:~ de casns 
paro isso n ito t iv., remedio seu:i.o alngar uma 
no costilo da f,rto•leza de ·santa ·Cl'll7., para onde 
l!e trPu3portárào :.quelles passageiros ; era porém 
ntult~ a gente que tinha yindo, e npezar de ter-se 
tomo:.~o a proviJencia. de ma11e.lat· l:!Óutente os re· 
c:-utas .e (os escravos para Maricá, a ca~a alu
glldn uiio chegava pam os passageh·os restantes. 
J.•'icii r,io estes pooi$ mttito mui accommodados, 
com() põdc l>em cct·tifici.il' o nolJN deputado pela 
provin~ia do .Pàrã que .nlli esteve. C<>ustante,; e 
mui bem rundad:ts •·eclama~õ~s fizerilo os pas
sageit·M ch~gar oí pres~n~:a do govemo, pedmdo 
qutJ ao m enos se dividisse n g~utc, porqu:e além 
oe ser muita pat·a· a casil, · havião pessoas .de 
t .. dus as cla<ses, e que as seaboras .e p essoas 
d ll certa educação . C- respeita,·eis soft'riiio muito, 
não podendo aquellas mu itas · vexes p~ssar 11e 
um para . . outro. ln.do. . 

Ncstns éireumstancias manifei ·procurar outra 
CD.SI\ para alugar, J?O~". todo o preço: não foi pos
~vel encontrai-a: lnformáriio-me ness.• OCC4Sião 
<r'~ os proprietarios ·dessa etiStl em . Jurujuba 
t~lvez a vend~ssem: tratei logo de mandar com
p :·al-a, · e ·encarreguei desta eommissã•l a uma 
pessoa ltones\a, l ' muito zelosa uos dinh~>iros pu
blicas, o iltustre Sr. 1• seéreta~·io. (Apoiodor.) 
Etle se qulz r~cusa:- de uma tu! cummissiío, mas 
a i nstanc;!ls minha.<; e senti o ·o ni•gocio urgente, 
aceeden. F.,i e:t:ltninar a casa; seus pl'Oprietat1os 
custá rolo " principio a resoher-sc: pedir ão 18 
()ll U rnn ti)S, c p or fim cfl'ecttton-s e a C•llnprn 
por 11. Tudo ist<l ps.~;rou-se em meno~ de 48 horas, 
e e1t dei gt·n~as n ·De-us qnnndo p11de sepnrnr os 
p:t.ss~gciro!;. 

O SR. BnA:snA:o:- 0 f'JtU! me C>lllSOtt mnitn ~X\le
ctn~r1o (.oi ~1\het• .qnn c,<SR CJlSfl lln''I.R· liÍriol ft\'tl • 
liaoia em l•artilltn, dtms ou tres mP.ZI'A a n t oll, ""' 
muito men 11r quantia. do que nquclla porq.te o 
-go>·erno a compt'Otl. 

'· Ó Sn. P '"DnEir.A. : - O uobre députadv deve sal>er 
. qu•~ cs',as · ovnliao,;õ.·s · feitas po1· uma pa>1.illta 
·anti:;avel de ordinario coslumiio SCt' muito baixas; 
e com ciTt<i\o con,.ta·me que a casa dt! que se 

. tr;~t.a ·o. rõrn por -l:OO:}S. :Não sei se é ei.:acto. 
o qne a ffirmo ao· 'nobre ãeputado é q.ue t1 avo.

lia~i\o offici.\1 feita por petitos, e õe qno tenho 
.est.'\ . cópia qlle mandei llusear li. secretaria im
·JW•la em JO:Q.J(lSOOO. 

O Sn. PAu u Ü.\.~DlOO: - ·Apoiao.l<>-

O Sn. PJ<:D8Etn.'l.:- Talvez que em lempos or
d inllrios, com pausa e sem a pres.;ão dn neces
sidade, o governo pnde.õSe comprar cs--a casa 
por menor preço. 

Nas eircumstancias em que nos achamos porêm 
considero uma fortuna têl·a podido comp•·:•r quasi 
qne p elo preço do orçamento. (Apoiado$.) 

Disse tamMm o nobt·e deputado que eu não 
tinha aln<la expedido regulamento algnm pora 
a colonin do Pimenteiras, e que por !sao ella 
se achava e1n mão ~stado. Fel•zmcnte esta as&cr
çi\o do nobre deputado fo1 repe!lida por um aparte 
nado pelo illu~;tre depntaclo que ultimamente 
havia pasSBdo pe>r essa colonia. 

E·~ disse, é verJade, no meu t·elatorio, qne as 
c;ol,mía& militares precísavão do r egu lamentos 
espeeia~ conforme s natur~a• dos lugares onJe 
ellas estivessem collocadas; mas entre dizer isto. 
e dizer que nã.o tem re~ulamento a eolonia de 
P imenteiras ha grande d•ft'erença. (Apoiados.) 

Qunnto a esses r equ erimentos do que í~Üou <> 
nobre deputalig, parados ha dons mezea na se
cretaria de impcrio sem terem obtido despacbo 
algum, declaro que mlt• possu avaliar 11 fot·ça da. 
eensura tã • vagamente fo:lita. 

Era preciso que o nobre depntado dissesse 
qllal a natureza de taes requeritn en tos. Então
eu lhe dmia t•odas as explienções q11e dP.Sf'jasse; 
e . mo~traria que taes requerimentos se tem dei
xado dd ter andamento niio é isto de vido a. 
eulva <lo ministro, · mas á importancia dos obje 
ctos, n del_)endenda de info rms~ces, ou a outras 
ci roumst.anctas. (Apoiatlos.J 
T~ndo, Sr. pre~ideote, respondido, um _POr um,, 

a t odos os factos alkgados contt·a mtm pel o 
nobre deputado tlela pt·<oviucia de Pernambuco, · 
estou eonvenr.ido que elle hoje de,•e estnr muito 
nrrepen(lido do ·ter a.creditado tão de · l eve na. 
pessoa que lhe ministrou informações tiio falsos 
e ine:tactas como · ::tquellas em q11e baseou o.s 
fl1Ctos .com .que me quiz a.rgui•·· 

O Sn. Bn.i.ND!o: -Está enganado. 
O Sn. P.:onEIRA :. -Vou concluir dizendo que 

não nte · yecordo dé u m só facto, attribuido nesta. 
sessão, ao mioisterio do império, e pelo qual eQ 
tenha sido· censurado a · que deixasse · de dar a 
conveniente r~-spo:;ta, procurando explical -o o de-· 
fender-me, como é meu de ver. (Apoiad'ls.) 

