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1854 
•· 

CAtiRA: DOS SRS. DEPUTAoDOS 

Sessão em -to ele .Juaho 

PRE.OIIDENCIA. DO ~R. \"'SCONDE DE BAJ::PEND 

Sü.MM.lRlo.-E:cpediente.-Ordem do día.-OreaçOo 
de duas cadeiras na aula do commercio. Dis
cursos dos S,·s. F. Octaviano e Paula Candido. 
-Votação de va1·ios projet:tos. 

A' lt.ora do costume, feitq. a chnmada e reunido 
numero sufficiente de deputados, o Sr. presidente 
declat-a aberta n sessão. · 

L0-se e approva-se a acta da anterior. 

E~PEDlr:NTE 

Um offi.iei [) do Sr. ministro do imperio remt>t. 
tendo o decreto pelo qual S. M. o I~perador 
bouye por bem fazer mercê de uma e ·à 

. ermana oaqu1na e astro Mascarenhas. 
-A.' commissão de pensões e ordenados. 

Do S~- deputa~o João Antonio de ~iranda, 
commumcando nao J?Oder comp·trecer a sessão 
de hoje nP.m ás segumtes dest~ semana.- Fica 
a camara inteirada. 

Um requerimento de João de Oli\·eira Coelho• 
pedindo o lugar de continuo d~sta camara.- A. 
mesa. 

Lêm-se e approvão-se varias redacções. 
S:'io julg<ldo:; objectos de deliberação e \·ão a 

impl'imir para entrar na ordem d•)i'l trabalhos as 
seguintes resoluções : 

<< Foi presente á comm.issão de pensões e or
denados o reqaerimento que a esta camara diri-
girãt.) o:; empregados da caixa da amortização, 
em que pedem augmento de sc•us vencimentos. 
alle ~ndo q~e, te~do sido ella c~eada pela c~rta 

aconte;;e achar-se actualmente 
aqu~>lle capit:l.l elevado a mais de 00,000:000$, e 
e consequentAmente em desproP,Orçào a este au ,.,_ 
mento o trabalho e responsabllídade que sob;'e 
clles pesão. 

cc A commissão requereu .cm Julho d<> anno pro
xímo passado que fosse ouvÍd•) 0 governu a se
melhante respeito, e que com o seu parewt· 
houvesse de informar ácnrc.a da conveniencia on 
descoaveniencia do pretendido augmento de or" 
denados em presença das razões que elles allegãt,, 
o que foi satisfeito em 22 de M:lio deste anno; 

' ponderando o governo a estl;& camara que , çom 
eff~ito, os re~eridos empregà.dos. er_ceb~m. ain.da 

na creaçiio daquelle estabelecimento. e que; 
tendo crescido consideravelmente o trabálho e a 
responsabilida.:.e pelo crescimeuto que · tem tido 
a dividR public·\ fundada, parece de equidatle o 
gue requerem, remettendo n esta camarJ\ a ' ta- . 
oella pela qual deve ser regulado o augmento dos 
pretendidos vencimentos. 

« Pondera mais o governo que ttndo a expe
ri<:ncia dem•>nstrad() que alguns lugares da sec
ção ele substituição e troco do papel-moeda podem 
ser supprimidos sem desserviço publico, tal sup-. - ,. .. 
vencimentos dos outros empregados que podem 
ser supprimidos os S;)guint~s rugares · o de cal_?. 
ferente, que tendo vagado ~~~ a~o;;en~a~ona 

preenchido~ um dos dous lugares de procurador, 
e bem assim um dos de 2os escripturarios, os 
quaes poderáõ deixar de ser preeu<~hi los quando 
,·ag trem por qualquer moti'\"o ; e q_ue finalmente, 
em vez dos dous lugar.~s .list.inctcs de fiel, e co
brador, bastarà. que subsista o do fiel. nomeado 
pelo go,·erno, afiançado como estão os thesou- . 
reiros, ao qunl de\"'erá ficar annex.o o encargo 
da cobrança dos bilhetes da alfandega, no que 
ha'\"erÍI e,·identemente uma economia de despezas, 
ficando mais bem pagos os empregado~ ora exis
tentes : devendo porem ostas supprcS!:lOe~ terem 
lugar logo que vague por qualquer motivo um 
ou outro dos referidos empregvs. 

cc A" .,·ista pois do expendido, com que a .c.om
missão se conforma, pela melhor regulanaade 
dos trabalhos e boa direcção de uma rep lrtição 
tão importante, ao passo que com a ec~momia 
dos dinheiros publicas té~ de ser maxs . b~!U 

de pare-cer que se d~fira favoravelmente a pre
t enção dos supplicantes, para o que off,!r!ce á 
c.·nsidcraçào da camara a seguinte resolnçao: 

c1 A assembléa geral legislativa resoh·e: 
o Art. 1. o O serYiço da caixa da amortisação 

será. feito d'ora P.m diante com o numero de em
prerrados constantes da tabella junt~, os quaes 
per~eberáõ os vencimentos neUa ues1gnados, fi
cando a cargo do respectivo contado~ a escri
pturação do diario, livro-mestre e c:\lx~. Uma 
quarta parte destes \·encimentos será cons1derada 
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como gratificf.:<.:;'io, á qual sú terá direito o em-~ o S'l-. F. Octaviano :-Eu podia pr<'scín-
pregado pdú eff~etivo exercido. di.r da palavra, porqu\3 v illustrado m~mbro que 

.. A1-t. 2.o As suppresl'lões feitas por virtudê .)l_ontem fa_ll~n depois de. m~m abundou r~_o sen
da presente resolução só tet·ào lugar logo "que· tt~.o das 1de~s da com1ntss~o ~e 111st~~cç;:w IJU· 
vague !JOl' qualquer moti\'o um ou outro <.los bl!ca •. em CUJO noml} !:pr('scntet o pr••Ject·: .sub-

:- .: • 1 stttut.wo que ora ::;.~ d1scute. O hon1·aJo mnustro 
::. goven!o julgar conYenicnk dar exerci co aos o lmpt:rl•J. tam em l_l'On-me gratH e pat· c. i& 
Tespcdi\'os ewpregados em luga.n!S o.;qui\•alentes tarefa, exphcancl<: a:; YlSWS d•> g~veruo_, com as 
de outras repartições. quae.;; estamos . coucordes. Todavta o dlnstrado 

c.radnr a q_ue111 me reporto aventou questões tão 
· · - · · !J.nPOrtan e:>, qu ~ ? . . '}li .. , •- · 

contral'l0. r• ~- ~ .;: . ' '; ·, .; · · ~·~ 'tUdusJ,rf.bl~\.aO en.StnO"Ill."ufi6SWnal, f: f•Utras que 
<c Paço d:t c,1'fritrrl~i)s- dêp\1taios,· :30- de l\f:Üó. e11t.mdem C\lm o •iescnvolvimüJltO das scien.:ias 

de 1854:.-G"mes Ribeil·o.-D. F·rand~co Baltha- adr,lini:;trativas, qne a commis,.;:'ío de instrucc;ão 
;ar (Ta Silt"eú·a. n pn blica julga não dever cahu·-se nesta oecasiào. 

Cumpre porém ;ldvertir desde já. que nas br.:ves 
reflexões que vou fazer hei de me encontrar tom 
aquelle distincto orador, e é isto muito !•attl· 
~'''l; pnrqne a Wlrdnde é só uma, e o nobre de
put'ldo por seus estudus e talento ttm1 tido 
sempre a fortnna •.le tomar uas discussões a 
hna cr-msa. Fol~o <I·~ ter <!Ste ensejo para pro-

« TABELLA 

<< A•) inspect~·~r ....................... . 
" A cada um J .,; te:zoceiros escriJJtU· 

rarios .........................•.. 

J:OO!l$000 

l:COü~OOO 
H Ao thcsourt:iro (»endo 200$ para que-

bras' .. . 
<• Ao co;·r.~tor ......... . .............. . 

:)·OO!l~!•Oo tt·st.tt-beo ftttblíe.uuentt: minh~'< sineera adm' • 
2:000$000 

" :\. catla nm dos d·ms ajudantes do 
tne:;trll' ................ . .. . ... . . .. . 

11 ' '( 

Ao sellador. ........................ . 
•I Ao cobrajor ........................ . 
H Ao . c~mtadqr · (ficando-l.he c •mcargo 

. . de ·ue trata ... a:?iso desta data'.. 2.800 000 
· ,; -~e.cretadn. Je esÚldo. dos· neg0ciús da fazen<l:~, 
en: 22 di:l )!aio de .:J.s;)J.- Joâo Jlaria ~Taco· 
bina.)l . · · · 

cc A commi.;sii.o de pens~·~S c· ordenados tendo 
. devidamente examinaJo o t"equerimento e doeu~ 
mentos Cl>m que Joaquim .Jose . l\loreira 1\Iaia, 
officia.l-maior da sec;ret·tria da policia da côrte; 
se . dirige a esta augusta camar.l pedindo aug
~ento. de seu ordenado; attendendo que o petl
cwnano vence apenas . 1:000$ ·por anno, sendo 
.-!OOS de ordenado e 600S de gratificaç:'io, quando . . . -... ;; ' " 

sid_erando a categoria do seu emprego, o grande 
e mcessante trabalho que sobre eUe pesa, 13. :1. 
immensa resp0nsabilidade de ue é sobrecarr6-. - . 

' . escala ou accesso, tem a honra de subntP.tter á 
· appróvação desta :lugusta cathara a s~g~inte re
so1uçào: 

(( A assembléa geral legislativa resoh·c: 
« Art. I.o O official-maior dã secretaria da 

policia d:t c;ôrte pc::rcebérá o ordenado annual 
de l:-100S, ficando porém sem mais direito á gra
tificação que vra tinha. 

(( ~rt. ~- 0 Revog<'io-se as dispos1çõ~s em con-
trarw. · 

« Paço da cam·1ra dos Srs. deputados, :31 de 
.Maio de 185 t.- D. FJ•(.Htcü·co Baltha;ar da Sil
vei?·a.- Gomes Ribei·ro.- J. E. de N. S . . Lo. 
bato )) 

ORDE:.\1 DO DIA 

Entra em primeil·a discussà11 o projecto que 
approya_ a ~t!nsiio conc~dida ?- Valeria Maria da 

' ' quando fazia parte d'l escolta que perseguia os 
assassmos do bacharel Traja:10 Alypio de Hol
landa Chacon. 

A requerimento do Sr. Assis Rocl1a tem este 
projecto uma só discussão, e sem debate é ap
provado em escrutínio secreto por 5I.) votos con
tra 2. 

CRE.AÇ.ÃO DE DUAS CADt:lR:\S ::SA AULA DO COlU.lERCIO 

c .mtiuúa a discussão adiada na 
}Jonrem. 

sessão de 

r;1(;1lv. 
l:V""UlhÍn1lo o;; p.;nt.:.•s U•l debate, ·resumindo as 

IJH;:st;-•e,.: a\'en~ao.las,. ~osso dizer que s;lo as. se-
~ . . 
t1·ativos especia.:s: :!0 , o uesenvolvime .• to do en
si li•J administTsti v o actual · nas faêuldades de 
direito: :~", a necessidade de es~udo;? profissio-

' . ' do co;rltJlêrdo P '•r uwdo que l10ssa esta insti-
t.uição auxiliar a administrao:do da. fazenda, dando 
empregados idoneos p·1ra o t.hesou.'r'o, thesoúra
rias, alfandegas e outr1s est •cues fiscae.s. · 

Senhores. a ncc•!SSidnJe dos e.~tudos especiaes 
para a administra•:;io não ~~ nma iJéa uova. •-tue 
j<l não tenha. m~"su•O sido recQuhecida na nü,.;sa 
legislação e regultmcntos d<1 governo. Hoje para 
a can. ira da diplomacia já se exigem certos· 
conh·:cimentus pelo ultimo regulamento confec
cionado uo minisLcrio p 1ssado. Para algumas se-. ~ . ·.· . . 
attestem conhecimento . .; jul'idicos e socines. Fi
nalmente, p:1m ..:.e1·tas carreiras publicas se re
que••cm conhecimento" àe administração peculiar, 

e 1 sour . Por mim e or 
meus collegas da c.ommissào devo declarar que 
acompanhamos cordialmeute o honrado membro 
no Jesejo de que todas as fuucç.'ies publicas 
sejã0 .::xercidas por pessoas habilitad :s, e para 
isso o e;;tado tem necessidade de proporcionar 
ás pessoas que se quizerem d·~dicar a taes func~ 
çõe~ o,.; estudos pro!Jrios. Pur mais decididos, 
porém, que sejào os uossos des~:jos e vistas, 
cumpl'e-noiõ sullmette1· á camara o estado da 
questão para ju.-tificarmo-nos de Jlâo Ih\: apr~
sentar um tt·abulbo completo neste sentido. 

Ainda hoje, ,;.,nhorcs, é litigioso sa os P.::<tu
dos da aJmini,;iraçuo ct~vem constituit· um curso 
de scieacias S<,paràdo de ontra:s materias, ou se 
devem S\:l' atlllex,tdos ás íacuhlades de direitot 
como um gráo de ascensão 110S estudos juri
dicos. 

O paiz que sobre este nssumpto tem discu
tido com mai~ pcrtinacia e criterio, por qullsi 
meio seculo. atravois de quatro dynastias ·~ de 
uma 1n n1 a e e m1ms enos compo o 
tabilidades dt: todos os partidos, a. França ainda 
não lhe deu uma solução, porque mesmo a ul
tima torn6da em 1819 nao se póde conliiderar 
definitiva; foi tomada provisol'iameote. 

O nvbre u.embro perpassou o hbtorico desta 
idéa em :França; mas peço-lhe venia para ex· 
pendel-o mais largamente. Já em 1809 pensava-se 
nella; já Napo!eao a consignava em um de.;reto. 
Cuviert depois, em 1820, a reduzi•) em uns pro
jecto de ordenan<,:.a., crtando o curso administra
tivo nas escolas de direito, com estudos com
muns e outros especiae.;;. Até ahi u pensamento 
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era uniforme e limitava-se a um desenvolvi
mento do ensino juridico, com applicação a 
certas carreiras. Mas a discussão e as idéas 
germauir.a,; trouxerão uma modificação nas idéas 
francezas. 

Em J8t5, e Sr Salvandy, ministro d 
strucç:io pubJica, em usn relatorio dirigido ao 
rei sobre a necessidade de formar-se uma alta 
commissão reyisora do~ estudos ~e direito, aven·-

uma faculdade de sciencia.: administrativas 'e 
politicas ; e em 1816, entre 30 quesitos que dí
rigio a essa commíssão, não se esqueceu dest~ 
assumpto. 

Sabe-se que a commissão revisora, composLa 
de proCesltól'eS eminentes das faculdades de direito, 
e de outros membro:> importantes do fôro e da 
administração, opinou no sentido de Cuvier, pan~
cendo-llle que sem a base de sciencia jurídica 
nada aprenderia de util o candidato ás carreiras 
administrativas. 

Yierão depois o 
voluçào. Como succede sempre nessas. épocas, 
fixárãn-se á pressa e sem desenvolvimento idéas 

ue oscillavão na discussão. Esta foi uma dellas. - . 
meiro, devido :1o governo provisorio, couvert•!ll 
o collegio de França, por uma sintrular aberra
ção de seu destino, em collegio de aaministraçãoo. 
A caso uão i ·· 
por essa occasião. Os membros do governo pro
visorio entendêrllo que além delles não havia 
no paiz pe,-soal habilitadl) para e11sinar a admi
nistração republicana, e com umn modestia ex.e:n
plar repattirão entre si as cadeiras do novo colle
gios. (Risadas.} E' verdade que esses hvmens 
se cbamaviio Lamartine, Cremieux, Ledru Rollin, 
etc. : mas isso os não desculpa, nem da pre
cipit~:t~ão, nem da vaidade. 

O segundo projecto desse mesmo anno, de 
31 de Agosto, ainda foi além, ainda quiz mai~. 
Creot't o internato ara o.:; disci ulos do colle· 
g10 a mmtstrattvo. ste converteu-se- então em 
es•:ola normal onde se daria uma instrucç:i.o 
variada das letras, sciencias, direito e adminís· 

O SR. F. O,:TAVtA.NO:-Creio · que está · Ü:pda 
ao ultimo anno. 

O Sa. FERRAZ :-E' exact9; ao ultimo anno. 
O Sa. F. OcTAVIANo:-Mas a reforma feita 

FERRAZ :-Não é possível pela falta de 

Eis-ahi quanto a commissão de ínstrncção 
pnblica entende dever expender a respeito d~s 
duas ·primeiras idéas trazidas para a discussao 
pelo nobt·e deputado. 

A com missão ach~ tam bem, e nesta occasiíiu 
eu chamo a consideração dt~ Sr. ministro da 
justiça para este objecto, que aigumas carreiras 
ha no paiz qne precisão, não desse estudo ad
ministrativo de que ac,,bo de tratar, mas de 
estudos jurídicos. Não sei com_o se _commettem 
no fôro a um procurador offictoso, xgnoraute ~ . . . . ... 
dadão. 

o s~. FERRAZ :-Apoiado. 
tração. 

ina mt:nte em 18!9 o Sr. de Falloux. reco· se entr~gã~ os actos ~ais impn-r.tantcs que têm 
nhecendo o má0 systema desta instit11ição, apre- de regular os direitos de propriedadr: a tf:lbel· 
sentou á assembléa uacional outro projecto, liães que não têm uma e~ucac;ão ~proJ?rt.ada. 
fundnndo nas faculdades de · direito um ensin•) (A 11oiados.) Chamo a nttP.nçao do Sr. mtmstro 
de dirP.ito p11blic<J e admini .. trat~vo, em um período pa1·a este ponto, e pêc;o-lhe ~~e, pelo menos nas 
de dou.; annos, sendo neeessario que o candidato capitaes, quanto ant~s, se eXtJ l ~os pret~ndeutes 
á inscripçào aprE'sentasse dipl •. ma de bachr~rel aos lugares. do tabelh~untc;> uma mstrucçao · ~pro-
em scíeneias jurídicas. Este projecto só pôde pri>~d'\ (apotados), e uao s1_mplesmente um_ exame 
ser tomado em consideração pela assembléa le- formalistico ou informaçoes que se dao por 
gislatíva, em cujo seio se ouvio ler o importante condescende'ncia ao patr"nato. (Apoiados. ) · 
relatorio de Duma~, decidindo a q o estão n•> sentido A terceira questão suscitada pelo nobre ~epu· ·li 
desta ultima rdürma. tado rt!ter~-se á necessidude de en~ino profisstonal, · ' 

Se d-t- França ·pas~arnos a outro paiz, o ::de que é aind9: '!-ma ~orrelação em alguns c~sos do · · 
tambem s~ discutio a materia, fallo da Hr)llanda, ensino admuustr&.ttvo. Sobre essa. necess1d~de a 
ach 1mos qu~ as mesmas duvidas apparecêrão, commissão concorda com aquelle tllustrado ora· 
e quP. ainda hoje aUi se fazem .. os cursôs de. dor: em todas as c11nsiderações que ex.pendeu : 
dipl:tmada e de estatística nas escolas de juris- mostt·ou-se elle conhecedor desta -materta., que 
·prudencia. ainda uão tem sido bem estudada, posto que . 

Portanto, dizia eu, se a c9mmissão geralmente nella se f11le. O meu illustre anngo 
~ão publica. encontrou em um paiz .tão ;" . u 
c, · mo r ç uv1 as cons an emen e r11- exposição do:; mot!vos do projecti? ;;ubstitutivo · 
pr•,duzidas a respl·ito da questão, com algum~ eu 0 havia prevemdo em algamas tdeas qne de-
preponderancia porém da idéa de que os estn- ;.()is eue· tão discretamente desenvolveu. - . 
dos. administrativos fiquem commettidos ás f<L· • A t;ommis:;:'io pensa que em-·uma época em q~e ' 
culdades de direito, não podia proceder de outro todos os mecanismos da industria· se tra!lsform~o · 
mo<i•> sen:io adoptando por emquanto o syst(~ma de urn moào extraordinario e pr~gress.tvo, nao 
que Yamos segumdo no nosso' paiz, de ligar esses é dado ao homem permanecer e.stac10n \riO ; deve; : 
l'SI.udos ás academias de direito. I segu:1do se E'X~r~me u~ escri~tor, to~~a~·:se tam'· .: 

O nobre . deputado observou qne erà muito · bem um utenstlto ~a1~ I_>e!fetto. No;- Ja temos 
limit<ldo o ensino da adrninistr.tção nessas aca· i no paiz al~umas ms~ttut.ço~.s ··proprtas pna .d.o 
uenihs: e qlle apenas tínhamos uma cadeira i P.t\SÍnO pl."•Jtissi.ona.l ~ sao hm:;tada_:;, :não têm .to " 
de Jii·eito admiuistrativ•>.... . . 0 · desen-çolvimento que comport11.o, · mas pod~m 

O Sa. FERRAZ :-E no terceiro anuo. ser aproveitadas. Falto 'da· -aula do commerclo, 
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do cursü de .,ngenharia, da academia de mari~lha 
da de bellas artes, etc. 

O nobre d~putado 'obs~rvou que não tiuhamos 
as· cadeiras de economia industl-:Oal, nem as cs-

··· colas agronomica:; que tantc po<Uão S.')rvir para 
a prospe!,"idade- do pa.iz. .Aco ··~anho-o em todas 
as suaR judiciosa:s obsen·ações. :sou, como o nobre i 
deputado, apreciador dos estudos da verdadeira 
e Justa economia politica, assim como desejarei 

ue se desenvolvào J,a111bem. Na provinda do 
: .: . . ,. 

por occasião dest!! projecto. (.Muito bern.) Ella 
não pretendeu avantajar-se em idéas ao illus
tra<io orador que ilS suscitou;· pretendeu sim
plesmeute cumprir um d~ seus_ ~everes.~at: _ 
isso obrigou-me a t•)mar á casa estes poucos mo
mentos de attenç.lo. 

O SR. PEDREIRA :E oUTROS SE~ l-i ORES: - Mu1to 
bl;!m. 

estado o ensin•> profissional e m ustl"i.•L Na 1 ceptua1·mos os met.aes preciosos e alguns outros 
Inglaterra. ba l'oucos est"l belecimeutos deste en- \ poucos ramos ue riquéza nacional, é sabido que o 
sino por conta do tJstado; a maior parte dos ! que a>ulta nú nos:io cummercio, o que otf~rc-
ue existem são al'ticula.res. ~o entanto não t'l Cl!mOs em )ermuta ao estranrreiro são roductos 

esse pa1z, o servno os econ~>tnlS as a op1rna.o agricolas. A agricultura é pois a base funda-
contraria, que pó,le ser trazido para _,_,xt:•nplo, mental de nosso commercir), e assim, quando 
porque .em geral ahi o ensino industrial sa acha n0s dermos qualquer direcção ás idéas cummer· 
em um estado cmbrionario e segue-se a maxima cia..:s essa direc àú não óde artir .senão do 

e que- a a nca e o escnp ono e que a.per e1- , princiO tun amenta , a agncu tura. Apo'ia-
çoão a intdligenc•a e a. mão d'obra. dos.) 
E~1 França a ?'le~ma lut~ se tel_!l da~o, e na Eu ouvi com praz!3r extremo as refiexõe:> ex-

Bel~Jr.a o ~datono unportante do ::>r. V1ssch~rs,· peuJidas hontem pelo illustr~ deputado pela Bahia, 
~re1o 9ne c1tado !'c!~ te~ pelo .n~eu ll~nrado am1go, e a:; qu~ ágora. acabi'io de st:n· expcndidus pelo 
e n_lats; f~v~raYel as lll_:Stltlllçoes h':'r~s. dt: que ; illust1·., deputado pelo Rio de Janeiro; mas hão 
ás l!lS.tttuH;~t:s su~venctonadas e c..hr1g1das pela ~- de me permittir qut! ajunte ligeiras observações 
admuus~raçao pub!tca. • aos asstsados argument•JS qne o:fferecêr;io á con-

Todavm, no . m~10 desta l_uta o exel!l plo q~e I sideração da camara. 
levou a com_!lussno. a suppot· qu~ ~ _lDfluenc~a I Em meu e!}te~der, Sr. presidente, nós come
do ~stado nao _sena ~oralment~ nocn:a na ?1· I çamos pela parte su.peri.w ao edificio. Temo!! tra
recç~o . desses e~tahelectmentos ~ o que nos e::.tá 

1 
tado com ·bastante largneza, ao menos propor-

danao. a Allemanha: *lguns pai_Ze=> _do sul, CO!!IO i' cional ao nosso estado da instrucção superi·~r ... 
a. Ba.v1era. e a Austr1a, que de1xárao o .. ens1no 1 ' • 

profissional a que chamão real ou effe,:tivo de- i O SR. F. OC'l'AVIA~O :-Isto e em tod:l a parte 
pendente :;óni<mte do elemento municipal, o tem 1· do mundo. 
vist.o e6mpletan1ente peidido no notte, pelo con- o SR'~ PAULA CA:xurDo: Talvez não seJa ass1m 
trario, a Rus.sia; que ttm tomado a direcçã.o na Inglaterra . . . ~- - - ·- · ---
desse t:nsino, por seus delE:gado;; inm1~ui ltos, o 
tem visto florescer: · O Sn. F. Oc·rA vrA:so:-0 ensino profissional e 

A commissão, como já disse, apresenta á con- ind.ustrial vem depois. 
sideração da casa e~ta luta sem se pode;· deciJir O Sn. · P .-\.UL.\ CA:snmo : - Vem depois ~ mas 
completamente ainda por um dos lados d:l. ques· devia vir antes ; tambem faço muita cousa que 
tão. Não temos no Brazil nem os estudos, nem não devo fazer ; nós estamos aqui~ tratando 
os inqueritos, nem os 1·elatorios offiches, nem do que deve ser e não do que está feito. ( Apoia· 
trabalhos importantes que nos po:;são decidir em dos. } 
qualquer J.es,:.as materins; por forc;n nos have- Temos tra.tado, digo, da instrucção superior ; 
mos âe reportar á opinião de uutores ef:,ran- · tE\mos mesmo feito alguma cousa pela instru~:-
~eiros, á opini:lo de homens dominado:; por uma ção secundaria; t !alos t1·atado tambem da in-
ldéa, por um preconceito ou de partido ou de stt·ucção primari'l.; mas por vent:.1ra são e,;ses 
princip:o economieo, que nos podem Ie·var á os unjcos deveres, quanto á educaçiio, de um 
adopçao do peior expediente. govern•> nacional para com <> Brazil? Ao lado 
. ~ào seria f~ra de proposito qu13 o governo di- ' da instrucçào intellectual não marcha irrevoga 

r1g1:>se suas vtstas para estes pontos; mand1sse velmente a dla ligada a educação physica c a 
tambem corumisS8t'ios seus estudar mais prati· educação moral? Temos por ''eutum tratado destas 
cam~nte a. questão, ou desse iustrucções. neste questões ~onnexa.s com ~ mesm?. ef!lpenho com 

rica. 
O ultimo assumpto, de que tratou o honrado 

membro, refere-se ao Jese11vvlvimento da aula 
do · commercio, á. ere.lção de algumas cadeiras 
_que uessa auh podião auxiliar a administração 
ppbliea, quando tivesse de uomear empregados 
par:a as. estações fiscaes. &porto-me sobre esta 
materia ao que diss~ o Sr. ministro do imperio 
na sessão de hontem. · . 

Eis, senhores, em resumo- o que pensa a com
missão- de instrocção publica a respeito de di
-versas questões iUlportantes aventadas_nesta casa 

llrece-me que não, e mal irá sempre a in
strucção secundaria, mal a instrucção superior 
se o t>aiz não t.iver a educaç:\o physica e· a 
educaçao moral. porque a educação physica, a 
edn··R ... ão moral e a edncação intellectual com a 
instrucção ·constitue a educação nacional em sua 
plenitude. 

Por esta occasião, Sr. presidente, eu peço li
cença á ·mustre commissão de instrucção publica 
para lhe oft'erecer algumas idéas a respeito do 
que exige e espera da representação nacional a 
agricultura do pai'l.. 
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O que é necessario, senhores, é quP- se tornem 

geraes no paiz aquelles princípios (not~ a camara 
t!ue eu digo princípios} deduzidoS-.4a-sci~!i1.cia-; 
os quaes princ:pios servem para adiantar. me
lhorar_ a agricultura. Digo princípios e. não d~go 

' , 
e ímmediatamente util são os principias. A scien-
cia trata de coilhecer as leis debaixo das quaes 
esses princípios se desenvolvem ou actuão p~;u·a 

, 
um principio pouco importa conhecer quaes :>ão 
as lels de seu desenvolvimento e as indagações 
que o descobrirão ; quem dellc se aproveita 
applica-o, e tão ''antajosumente como se fosse 
applicado por quem conhecesse todas as suas leis, 
todo o valor scientitico que .elle tem. 
· Por c<1nsequeucia deverin. o governo do Bmzil 
proporcionar o conhecimento dds p1·int.'ip·ius rn-a· 
ticos resultantes de arduas lucubrações. de altas 
theorias, mas simpHces e eternas como a ver
dade, rincipios uteis po\" si sós independente 

· · • S ·:;; ·o -

seu desenvolvimento: porquanto póde, por txem
plo, saber-se de que é composto o ar que se 
respira, · a agua. se bebe, que a ba,·,·ela alveja 
a b · • e· ó - · · -
veíto destes conhecimentos e ignot·ar as suas 
ligações scicntificos; tudo i~to exige, tenl exi
gii:fo as mais profundas lucubrações para. ser 
recoahecido · entretanto são ho"e couhecimentos 
triviaes : a maior p9.l'te do povo nt'\o saoe- como 
se descobria, . e como se demonstra a composi
ção d:o ar e da agua, nem os complicados phe
nomenos da barrela. Ora, são esses princípios 
e não ·as gt·anJ.es theorias que os demonstrii.o 
que é necessario offerecer ao povo; são elles 
sós que lhe b~stão, e que o corpo legislativo 
lhe deve {>roporcionar. 

Passo a. abordar a questão se ao governo cum· 
pr~ intervir c0mo principal agente para espalhar 
es~s conhecimentos em todv o im~erio, ou se· 
csl.e dever ertence ás municipalidaaes ou mesmo 

aos par teu are!;. 
Par:1 mim,· Sr. presidente, esta questão está 

peremptoriamente r~solvida em relação ao Brazil 
Razão tenho de ensar q\le está peremptoriamente 
reso v1 a, mesmo por causa o qltc} acou ect) na 
Inglaterra. onde o governo tem uma muito pe
qut:na intervenção em semelhantes negocias; no 
.adiantamento da agricultura, assim se deve ~on
cluir attendendo-se. á;; razões deste proceder. Na 
Inglaterra as fortunas agricolas achão-se nccu
muladas em um pequ~no numero de mãos, nos 
possuid01:es de terrenos. Esses possuídores de 
terrenos têm pois g1·ande vantagem em alugar 
us suas terl'as muito .. caras, e p1u·a alugai-as 
muito caras é preciso que a agricultura rend·t 
na. proporção do prP.ço . por que são alugadas as 
terras. Como esses proprietarios dos terrênos são 
.ntillionaríos al'l"iscão-se ás , mais dispendiosas ex
pel"iencias, ás especulações theoricas .... 

lJ::uA. -. YOZ :-Não. 
· O SR. P.o\.ULA ÜANDino :-Sim, senhor, o nobre 

deputado não me põde desmentir neste ponto, 
porque tenho lido os relatorios. Arri~cii.!_l centenas 

' fazerem essas associtlçéjes nchão 
mui l'icos. possuidores de terras que têm iu te· 
resses communs immediatos: juntiio-se poi~ e 
promovem as grandes tent:1tivas para melhorn
retn a· agricultura; c quando clles têm uma 
derrot~:•, o qui:) importa ao homem que tem mil 
contos do réis de. renda perder cem contos n'um 
anrio, se · arri:>ca-se a essa perda para fazer com 
que suas tcl'ras, em ''cz de lhe renderem mil, 
rendão mil e quinhentos contos? 
· Não se vê Em Inglaterra o exemplo mui pal
pavel destes melhoram~ntos no facto d~ se fer
tiüsar um valle que não produzia trigo, e coahe-

TOltO 2. 

cendo-se de[.tois que a razã!) desta esteriJidade 
era porque o terreno não tinha arêa~ mandarulo.~ ---· 
r~:voiv'er 3llgun.s pés a'oai.xo da superficie, para 
por a area. em contacto com a camada superior 
c tor!lO\.\-se esse valle p.rodigi?s.~mente fecundo ? ! 

Farão os particulares ; e os p!irticulares com~ 
procederão? Consultando a.s associações, ou as 
suas luzes espalh1das, consultando aos hon1ens . - .. .-, . . 
que a aréa é tão indispensavel ao desen\·olvi
mento do trigo, ou do ,·egetal que o produz 
como para nó~ o alimento diario. ' 

Essas sociedades a.chão-se montadas na !tt..,.la
terra. Pm ponto mui sublimP, fazem trnbalÍ\os 
q ti e espantào. 

Agora, pergunto cu, é possivrl qne no Brazil 
se rHunào particulares para tent.a1·em ess~s en
saios? Me parece da ultima e'"ldencia que não, 
porque não ha o mesmo espírito de associacão 
e pt•incipalmente porque não ha dinheiro tías-
t a o à s ' ne I - · 
em arriscar melhoramentos, c além disso por
que a superfície do paiz é muito grande. Um 
pl"Oprietario do Rio Grande não se vai reunir 
c m t l'â ara tentarem um en · 
poderá ser apenas util ao agricultor do Rio de 
Janeiro se quizer plantar canoa, mas que não 
é ntil ao Rio Grande se quizer plantar trigo, 
ou ao Pará se uizer lanta'r cacáo or ue 
esses ensil.ios tendem· somente a melhorar uma 
parte da agricultura, um determinado ramo de 
que ella. se compõe. · . 