Awu~s SE:>HonE~ : -Mu ito b em, muito bem_ 

O S11. BRA!'t:nii:o:. - PeçO a palavra . .. --- ·---... 

O SoL. Pni::SIDE::>."7E :- E sta discu>s:\0 fica a-liada-
pela· horn. 

ORDE~l DO DIA 

.. _ 
Continita. a 8• dieeussão do pr ,jecto n. ~9 dcste

nnno. vindo do senado, que altera a le1 de 19· 
do Agoato de 1846. 

L~·eo a a poia-se a segtrlnt~ emenda : 
C! o~ deputndos niio poden'lõ durante a lezis

latnrR receber honras , titulos, condeeoraçoes. 
mercês peenniRr>as e empregos , 'lxcepto os qtt~ 
lhes competirem por ~ntig~idade, ?U ~ _cas~ 
do · art. ::a da eonstitmc;.iio. Esta d l.spostçOO_ é
applica.vcl aos inembros das :u;sembleas provm• 
ciacs a respeito dos · empr~gos ~e nomell>;ilo dos. 

. ~~~i~entes·de pro~incia.-. .Frat~cuco Ca!.-los Hran-

0 Sn. · H vn·r.( \pela ordem):- Sr . presiJenle. 
entclideuuo ·que ·est.í. mai,; que· snfficLent:.:.mellte 
u:scuti<lu o projecto de lci de ·reforma. ele•tOrlll, 
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p<!~O :>. V. Ex. que consulte á casa, a verso ella 
<lU~r cnt~n;nr esta dism;são. 

(Ila nlguns apa•·tes.) 

Con;;ul!ilc.ln. a cam:u·a a este respC'itJ é appl'll · 
vaolo o cn~rrnmento da <liscus:;iio p :>r 4S vo>t.os. 

O Sn. Ba .• x:t>XO (.pela ot·clc m) :- Des:"ja va sabe r 
se n minha mnen~a uiio pôde ter d iso:uslõio. 

O SR. PnEstm::n.::- Niio póie, porqúe a ca· 
n1am c nc~rt'll'l a discnss~o·. 

O Sn. B RA"DI•J : ·- E:ttih requcir.:l a v:•tnçiio 
"llOtniiH•l soll•·e o p•·vjecto, e t&rnbcm sobre a 
cm~nda. 

<> Sr. Rll><>Iro <10 An<lo'Cl<la •pela o•·d~m): 
-Pedi a pal:tvt·n, Sr. presiden t~. P"''a pedir · :\ 
-<:ama .. a qu~ se dest.'\quc a emmda uu pt·ojecto, 
porqnn.n!D eu )?Or minha pat·te o !)ela porte <los 
meu < nmig<>S hberal'S deelnro quJ n'i.·J rej~ltumos 
.a idéa eonsignuda nn cm.-ndn, mas nii.~ n adop
tamos como tacticn parn·set· t·cv..:rthl.) o proj~cto 
}Jal':\ o senado e se obstar ass im. a ~u·• :ulopçiio 
definitivo, que é ele tii•l ur~enw necessitlo.dc para 

-<> pniz !apoiados) ; a;;sim declaramos m uíLo ter· 
minnutlllnent o que so a . emenda ficar englobada 
com o pr.•jecto, não v.>tru'e•nos por ella ; mas se fór 
-scparndn, não t eNmH dtwi-J:I e:n vot llr por 
-clla . . . 

O Sr.. PrH:Sml!::>-.-rE ,_ Obsot-v;> n() nobr~ cl~·ptl· 
t n<lo que niio julg:> n occnsi:io aznda p'tl·a faze •··se 
um <l isctu·so solJrc n · eme:\da, ho.venJo-s~ pedido 
.a P'\lavra pel!l ordem. ' 

ü Sn. Rmsmo DE A~ n R.\D \ : - T~rmino, Sr. 
president~, pedindo a V. Ex. que S'! é p ossível, 
se u re~:hnento p~l'lllitto, o quo n:io s ei, porq •lo 
scu(lO deputado L>OYO n "io estou e~ l·to de toda.s 
a s 'suas disp)Si<:Õcs , que se separe a em~nda do 
_proj ecto p riucipnl. ·· 

S irva esta m:mifc•Stâçíio de il1ustra1· o pnit. 
sobre o nosso pr,Jecc.lim ~n to na pteoente oceasilio; 
n ão queremos s~· juli:ados polas palaVI'ns intc· 
r essadas d" j uizes injll; tos o pa reiaes; mas pelos 
no~sos solfl'imen os passados, pela nos'I:J. dedi· 
<:ação ú causa liberal, por nos sos ~t·>s. pelo 
,glorioso esquecimento da s lut.as nutigas para 
tomar .-ent hoj e n v~rifieaçiio dos princípios pJr 
que pugnamos, e o. pniz, nó; o csparau1o~, nos 
furõl. JUSLiça. (ApoiadO$.) __ 

O Sn. Pt~ESIDlt!:T& :-A occasiiio uão é opp1r· 
tuna para. se admiLtir o t·equerimento do nobr e 
d eplltado ; se n cauutra · approvnr n emenda· e 
aJoptnr o proj~cto, poderá o h onrado membro 
requ<?t'el' a separaç.1o que des•.!ja . [Apoi«do.q 

. PL'Oecde-sc á votação, decidindo a c:\m~•·a quc.clla 
f11sse uominal sómeole sobre a ndopç.io cio proj~cto-

A emenda c rcgeil-~•la por votação symholica, 

te o projecto é ad•lpt.ldo, ~por :> l votos eontt·a :10, 
pa..a 3el' e.nviodo il saneção imporinl-

Votúriio a fav<~r do projecto os Srs. Fausto· de 
Aguiar, Sallea, José Ascenso, Mendes de AhneiJa, 
Sautos c Almeida, Sousn Men les, Henriqncs, 
Almeida e Albuquerque, Costa Machad<J, Scó.rn, 
Nabuco, F erreira dP. A.gu iar, ~ c Albuquerque, 
Can•nnsilo, Tit.-\ra, Cnst.ello> Brnnell, Sobra1, barão 
d e Ma~·oim, l<'cra-ll1., Taques. Magalhães 04s~ro, 
EdnarJo França, Cihaves, Góes Siqueira, A.ng~lo 
R>~mo.<, Candido B.t-ges, F. Octavlano, Pl!r eim. 
da Silva, P.twanhos, Pedreira, Pa uL' Fonseca, 
:Monteiro de Barros, eonego Silva, Horta, B~li; 
sarlo, Paula Candido, Rocha, Luiz Carlos, Luiz 
S oares, Barbosa, Tt!b:eira d e · Sou:.ta, Vieha de . 
M a ttos, Paula Santos, Mello l~ranco, Bre tas, 
Dias de Carvalho, ·eonego Leal,- Araujo J org.,, 
Co1-rlio, Pncbeco, Ribeir~ de 1\ndrada, Travasso>, 
Caldre o Fiiio, o borio de Maná. 