Assim pois, Sr. presidente, entendo quo todas 
as medidas que se quizer estabelecer para ·me
rameoto da nossa agricultura. se o governo não 
fôr o agente principal para ditl"undir os conhe
cimentos _necessat·ios para esse rnelbol'amento, 
nada f ll'emos ; porque não ha os capitaes · ne
cessal'ios, nenhum · particular os possue ; nada 
faremos porque entre os particulares não é pos
sível haver essa permuta de itieas que só o 
governi:! es a 1 1 a o para azel' na vas a 
extensão do ten·itorio do Hrazi L 

Quaes são . pot·ém esses grandes conhecirnentc.s 
que se devem dift"undil' por todo o Bt·azil, e que 
sao 10 tspensave1s pat o eu a 
O()SS ~ agricultura? Quaes são, direi tlntes da
quelles· p1·incipios que a sciencia tem adquirido? 
Quaes são as sciencias que servem para nos 
mo:;trar o caminho de melhoraT a agricultura? Se 
consultarmos o que se escreve na Inglaterra, na. 
Belgica, na Fr<tnça, na Allemanha, veremos que 
uão se dá um pa!!Sú em s_e~elhante:> imh;.gações 
sem que o estudo da Chlmlca, da phystca, d ·l 
historia natural venha ministmr os elementos 
que se exigem a esse respeito. E por Yehtura te
mos nós no Brazil procurado diffundir todos 
esses conhecimentos com a mesma m~o larga 
com que temos pr~1cm·ado dift\mdi\· os ~utroo? 
Parece-me que certamente não: 

Senllol'es, deixemo-nos destas d~clamações de 
escolas theoricas e escolas praticas. Qual é a es
cola th€ot·ica que não t m pratica ? SP- o lenta 
que vai ensinar :\ theoria não tem pratica., elle a 
ignora, porque emfim, Sr; presidente, theorh é 

o - • • • • 

devendo versa.t· sobl·e t~P.s e 'taes princípios, não 
mostrar por verificações experintentaes que esses 
principias são exactos •. Mat vai, · porqu~ pro\'a
velmeute o len~e não avalia todn a força da 
theoria, e por outl·o lado melhor conservará 1~a 
memoria, mais aproveitará o estudante que vtr 
pl·aticamente comp1~nvado por experiencias, um 
principio que .lhe fór enunciado, _do que a~u.elle 
que apenas ouvir, como nós onv1mos. na t~1an
cia o Padre Nosso. Coufesso que o rezei por 
muito tempo em m\nha. infanc\a sem sa~y o •\ue 
rogava a Deos: é como um preto resa o P~.-: 
ca.dor ou o Senhor meu Jesus Vh1·isto, I:' te. ·(Riso.) 

~ 
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Eis como 

' ,i • 4 

uma aula publica de applicação destes principias 
~ternos que a ,:;ci.~ncin. tem conquistado .Para as 
necessidades do homem; pergunto: qual e :1. aula 
publica que ensina aos cidadãos brasíleir 
y_ue é composto o ar que respiramos? 

O Sn. SrLY.EIR,\. DA l\íoTTA: -Ha a sua aula. 
O SR. PAuLA. CA~DIDO : -A minha aula é de 

medicina. · 
0 SR. SILYEIRA DA MOTTA: -E' ue physica. 
O Sn .. PAt;LA. CA::-:nmo:- Ponha um adjectivo 

adiante ~ physir:a-m.edica.- En por intronu::ttido 
é . qui! :"\:; \"(;Z(!S me 111ett1) nessas quQstões; a lei 
n:io ruanda i"so, ma:3 e~ á.s ''ezes peço peh.l:"io 
:"L l·~i ·o m <:o · · · · · · 
gosto de estar úeutro . . (llihwidacle.) 

Dúe-me, Sr. presidente, que; te11tlo jã i11ustu
ção sufficien~e, estando jà pr~p~raua a n~ocidn.de 

qunnto nos oc.:llpemos dP direito, di) m~?dicina, 
de aula do commcl"cio, etc., 11üo procuremos tam
uem satisfazer c~sa gnmde necessidade reclamada 
pelo seculo actual. 

Lancemos os olhos pat"f\ o que se passa no 
g·nverno d 1 Dniào·Amcricana, vejamos cümo es
t:t.J essas sciencins a<liantauas ~oaquella nação. 
V êJc r.om quo'\ soffreguidão, com que e .. thusias
tno 111esmo , :ült s'~ leva ús ultimas conseqnencias 
us teutati\"a" dos UO\'OS p•·iucipios d~.::scobertos: 
Vt~de o telcgrapho electrico; npen~s Farady dt.:>s
cob•·io o grande principil) decu·i.::o magnrotico, 
immtuiatamento nos EstnJos ·UniJos se fez a 
npplicaçâo dess~ princ1pio. Em todus os ramos 
uas sciencias naturaes os amerieanos Yão sem· 
pro com fog•l c c•)m soll"reguid:\t;. extraon\inarili 
tor .. ar prattcos aquellcs pt·iucipios y_ue a scien
cia 1nostra. como nteis :v• h.:.m~ern ., e ni.\o é sem 
raz1io que :1. isto se pótlc attril.mir parte de s·eu 
· i · n e t 

Tem -revezes sen1 tlnYiLla. mas essa é a SQrte 
do hotnL'lll . Quem quH obte1· grandes resultados 
atira-se a grandes revezes. 

H·\ tempo (p~·rmitta a camara que ci.tc cst~ 
facto) que na Inglaterra alguus agricultores de
baixo da dirccção de uma das intelligencías 
mais supel'iores da Al!emanha, o barão von Liebig 
que aconselha prep na1· o tern::-no com certos e 
dados ingt·cuientes independentes de outros; pu
zen"lo-se em prática semelhantes princi pios. Não 
ed"io completamente exactos esses princípios enun
cil).d<,s, pvr conseqnencia hou\"e falha; m~s esse 
mesmo bomem que nes?e caso tinha taluado 

'-

YOT.\ÇÃO DE VARlOS PROJECTOS 

Entra em Ja discussão o projecto n. 63 de 
1852 que concede aposentadol"ia a José Lopes 
Rosa, no lugar de lo escri!JI.urario da contadoria 
da thesoural"ia de Pemambuco. 

O Sn. AGUIAR pedi! que o projecto teuha uma . .. - ~ - . 
.t).pprovado est~ \·equerimento, co\·re o e:$Ctutinio: 

0 projecto e appt'0\'3d0 por W VOtOS COntra 3. 
Entra· em l"- discussão o projecto n. 82 de 1853 

que cuuce e aposen n orta a oaqu1m n .,mo 
LeWio no lugar de official-maior da secretaria 
dA thesouraria da Paruhyba. 

O Sn. Ar.:o.mmA E ALllUQUERQUE requer que o 
projecto só tenha u na discussão. 

Consultada a casa e approvado este requerimento, 
e procedendo-se á votação por escrutJniv secr~:to 
e o projecto approvado po1· f> lo votos contra 6. 

Entra P-m 2a discussão o projecto n. 8 de 185~. 
o qual determina o s·~gufnte: 

<1 Artigo uoico t\ disposição do $ 3o do art. lo 
dn lei de (i dJ s~tembro de 18;)~2. 1ica extensiva 
aos títulos de arrendamentos de rios caudalosos, 
•)U dl3 ditficil ex.plor.aç:io. J) 

Vai á mes:l a seguinte emend•) : 
<< Em lugar das palavras- aos títulos de ar

rel1dament•j dos rios, etc. - di~a-se-ás compa
nhias de que trata o art. (lo da lei de Z4. de 
~ - _.... . -
de ~f attos. '' 
. Encerra-s.) a discussão setn debate e é appro

vado o projecto, assim como a· emenda. 
Entra em 2" discussão o projecto n. 4!) de 

1853 que concede para patritn.onio da cumara 
municipal da cidade da Barra do Rio-Negro, ca
pital da. província do Amazuna.s, uma legua de 
tena em quadra. 

o Sr. Taqu~s:- Entrando em discussão 
e .n uma Jas sessi'íe; pa:;sada:s u:n projecto :ma
logo ao . d~ que se tr~ta. pot·que ti•1!1a por fim 
dor patriUlonios ás camat·ãs municipaes de outras 
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provincias que os· não_ têm. determinando-se para. ' 
elles as terras das missões extinctas, foi ess<3 
pn•jecto adiado a requerimento de um nobre 
deputado, e por suggestões do nobre ministro . .. . . . . 
esse projecto com :1. nova divisão de terras; 
acredito que as mesmas razões que se deriio par..t 
qu~ fosse adiado o projecto exi:;tetli t:_ambem para 

Não são somente essas ãuas camaras as que 
têm falta de p:ltriownios, outras muitas se acbão 
no mesmo caso, e por essa · 1·azão acredito que 
a camara dos Srs. deputados deverá tomar em 
consideraçào, não isoladamente, essas duas ques· 
tões; mas estender o tr.esmo favt•r a todas 
aquellas camaras municipaes que cstejão rias 
mesmas circumstancias. 

o· adiamento do outro projecto foi por 15 dias, 
prazo que está a expirat·, e por isso proponho 
u adiamento do que está em discussão por quatro 

• ~ l 

' aceito pela camara. 
E' approvado o seguitlte requerimento do 

Sr. Taques. 
« Requeiro o adiamP.nto por 4. dias.-Taques.n 
Entra em 3a discussão o projecto n. 119 de 1853, 

que dá á :camar,l. municipa1 da cidade da Victoria 

de mercado. 
Sem deb:1te e adoptado e remettido á com

missão de redacção. 
Entra em la discussão o projecto n . 104. de l8!5, 

que autorisa o governo a pagar a Manoel Ignn
cio da Silveira a quanti~ do ~:3úl8~SO~ valor do 
seu hiate Pensamento Feli:;, que foi tomaun 
para o serviço da nação no Rio·Grande em 
182i. 

A. requerimento do 
umca Lscussao. 
escrutínio secreto e 
redacção. 

que autorisa o governo a mandar ~agar lü:202S~26 
aos herdeiros de Bittancou1t e '::>á. 

O Sn. PAUL.\ C.\.NDtDO requer que tenha uma 
só díscu~são, e assim se vence. Sem debate é 
rcjeit-:tdo em escrutínio secreto por ~ votos 
contra 9. 

Entra em 1• discussão o J:>rOjecto n. 00 de 1853• 
concedendo. carta de naturahsa.ção ao subdito por· 
tuguez .Manoel Dias Moreira. 
Approva-~e que tenha uma só discn.ssão o re

querimento do Sr. Siqueira Queiroz. 
Procedendo·se ã. votação em escrutínio secreto, 

é sem debate approvalo por 53 votos con
tra-i. 

Entr.!l. em la discussão o projecto ri. 152 de 18:i3 , 
concedendo carta de naturalisaçào ao padre José 
l'a vares Coelho ~ 

. 
unica discttssão, e assim se vence. 

Procedendo-se á votação por escr•Itinio secreto, 
reconhece-se não haver casa. Fica encerrada a 
discussão. 

O SR • . PRESJDENTE dá a ·ordem. do dia e le
VJnta a sessão ás 2!4 horas. 

Sess ~\o ení ~ de .Ju1lho 

l•RESIDE~Cl.\. Dú SR· VISCO~DE. DE 11.\.EPE~DY 

s75es. --Ordem do dia.- Carta de natu1·alisaçao. 
-A}JI'escntaçâ.o de 1.ll"o)ectos.- AlJosentaclol·ia elo 
s,·. }.fendes dos :iantos. -Pensao â dw:rt elo 
r. · · · • n l r: t· J 
·mento de cJ·imes commettidos por Ó}'a.~ilei1·os 
(ó1·a do imperio. Discw·sos dos Srs. :Vebias, 
Jlagalhcíes Cast1·o. Pa.ranaguâ e Aguia1~. 

A" hora do costume. feita a chamada e com
par~cendo n nmero sntlicie·nte de deputados, o Sr. 
pt·esidente declara aberta a sesão. . 

Lê·sc e npprova-se a acta a:nterior. 

viando o decreto pelo qual S. }!. o Imperador 
bou,•e por bem aposentat· :l Ricardo Alves Vil· 
I ela, escrivão da intendencb ela marinha da côrte. 

' 7 

Do Sr. deputado Manoel Theopbilo ·Gaspar de 
OliYeira, communican·lo quo não compareceu :í. 
sessão de hon_tem nem compar~c~á á de h?je 

Um requerimeutc> da camara municipal da villa. 
de Jaguary da Ct)tnarca de Sapucahy, província 
de Minas-Geraes, pedindo que o seu município 
seja annexado á provincia de S. Paulo. -A' com-
missão de estatistica. -

Dos commerciantcs de aguardente desta praça, 
pedindq 11. de~isào do uma representação que o 
anuo passado dirigirão a esta augusta camara. 
-A' com missão a qtte se acha afl"ecto este ne

ocio. 
De. João José da Silva, pedindo o lugar de 

continuo desta cnmara. -A' mesa. 
De João Pinto de L3:cet·da, pedindo 

queixa dirigiJa por elle contra o ex-ministro da 
justiça o conselheiro Gusta\'0 Adolpho de Agui-
!ar Pantoja. -Ao St·. presidente. · 

1'.\.RECERES DE co:u:msSÕES 

São julgados objectos de deliberação, e viio a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, 
os seguintes pareceres : 

<< A commissão de pensões e ordenado:>, tomando 
na devida considet·aç:'io os bons e muito va~iosos 
serviços que por espa~;o de 84 annos prcst<:-u na 
carrei1·a da magistratura o conselheiro Migttel 
Joaquim de Castro Mascarenhas, c bem assim 
attendendo a que a familía d 'tquellG honrado ma
gistrado, em consequencia do seu fallecimento, 
se vê hoje reduzida a muito desfavoravds cir
cumstancias, julga que ~ pensão annual de l:OOOS 
que por Jecreto de 2! de Maio do corrente anno . . . . .. . . . . "' 
ma~ do mesmo conselheiro, está incontestavel-
mente no caso de merecer a approvac;:"io do corpo 
legislativo ; e portanto propõe que para tal fim 
se adopte a resolução seguinte : 

<<A assembléa geral legislati va resolve : 
(( Artigc unico.- Fica approvnda a pensão an

nual de 1:000$. concedida por decreto de 2-l de 
Maio (J.o correotl} a••n;) a D. Get·mana. Jo.aquinn. 
de Castro Mascarenhas, viuva do conselheiro 
:Miguel Joaquim de C:1stro Mascarenhas~ sendo 
õOOS para a mesm·1. viuva, e i~ual quaHtia para 
suas quatro filhas, D. l\Ial'ia Olementina de Cas· 
tro .Masc-arenhas, D. l\laria Joaona de Castro 
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)!asearenhas, D . :\Iaria Francisca de Castro ~Ias
carenhas e D. Joanna Carlota de Castro Masca
renhas, rQpartidamente. 

<~ Paço da camara dos deputados, 2 de Junho 
de 1851.- J. E. de. X. S. 1-oba.to.- Gomes Ri-
bei•·o.- D. F1·ancis ·o l ~ · • i•·a .. " 

« Foi presente á commissãu dt3 cvnstitui\ào o 
requerimento de Lonrenço :Marechal, subdi to fran
cez, pedindo cart:l de naturalisação de cidadão 

~ ... · - - .. 
· imperio ha 2l annos, tt:Jr du 1.s filhas e ser viuvo, 

ba\'endo já feito a declara-:ão conveniente perante 
a Illma. camara municipal desta córtt:J. 

(( A commissão de costitttição, em vista do 
exposto e dos documentos que acompanhão a 
petição do supplicante, é de parecer que se adopte 
o seguinte projecto : 

<< A assembléa geral legislati\·a t't:lSolve: 
cc At·t. l.o Fica o govemo autorisado a conce

der cat·ta de natun~.l~sação ao !'Ubdito francez 

exigido pela lei de' 23 e Outubro de 1832. 
(( Art. 2.o Ficão revogadas as disposições em 

contrario. · 
« aço a camara, e Junho de li::!M.- J. 

31. Figueira de Jfello.- F. D. Pel·eil·a, de Vas
concellos··" 

São approvad'ls varia:; reda "ÇÕes e o se o · t 
parecer: 

<( 2.1anoel José Pereira da Silva Junior de novo 
requer a nomeação de professor da aula de ta

. chygraphia, que fóra creada em virtude do art. 2.~> 
§ 8.0 da lei de 22 de Outubro de 1836, e cuja 
cadeira acha-se vaga desde o anno de 1850. 

cc A mesa, a quem foi presente o requerimento 
do supplicante, é d~ par~cer que não ha que 
d~ferir a . esta pretenção, visto tor sido suppri
mida pelo art. 15 da lei n. ( G8 de 11 de Setem• 
bro · de 1852 a aula de ue se trata. 

cc Paço da camara dos deputados, 2 de Junho 
de 1834.- ·v. de Baependy.- Francisco de Paula 
Ca:ndiçlo. - .Antonio José Machado. - Joaquim 
Ft1'mlno P ereú·a Jm· .- - .-· 
servmdo· de .J:o secretario., 

ORDEM DO DIA 

C.Uri"J • .IJJ:: :::-;ATURALlSAi;ÃO 

Tendo ficado encerrada a discussão da resolução 
que autorisa o governo a conceder ca rta de na· 
turalisa\ão ao subdito po1·tnguez padre José Ta
v_al:es Coelho, procede-se á sua votação por escru
tmw secreto. 

E ' rejeitada a resolução por 30 \·otos contra 2~. 

APRE8E);T.\~'ÃO DE PRO.TECTOS E l!'DICAI~ÕES 

O Sr. Lh·ramento :-Sr. presidente, a 
assembléa legislativa de minha provincia tem. 
creio, pot· mais de uma vez, &.olicitado do poder 
legislativo geral uma medida tendente a estabe-

r a ·v· · ' 
tharina e aquellas qnc com ella confi.não. A camara 
não póde desconhecer os inconvenientes que t· e
sultâo da falta da determinação tlesses limites : 
connictos d e jurisdicção se podem dar entre a :s 
autoridades daquella e das outras províncias . Foi 
})Or isso que em uma das sessões passadas tive 
a honra •ie submetter tl. consideração desta casa 
um projeeto que designava os limites entre essa 
provincia e a coma rca de Coritilia, hoje pro,·incia do 
Paraná, I nfelizmente a nobre commissão de es
tatb tica nunca se dignou dar seu parecer sobre 
esta materia. 

:Pelo que diz respeito aos limites entrt: n pro-

vincia de Santa Catharina e. a do Rio Grande 
dv Sul não existem actualmente grandes incon· 
venientes, porque elles se achão convencional
Uli!nte determinados; mas pelo que re~peita á 
proviucia actunlmente do Paranà nada ha de 
certo. A pt·ovincia de S. Paulo julgou-se desde 

com a·e1 os aos campos c ama O:\ as· 
Palmas, que existem ao sul do rio lguassú, 
direito que ella tira da posst:l que fizerão alguns 
paulist1s nesses campos. O presidente de Santa 

· · o o cupaçao rec • 
mon conh·a ella, varios officios forào dirigidos 
á presidencia da ~t·ovincia de 8. Paulo para que 
abrisse mão da occupação desses campos, e por 
fim concordárâo an1üo:; os presidentes em que se 
entregasse a solução deste negocio aos poderes 
ge·raes. 

Bt:lm sei, Sr. pt·esidente, que não ê facil desi
gllar perfeitament;; esses limites por causa da 
divet•gencia dos diversos mappas, mas e indubi
tavel que todos os terrenos ao sul do rio Iguassú 
não potlem ~ei:xar. d-t7·perteucer á província ·de 

I 

. Limito-me por ora a estas observações, man
dando o projecto á me.sa. 

gninte projecto. que a pedido de seu autor é 
rt:Jmettido á commissão de estatística: . 

<( A assembléa geral legislativa del!reta : 

« AJ:t. 1.0 As divisas entre as provincie.s de 
Santa Catharina e Rio Grande do Sul são os rios 
l\Iampituba, o Arroio das Conhs, o rio Pelotas 
e o Uruguav; e entre aquella província e a do 
Paraná são' o rio Sahy Grande, o Rio N"egro e 
aquelle em que elle desagua. 

~< Art. 2.o Ficão revogadas as disposições ·em 
contrario. 

<c Paço da camara dos deputados, 2 de Junho 
de 18;)4.- J aaqui?n Augusto do Lim·amento. )) 

dous projecto.-; que se seguem, requerendo que 
seja o primeiro enviado á commissão ecclesiastica, 
e o segundo á de fazenda. 

cc Art. l.o O governo e autorisado para impetrar 
da Sauta Sé as necessa.rias bulias para a ct·eaçào 
d~ um bispado ua provincia do Amazonas, tendo 
por séde e limites os que presentemente têm a 
dit.-1 prov incb na adnünistraçã:> civil. 

« Art. 2.o O prelado desta diocese t€.rá a mesma. 
congrun c gozará dos mesmos benesses e emo
lumentos que percebe o bispo do Pará. 

<' Art. :3.0 São revogada3 todas as disposições 
em contrario. 

(( Pa~,~o da camara dos deput'ldos, 2 de Junho 
de 185!.- Canclit.lo ~Mendes de .Almeida." 

(( A ~tssemblea geral legislath•a resolve :-
(( At t . 1." A navegação de cabc.tagem é permit· 

t-ida ao estt·angeit·o por espaço de l i> annos entre 
os portos alfandegados do impei-io ao norte do 
Cabo. d~ S. R•)que, ~- entre estes e o;; da· mesm~ 

(( Art. 2.o as lei;;; ~m 
contrario. 

<I Paço da camarà dos deputados, 2 de Junho 
de 18.'>4.- Gandido ;.ll endes de .~tlmeida. )I 

Al·O~E:n"ADORIA 00 S R. l JES1-: )11JARG.\VOR !tiENDES 
DOS SANTOS 

Entra em l a discussão a l'esolnçào·que approva 
esta aposentadoria, que a pedido do Sr. Paula 
Candido tem uma só di.se.ussao, na. qua\ ~ ~ppTo· 
vada por 4:9 contra 10. 
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PEYSÃO .t '\"IUV.%.. DO CIIEFE DE DIYIS.iO F. DIBIA.~O 

DE CAST!tl) 

E..tra em ~a discussão a resoluç;l.o respectiva, 
que a requenmento do Sr. Ãugusto de Oliveira 
tem uma só: discussão. . 

. O Sn. D. l<'Iuxczsco :- Como muitos membt·os 
de.;;ta r-asa podem ignorar os valiosos serviços 
do chefe de divisão Francisco Biuianu de Ca~tro, 
e a triste posição em que se acha a sua viuva, 
alguma causa quP.ría d!zer .... 

Procede-se á votação, c a resolução ê appro
vn~a por 57 contra 12 votos. 

Jt;LG.\)lENTO DE CER'l'OS CIU!11E~ CO'I-I:Ili;:TTIDOS POR 
BR.\SlLl~tROS FÓR.A. DO l:lll'ElUO 

no projecto primitivo ou 11a. emenda que o sub
'Stituio, como um complemento da nossa lei penal 
para os pontos a que se reft!re, quer o projecto .. . .... . . 

confeccionada. Sei que o pensamento que se pre
tende plantar por via deste projecto no nosso 
p~iz não é uma. novidade ; existe elle mais ou 
menos adoptado nos differentes codigos das nações 
civilisadas da Europa que eu poderia textualmeute 
citaL·; entendo porém que, abraçando o projecto 
neste sentido, devo offerecPr ao honrado Sr mi
nistro da justiça e aos illustres membros que 
confeccioná.rão o projecto. e sua emenda . al.gumas 
duvidas .ou contlictos que por ventura se po<lem 
dar, c que cu reputo muito :iierios em uma ma
teria tão im ortante e ue sendo de um caracter 
e natureza intornacion:tl, não podem ser solvi as 
só por nossa propria autoridade, por nossas lois 
dentro do imperio. (Apoiados.) · 

Conbe o Sr. residente ue no estado de com-
munhão em que vivem os povos o mun o, sen o 
tiio estreitas as suas relações, tão cultivado o seu 
commercio, tão ligados por trataJos e por outras 
muitas consideraçoes que não é mister cxpender, 
tem de apparecer quotidianamente muitos r-on
flictos e coutestnções, f)U entre os subditos do 
uma mesma nação em paiz cstranj::'eiro, ou entre 
os subditos de ditfercntes nn~ões fóra ou d<.!ntro 
ao seu paiz. 

Estas contestaçus~ t.cm merecido toda n !m
portaucía, todo o cuidado dos ditlerentes govcr. 
nos. que já em suas legislações especiaes, jú. por 
vias de trat~dos , têm procurado sanar estes 
males, estatuindo medidas de acc.)rdo commum 
para serem ·observadas em ordem a guardar-se 

.sempl'e as gamntias que um estado deve a outro 
. estado e aos seus res_pectivos subditos. 

N<'io pot.leria eu, po1s, contestar intcgralmeute 
o projecto que se discute~ não poderia mesmo 
contestar o seu fim principal. Mas, debaixo das 
1· eas u n , " 
duvidas muito sérias, · eu passo a fazer algum •s 
obscrv:.tções e esper·J que .set·ei attendido pelo 
llOnrado Sr. ministro da justiça e pelos ill.ttstres 
membros da commissão. · 

O primeiro artigo do projecto substitutivo de
termina que os braúleiros que commetterem 
certos crimes contra o imperío em paiz tlStt·an
geiro s~l·ão processados e julgado:> pelas leis do 
impcrio quando a elle voltem, ou quando sejã.o 
trazidos por extradicção ou por accordo dos go
vernos. 
. --ora. visto que devemas respeitar a legislação . . 

. , 
}:Ois qne o· govemo assiste' á discussão como 
quem t~-rn de extlcutar o projecto, e é com vistas 

·· p~trioticas que e\le aceita semelhantes disposi-

~Ias, Sr. pt;esidente, como ia dizendo; eu vejo 
que no al't. lo se estabolece que os brasileiros 
commettendo um c1·ime contt·a o imperio em paiz 
estmngeiro serão chamados e sujeitos á. legislação 
e foro nacional; J este um ponto muito grave, 
sobre o qu,tl chamo a attenção do nobre ministro. 

Sabemos que os tiitl"~rente~ eodigos e os diff~
rentes ·esúi ptore:; q u0 têm trat'l.do de~ ta mate ria 
tem adopttdo · opiniões divat·sas a respeito da 
extensão e do ngor das leis estrangtliras ou 
das leis nacionae,;. s lbernos, por exemplo, que a 
J urtspru enc1a <t rtg a ena e a u s :s
Uuiu..,s »ào muito exclusiv ts, lixão muito posi
tivamente a aJ.plicnção do systema. t>u dir-eito 
territodal: dizum tenninantemente que o crime 
sera. pt·oeessa o e JU g 1 o · 
tMt.tido; é principio esto absoluto lLlmittido nes
tas duas grandes c poueros11.s nações, decLarao dq 
muito positivamente q,ne nenhum n outra nação 
terá o direito de punu· o delinquente. 

(!Ia ttm awt•·t...: .) 
O ::;1~. Nt::nt.\s: -Percloc-me, a Inglateru e os 

Estados-Unidos aclmiltem a Ppp1icação do direito 
terl"itoríal. 

U:11.\ Vot. :-Para , com os seus. 
O Sn. NEHI.\S :-Para com todos, não fttZ dis

tincção alguma. 
O Sn. l\fnmrrno D.l Jusn•:A ; - J[as não prolli

bem as outras nações . 
O Stt. N~uus: ~ Prohibem, e desgraçadamente 

nós Lemos nHcessidade de t·espeitar essas ten
dencias, ou pelo menos dt:} hat·monisarmos as 

s de modo ue n1i0 a arcça alrrum con-
tlicto scrio no ftttut·.:> em virtu•le e uma. tspo
siç<.1o propriamente do direito privado do Bra7.il. 

O SR. PARAXAGui :- E:Ssas· materia.s na lngla · -
teí-ra u nos Estados-Unidos fvrmão a. excepçà?· 

O SR. N~sus :-Estou servind.o-1ne mesmo desta 
<1x.cepçào pan mnstr~r aos nobre.; deputados eol
lisões muit'l s~rias com que ? governo se tem 
de haver para exocutar o proJecto. . . 

Mais ou .menos o que a este respeitO temos 
são dous systemas. .. . · 

O SR. TAQcEs:-Hil. tres . 
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O SR. NEnus :-Ha tres com o systema tem· 

perado, ou terceira regra aumiltida por alguns 
eodigos e eseripturas conhecidas. 01·a., se a In
glaterra e os Estado~"Uni..los, duas naç6e:; de 
muita autorid~de, que comnoseo v~~em em um 

ciae.;;, adtnittem este sy.-tema, e :1té certo pon~o 
qtterem legislar, C<)ffiO disse um nobte deputado 
c~1 um aparte sobro a sobemnia das ou~a·as na-

1uembros da commissiiQ, quandf1 um brasildro 
pe1·:r>etrar um crime na Inglaterra on r•os Esta
do!;-Unidos, ou quandCI um inglez, o que é mais 
not;lVel ainda, ou - ::rlgum americano, commettet· 
um crime no ~eu paiz, com,prehendido uas cate
gorias ou especies de que trata o a.rt lo, e 
Voltar para o imperio, St.!rÚ. csfe bt·azileiro, será. 
este inglez, será este americarw processado e 
julgado pelas leis bra:dleiras ·? Dosejo que o no
br"~ ministt"O me dê um<\ explicação satisfactoria 
nesta -parte, pois qu~ do contt·ario, pela doutrina 

ue d1scutimos a ui o cr.:~vcrno odurá. se achar 
em colli:;ões muLto reaes com outra qualquer 
nação, e sobretudo com essas duas grandu..; na
ções, que procurão se.mpre fazer prevalecer a 
sua le isla ão interior e sua inteira sobet·auia. 

O Sa. MI::-.tsTR.o DA. JusTIÇA. :-0 projecto é claro 
a este TE>Speito. 

O Sa. NElll.\.S: - Eu pelo contrario v~jo uma 
per ~~ a con usao ; no ar . " na.o es a. exp l-
cação nece~saria, estabelece pontos dive1·sos. 

A duvida que suscito é sobre o la período, 
que diz que o brazileiro ha de ser punido oela 
lei do impP.rio quando commetter algum desses 
~rimes em paiz esirangeirc; e voltar ao Brazil ; 
não vejo poil:õ aqui cortada a difficuldade que 
apresento. Estimarei que os nobres deputados 
me satisfação, porque, já disse, abrttço e!r. 
geral as idêas do projecto, reconheço que et·a 
preciso este complemento á nossa legislação pc· 
nal ; vejo porém ue estàs contestações hão de 
se ar mu1 s Yezes, e por tsso convm a asc a
recer estes pontos. E quando um tal systema é 
seg11ido por ·duas nações tão poderosas que sa
bem fazer respeitar a sua jur1sprudencia, dese· o 
que o no re mtms ro ee are qua o meto que 
que terá ~ara applicar a disposição desta lei contra 
um braz1leiro que commetter esses crimes na 
Inglaterra ou nos Estados-Unidos. 

O Sa. MI~ISTRO D.\. JusTiçA:-Este raciocinio 
pi·ova contra o projecto todo. 

O Sa. NEBIAs:-Senão temos meio de conci
liar estas difficuldades, então terei de votar con
tra o projecto. Estou propondo esta duvida. 
q11e à muito seria ; uesejo que me:declarem comó 
se ba de verifica•· a disposição do art. lo. 

Se um brazileiro, e tambem um inglez (por
que no art. 2o trata dos cstrang~iros) praticar 
algum destes crimes, poderá o nobre ministro 
applicar neste cnso, não obstante a jurispru
dencia ingleza, .a disposição do art. lo, que 
manda que seja elle processado o julgado pelàs_ 
leis do paiz ? O nobre miuistro membro de um 
go.verno solídario, . que sabe respeitar nossvs di-

, ' u-
trina que no parlamento tivermos estabelecido 
com sua intervl!nçào. 

Sei, Sr. presidente, que ha outro s\·stema de 
qu/3 ha poucos dias nos (allou o nobre ministro 
o das _leis pesso_aes, systema quo é admittido 
na matar part.e dos estados da Europa, e em 
eonsequencia delle é que o nobre ministro, de 
acco1·do com os nobres deputados que assigna
rão o projecto, quizerão plantar entre nós aquillo 
que' nos faltava ainda ; mas tambem heste ponto 
terei de apresentar algumas considerações ao no-
bre ministro. · 

Çumpre notar~ Sr. presidente, ~ue nãu é sô 11 

Inglaterra e os Estados-Unidos, ainda ba mais um 
outro obsíaculo; a Prussia, outra u ação com qaetn 
tambem Yívemos em harmonia. A Prussia es
tabelece o caso em que o crime SI) ja commettido 
pelos seus renhieulas ott nacionae s, ou por es-... - . . 
qu~ o sem renhicula ou n11cional seja 
legislação .... 

O Sn. FEnluz:-M::üs doce. 
O Sa. NEnl.\s:-Não, senhor, essa legislação 

Ú ,O syslema temperad.., ; dispô~ qu~ o rellbicula 
ou o nacional seja punicto pelas leis do 
paiz aondo se fortuar o processo, e que o es
trangeiro sejo processado e p•.ulido peht legis
lação do tel'ritorrio onde tiver perpetrado o cri
me. E' esta. a distin~ção que estabelece o·•co· 
digo da Pms:;ia, se me não engano. Aqui temos 
pois outrcl embaraço, pvis isso que têm de passar 
o art. 2° ào projecto qae chama pat·a o nosso 
fóro ou jurisdicç:-io crimi11al o estrageiro que 
commetter o crime lá fóra. Deae·o mu1to ser 
esc arect o e satts ei o •1ostes meus escrupu os, 
pc,rque não é com vistas me3quinhas que entro 
na discussão. 

eral 
O Sn. N~::nus :-E' materia que affecta a todos 

e ~;u não quero que o govérno, por virtude de 
uma legislaçiio que .se dect·eta, S') veja. em a.pu-

nações amigas e pode1·osas. 
Ha, como disse, outro systema, o das leis 

pessoaes de que ha poucos dias nos fallou o nobr~ 
ministro. 