. Votárâo eout.ca os ~r.il. B~lf<Jrt, Part\oaguá, 
Anuré Bastos, ?1bchado. At·auj<~ Lima, B:mdeü·a 
de Mello, Fet·nandes Vici1·::t. Dowiu~ucs Silva, 
Jagn:nibe, A~sis Rócha, Col'l'C:l dns Neves, Ctlnbil,· 
&poso da C •mam, l~igucit-a· de ?llcllo, Piuto 
d e O:•mpos, Augusto do Olivch·<J, B •Mdoi.o, Reg.> 
Bà&Tvs , Gom:~s Rtb<lll'O, Siqueh·<~. Qu ,iraz, R tbeiro, 
D:.tb~• Roch:1, Zaclmr ias, Sa~'tl.iva, Barreto Pedróso; 
Teixeira le M:lC~dt >, ;say;\Q· L oll:ltO, . V_ J,l~boa, 
Btlmanlcs· ole Gouvc;1, RQdri::tuc~ ~i!V'l , Nel>ias, 
J O$Õ Mnt!li:LS, 'R:11·bosa ·da Cunha. Li wAmento, 
Brusq11e,_ S!l.y•iv Lubato · Ju.n io•·- (•) · 

. O Sn. I.o· St!et·etario, obt:)ndo a. p 1l:wra pela 
ol'dem, lc11 um otlieio ·dõ Sr. miui~tro ào impe
rio, eommutt i<-'1l•uo quo. S. M. L se cligna ,·cee: 
bet· no dix 2 do con·ente, {~ 1 h >ra thl t:u·de, no 
pn~o t.la cidade, a depataç!l:o q•te pnr pa,.te desta 
camara tem d •J saber o lugar,- dia e b om do· 
encetTamcut.o da p:·cseme sess.Lo · le:;islati\·a.
Fíca .. a Cúrnara inteirada. · · 

o Sa. PnES [DE:I''l'E nomeou· JlRr.,· a· delllltação 
que tem de S.)lici t ,;r de S . . :u. I. o dia _ngn•· e 
l1orn p:tra •> eol<:C! ram~nto •'hl stiss:\o .os Srs. 
C::a :osaots<i.), B ·li•ario, Amlijo Llma, Patlla Santos, 
B <lrbo ;a da Cunhn, ll·>r t ,,, Lniz Soat·,,s, E •.luardo 
Fran~u, bnr!t.o c.l oJ Mo•u.:l, . Ú;t_u iio, L i\'rttmcnto, 
Vena•\Cio L isboo, Au~ust•l Cha\'es, Angelo· R amos, 
s,,ilcs, Assis Rocha: Jagliaribo, Rill•liro de .An
dt'ad:t, Dorniugues Silv;t, · Alm eida e AlbmJUel'que, 
R >drigucs ·silom, . Sobl'al, R apOSJ ua Cntoat';J, o 
Caltit·e . c Fiâo. · 

. DISP&'(S.\ Oll: LEIS DE A'IIOBTIZ.\C:ÃO. 

Eutt·a em ta tliscns>ão o pl'OjJct<l n. 70 deste 
allliP, ·ctue dispensa as leis .t<l ~mbrtiz tç:1" em 
ftovOl' ·(\e divers as irmandades. F •c;\ cnccrrftdn, 
n ilo se votant.lo por ná•) lt:w~r casa. 

P1·oeed~-se á . cbnmnda, n1arco.-sc · a o rdem do 
d i:1 para a· :;es~üo se~:uinte , e l~vauta·s~ a 
sessão. 

A.da do dia 3 de Se•embro 

PRESlDE:SC!A CO SR. TISCOXDE .DD niE:I'PENJ)Y 
· · ~ 

A' hora do costume faz-se a chamada, e a.chão-se 
preiient~s os Srs. Visconde de B.te~end:y, . Paul(J 
Candido, Machado, Cor rêa das Neves, A.raujo 
J orge, .Augusto Chaves, Carneiro de Camoos, 
.A.ssls Jlocha, ·J osé Asc<'n só, Taques, Eduii·do 
França, Vieira de Mat tos, Gomes Ribeiro, Ribeira 
de A.ndmd.t, Sayilo r.obato Junior, Li1•rame nt..> • 
Barbosa dn Cunha, Bretas, Luiz Sonros , llal'ÜO de 
l\inroim, Mello Franco, Dias de Carvalho. Selt.ra, 
Dutoa R;ochn, R"!%0 B1nos, Sarai\·a, ;Do>mingues 
S;I 1·a, '1'1tãra, Fausto, Costa Maclu1.Jo, Caldre e 

r (•) A diseussi'io dn Reforma El~it.oral teve 
com~o. no senado, no m ez de Julho de 1~
pror.,r;nd·> lunoinozos discursos os s~nndores En
sebio do Queiroz, morq11ez dc Paraná, v isconde 
de Jequ itinho nha; Souza Ramos (hoje visconde 
de Jaguary) c outt·os distinc~os orndo:·es-

No linu sob o titulo <K Re(oo1.-ma Eleitoral, » or
g&nisndo n!l secret.:J.ria da eamora dos deputados 
no eorrel!t<l anno (1873,, Gneontra-.se, de pag_ '};)7 a. 
p ag. 828, um resumi.Jo histot·ieo dn· lei dos CiJ·
culos desde a pthneira . époe.. em que ( ,ti esse 
pruject? trazido> ao par~Jlmento a te. sua a dopç.<o. 
acompanb11do de todos os re..>pectivos documento3 
taes como pareceres. resoluções, e emendas, da 
camara e do senado. 
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SESSÃO ~M 3 DE SETEMBRO DE 1855 3-H 
Fião, Sl\ e Albuquerque, Bandeira de Mello, 
Fernandes Vieim, Angelo Ramos, Sallea., Góes Si
queil'a, Ferntz , C:tnsansito, Thcophill>, e Luiz 
Carlos. 