A maior pnrte dos codigos d:1 Europa. como 
sejão o codigo de instracção criminal da França 
da Belgica, d•1S Paizcs~Baix.o:;, da · Sardenha, a 
Ordenanca. da B wiera, de Baden, de quasi todos 
o,; prin< ipados da. Allemanh ··, a Austria, e a~ 
Duas Sicilias, mandã•>, Lodos de accordo, appli
car a lei do lugar onde se fó.-.11a o processo, 
sen o ass1m os P. mquen es processa os e JU ga os 
segundo as leis .... 

O Sn. FERR.\z:-Territoriaes; 

• .J.. ' • • ' 

ce:;::~ados conforme as leis do paiz 
apurar o facto ..•• 

O Sn. T.'o.QUEs:-E' o systema que mais defende 
o projecto. 

O Sn. Nt::BIAS:-Mas que se encontra com as 
duas nações, a Inglatet·ra e os Estados-Unidos, 
com as quaes não podetn(IS deixar, de estar em 
relações frequentes. 

Ora, aiuda admittindo esta idéa g_eral que do
mina o pro.kctc, segundo as legislaçao dos povos 
cultos da , Eut·opa, acho outro defeito e emba
rnço. O nobre miiJ.istro estabelece muito posi
tivamente, quanto :i. penalidade, que esses crimes 
serào todos punidos segundo as disposições do 
nosso codigo criminal. 

O nobre ministro sabe muito bem que para 
chegar a um accordo nessas collisões, que muitas 
v~zes têm de apparecer, os differentes estados, 
Ja em sua egts açao, e J em seus rn a os e 
pelas opiniões dl3 seus mais acreditados escri
ptores, tem admittido o systema médio, e systema 
temperado. fazendo admittir·se prevalecer a lei que 
fôr mais favora\·el .. .. 

O SR. TAQUEs:-Jsto é seguido em poucos es
tados. 

O Sn. N~::Bus : .....;. Tão poucos niio. nas Duas 
Sicilias, na Auslria, em 'Vurtember~, no Ha.no
ver, no Grão-Ducado de Baden e mats alguns de 
que não me lembro. 

Ora, sendo assim, julgo qn.e o projecto corta 
a <luestào qe um Ulodo terUlinante :sem indicar 
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outro syst~ma, sem ao menos marcar f>ssa mo
difica'}ão do systema temperado ; visto que o 
nobre ministro declara que em tod$ o caso as 
penas serão as do nosso codigo . outl·a difficnl
dade que acho. muito séria; m11~t~ il'nport~nLe, : 

ma maneira trate ~ concilíat· ... 
O Sn. 'r.\QUF.S:- Ha disposições em touos os 

sentiJos : nós seguh·emos a melhor. 
O Sn. NEBIA.S : - Sei que em muitos paizes se 

deixa ao arbitl'io dos tribunaes al·fllicar as pen'as 
in::tis l::!t·andas : lembrei jã sei;; e.stado:; onde se 
manda pref~rír a pena mais humana ..• 

O Sn. TAQUES : :.._ Mais logica. 
O SR. NEBIAS: - .• mais ::nmana, e q11ando 

mesmo a:>sim não fosse deveríamos preferir esse 
systema. No emtanto o projecto <:xclue, e quer 
que se appliquem sempre as penas do nosso 

·codigo. 
Os outros arti<TOS do ro· ecto. não fazem mais 

do que regular o mo o por que se deve dar 
execução no nosso paiz :\s sentenças civeis pro
feridas em paizes cstrl\ngeiros. S )bre isso deixa-e e 
tudo no overno ue tem de harmonisar esses 
ragu amentos com os rata os, e eu na a 1re1, 
porque realmente é de uma necessidade palpi· 
tante, visto que até hoje não temos um meio 
certo e fundado ara se regular a execução de 
aes sentenças e a compe en..:1a os n unaes o 

imperio, e pvr isso é necessflrio que sappramo"s 
essa lacuna. 

Agora vejo que o nobre ministro, assim como 
os nob•·es membros que confeccioná1·ão o proje
cto. nada estabelecem a respeito da prescripção, 
e E:utl'etanto é este um ponto muito .gt·.we que 
se deve fixar, e para o qual dev~remos escolher 
um dos dous systemHs melhores, pot·que, assim 
como a· legislação tlos ditferentes estados civili
sauos diversificllo a respeito da jurisdicção e lei 
ue se deve observar . tamhem é diff.:rente a 

·maneira por que .se dispõe quanto á ~rescl'ipçiio, 
porque ella. · é um negocio ue muita impot·to.ncia, 
e ·sobre o qual todos os codigo.:> e tratados se 
têm rocurado entender ele um modo bem osi-
tivo, uo em tanta que nem o proJecto e . nem os 
nobres membros da ~ommissão a contemplão ... 

.O Sn. FEnR.\Z : -Pelo direito commum ... 
O Sa. NEnrAS·: - .••. parece que se 'deix.a em 

vigor. o dirtlito c~Jmmum, e eu, neste caso não 
~:oi- qual seja esse direito commum .. . 

O SR. TAQUES: -O nosso. 
O Sn. NEnr"s : - M11s o nosso direito com

mum pód~ Slr obrigato1·ío par~1 nós e não para 
o estrangeiro .... 

O Sa. M1~1s rno vA. JusTIÇA : - Isso é pura
nlente regulamentar. 

O SR • . NED[AS:- N.ão penso nssim; julgo que 
esse negocio tem um caracter intemacional, por· 
que se as prescrípc;õcs no nosso paiz forem mai:> 
propicias, ou d~ pt•azos menore,;, seria boa regra... 
e approvada, tant•> para. o ~stl'angeiro ~uje1t0 

mais dums e longas do que nos eodigos estran
~t:iros, não <>ei po1·que hiio de ser as nossa:> 
observadas como direto commum. JusLa reclama· 
ção póde dar por parts de qualqtler .nação a bem 
d>! seus snbditu!!, -

Sei que se tem admiltido em geral que. a pre· 
seripção é aquella que regula M P<\iz aonde se 
fórma o processo, mas isso mestn•) não fórma 
regya. geral e commum, variando muita:> ·vezes ... 

O Sn . . }.II::SISTRO D.\ JusTXC:A. dá um aparte. 
O Sa. NEB&As : - Ei~ o q•1e e11 não vejo de· 

~tminado . 

O SR. !1-b~rSTilf> D.\ .Tr.:;;nç.\ d:i outro aparte. 
O· Sn. N•~lnAs:-... de so•·te que parece qne 

estamos tratando de materia. sobre a . qual não 
tenhamos de haver-nos com mais poteneia al
guma, tendo de ser ex.eeutad·\ em nosso aiz 
e sern cr re n.t;ao com su 1 •ls de nações es
tr.ln~eiras ~ parece q0;e os nobre:; deputados. não 
cons1derarao na grav1dade .•. 

o .. 
cl 'maçi\o contra a Austria e outros estado~. 

O StL NF.BIA.S: -E porque talvez não tenhão 
havido essas reclamações havemos de leaislat· de 
m lueira incompleta e deixando o vicio qt~e possa 
um dia suscitar essas l'eclamações? 

Ain.du ?bserv~, :::>r. presidente, que no projecto 
subst1tuttvo nao se comprehendem dttas idéas 
qll~ se. achno no projecto da com1nissão: a pri
mell'a e a c :te lia q u~ trata dos crimes p:.lrti.cll
lares contra l'razileiros uma vez que S(l dê queixa 
dos otfeodidos. e a segunda P. a que estabelece 

O SR. FEnnAz :-E:;tá contida no art. 2••, porque 
este passa a 3.,. · 

J 

direi ; e passar~i a fãzer álgumas observações 
que já o.ffercei ao Sr. ministro. 

O project.J altera este artigo dá commissão por
ue diz ue só sa roc' í · ·-

cu a1·es havendo queixa. Realmente eu acho que 
esse artí~o deye ser · m9diticado, e confesso que 
dou preterenc1a ao nrttgo da nobre commiss~o 
competentemente explicado. Ora, se entre nó;;, 
Sr .. Presidente, dentro do paiz, debnixo da. vigi
lancJ:i das. autori~ades ou policia local, com re
~ursos ma1s prox1mos . para as partes offeudidas 
v:tue na emenda se procurou ampliar), estabe
Jec~mos u na legislação mais sevei·a . ou cautelosa 
relatiV<\mente. aos crime~ de certa. ordem, como 
ha ve!nos · de atten_uar a· severidade com que per
seguimos esses cnmes uando forem commetttdos 
em pa1zes es range1rus, sen o qtle então mais 
devemos facilitar u . pnneipio da. accusaçã:o em 
soccorro dos offen<.lidos I Eu não vejo razão al
guma que justifique a su pressão do arti ·.) da 
cumnussuo; er~ en o que nos Cl'lme:> par ieu al'e:\ 
de certa gr.avtdade. se deve proceder ex-officio. 
porque n~mto:> ms.ts embaraços se encontrará 
em panir semelhantes crimes quando elles forem 
commctti-los fóra do imp~rio, e por i:oso julgo . que, 
longe de coarctar a acçi\O publica e deste modo 
animar o crime, q mister ampliar-se mais os 
meios de punição aotorí:;ando·se a queix&. officia! ; 
e se os nob1·es depuü\dos muito bem sabem que 
em diversos codigos europeus se estabelece qu~ 
além da queixa dos particulares o governo por 
si s<J. poderá. proceder, tendo a\'iso official com 
instt·ucção do f-a'éto .• • 

:U)rA voz: - Na .Beigica. 
O SR. NEstA-s:- Sim, no codigo belga, no co~ 

digo dos Ptüze::>-B.aixos tambem se dá o mesmo nos 
crimes de assassinato, incendio~ roubo, etc , etc., 
e creio que ainda em outro:> codigcs. 

Ü.l''•. supponharrio~, é o caso de qu_e ;;,;, trata 
o 

mette c~mtra. outro, Ol\ mesmo cont1·a um estran
g':!iro, um crime de morte desses de alta gravi
dade, que s:'io estigmatisados em todos os codigos: 
não poderãõ as autoridades b1·azilêira,· tratar 
desse crime som que haja queixa? Eu pois. en
LI n lo que devemos admittír o principio da com
misslo para tambem officialmeute ·se poder tratar 
d \ punição de crimes tão grave.;. 

O art. 2o, que passa a ;jo do prujecto sub_sti
tntiv-o, tern sua obscuridade, e deixa e.n pé l.mta 
duvida que devo ser r~movida: diz esse artigó o 
seguinte. Lá.} · 
~sta don.trina estA de accordo ~m grande parte 
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com a jurisprudimcia da Inglaterra e dos Estado;:;
Unidos; admíttindo por principi•) dd prc\'en~ão 
ao menos que não terâ lugar a puniç:lo dcutl·o 
do impaio, quando o crime já tiver sid() jul
gado lá fóra, absolvido, condcmoado ou agra
ciado no lugar em que foi perpetrado. 

, o mm1s ro, a quem J tlve a. 
honra ue oft'erecer esta obscrV;lção em Uma Ja'> 
sessões passadas, me ditá qual o m(.lio que tem 
para solver o contHcto qufl sobre,·enha da con-

----cu-rren· · es n cwnaes ou es mn-
geiras, qnan~o um pro~esso for ao mem~o tempv 
·mstanrado fora do pa1z e dentro do pa1z conLril 
'Lrazileiros ou contra estrangeiros. E' uece:o;sarío 
que se tome umP.. r•}grà a . tal r.!speito, porque) 
do contrario temos o etul.>araço de vrr o crime 
})Unid() duas vezes; OU OC Yet• que a nação bra
zileira lla de querer que pr·cvalcça o se11 juizo, 
a sua decisão, <l a nação cstt·:mgeira querendo 
tambem pelo Reu direito de soberania qne pre
valeça sna competencia e julgament<). Não njo 
que o projecto ~dmittindo csttl apresente 

occorrer ... 
Glr,~ voz: - Fíea para o · rcgnlament.) . 

., o ' 
é negocio internacional, é . preciso accordo; tt·a-
tado c não vejo · aqtti salva, como em otit.r·os 
pontns do projecto, a reciprocidadP., e eu julgo 
que é necessario sa!vJr esta reciproci ; · 
gue fõr tratado e fôr observado e·m t·elaçno ao 
Brazil, por exemplo, na Inglaterra, na França e 
na Belgica, tamoem o Bmzil deve observar em 
relação a esses .estados, quando pot· ventura nppa
reça o conflicto ou a concurrencia simultauea 
das . autoridades nacionaes ou estr•\ngeiras no 
mesmo caso dado . . · 

Eu t~rmino as observações que tinha a fazer, 
e espero as exp\ica~ões do noore ministro e dos 
illustres membros da ·commissão. T~lvez ainda 
tenha de apresentar mais algumas considerações 
com muito boas ,.i. ·~ 

de esclarecer o · projecto, porque já, digo, co
nheço que é necessario ttm~. medida complementar 
paru os casos aqui figurados nesses pontos, que 
são . it · ' · ,- ·• 
providenciados em nosso codigo a iminal, Otl em 
qualquer lei extravagante nossa. Assim, pois, 
êspero que o nobre ministro e os illustres 
membros da commissão considerando as poucas 
observações que tenho feito, ou satisfãção ou 
mostrem que ellas nada i nfl.uem p:u a orien
tar-m~ no voto que tenho de dar. 

o ST'- 1\Ia:;:a lbães . Castro:- Trala-se, 
Sr. preside11te, de ~m negucio de summ<l trans
cedencia por dous lados que encarado seja_: com
plieaçõi'S 'internacionaes de um lado, e por outro 
aecrescimo de penas e de crimes que nfio existem 
nté esta data. Não YPjo que se pudesse tratar 
de objecto mais scrio, nem que seja eu o mais 
proprio para responder ao nobre deputado que 
acaba de sentar-se. Pensei que o nobre ministro 
me !'ialvnsse da posiçiio em que me ncho; não 
.o fez de cet·to por esquecimento, e eu me vejo 
obrigado a combater o twbre deputado, osto 

. 1 an o com e e por 
considerações diversas contnl. a emenda em dis
cussão. 

Membro da commissão de justiça ct·iminal, 
assignei o projecto principal, assiguei-o com pe
quena difficuldade em minha consciet•ci·l; r~· 
nhecendo comtudo· a necessidade. do assnmpt(), 
cc"'cord~i com as ideas do projecto. Apresenta-se 
depois uma emenda, a que ~e discute, alterando 

·essencialmente o projecto principal; n:lo assignei 
essa emenda (pos:.o que me procurassem os hon
rados membros ·~ol!egas da commissão) porque 
nã.o_ me achei .na casa. E uem perdêrão cousa 

nlguma. com is,.o, porque quando eu a assignassc 
seria com l'imito.~:õ~s, pugnanuo pelo p1·ojecto que 
primeiro assignei, porque este e que julgo ne· 
ccssano e bastante. 

V<- pois a casa que a minha posi~:.ão é deli-
cada, 1:nas ht.i de sahir u 
mittirem as minhas fracas forças. 

Creio que o nobre deputado qne fallou em 
primeiro lugat· contra o projecto complicou um 

· · · - ~n"P. maior 
do que cumpria. Deixo de apre:;;entar erudição 
qn•1 não tenho sobre a legisla~ão tld diyersos 
paizes, e nem preciso deste conhecimento para 
a qucst:1o presentt':!. Sejão quaes fol"em as leis 
da uiv,~r:;as na<:ões, entendo que não podemos 
e:>pP.t·u- eomplicações algumas da.::> emendas que 
discutimos. · . 

O Sn. NF.BIAS:- Tuda a complicação. 

O Sn. ?\:1:\GAr.BÃE=' 0AsTno : - Essa nações não 
podem legisla•· do modo como disse. o nobre 
deputado ... 

O SR. NEmAs :-Nem nós. 

que a Inglaterra legisle neste sentido. O cida<liio 
bra,;ileiro que tentar contra a integridade do im
peri~. voltando a êlle não poderá ser processado 

1 • •• · ·? ·-o ingleza pu.ne os cri 
mr>s que commettem 05 inglezes e os estrangei
ros no territorio da Inglater1·a, não póde porém 
int1·omettt-r-se no castigo que se tem de infligir 
a. um cidadão brasileiro que c-onnnetteu- criri'ie3 
contra o est3.do, fóra do imperio, quando ao inl
perio volte; não se concebe •• contrario. E qu'\ndo 
tal legislaçii.) houvesse, estou que o imperio de) 
Bra~il não .se poderia sujeitat· a ella; obteria a 
sua reNgaçüo por tratados, que serão o comple
mento da legislação que se pretende e djscnti.;. 
mos. PM conscquencia níio ha qnestão, niio póde 
lun·er confticto algum n respeito de cid:tdiios bra
sileiros. Quanto ao estrangeiro que vem para o 
paiz, quando possi'ío apparecer complicações en
tre o Brasil e qua\qtter outro e~tado, confio na. 
prudenda e capacidade do honrado minisLro, para 
uão pôr em execuc;-àe> a lei se~ . obviar em bar a· 
ços que possão dar-se entre a legislrtção do paiz 
c a das nações estrangeiras. · 

via combater a 
~menda, ou o projecto, pelo merecimento intrin
seco das íuéa.c::; que se d1scutem e não por esses 
embaraços que n :!o existem para com os cida
dãos brasileiros, e se podem existir talvez a res
peita dos estrangeiros, ao governo compete re; 
mow·r os E:mbaraços que surgirem da execução 
dt\ lei..- ' 

O SR. NEniAs: -Essas nações não admittem 
tratado possivel nestes. pontos. 