C.Jmpa.recem depois os Srs. Pacheco, Rodrlgu.es 
Silva, Teixeira de MMedo, Teh.eira de Sou~ 
C11nha, e Fe1·reil-a de Aguiar. 

Sendo 11 horas o Sr. Cansansão, obtendo n 
pelawo. pela ordem, como orador dll deputação 
n •Jmeado. para solicitar de S. M. Imperial dia, 
liigar e horn para •> encerramento da presentt> 
sessão legblat1 v a, pãrticipa que sendo a dita. de-

putação inbuJttzid:t, hontl!m, no paço da cid·td e 
e()m as formalidades do ~stylo, e cumprindo a su:~ 
missão, S. U. Imperin\ se dignára 1·es p:muer que 
a sessão imperial d ) cnce•·rmnent·> tel'lll l n.,.ar no 
dia 4 do cot·rentc, 'uJ paço d o senv.do, ao0 meio
·dia. 

O Stt- P ne'>tOE!';T<: dlclllt'd. qne a ' re;;posta d~ 
S. M Intpe rilll era rccobiJa com mnito e.opecial 
agrada:, e q~c n:'io h:wondo nttmet·o leg.tl d<! S•·s. 
deputados niio h'l\'ia s~ss:io; e com·id11 :'LOS Srs. 
clepnt.-.do> a compa'rC~l'elll n o 'dia, lugar c hom 
designt~dos pat'!l assistil·cm á sessão illlp~l·ial do 
en.een ·amelli-G. 
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SE~SÃO IMPERIAL DO ENCERRAMENTO 

&ERAL LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI DE LACERpA 

A's 11 horas <la ll)anhã, reunidos no paço do se
nado os Srs. deputados e senadores, forão no
meados para a deputação que tinha de recebe~: 
ll S. !\L o b1perador, os Srs. deputados Santos 
e Almeida, Ang11sto de OJh·oit"õl, Cal'!lciro de 
Campos, coneg > Leal, Ribeiro de :">-ndrada,1{o1~o 
Franr.o, Taques, Macedo , Hcnnqncs , ArauJO 
Jorge, Harta, Vieil·a de Matt.os, barào de Ma
:roim, Paranaguá, Zacllal·ias. Araujo J,ima, Fer
nandes Vieira, Fausto, G;:ies Siqueira, Sobml, 
Gom·êa Horta, Tra,•asso~ c Ca~tello Branco, e 
03 S1·~. 'senadot·es visconde de Ube•·aba, visconde 
de Abaeté, ma1·qoer. d<: Olinda, Femandes "Tor
res, Souza e MeUo, m::u·quez de Mont"Alegt·e, 
Cunh:1 Vasconcellos, Qtleiro7. Contiubo, Miran ·1~, 
Sih·eira da Motta, Vergueiro. e Baptista de Oli
~·elrn; ~ para a deputação qlle devia 1·eceber a· 
S. M. a Impe1atriz, oa Srs. deputados Ferraz. 
Luiz C~rlos âa Fon~eca, Monteiro de Barrôs, e 
Rego -B,u-ros, e os Srs. scnndores visconde de 
AUiuquet·que, e -visconde de Sepitiba. 

Ao n1eio dia,· ann u.nciando-sé :1. che~ada de 
SS. M~I. li., sahirão as deputa~Ci~s a espernl-os 
!l porta do ooilicio, e entrando S. M. o Im
IJerndor na. sala; foi ahi recebido ]lelos Sra. -pre
sidente e secretarias. os que.cs unindo-se a dé
putaçiio acompanhtirã.o a.o mesmo augusto S()uhot' 
nté o tluono, no qual tomando assento, mnnc!_ou 
assenhu·em-se os Srs. l'epreseutantcs da naçno, 
e pronunciou a seguinte · 

l'ALL.\ 

« Aus_ustos c digni5simos S1'S. rep1·esentantes 
da naçao. 

« A sessiio legislfl.ti...-a que boje termina será 
~sslgoalaua pela refvrma decreoada no systemn 
eleitoml. 

"Congratulo-me eomvosco por essa medida, qU!l 
. espero produzin\ beneficos rl!stütados. . . 

« Agrader.o-vos os mei.:>s com que hall!lltnstes 
o meu go ... êrno pam occor~er •ís ncc~ssiJadeo .do 
serviço publico e adi(l.ntar a noção na ca1·reira 
dos mel}\oramentos. · 

"A epidemia quo invadio o provinc~a. do _Par:\ 
'l"lli-se estendendo por outr.:.s pont-es do 1mper1o. O 
meu goYel"llo ten~ prestado r.s popttla~ões ac1>m-

metLidas p1·ontptos soccon-os, e se e.>fo1·~a -por 
impedir a propagação e o increm~nto de seme
lh&llte tlagello. 

"Donftemos q11e a Dil'ina P1-ovidcneia, que 
tantas vezes nos tem •n•mifesia.do sua protecçã? 
e mi:oericordia, l1a de ouvir as nossas pr~ces e 
abençoat· os nossos esfvt:~os. 

«As.renlas pnhlicas tmulem a. I'Nissnmir o seu 
mo,·imento de asccnsao, e podcr-se-hia _p1''lsu.
mir qne em brBve i~ualm·i>io ús dos annos mais 
pt·ospems, se n,io fosse «e receüu· a influenci:l. 
da enfermidade· qno actunlrnente n~s persegue. 

« Inaugurou-~e. no dia 29 de Julho ultimo, a 
cons~rn.cçua <la estrada de feiTo quG deve com
nmnicar esta capitnl e n proYinaia do Rio d" 
Janeiro com a.s p~ovil1eias de ':IJ[i,las Geraes e 
de S. Paulo-

" O meu gnverno applicatú semp<e a maior 
solicitude a esse melhoramento, que ha de 1nur
car uma nova época enwe nós. 

«As re\açõ~s de amizade e bene-;-olencia entre 
o imperio e as outras potencias continuão em 
geral inaltet·adas, achanao-se ainda pendentes 
com a republica do Parag-nay as questões de 
nlwege.çii:o e de limites. 