O Sn. MAGALHÃEs CAsTno:- Se tJâo ha reme· 
dio possivel, então fechemos as porhs desta 
casa, perdidas todas as nossas esperanças. Não 
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posso admittir que um. poder razoavel impeça 
qu~ se ~una o cid!ldào brasileil'o que cornmetteu 
del1cto íóra do patz voltando ao impedo e nem 
que_ se opponha á puuiçào do estrangeir~ uo im
perlo, tendo este commettidu crime contra c im-

erio antes de achar-:>e nelle. · 
O SR. NEBIAS: -Não fallcmos nisto porque é 

especialídad~. ·' 
o Sn. oo:\1.\.G.~LHÃ.ES CASTRO:- A re..;peito de cri-

- êl:i ., ... • • ... • -

ba co11t~::stac;;ao ... . 
O Sa .. NEnu .. s:- Os estrangeiros são punidos 

pela~ le1s do seu. p üz, não punidos aqui no 
Brasil. -

O ~R. MAGALHÃES CA.sT t!O:- S.;} não tenho re:-;
pond!du cabalmente, hwerá quem me suppt·a. Irei 
a outros poutvs. . 

_A respeito 'da prt~scripção, e qttanto ao" cou-
1hctos _sobre prevrmç:'io de jurisdicç~io, isto ficará 
preyemJo nos regulamentos. A questão portanto . - ~ . . ... ~ .. 

voltando ao impel'io, ou no que tinhão antes da 
sua sabida, quanJo fóra do imperio se cunser
vat·en~, os cidadrios brasileiros qúe commettcrem 
os cnmes, e_tc et~- >> Eu a:::signei este p1·oj e c to, 
com pezar Vl mut1lado o :1rt. lo. 

Eutan:do que d~vemo~ se~ coherentes pelo tllCiJOS 
a l'espe1to dos cnme:; u:maos em gravidade. Ora 
não se tendo consideraçãü aiguma com os tra: 
fi_cantile q.te. sã(~ ._lroce_ss~dos e julgados mesmo 
íora do tetptcn·w brasileiro, por _coherencia para 
com _..o legtslR.dot:, p.n· coherenc1a pn r~t C•)tn. a 

fE lso devia ficat· no mesmo caso do introuuctor 
de. africauos, porque são irmãos em &'~m·idade os 
cr1mes de. moeda falsa e de reduzir a escravidão 

Se para os introductores de afdcanos a le,.is
lação é 9ue podem s~r processados P. julgados 
mesmo fora do nnp.;no, por qu~ razão n:io se 
havia de proscguir na exccpçtto para com o c1·ime 
de moeda falsa? .A~cde -me a.qui ::.. consideração 
d!l-s tres cau,;as perniciosa:> qne perseguem o BL'•1-
sll:- moe.Ja falsa, escra\'OS,- e aquella outra 
cousa que todos bem co1:hecemos, e de que nin
guem quer cuida1· {eleições), t()das '{lerniciosissi
mas. Não se trata desta ultima causa conhecida 
dos nossos males, mas tratando-se de punir os 
introductores de africanos, o sendo estes proces
sados o punidos fóra do paiz, por que ro.zão ha
vemos de excluir deste rigor os moedeiros falsos, 
collo(:ando-os em melhor posição do que aquel
les? Não trepidámos, não recuou-se ante a 
consideração de ser processado um cidadão br,l- · 
sileiro e jalgado fóra do paiz, c~Hnmet.tonuo o 
c~ime <le introduzil· africanos uo imperio, e tre-

Idali10S com desharmo-nia da le isla ão consi-
derando o moedeiro falso, que não ser JU ga o 
senão qn.ando voltar ao paiz ? 

.A gravidade do crime, a semelhança que acho 
neste de motda falsa com a intr~>ducção de afri· 

. canos, fizet·ão-me a.!~signar o primeiro at·tigo, que 
sujeitava o que commeLtesse o crime de __ ::n . ..;eua 
falsa a ser processadv e julgado, mesm'J estando 
fóra do paiz. l\:[as cortou-se, mutilou-se o ar
tigo, e eu, que ainda umo este filho, lemb:·an
do-me q;.;..: assignei o · projecto não o desprezo 
tão depressa, e hei de ddandel·o :lté às ultimas. 

Vi que a legislação a .respeito dos crimes con
trâ a. indepenóeneia, dignidade e integridade do 

TO:r.IO 2. 

i~1pcrio era nc1va, n<t•) era baseaJa aos prine·. 
~~o~+ do _lwsso codig•) criminal; mas attendendo 
a l';t~naçao nos~!l para com as republicas vizi
nh~:>, assignei o prujec~o sujeitando a processo 
~ _Julgamento, mc:>mo fora do i-.nperlo, os brasi-
.Ciros ue commettessem delictos co11tra a. ·in-

epen· encia, mtef{ri ·1 e e dignidade nacional. 
Ca~sas portanto .?xtt·aordinarias me obri,..,arâo a 
••ss1gnar e"te proJecto, que foi mutilado "'na se
gunda discussão. 

_9uanto aos crimes_ particula_res, era minha opi
!'llao que fo~sem punrdvs <JS cnmes pariiculan:s ou 
n~a~a11çavers; que desprezassem os tudo mais pela 
d1fllculdaue das provas, porque emfim a ju:stiça 
hutn!lna de:e estacar ou resignar-se ao que ó 
possJVel, Jetxando o re;;to d~ ngeneraçfio Im
mana a Deos e á moralidade publica; entNtanto 
em vista das considera,;ões que me fizerão o~ 
h_onr~dos cull_egas, mcmbt·os. da commiss;io, as
Sig•JCl ? proJectn _para guc _fossem punidcs os 
cnmes 1naf.a-nçave1s commcttldos por brasileiros 
fóra do imperi '• e os afianç1.veis have~1do qu€dx1. 

Ma-; ngora a emenda parece inc ui1· t.oc os os 
crimes part-iculares. J?eçu pois ao nobre ministro 
e aos honrados membros que assignari'lo esta 
emen<la ue attendi'io ue viiu assim sujeitar o:; 
cida ã.os ras1 en·os a e a respon er por cnmes 
que dev~r1ào ger e:squt~cidos inteiramente. Não 
attend~rao .. ao m.enos _que peqnenns de:,avenças 
em patz estrangerro sao semelhantes a e:,;sas cas-
soa as as aca emras, que sao es Uo,CI as O"O 
que 1'\ bachard se fórma '! Para que· aceitat· ess'à.,; 
quf · dar· o caracter de um processo a crimes 
insit_íll•··· antes que nem fot:iio commcttidos no 
paiz, cau~ando um pequeno mal publico? Pa1·a 
qúe respo'1sabilisa\· o cidadão hra:>ileiro que .:om
metteu f~n·a do paíz mes·no aquelles crimes em 
que :>e póde livrar solto? N:io se limita a emendtl. 

· tt'io sómente aos crimes graves p·Hticularcs e aos 
afiançaveis, havendo queixa; e"tenderão a legis
lação, juntando penas, ou punindo mesmo aquel
les ct·imes em que os réos :;e podem livrar soltos • 
.... ·- . é is , .. .... :::. · ~ .,j 

a razão aconselha quo attendamos, quanJo es-
tabe1ecemos estas excepC)ões? . 

Se os nobres membros que assignarão a emenda 
attén era o p 1ra o carac er o c1 o s1 e1 r o 
que commetteu cl'ime particular, em que póde 
livl·ur-se solt<l, se lavar:lo em consideração o ca
racter do cid,tdào que· assim delinquio fóra do 
imperio, pan responsabilisal-o dentt·u do · paiz, 
então n:io forito consequencia, deixando de men
cionar muitos crimes mai~ grn.ves que podC'm 
ser commettidn>; fóra do impcrio por cidadãos 
brasileiros. 

Crimes particulares ha que são punidos mai.s 
brandamente que muitos crimes puliciaes, lla 
crimes policiaes qne sffo ;punidos com prisiio de 
nnno. e mais que fi.cão 1mpunes, commettidos 
féu·a do imperio : e ha crimes p:uticnlares em 
que tlS réos se podem livrar soltos, punidos com 
40 dias, e menos. O crime de escrever ·contra 
a cx.istencia de Deus, contra a immortalidade 
da. alma, é punido com um anno de prisão; mas 
se o brazileiro escrever fóra do do paiz nfio ·~ 
responsavel per este crime .. •. 

O SR. FERRAZ : - A t·aziio é porque se seus 
escriptos .vierem ao paiz hão de ser processa
dos. Os crimes policiaes slio meramente terri
toriaes . 

O 5a. 11.\GAl.nii:F..;; C.\STL~O : - Pm'•JUA nito será 
punido o crime de ter casa pat·a fabrical' gazúas 
o outros in-;tl·umantos propl'IOS pat·a roubar? De 
maHeira que sJ o brasileiro tiver um11 fabrica 
de gazúas e d" outros in11trumenLos de roubar 
em paiz estrangeiro, volt '\IIJ<> pnm o paiz ·não 
é p~nido, porque 1: punhlo s•'Hnenle pot· crimoR 
particulares ... · 
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iHa wn apa1·t~.) 

o_ nobre deputado '-l:lel' acompan~ar a legis
la<;,lO das outras nnçoes ~ E' osta a razão da 
enwnda __ ? Por este principio devemos tra.z~r para 
o Br~~m tudo •) qu~ h a de hom na Europa; di-. .. ""• .. 

c~1n 1ecendo que trata de uma materia muito 
portante. 

. Entendo que st> .attender 3. graYidade d1:>s de
ltctos. ha cri~es policiaes ~nais graves que mui~ 
tos dos pa!-ttcuh\r(·S menct·mados. Se attender 
m .. s ao ~a.racter do individuo para que seja. 
responsabtliS:ldO no paiz, tambem crimes poli
cacs de certa 6:·dem e:->istem que manifestiio um 
caracter mais pernicioso quEI muitos dos crimes 
P.articul~:es ref~ridos na t:menda. Por consequ~n
cu\ deVlao :-;er coherentes os ~.obres membros 

ue assi narão a emenda estendendo a uni àc• 
a quasi todos (•S crimes do codigo. Mas istv 
seriu. horrivcl, comprt:hendido na emenda todo o 
codigo criminal. 

E ois era bastante ur: trata.:;semo>: de unir 
' de _1·eprimir >1ql~elles de\ictos qu! a. situaçao im
pen?sam~n t~ f:-Xtg~. Ora, qn·1 es .sao os delic::tos que 
a_ !;ltuaçao 1mpenosamente exige que SPJi'iO pu
mdos '? ~ào o trafico de africanos, a moeda falsa, 
as a s1 a v pe as suas re açoes com o rA co e 
mt•eda falsa, ·a os crimes contra a intenr1dade 
d? . in1perio p~la situ.açãv nossa c'-'lll <.lS repttblicas 
nztnhas. Aq~t eu ' ' eJo as causas das excepç~es, 
causa? espec1aes que pedem legislação espectal ; 
u mats de1xemos ao cuidado e ::;abedoria das na
ções estrangeiras, em cujas lPgislações devemos 
tel' alguma confiança, 

Não são estas .sómeutt> as minhas duvidas. 
Pargunto se estão comprt:hen·'lidos para . serem 
pumdos os J.elictos de ~onspiração e rel>elliào? . .. 

. O Sn. MAGA.LHÃES CASTRO :- Pois deviào estar 
~-uma c?nsequencia do que determina a eml'!nd:\: 
~~v considerados para serem . puui~os ciu -re~ri-

per~ó. Conspiração é a reunião ou conce1·to de 
mmtos contra a integridade do impedo: logo, · 
de"e estar incluída_ na emünda, que menciona 
para surem punidos os crimes contra a integri
aade do imperio. 
Tan~?em dir·llle-hã~t CJ.UP. não está incluida a 

1:chelh:l• '• devendo estar, porque a rebellião . não 
e outra c~llS!l .mai" do que _ o concerto posto nn 
rua, o prmCiplO da exl"cuçno do crimo de ·que 
falla_ ~ art. li8. lia de ficar impune o cidadão 
brazllclN quando, descoberta uma ~onspi1·ação, 
se conheça pM docnmentos que entrava nella, 
que e_r! o chefe, o cabeça dtl conspiração ou da 
robelltao? J>arece-n1C que niio porque seria um 
nhsardo ddxal·é! i n1puue . ' 

U.r.u. voz:- Está explieado . 
O S n .. MAGALHÃ.~::s CAs -rno :- Não entendo assim 

Aqui se diz que sno ·punidos os crimes contr~ 
inte ridade do in: enr' é mencionado o art. 68 

e a con ~piração é _0 cr}me ou a Yiolaçào do art. 68, 
e em ctrcumstauctas 1guaes está o crime de re
b ellião, que é tambem a infracção do art. 68. 

O Srt. TAQUES dá um aparte. 
O Sl~. MAGALHA:.Il:s C A:.Tac :-E' isto o que está 

~~cripto. (Depois de t~· os arts. ti8 107 e 116 do 
coãig~ crimi.nal)_: Agora '\'ê ·o nobr'e deputado o 
que e consptraçao. 

Diz o codigo - conspiração - concertarem-se 
·vinte ou mais pes soas, etc. (Lé.) 

Os nobr~s deputados ~u.e querem punir os 
quf: a ttentao contra a mtegridade do imperio, 

infringindo (• art. ~. como não hão de levar a 
- punição á t:onspiração, que se refere ao mesmo 
art. 6::)? 
E~ 9uero que nilo fique impune o cidadão 

braztl~nro que manifestamente se conhec.er que 
cons 1rou contra o estado, que; fóra do paiz, fôr 
o ver B. etro _ ca eça e uma re e tao. 1zem que 
a. emenda nao comprehende a conspiração~ mas 
eu appello par'< a consciencia dos nobres de
putados: seriiio mais consequentes se compre-

en esse c at·amen e. 
Se forão entret·mto tão severos para aquelles 

que conimetterem crimes particulare5 em paiz 
t•strangeirq , como não o querem ser para os 
que commetterem estes crimes de conspiração e 
rebellião? 

O SR. MINISTRO DA Jr;::;TIÇA.:- Basta o codigo. 
o_ SR. MA(iA.LHÃ.ES DE CA.S'rRO :-Então a legis

laçao nova que se pretende é toda ilÃutil: es
cusado era que a emenda comprehendesse os 

político~ c_?~tra a ~ntegridade ~o imperio, 

~~l!e nestes casos, ~orno na conspiração e ~c el
hao . s~mpre suppoe-se aus~nte do imperio o 
bra.ztletro attentando contra o seu naiz. · .. . . 
completamente pelo projecto que ass1gnei. Hei 
de votar pela emenda na(juillo que copiou do 
projecto ; oor aquíllo qu? os meus nobr~s cot-

b araçado em votar por todas as idéas contidas 
n_a _ emen~a, que deixa o moedeiro falso em po
stçao mats favoravel do que o introductor de 
·afri·~anos. 

Nào ~osso_ acompanhar os nobres deputados, 
que _asst~ná.rao a . e~enda, qua!ldo querem punir 
os ctda.dn.os braztleuos por cr1mes commettidos 
e~ _paiz estrangeiro, que não se achão na espe
Clahuad~ da múeda falsa e dvs politicos contra 
a integridade e independench do imperio ; hei 
de v:otar contra o exc~sso de ~gor 110s crimes 

· or nao acho usto ue se des-
canegue a .espada da lei até sobre aquelles que 
se podem hYrar soltos, ao passo que ficão im
punes muito_s crimes policiaes, que deuotão um 
carac er mats erverso. 

O SR. MINISTRO DA Jt;STIÇA. dá uin aparte que 
não pudemos ou\·ir. 

O Sn. MA.GA.LllÃES CASTRO:- Não cabião estas 
idé 's. quaEdo se tr~ttou _ do projecto na la . e 
2a d1scn::~sao, ~:: hoJe cabem.! Como quereis 
pn_nü· o cid~dão qu~ commette em paiz_ estran
gem.~ um cnme p~rttcular que t6m a pena de 6 
dias de prisão? Repil1o, por conseguinte, o ex-
cesso con tido no paragrapho que trata dos cri
Ines particulares, continuándo nas minhas idéas 
qllatu.lo assignei o projecto, e voto unicamente 
por elle. 

Ago!a, quanto. á repr~ssão d~sses delictos que 
chamao á nossa DJemona a pessoa sagrada do 
monarcha, melhor fóra que não supJ?uzessemos 
a possibiliuade de taes cl'imes incnveis, fóra 
das . circuntstancias ou hypotheses prescriptas no 
cod1go. 

Ó Sr. P a ra:nagua:- Sr. residente, de 
acc0rdo com os honrados mem ros a commts
s~io na idéa capital do projecto substitutivo. 
apenas di\"irjo no modo da sua applicaçào. 

Sinto-me sobremaneira embaraçado• entrando no 
debate dP.p-:>is dos d<.us illustres deoutados que 
me .vreceàêrão. pelos quaes fui inteiramente pre
Yen 1do. 

O S R. FERW dá um aparte. 
O SR- PARANACUA: .:.._Vejo -me na necessidade 

de aventurar algumas considerações sobre um 
projecto que actualmente, como observa o hon
rado deputado pela Bahia em um aparte. só tem 
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sido combatido. A minha posição, pois, é um 
pouco de:;vantajosa ; p:.evenido pelos honrados 
membros, e não tenüo as suas razões sido com
batidas tle !?rm~ que seja mister reforçai-as, 
poueo podere\ d1zer- · 

' t'v · uv1d · i. ·o da ·us-
tiçH, ou a algum dos nobres mem oros da com
nlis.,;,'i.o, talvez que estilndo eu de accürdo no 
que respeita á idéa. capital do projecto, como 
a.~abv de thzel' desistisse da alavra · mas não 
Gabe11do se as minhas idéas e algumas reflexões 
dos nobres deputados que me precedêriit) me
~tcem o a~se~t1mento du nobre ministro, força 
e que eu ms1sta sobre ellas. 

0 principio da personalidade das leis consa
grado na:> disposiçõ:::s do projecto é, a meu ver, 
um grande progresso que tem d.: ser trasladado 
para a legislação do paiz : grande gloria deve 
caber ao nob1·e mini,;tro e á c·'lmara qu~c> ado
ptar este e outros melboramentus ao no~so sys
tema penaL 

Empenhado como se acha o governo do ·paiz 
tla severa repress:~o os cnmes, no que c enr
pos a esta parte 1 nconte.l)tavelntente tem-se feito 
muito [apoiados), nessa grande cruzada qne St) 
tem levantado em todas as províncias contra o 

1'1 , 
0 

l • • I ,; 

~alt.a, para que a a~y<io da jnstiça criminal. ~ej1l 
ma1s efficaz. O proJecto quue ~>e discute virá 
supprir . uma lacuna, satisl'azendo em parte a 

• ~ ' ' • ., J 

com enthuswsmo '' idéa capital do projecto; 
porque entendo que os delictos devem ser seve
ramente punidos, eu lastimo que o honrado mi
nistm c que os nobr.es membro" Ja ·commissão 
s~guata1'Í<?~ do_ projecto dessem ~m~ applicação 
taG restncta, tao acanhada, ao prmc1pio da per
soHaltdade das leis, fazendo a aC\é"io. crimiual de
penJente da queixa da parte u:tfendida ou da
quellt::s que legalmente a representão. · 

_Me pare?e, senhor~s. que não. sendo a repres
sao dos er1.mes um mtert!sse prlv<ldo e partic1tlar 

' . 
ob.jecto n~o sómente de utilidade geral, se n•'i.o 
ate do rigoroso dever da sociedade, não devi:l 
depender de_ uma semelh·tnte condição. -

' . 
que se di~cute, ~ meu ver, ~esnatura completa
mente a grande 1déa da medida, esquece os mais 
bellos predicados da justiça, a ordt>m moral que 
~eve preva.lecet· _em qt!alqu~r sy_st~ma. de pena
huatle, a uecesstd·tde e a conven1encta publica 
de que o crime não fique imput:e pelo favor das 
leis, fazt1ndo avJJlt··lr sómente o interesse inrii
vidual, c levando-o á categoria de elemento p1·i~ 
mot·dial na punição dos delinquentes: dest'a1·te 
reduz-s" a penalidade a uma met·a satisfa.;ão in
divid~al, e constitue-se por conseguinte a auto
ridade publica em instrumento de uma vingança 
particular. Quando se trata de punir os crimes 
comm~ttidos po1· brazi Leiros, não só no territo
rio do imperio, mas tambem em paíz estrangei.ro, 
er~io que legislamos sob a infiuencia d·~ uma 
i<léa nubre e muito elevada. N~w podemos de ma
D~!ira alguma, quando tratamos de ·ínfiingir uma 
pen~Lidad~, esquecermo-nos das consider~ções su-

repres~ãcl dos crimes. O interessa individu~ü offen
dido, o mal material póde dar lugar a uma re
paração civil, mas não póde por nenhum modo 
JUStificar a imposição de uma pena. O que jus
tifica. a imposição de qualquer penalidade são 
essa~ considerações de outra ordem mais elevada 
a que alludo, é a utilidade geral, e não a uti
lidade individual. 

O SR. SrLVEIRA DA MoTT.~:- Não é bom prin
cipio sempre ~>ste. 

O Sa.. PA.RA-'•IA.GUi:- E' principio verdadeiro, e 
toda vez que nos esquecermos delle rebaixare-

l remos a autoridade c.mstituincl0-a um mero in
strum~nto de vinga.n~a. 

. U~u. voz:--: E' a necessirhvle UI! proteger u bra
Zllclro · oífcnd 1d o. 

O · SH. PAR.-t);A'>ü.\. : -Não é unica:uente . peh 
pt·o ·ecçao que o l;upclrlu eve a st::us su !tos 
qu~ se deve ~st:A:belcce; a sancçã.o p tm 1l para os 
dell~t.,s ~vmmcltt.r do.~ for.1. do pa1z por subditos 
do 1mpeno. Entendo que o ~o~ratlo 2uinistro ~ 

• . - : u 0 • gtu a os 
por uma 1dea em1nentemeute moral : o crime '?m 
qualquer parte que tenha sido commettido deve 
í>et· sempre puniuo ; a _soci•:dade tem nisso um 
grande interessP. (.·1poí(tdo.s. ) 
~em se diga qne, •lltando ·J crime ,s cornr:let

tido fóra dü tenitorio do ií11perio, a ol'dem S•i
cial _não s~ffre 1• menor abalo, e quu l·m· cvu
segumte nuo deve ter lu~ar a acç:lo criminal 
senão últ1 virtude de queixa U() individuo qu.P é 
offcHdido. • 

_ O SH. PAl.U~.;:!.GUi. :-O. que l~giti ua, o qu.e t -)rn \ 
JU:>ta a sancçao penai e o Crrllle commettido · a 
c· c; • ~ • • ~~ ·v 
n"outro paiz nad~ influe sobt·e a o!·dem moral 
a cuja tmnsgressào u:io pó.Je ser indi!ferent~ ,; 
pai.z a que o individuo pertence . 

O S:t. FBRR.t..Z:- sta theoria <lestróe a th~?o
ria dus crimes atlançaveis e D <'iO afianc;aveis. 

O Sn.. PARANAGU.\ : - Eu qnern dar um lll <l Í•)r 
.-J~·s~:nvolvimento á ncção publica; e ad111ira qu·~ 
o nQbr•: ministro, t~>ndo ha pouc~ apresontad;l 
um prOJecto no sentido de dar maio1· ampUtttd·~ 
á a~ção publica, estendei!do-a a todos os crimes 
particnbres, com e:<.cepção apenas daq1:1elle=- que 
affectão a seguranç'1. da honra e puz Jas íami
lias e_ a b~a _reputação, queira ag•,ra restrlngir 
a acçao crxmLtal . ne,.;tes ca,;os, f,tz~ndo-a dep·~ a

. l 

O Sn. SILVEI R.~ lJA MoTT.\ : _;_ N iio ha lrJn-isla-
ção alguma que appliqne tal principio. "' 

~ • P.m.\:\'AGU..\.:- Dese·arci on\'ir o nobre 
deputado a este respeito. 

O Sn. SH.YEnu DA ~IOTTA: - E1< assevero qnc 
não ha. 

O 8R. PML\:\AGU.\. : -Propugnando por aqaillo 
que me parece mais raz•m vd e mais justo, til 
quizera qtte os nobres deputados déssétn a ra
zão pot·que tazem dependente a pttnição dos cri
mes commettiilos em pa.zes astt·ang-tJil'os por sub· 
ditos do impe1·io de q11eixa da p:lr~e otfendiua. 

Digo que nãn é um inüm~sse meramente in
dividual qne deve regular-nos na decretação das 
leis cri.minaes; o estado que acompanha os se\~s 
subditos mt-smo fóra do territ.ol'io, que pt·esta
lhes t<lda a protecção em qualquet· parte qn~ s~ 
achem, tem o direito de exigir que nos paizf's 
estr1ngeir0 · ell~s se comportem confurme as nos
sas leis , e nfto commettão crimes; é isto uma 
condição da protecção que lhes presta. PMt.anto, 
todas as vezes que o cidadão bra~ileiro, esque-
cen o-l'le . aqut o que e i . · 
do seu paiz, viola e infringe e!>sas n.esmas lei~, 
cahe , ou deve cahir debaixo da sancçào penal. 
Creio que é mais em o•lio ao crime commd.tido, 
e mesmo pelo i11teresse que a. socied:1de tem de 
que os seus subditos sejã,~ bem mori~era.dos, 
que lhes inflige uma penalidad~ qunn~o _d':lin
qu~m; não é t~tnto pela. sati;;façao do 101h\'1duo 
oft't!ndido , e sim pela corre~ào que é conve
niente estabelecer para o individuo que com
mette o crime, que· .~ deve proceder contra ~lle. 
E' preciso pois estiS!llatisar , pt~nir o criJ?,e e~n 
qua~quer parte que fór commettldQ -pelQ ~\{ta\.ia() 
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brazil.~iro, e não d<:ixal-c. dependent~ da qnt:ixa 
do iuJividuo que soffrer a oftertsa, excepto aqud
les casos que interessando a honra e a l·epuh
ç:lo, o proce:;;;;o poderia ser um mal maior. 

A iJéa moral do projecto morre completamente 
st- se deixar a ac~ào criminal, comu está, intei-
rmnen e t:pl!n ~n .e a q nen:a o 1n. 1n uo 
otfemliJo ; redu~ -se a punit,:ão a uma ving tnça, 
H:baixa a autoridade collocando-a à discrição do 
individue~ que-obedecê às suas paixões, ou .que 
ceda ;\ falta de n1e1os de fa7.Pr '<a\let ·-
rei to. 

O SR. SlLYEll.U. DA l\IoTT.\. :-Terá o nobre de
putado de }'l"OPl'r a reforma de toda a nossa 
legislação criminal. 

O Sn. PAR\:\.\o:;C .. \ : - Deixo isto ao nobre de
putado, qne até é lente, ereio que de direito 
criminal. • 

O Sn. SILVEm.\ JJA MoTTA :-)\ão, senhor, 
O Sn. P.\!l.,\.:S.\r;C.\. : - Nito me acho habili~ado) 

nobro deputado , apenas apresento as duvidas 
que tenho, provocando explicações que me es
c~are{:i'io afim d!? .Podét• d:~r urn voto con:acien-

O SR. SILVEir"'A DA MOTTA :-Fiz sómente uma 
,,bs,•t·Yaçi'io da const:quencia ;· acho que o nobre 
deputado adrnilt~ndo a. sua th~<oria, para ser 

legislaçi'io crimiual. 
O SR. PAnA:;AGv.i: - Creio que se estas idéas . 

niiv se ach:to intdramente admittidas nas refor
mas do processo) criminal ultimamente apresen
tac.las pelo honrado ministro, alguma cou:;a bn 
naquellê proje~to que se approxima disto, o que 
não é uma novidade. 

O projecto como esltt concebido aniquilla os 
~:1lutares effeitos da personalidade das leis que 
se pret.ende adoptar na nossa. legislação. Se re
correl'mos aos rel:ltorios do min isterio da ·usti a 
nà0 so o apresenta · o este anno, como nos an
nos ant.,riores • \'E:remos que os processos que 
começárão em ...-irtu.ue de queix:t dos offendidos 
são ew num~ro muito dim inuto; recorra-se á 
tstatl:sttca crtnuna , e ver-se- 1a que a ma10r 
parte dos processos têm siJo intentados em vir-· 
tude de denuncia do ministerio publico ou de 
J..ll"t)Cedimento official da justiça. 

Ora, se mesmo 110 imperio , como muito· bem 
dis::;e o honrado membro por S. Paulo, a cujas 
idtas .a este respeito presto todo o assentimento, 
êncontra a parte offendida tantas difficuldades 
para obte1· a ptmiçüo do criminoso, s~ ella niio 
se apresenta perante os tribunaes que lhe ficào 
á porta, provocando a acção criminal por meio 
da queixa, o que tlevemos esperar de subitos 
do imp.~rio que são offendidos em paizes estr·m
geiro!>, bàldos à e todos os recursos? Sem duvida 
os crimes dE! que elles furem victimas :ficaráõ 
ímpuno:s, e ent:to o projecto não póde attiugir 
ao fim s alutar que ti\'erão em vista os seus illus
tres signatarios ; fazendo-se dependente a acção 
crimina l da queixa do offentlido, em tal caso o 
protegido nã<? é o off~ndido, e sim o crime. Acho, 

epu a por . au o, 
que o artigo que se pretende s ubstituir é prefe
ri>el, porque ao menos aquelle consag1·a o pro
ced imento ufficial contra os crimes particulares 
inafiança\"ei:5, deixando o procedimento co .. tra os 
afi.ançaveis dependente de queixa. Esta idéa 
me parece melhor qu~ a dn emenda substitutiva ; 
os crimes de maior gravidade ti.cão sempre de
baixo da Yigilan~in do ministerio publico, são 
estigmatisados, achão um repressão, não ftcão á 
mercê da queixa, sujeita a tantas contingencias. 

Repito, não é o offendido, senhores, que se- deve 
principalmente ter em vist.1, e :>im o delinquente, 

que achando-se em paiz e3trangeiro e tendo :1 
protecção do estado, deve soffrer a sancção pe~ 
nal quando violar as leis do s"'u paiz; me pa~ 
rece que era este o principio que a nobre_com
missào devêra ter em vi--ta. 

Adoptando P?is_ ~ idéa capita~ do projec~o, 

1,; ' 

e julgando que elle deve assigualar um gmnde 
progt·esso na nossa legislação, discordo dos hon~ 
rados. membr.1s da com missão no modo da sua . ... .. . . . . . 
na nossa lei do processo criminal tives:;e toda a 
applicnçfio e~ semelhantes casos ; quizem que 
&s idéas qtie · se achão consignadas no projecto 
apresentado ha pouco pelo nobre ministro fo~sem 
trasladadas para este projecto ; quizera que se 
deixa:;se ao. ministerio publico um circulo mais 
amplo em qne se comprehendessem este:> crimes. 

Entendo tambem que no projecto substitntivo 
n:'io se faz uma verdadeira appiicação des:>a idéa 
salutar que se acha consignada no art. lo, qu1ndo 
is~nt&.-se de. punição o ~razileiro gue. ~-oma~etter 

dos c;:.tmes particulares commettidos por brazi
leiro contra estrangeiro, entendo que não se devia 
invocat· o pt·incipio de reciprocidade. 

Uma vez que o crime foi C•Jmmettido por um 
cidadão brazileiro, de\·e ficar sujeito á sancçtto 
penal, porque, note-se bem, o que entendo que 
se d~we ter em vrsta principalmente é estigma
tisal· o crime, perseguir o criminoso, attendendo 
mais ã utilidade- da sociedade-, do que á. do 
indivhluo que é offendido. ·· 

Quizet·a pois que as disposições do projecto 
relath· aos suoditos do im erio ue em iz 
estr;mgeiro commetterem crimes cont1·a seus com
patriotas fossem em toda amplitude applicaveis 
a cid·1dãos brazileiros que commetterem crimes 
cot:tra estrano-eiros ue esta idéa eminente,nente 
moral não fique dependente do principio de re· 
ciprocidade : entendo que é de ~ranue interesse 
para a sociedade e para o estaao punir os cri
mes que os seus subditos commet.tem fóra do 
paiz, e portanto para que havemos de esperar 
que os paizes estrangeiros adaptem uma legis
lação identica, ou que entrem comnosco em ajustes 
e convenções diplomaticas ? O principio de reci
procidade, pois, foi mal itwocado pelo nobre mi
nistro e pe1os illustres membros da commissào. 