"Ar-redando dc,·i.l;'lmcnte os interesses ~a _paz 
e da boa intclligen~•a co:n l)S estados bmltro
phes, tenho procurado traz<.Jr a uma solu~lio 
ami~avel nqueHas questões, e e3pe!'o qne o accor
do mtentado se conseguirá, mantidos sem'(lre os 
nossos incontestaYeis direitos. 

« Augustos e dig1üssimós S1·s. representantes 
da nação , reg••cssando u Yossns pro-dncias, 
ainda vos cabe mua gloriosa tarefa : concorrei 
cada VQZ ~ais p:u·a a tranquillido.de ptl'olica, 
aproveitando essa telldencia geral para. a con
cordin. dos espil'itos, que sempre tem sido o >oto 
o mais &rdente uo men corar.;fio. 

" EsU encerr!lda 11. sessão • 
« D. PEDRO li, I~I.'ER.\J>On CO~STlTt.:CIO='.\r. 1!: 

DEFE!<i!OR ~El.U'ETUO DO BRAZIL. » 
Terminado este acto retil'lm1a-o;e SS. !IIM. li. 

com o mesmo ceremfllütll com que haYião sido 
recebidos, e ímmedi:\tamentfi o~ ~rs. deputados 
e senadores. 
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NOTA 
dalil naatel'ias qne o «.I ornai do Coma•er~lo » deixou ele publiear 

aas :respee-tivas sess4Jes, e que por sua importanC!ia julpel 
aeertado la8erir: 

Na sessão de 3, pag, 45, col. 1 • : 

" O parecer da eommissão de fazenda 11. consulta do ~onselho de estado de a de Abril de 1855, 
sobre a quebra da casa commercial Deane Youle & C.• » 

Na sessão de 8, . pag. 91. col. 2· : 

" Emendas ao projecto que concede favore.s à companhi;l .te paque~es a vapor. » 

Na sessão de 13, pag. 113, col. 1· : 

« O parecer da. commissllo de commercio industria e artes ao requerimento de Joaquim Diogo 
-Hartley, proprletario da fabrica de tecidos de Algodão, denominada-S. Pedro de Alcantara-sita no 
município da cOrte, em que pede o levantamento da byp~theca a que se acha sujeita a mesma fabrica .,. 

. Nà mesma sessão pag.~ 1!1, col. 2•: 

" Emendas ao projecto que autorisa D governo a emprestar ao Dr. Mello Moraes, a quantia. 
de 1!>:0001 de réis para occorter l1s despe:zas com a publicação de seu diccionario, etc. >> 

Na se~são de 16, pag. 12!, col. t•: 

« O parecer da commi.ssão de marioba e guerra ao projecto do Sr. Parnnhos, regulando as 
promoções dos officiaes da armada naciouo.I. ~> 

'-··· 

Na mesma sessão pag ~ 133, col. 1• : 

« Emendas ao p-rojéeto que concede favores á cumpanhia dd paquete::~ a v11por . » 

Na sessão de ~2. pag. 189, co I. · 1".: 

« O parecer da commissão de coastituição e poderes, s<~brc a proposição do senado alterando 
a lei de 19. de Agosto de 1Si6. » 

TOlfO 4. 
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. -·-
Na mesm<t se~sãQ pag. 191, <'OI. 2~: 

« O projecto vindo do senado alterando a leí de Ht de Agosto de 1846. » 

Na sessão de ~8. pag. 253, col. 1. •: 

" EmendAs ao projecto que alterll. a lei de Hl de Agosto de 1846. » · 

Na sessfto dt' at, pag. 30o. rol. 1.·: 

" O parecer da mesa á indicação do Sr. deputado Augusto de Oliveira, propondo que se 
contractasse a publicação dos trabnlll<ltt da camara, de fónna a serem Teunid<;>s anualmente em· Annaes 
os debates dn mesma c:tmara." 
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1855 

A 
A.ssembléas. prorinciaes- remessa de leis de· 

p_eodentes ds approvaçiio da · camara tempora
n_a,-pag~. 91, 221l e 290; (indi~:açfio dl) Sr. Octa
VlStlO l'elativa. á. lei da assemblea de Minas 
Ge1aes n. 600 de 31 da Maio de 18i'.4, estab~
lecendo imposto sobre os animaes 9. ua trnnsi· 
tar~m pelas ostradas de communicaçãodaquella 
provincia com suas lhnilrophes. - pag. 2-0;l.) 

A.ssoelação .~ommercial da cidade da Bahia
requer medldas legislativas que ponhãc o com
mercio ao abrigo dos prejuízos que sofh-e com 
o privilegio de :Preferencia. que o thesouro en
tende competi1~lhe · nos easos de falleucia, -
pags. 1~~ o 188. . 

AS:soeiaçãu commercial beneficente de Pernam
buco - pedindo que a interpretação das leis 
vi~entes relativas ás 1etras de cambio, solici
taaa pelo gove~no, seja conforme os funda
ll!e~~s spresenbdos em ttmi\ representlçllo 
d1ngl<la á camara pela pra~!l. do commer•:io da 
cõrte,- pag. 19{. 

. A~aaaes do parlamento, - Vid. pu11licar;ão dos 
· ctebates. 

B 
llao.co ~ fund<tção de um b~nco na proviucia de 

S. P11ulo, requerida pela respectirn asaemlllt\a 
p·rovi~clal,- pag. 188. 

Bll'a-.dio -requerimento do deputado Dranduo 
sobre o estado da IUltninistraçào dn. ju$tiçn, 
~~istrados avulsos, etc., - p11gs. !U3, 216 c 

Fallárilo os Srs. Drandão, Nabuco (minisb·o da 
justiça] e Pedreir(t (miniswo do impm'io. ) 

c 
Capella do Itambé- bells da, -ps.gs. 7, 21 e 200. 

O.rárão os Srs. Figueira ile Mello, Rilleit·o de An· 
· drada, Ferreira de Aguiar, ~fendes d~· Almeidll, 

Brandão e llenriques. 

Chamada de supplentes, - pags. 59, 97, 08, 
123, 133, H6, tQ6, 195 e 19S. 

C.I~;'SP=u~ia brazi!eim de paquetes a. ,·apor -
dtscussa.o do proJecto n. 59 de ISJ5 concedendo 
f,tvores :\ dita companhia, - pags. 90, (ll, 9S, 
113, 127, 133, 100 e lS!. · 

O•·an'io os Srs. Ferraz, Yiriat~, Leitão da Cunha, 
Henriques, Pedreira -(minist,.o do impe1·io), 
D. Francisco, Corrêa das Neves, Mendes de 
Almeida, A~gusto de Oliveira e !'aranhas (mi· 
nist1•o .,de e$11'angeil·os .) . 

Cow .. anhia pcrnamoucana de navegação á vapor 
-d1scussão do projecto n. 40 de U:155,-p~gs. llG 
e 187. 

Cl.rurgiõcs do co.rpo de s lude d<\ arm:td·l -pro· 
Jecto Ja commiss:lo de marlri.h:! e guerr11. outor
gandu-lhes o n\onte-pio de m::u·inha, -p:~g. 141. 

Cholera·mol'llus.- ViJ. discussão sobre o reque
rimento do SL·· JaguaribE~, e parecer da com· 
rnissite> de saude publica na letra- J -. 

Caixeiros bmzileiros- pre>jccto do Sr. Brandão 
estatuindo diversas provid~ncias e favotes em 
pró delles e das casas commerciaes qu~ os ti• 
vcssem empregados, -:- pags. 20:i e 20T. 

OroLt o autor do projecto. 

Colleglos elei~oraes -sua creação),- p·1g. iS7. 

D 
Dl•pensa do leis de nmortis~~ão a fa.vo1· de· dif· 

tQrentes irmandades, cn~~as ·pias·, etc., ~ pe.gs. 2t, 
so. 112, W, 166, 187, 1&3 e 310. 

P~punulos-projecto do Sr. Livrn.mmto J;J>O· 
pondo que a província de S11nta Oat!Jarina desse 
ma.is um deputado,- p~g. 116. 

Dlspepsa de ·exames á eshidante,;,-pags. 75e203. 

Eleição da mP.sa. -:'J:'orão eleite>s os mesmos 
membros do mez an~erior,- p~g . .J..'i. 

E$t::odo sanitario das provhicias da nc rte- re
querimento do Sr. Jagu.nribe.- pJg. 23(). 

Orárão os Srs. Jngl.l~ribe e Pedrein. (minista·o do 
impel'io.) 
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F 
Fl,gueli"a de Mello- rtquerimento deste depu

tadu rom o fim dtl explicar cert~ ad<JS ~eus 
como chefe de pomia tia .c9rt.e, -pag. a:u. 

I 
lurm••palibilidado..-s c eleição par circulos.

Vid. Re{cmna el~ilo2·al. 

J 
.J:ogunrlbe- p:~rccer da commissõ'io de poderes 

sol.>re .., o11icio tio deputaJo Jagu.:uibc pedindo 
á camam que lhe (ussu levant:ld\ a quaren
ten:l pat·a poder tum<'r assent•>, - pags. !53, 
15* e !Go. ' 

(!>iscuti<J-se ue;;ta oceashio a q uestã.o de qU:.\ren
. t~nas, o cont:1gio ·ou nã.o conta'li? do chole''"

morbti.S, o modo por que pt:oceJ!". o Q?verno 
ante o desen"olvimento d·\ ep1uemta, a. uregu
lal"iuade no modo . dos ontcnamento~, etc.) 

úrilrit~ os Srs. Paula G<1ndído, Candido ~~:ges, 
Mello Franco, Lui~ Curlo~ e Nabuc~ (m1>ust2·o 
da justiço:t. ) 

L 
Li•nite.; entre as províncias de SanLa Catll~rioa 

e Rio Gr.tnue do Stll- discussão da projecto 
n. üS J;:, 1851, - pJgs, 8~, HH, 193 e hiS. 

Orá1·ào <'5 Srs. Lin·amcnto e BatTe Lo Pcdroso. 

Loterias o.i. dívers:1S irmando.deg, estabelecimen
tos de cal"id .. de, etc.- pags. 91, 188 e 191. 

M 
M:ogistr-.ldos avulso~.- Vid. B1'(mdao. 

N 

~~go~los ue Igltape,- p9g. 113. 

Orou o Sr. Ribeiro de Andrada, 

Ne~ro~lus da Rio G1·.md~ :c1o Sul- discussiio (l<l 
re•}Uditueut~ do :::il', c~IIS"U!Sito, P'lg.- 14G. 

Orou o Sr. J.1ei .. tho do 1\Ic .. dv:::.çl. 

O' 
OpÇ&mento - ;sa discussãil, - pags. 2!, -:18, 00, 

75 e 97. 

Oráriio <>$ s,:s. l{el!o Franco, Saraiva, Ferraz, 
Bretn~. Sayão Lobato, Ua.t·neil"o de Campo-s, 
Pl\ranh.:.s !ministro ck estran.geírosl, Góe,; Si
qu .. ira, Caldre e Fíilo, Barbosa da Uttnha Pe
dreira (m1llistro do impel'io) e Araujo Li~ta. 

p 
P~- discussão do pr.•jecto n. 9l de Jll.39 

est.abelecetldo o l>agameuto a José Martins 
Vieitit, e do dto 1dentiro assumpto quanto a. 
Miguel Tavares, -pag. 193, 200, 203 e 2Q7. 

Oràri'io os Srs. Henriqnes, Ferraz, taques P, Jus
tiniano Roch11, 

Pôstui"uS <h eamara tntJnicipal da. evrte- iluli
cuç.t.J dJ Sr. l:'erru~ no seuuda de qne ll.S com
mjssões de constltuíçito e camaras muntcipaes 
ch1mando á seu e;~;ame aqll\ltl(ls posturas ap· 
proy<~.das pel<? gove1·uo na ausentia \lo corpo 
Iegtslat1vo, m1etem al~llma medidu qnn as casse 

.. por terem sido Hlegalmente Apprn..-adas e .;xe
cutadas, -pags. I!Ol ~ 205. 

Fallou o autor da indicação. 

P:ago.lmeuto aos herdeirvs de João Ferreira ue 
Bittancourt e Sa- discussão do )1::-<>ject<l n. ::iS 
de 1~,- pag~. 208, 216 e ~2. 

Orãrão O$ Srs. IIenriqMs. Fcrra11 e Seára. 

PellSào a. D. Anna Maria de Souza ~s.rrocos 
- discussll<>, - pag. \l. 

Oràrão os Srs. Brandão c Ribeiro de Andrada. 

Presas feita~ no tempo da indepeudencia por 
lord Oochrane, - pa.g. 45. 

Prererenc&a da fazenda pltblíca- pnracer ull 
commis.sao de fazenda e prL>jecto sobr~ a. ques
tão " se a. fazen:!a publica tem o dttelto Jc 
preferencin rebtivamcnte aós be11S dv devedor 
commnm, co!lconentlo co1n outros credores, ou se 
deve el.tr·ar com estea em :ra~eio ''• - pags. 45 
e -17 •• 

(Deu lug •r {1. referit.la questão a f alieneis. da cus~ 
commereint c.le Denne Youle 61: C.) 

Pr.,m•~si.u dos officines da armada- projecto 
de 185! do Sr. Parnnhos, - pags. 12<S e 125. 

Pub; leaçi\o c:los de unte~ da can1 a r11. - parecer Jtl 
mesa sob1·e a indicnçõo do Sr. Aug~to de 
Oliveira, e rt!qu~rimeuto de M•tnoel A11tonio de 
Al moi da paru a publicação dos debates .en• 
J<n-nal e úepois om volume$ formando ..tn.na.:s 
elo Pm·lame~rto.- pags. 203, liOS e 007. 

Preteaçlu de D. Brites Marill Gavii'io,-.):lll.g. 5. 
a de Antonio JacljUes, - pag. 45. 
,. · do D•·· Mello Mor.,.,s,- -pags. {19, \)J, 

" 

D 

116 e 127. 
Orilrilo os l:lrs. A.ugusto d~ Oliveira, 

P~tnl'\ :Bsptist~ • Candi~o &rge8, 
Araojo Jorge. l'!lcheco e Gões Si
queira. 

\Apresentàrão·se emendas concede1ldo 
í~uses subsidios a outros autotes.) 

de Oyrillo· Eloy Pessoa de Ilarras,-
p~tg. 75. . • 

de Francisco A.ntomo Peretra Rocha. 
-pag. 90. . . , . 

de A.ngusto de .Oh~cam ~ Fre2er1c0 
Coulou - vrinlegto , d1scussao do 
pt•<•j.,cto 11. 5) de lti5:}, - p'gs. 00 

. e 9t. 
de Joaquim Diogo Hartley,-po.gs. !l7, 

113 e 001. 
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Í'ftteD~l·• de Francisco de Pauh Brito,-pags. 97 

e 3-1':1. 
• d e D. Ant.vnja Michaela de H ·Jllauda, 

- pngs. ll2 c 165. 
~ de Joaquim José <le Souza Breves,-

pag:;. 11'.! " 306 
» da sociedade de artiftce.< d'l Babia,-

pag". 112 e Ul. 
~ de Jo!l~ .Victor de Oli1·eil'a Piuto c 

nutro~- pareeet· da comm:ssiio de 
marin lta e gucrn i..def.,rindo as 
potio:ões,- P.ag. tl:l . · 

" de J,ono da Stlva LemoR, administrr,. 
dor _da capelht. d~ N. S. do. Corrente, 
-png. 123. 

• da flssemblea lesislalln do Maranl:i'i' 
rcquer~>ndo: L•' que os alumnos 
npprovados n o licéo d \ capital pu
de5ilem matricular-se nns facul íh
des do irnperio independe:tte de 
novo t'xame: 2'> que Í•>Sse conce· 
dida ao asylo · de SRntn. Thercza 
est obeldtido' para educ 1ção de me: 
ninas de.~Talidas, uma subvençfio 
igual ã de identica' instituição do 
Pará; 3• quo ns aJ?Oiic.:5 da dividu 
publicl\ da provínCia emittidas para 
as obras do canal de Arlpapahy 
gozassem dos privil•Jçi-•s concedidos 
ás dú Rio de Janeiro c Minas Ge.. 
rni'S, - pags. U'! e 189.-

" de Man•Jel José Teixeil'a g ,,rbosa .-
parecer da. commiss~o de orçamMto 
c voto sepat·,do sobr~ cst 1 pretP.n· 
ç;to, - pngs. I .a e 14G. 

'' do Jns~ Puiz e Brugucra,- pHgs. 188 
e 2o13. . . · 

" do m'>jor Antonio · J oaq1titn de -llfaga· 
lhiies ca.~tro, - pa~. l:,'Q. 

'' do> esc1·iv•iP.S da Balua pediod•J a ,·cvo-
~aÇão dn lei 'JUC creou os tl'ibunnes 
do comm,.rclo, - pag>. H>5, 200 e 
~1=3. 

" de Pedro José Baptl~i:a.- pag. 2;)3. 
" do coronel P•·ocopio G>mes de llello, 

-pag. 213. . 
• do guat:diã.o d o cont-ento de s. Fran· 

cisco dn cidade de AIR!!ó1s,-P.al{. 218. 
" do padre Guilhcrm.: 'Paulo Tilbury, 

- pag .. 2~J. 

Q 
Qaarealeaas.- Vid. di.,cuss<lo sol'm~ 'o reque· 

l'il'laento do Sl". Jagua:ribe na letra - J -. 

R 
lleferaa · eleitoral- parecer n. 7i3 da commisaüo 

de con~ttituição o poder~s sobr~ a proposlçilo 
n. 69 do s 1nado altera tdo · a lai ull lU de 
Agoslil de l &H; trsnscdp:;iio integral do pro
jecto do sellB•io ; diseussllo, - pngs. \1 &.'i, 189, 
:ll6, ~e 339. 

.~ 

0;-árã•1 os Srs. Sayiio J,llbo. t<>, Etluard•l França 
ll!arquez ue Paraná (prc.~idente do co1Uelho' • 
S•_que!ra Queiroz, Nabuco (m inistro d<J justiça): 
FJgn~tJ-a de Mello, F·rr~, · Corrêa das Neves, 
Pere1ra d \ S.lva, Zachar1&s, C,,rriio, Bandeira 
d~ Mello, Taques, ..>.raujo Lima Pedreira (mi 
nu.tro dn imperio), Brandão e :àreude • de Al
meJdn. 

A disenss.ii•l do p&.rt>eer que foi apt·ese:atado na 
s lSS~o de 22 de Ag.Jsto teve lugar nas sessões 
d•3 2:>, 27, 28, 29, a() A 31 daqu~)h mez, e lO 

de Setembro ; sendo qu '\ n as dias 2~ Sl9 30 e 
3l nio f<>i da!ia para ordem do dia' out'ra al
guma materia. 

Nl\ sessão de 27 o pre;;idente do .;ons elho al>1·io 
o d 'bate em 'ligeiras palavras fazendo questiio 
de gabinat~ da udapç:lo do projecto. 

Nessa mesma sessiio r~rmulando o deputado Si
queira Quo!!·oz um requerimento, do adinmento 
do dito prt:IJecto até a {l.ltw·a sP.ssào, c. Sr, Na· 
buco (m1niswo da justiça) fez desse udlamento 
quest"io ministerial, e após alguma diseussno 
propõz·se e foi approv<tdo um requerimento dl! 
encerramento, sen.·io o adinm cn:;ro r •'gcit:ldo. 

Na .;~ss •io dll 28, oi·a:1d;, o S.·. Z~tchnriss c pon
dernndo qne a commissão fora solte!~ em •lar 
parecer sobre u refo•·ma cleit.orul prcs~indludo 
de <"Stu·1ar o projecto m'\.is pausadament~, o 
presidente do conselho. em a:pal·te cobservou que 
!'e tivesse tavido demora « Yirill li cllm'lru p<>· 
<lir urgencia, •u7o e<pe,·m·ía p ela «PI'P-.•:!?ttaçào 
do parece,· da commi•$flo. » E~ia dcclaruçiio 
levantou mu:tas reclamaç(;es da pat1e de dif-

. fercntes deputados. · 
Na sessão (je 29 vótou-se (, project.l em 2• dis· 

cnssiio, .pr.>pondo-se o cncerralllento ; e em s :
guida d1spenson-SJ o i nterstício para que n o 
dia seguinte entrasse no. o~dem do dh. 

Em n l• de setembro, antes ·de aberto o debate, 
otrereceu-se um requerimento de encerramento, 
e adnpt •u-se o project•l em ts• diseusslta por 
vohção nominal, : S<Jndo · f> l votos pró e 36 
contra. 

T::~dus a; emendas olf"recidas na ~· e 3• discus· 
sii.o !olriio regeitadas. 

T 
Theatro lyrieo -parecer da commi;sA:• de COIU· 

mereio, indu9tria e arte.• sobre a pretençl!o de 
uma e mpreza que se propunha ediftcal-ll e 
manter o~pectacutos,- pag. 146. 

T•barto·-prCijeeto do Sr. Livramento •eeffil da 
na\"egaçio do. rio Tubarilo eatr c M dlversa1 
lagOas que lhe ll.cio ao sul,- PRR· H8. 

Tltu1oa !lU polpei; de credito f11l&os de @llta.bel8· 
cimcnto11 a.utorisad 1s pelo governo- projecto do 
Sr. Tn'Juea sujeitando 6. dil•p >siçilo penal do 
art. 9• .da lei de ll do Outubr" de 1883 OA in
troductores, - pag. lt6. 


	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_001
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_002
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_003
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_004
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_005
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_006
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_007
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_008
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_009
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_010
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_011
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_012
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_013
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_014
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_015
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_016
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_017
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_018
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_019
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_020
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_021
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_022
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_023
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_024
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_025
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_026
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_027
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_028
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_029
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_030
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_031
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_032
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_033
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_034
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_035
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_036
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_037
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_038
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_039
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_040
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_041
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_042
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_043
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_044
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_045
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_046
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_047
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_048
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_049
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_050
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_051
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_052
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_053
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_054
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_055
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_056
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_057
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_058
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_059
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_060
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_061
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_062
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_063
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_064
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_065
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_066
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_067
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_068
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_069
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_070
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_071
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_072
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_073
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_074
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_075
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_076
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_077
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_078
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_079
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_080
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_081
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_082
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_083
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_084
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_085
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_086
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_087
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_088
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_089
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_090
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_091
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_092
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_093
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_094
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_095
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_096
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_097
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_098
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_099
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_100
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_101
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_102
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_103
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_104
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_105
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_106
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_107
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_108
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_109
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_110
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_111
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_112
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_113
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_114
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_115
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_116
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_117
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_118
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_119
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_120
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_121
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_122
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_123
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_124
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_125
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_126
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_127
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_128
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_129
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_130
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_131
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_132
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_133
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_134
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_135
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_136
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_137
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_138
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_139
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_140
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_141
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_142
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_143
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_144
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_145
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_146
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_147
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_148
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_149
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_150
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_151
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_152
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_153
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_154
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_155
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_156
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_157
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_158
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_159
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_160
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_161
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_162
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_163
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_164
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_165
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_166
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_167
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_168
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_169
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_170
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_171
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_172
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_173
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_174
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_175
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_176
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_177
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_178
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_179
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_180
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_181
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_182
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_183
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_184
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_185
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_186
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_187
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_188
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_189
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_190
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_191
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_192
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_193
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_194
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_195
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_196
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_197
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_198
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_199
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_200
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_201
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_202
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_203
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_204
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_205
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_206
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_207
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_208
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_209
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_210
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_211
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_212
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_213
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_214
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_215
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_216
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_217
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_218
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_219
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_220
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_221
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_222
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_223
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_224
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_225
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_226
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_227
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_228
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_229
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_230
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_231
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_232
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_233
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_234
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_235
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_236
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_237
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_238
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_239
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_240
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_241
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_242
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_243
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_244
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_245
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_246
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_247
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_248
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_249
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_250
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_251
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_252
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_253
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_254
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_255
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_256
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_257
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_258
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_259
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_260
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_261
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_262
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_263
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_264
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_265
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_266
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_267
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_268
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_269
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_270
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_271
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_272
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_273
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_274
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_275
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_276
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_277
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_278
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_279
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_280
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_281
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_282
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_283
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_284
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_285
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_286
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_287
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_288
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_289
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_290
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_291
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_292
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_293
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_294
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_295
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_296
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_297
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_298
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_299
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_300
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_301
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_302
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_303
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_304
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_305
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_306
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_307
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_308
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_309
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_310
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_311
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_312
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_313
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_314
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_315
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_316
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_317
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_318
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_319
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_320
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_321
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_322
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_323
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_324
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_325
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_326
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_327
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_328
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_329
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_330
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_331
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_332
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_333
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_334
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_335
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_336
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_337
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_338
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_339
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_340
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_341
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_342
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_343
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_344
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_345
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_346
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_347
	revisao em andamento 1855 vol 4_Página_348