Qnanto porém ao estr11ngeiro que fóra dv im· 
pcrio commette algum dos r.rimes mencionados 
no art. l. o e seus paragr:1phos, me parece que 
o direito de soberani t não nos autorisa. a sujei
tal-o aos tribunaP.s e ás leis do imper:.o, o que 
podemos exigh· é uma s'\tisfação· á potencia ou 
ao estado de que elle fór subdito ; os estrangei
ros que estivet·em no Brazil que commetterem 
taes crimes, esse:;; sim, deveráõ ser punidos, porque 
estão temporariamente debaixo da protecção de 
nossas ets, e rece en o a re 1 p1 1 a e 
do paiz ; mas logo que elles e:;;tejão ~m outros 
paizes, e lá tenhào de commetter semelhantes taes 
crimes contra o imperio, ou alguns dos seus sub
ditos, a acçào crimmal não póde comprehendêl-os 
em regra; qual é o direito que nos assiste para 
nos arrogarmos a faculdade de fulminar penas 
contra o estrangeiro que fóra do nosso territorío 
commetter delí.-:tos em detrimento do imperio ? 
Será por ventura o direito de de[eza ? Não, por 
que o direito de defez!l limita-se ao momento 
do ataque, e se o estrangeiro ·que commetteu o 
crime não se acha em hostilidade com o impe. 
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rio, ess~ direit~ de~pparece, e então, como ha 
po~co d~sse, s~ o que nos resta é exigir pelos 
me,JOs dlplomati~os. uma reparação. · 

Se porém o d1re1to das nacõcs tem admittido 
semelhante dis_posição, só a 'util~dade reciproca, 
o accordo tac1to or uma es ec1e de dele a ão 
de soberania, pod~ l~giti111ar o acto. e P.ntão é 
que P<?dia ~er invocado !? pt·incipio ou condição 
de rcclprocldade. que na o devera ser invocado 

uando o delin uente niio é um estran"'eiro 
em Ol'a o cnme tenha s1do co.Jnmetti o contra 
um estrangeiro. o cidadão brazileiro. mesmo fóra 
uo territorio da patria , tem com el\a uma certa 
ligação; mas o estraugeit·._, logo que della he 
aus.enta •. elle _éJue. er;t um sul?dito temporari••, 
esta. deshgado wten·amente da JUrisdicç<io de um 
paiz que uão é o seu~ não póde ficar sujeito 

··· aos t~ibu~aes e. ás leis do imperio. Tratando de 
matena. tao dehcada, sen hore5, não ,·amos deixRr 
pretextos para !u.turas reclamações, qu~ por veu
tu_ra nos possao collocar em uma posição hu
milhante;_ apoiados no direito e na razão, embora 

• , · r o , o r mos 
fortes perante as mnior.:;s·1Ycl<,:.ues do mundo. 

O Sa. -~GUIAR :-Está enganado, os factos provão 
cont ·an . 
O SR. PARAXA.GU.\. :-Admira mesmo, Sr. presi

dente. que os nobres membros da commissão. 
fazendo dependente a acção criminal inteirament·~ 
d'i queix - , . · ·' 
cendentes, con-juge, tutor ou curador, fazend~ com 
que prevaleça o interesse in di ,·i dual sobre a 
i~éa monil e de utilidade, deixasse de provideu
Ciat· para o caso em qne uma nação amiga 
transmitta informação official ácercn do facto 
criminoso e do d~linq\lente que no SE:U territorio 
commetteu um cnmP. , quel' contra um br 1zileiro 
que1· contra um estrangeiro, qu(l ·nem por si' 
nem pelas pes;o'ls que lhe são mais conJuntas: 
póde ou quer promo,·er n. acção criminal ; a 
qu:ixa, a reclamação de um individuo é atteu-

__ __,dida , e não é atte~:~dida nas mesm11 · · 
stancias a reclamação de um estado soberano '?l 
Parece-me que ueste caso é do interesse do nosso 
paiz adaptar alguma providencia, porque n~o ha 

.. 1 n .. • 

punir semelhante crime, como é tambem do in· 
teresse do estado em que foi commettido; de\·e
mos pois por qualquer meio harmonísar a seção 
criminal com as exigencias razoaveis do paiz 
aonde o crime por ventura tenha sido commet
t;do : eu portanto desejára que a commissão 
adoptasse o principio consagrado pela lei bdcra, 
(; que já foi lembrado pelo nobre deputad.> por 
S. Paulo, e peço aos 11obres mémbros da com· 
missão que pensem bem sobre este ponto. 

Notv tambem, Sr. presidente, no art. 2o um 
defeito que , pelo absurdo que traz , me parece 
ser mais defeito da redacçuo do que óbjecto es
sencial ao projecto. Passo a ler esse arti~o. 
(Lê.) Esta disposição é applicavel ao estri\ngexro 
que fõr achado no imperio e tiver perpetrado 
em pai: est1·angeíro qualquer dos crimes referidos, 
e o de trafico de esc1·avos. Quererá a nobre com· 
missãl). que o crime de trafico africano. commet· 
: i · r m estrano- iro caia 

debaixo da sancção da lei penal do i m perio? N à o; 
mas o artigo redigido como se .acha presta-se ~ 
uma interpretação semelhante, e julgo que quando 
tratamos de confecci<.>nar leis de tantn importan
cia devemos ser muito claros, e é por isso quo 
chamo tambem a attenção da nobre commissão 
sobre este· ponto. 

Estou persuadido de que não tenho tratado da 
materia como exigia a sun import.aneia, c como 
fizerão os nobres deputados que me precedêrão; 
mas tenho ao menos a satisfação de hnver apre· 
sentado as minhas duvidas, e se não posso ttr 
a presumpção de convencer aos nobres rnemb1·os 

d~ ~ommissão! ao menos me parece que tenho o 
d1rc.'t~ de peJ1r alguns esclarecimentos. 

E. l_Ido um offi.cio do Sr. ministro do imperio, 
parttctpando que tendo sido nomeaão pelo go·
verno p \ra presidente da província de S. Paulo 
o s . 1 " • • ' • • 

que aquelle senhor vá toma1· co:.ta da presi
dencia dessa _t)rovinci!\ . que a _camara se digue 
conceder-lhe !tceaça.-E rernettldo o officio com 
ur P.ncia · á commiasão de con;;titui ào e od 

O Sr. Co~<tu Aguiar:- Sr. pl'esidente de 
tres brilhantes discursos que até a nora . se 'têm 
proferido sobré a materia em discussão por 
infelicidadtl minha ainda nenhum, ao menó., se 
dirigio á defeza das idéas que pretPntlo susten
tar, isto é, ainda nenhum ttos nobres orad-:>res 
que me precedêrão procurou defen,ter as emen
das que constituem l) prujecto substitutivo q11e 
se acha em discussão, sendo portanto eu o pri
meiro a abrir caminho na defeza dcss~:: grande 
penscmento, embora ur'! dos honrados membros 

do mesmo projecto. Si11to, pois, que esta cir
cumstancia é para mim uma grande difficuldade ; 
porém julgo correr-me a obrigação de expender 
m· i · · · da u tão tant mais 
quanto, jã na segundà discussão eu tive a l1onra 
de pronunciar-me contra o projecto primith·o, 
e lie certa maneir<l. conc.:>rret· para que fosse elle 
emendado. · 

S1·. presidente, quanto a mim, o honrado mem
bro que fallou em pr1111eiro lugar avançou uma 
verdade incontestavel quando disse que o pro
jecto substituti,·o nada mais era do que um com
plemeuto á nossa legislação criminal; e certa
mente muitos crimes ha que, ou pela sua natureza, 
ou. pelo lugar ·em que são commettidos, escapão 
de certa fórma á acção da justiça P. á j üsta 
punição de que são credores, P.ntretanto que 
muito convém ã. sociedade prevenil-os e pu
nil-os. 

ven i o ::ta orande verdade e sobretudo 
convencido de . que muito importa ao Brazil re
primir certos crimes commett1dos fóra do impe
rio, quer po1· seus subditos, quer mesmo por 
estrauaeiros afim de evitar as funestas conse-
quencias que àelles possào re$ultar sua segu
rança e bem estar. não duvido, nem hesito por 
um só n1omento em dal· o meu consentimento 
ás emendas sllbstitutivas do projecto, porque 
ellas abrangem sem duvida ~m muito maior 
escala do que o proj.·cto primitivo os crimes 
sobre que deve recahir essE. punição, embora 
perpetrados em paiz estrangeil'o. · 

Senhores, quando o l10nrado membro por S. Paulo 
começou a impugnar o projecto, confesso que 
senti dominat·-m.e uma especie de susto nascido 
cJa consideração de que a execução desta lei 
poderin ou acarretar mui sérh\S .:iifficuldades ao 
imperio, ou rão produzir os effeitos benefi.C•)S 
que o meu espírito pretende des•;obrir em suas 
differentes disposições. 

O meu maior temor teve oriaem nas obser· 
vações feitas pelo nobre deputaâo que fatlou 
em primeiro lugar, com referencia á legialação: 
;la In !aterra e Est~dos-Unidos, deduzindo dabi 
a possibilidade e con 1ctos e estn f} tgenc1as 
('lltl'e essas nsções e o Brazil, e somente ao ouvir 
proferir os nomes dessas duas grandes potencias 
~stremeci, porque sei praticamente. que de nada vale· · 
o direito diante da forçfl, e que não ha ar~
mento que mais convença do que o canhao, 
sendo que por isso _recei~va eonco~rer com o· 
meu vot•> para que o zmper10 do Brazll se achasse 
nessas dift\culdades e se visse na precisão de 
sustentar a sua legislllção pol' meio da força ; 
eHtretanto, passada essll primeira impre~ão, 
parec~ que os m~us temore~ .se t.êm deal~ma 
manemt desvanecido com a xaéa de que nao .é-
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possível que o iibuso da força chegue a um tal 
excesso que .pretenc.la um estaJo r:ualquer inhí
l>ir a outro de f&.zer l•·gitimo uso dvs meios e 
recursos que lhe pareção convenientes, afim de punir 
quer em seus .;ul>ditos, quer em estrangeiros, . . ... - .. 
e cujos dfeitos o pr,·judicãú e o otr~ndem 1-·ar
ti•mhmnent~. (-4poiados.) . 
. Sr. J'resiJcnte, se a Inglaterr:1, os Estados-Doi
dos a Prussia u rus muit s e,tad. t · 1 le-
g1:;lações differentes ~ntre si a e::>se n:,;pe1to, ú 
cbro qut=: s~ julgál"ãu autorbados a adupt;tl-as, 
porque ent<!ndêrão. quauto a mi~n, com r:1zâo, 
que poui:io fAzer !ivre o u . ..;o do direito que de
corre t é inllereute ã soberania dtJ nação iude
peu1.h.-nt.e, adoptam.lo aqut:llts ~·rincipios que lhes 
p<trecerâo nuüs convenientt:s e uteis á sua cou
servaÇão; e se esses ~stados puderão crear para 
si disposi<,!Ões que se tllvúOtt·ào, embura s<lhre o 
mesmu object.o. sem att.::nç:lu á legisl3tura ullJda, 
purque raz:lo núo pod~remos nós usar do UleSUH) 
direito, nos que tambcm somo~ nação livre e 
Jll · epen t.!ll e: , u'~m escu ll"ú ra.zãu a guma 
prvcedente para que no ..;U.:Oo de uever seL· um 
inglez ou o•1tro qualquer ..:·st.rangeiro processado 
por vir_tuJe d&>;Sa ld, se possa temer o appa-

n !'! «-lU 1xas e l'i;C ~ullaçoes e seus go-
:vern•)S 4ue occasionem desintelligellcias e cou
tlictos de nação a naç;1o, visto que todas ellas 
aceitào c respe~t{~o cumo principio cot-rt:mte o 

c · ,, tl . . _ ~ un1r aqu~:: 

acções que seus codigos rent classificado como 
criminosas. :!\:'io disse o honrado membro qne a 
Prussia e muitos princi!Jadvs da Allema11ha tinlliio 
disposir.õ··S contrarirts á,; da Ing-laterra e dos 
Estados-lJnhlos, seu• que até agora l~ajiio dau9 
lllWlr aos inconv•:nie!ltes que par.-:ce temer da 
lf-i que discutimos? Sem duvida o disse. E o que 
P~"?va isto? Pruvt. que se po1= ventura .:sses 
pa1z..:s podem ter P. applh:ar leg!slaçÕ.;,; diff.:.rr~n
tes â<; dos Estados-Unidos e . da I:1glaterra, nós 
podemos tambem fazer o mesmo, sem que d·llli .. .. . . 

' <. • '.! t 
que nos possa tomar contas (apoiados); w•rtantn, 
sé esta minha proposi~·ão é verdadeir::!, como 
penso, se m~ assiste a c~ouvicção de _qu7, pro-

' outt·a naçito, nem l:mcamos sementes de dis-
cordia para o futuro, não posso d·:ixar d·~ ar
redar p~ra longe os temores que a principio me 
assaltárao oua .. '8o fallou o honrado membro. 

O nobre ·deputado cte:io que tambem fez al
,gumas refl.exues a respeito Je uun das t>m•m
Jas, em virtude da qual ficão subordina·.las todos 
os ct·imes mencionadns no projecto :\ noss<\ li'! · 
gislação penal, h;to é, ao codigo criminal do paiz, 
e ·confesso que não sei bem qual a razão t:m que 
e!l~ se fundou _pnra fazer impugnar essa dispo
s~çao. ~e a lex .que procuramos agora coaf,~c
cwnat· t_em especxal!lleute p.Jr fim ·~vitar que n~io 
fiquem lmpunes, posto qUt! COlllnlettiJos 'em naiz 
estran_geiro, certos crimes que, por suas conse
quellcla~ rod_em pt·ejudical" seriame .• te o impedo; 
se a legi:õla.;ao que .quen;mos . adoptar pretende 
fazer c,.,m que os crnnes, ainda mesmo com
mettidos contra particulat·es uo estrangeiro se-
ao unidos no nosso r · · ' , 

se ê. queixa do offt,ndido, c claro que não ha 
nP.ce~sJdade de uma 110va legislação criminal em 
relaçao ãs !Jenas; e uma vez que não se t.rata 

· de no-va classificação de crimes, para que faria
mos nós uma nova. l~gislação penal? São o.; 
mesmos crimes prcvil>tos pelo codigo, e silo as 
m_esmas penas pot:_ elle comminadas, e por isso 
nao descubro 1·azao para que o projecto, nesta 
parte, - fosse censurado, ou então não com
prebendi bem a íurça da argumeutação do nobre 
àeputado. . . 
~Ainda ent~ndeu o hour;lOO menabro que era 

d1gno de censura o projecto, porque nada havia 

estãtuido a respeito da prescripçi\o, c em sus
tentação dest.t idéfl. disse que podendo aconí:.e
cer qu~ fos~~ cuh1mettido um crime por brazi
Jeirv em paiz estrangeit:o e processado uo im
perio, passaJo o lapso de tempo em vi~tu~e . . .·, 

uão se acha acautdauo s~:: u~ste caso a legis
lação d•J Brazil deve ser obs~rvada, 011 a legis
la~ào t.lo paíz ew qu~ o crim~ foi commett.ido:-

ar ·e- ~nhoa·e,; ue s i.--
um graude tt·opeço para a execução desta lei, 
facil e muito fadl seria o seu remedio, podendo 
o goveru··, por meio d~ r~gulamentos, euchéL. 
essa lacuua ; vvr~m eu entendo que o governo 
uem mesmo para i,;so teria necessidade de bai
xar qualquer providencia, porque tertdo o crime 
Je ser processado e punido no Bradl, é conse
qu.mte que a sua le~islação é a que deve vigo
rar ti ser o bserv .tda .... 

O SR. l\EBIAS:-Quem lhe diz que nfio tem d•1 
ser julg:1do lá fórã '? 

O Sn. NEDLI.s.-Mas púde dar-se a concur-
rencia. 

caso bio excepcional 
pouco !Jrovavel qut'l uem suscita receios, nem 
autorisa uma di:::.pusiçiio especial, sendo que por 
isso ni'io Yejo neces:oidaJe alguma de prevenir
se casos des,;ll ordem que só pode111 app,1re..:er pur 
uma circumstanda extnl.ol'Jinari,l, e amda assim 
um'l ve;.: em cada ;;~enio . Cr~i() portanto que are_,. 
peito da prescripçào deve ser ella regniada. pela 
lêgislação do paiz aond<! o crime for pnniLlo, 
sem n-:!eessidade de Jisposiçito le(!islutiva espP.-
cial. " 

' . ' 
tado que fallou em ultimo lugar, proouciou-se 
altamente contra um dos artigos das emcndss 
que. exige qu~~xa _pa~a 9.ue ~ej,ào proce~sadu:> e 

' . -
paiz c:;trangeiro contra bl'azil~iros. O illustre 
01 ~tll br·' que· h a pouco deixou a tribuna esmerou
se em demvnstrar-no::; todt.>S os inconve11ientes que 
poderiào resultar Je:;ta medida, acha11du que era 
de lam~ntaL· qu..:, pí!lo ::;imptes fuct•) de núo s~r 
apr<!sentall.n 4ueixa, um crime pa1·ticuhu com
mettido em paiz estrangêiro p•Jr brazileil·u c·m
tra brazileiro fica,;se sem a merecida puniç11o, 
entretanto que os outros crimes são manda
dos punir por ínter\."enção do ministeril/ pll.
blico. 

::>r. presitlente, para responder aos nobres d~
putados, julgo indispensavd e muito e:;senciü 
f•iler·diJferetu:ll. dos crimes entre si e dos effei
tos qu•) elles possãn pt·f,dnzir ern relação á st'~ 
ciedade. O pr•,jecto quer em verdade, que nós 
crimes cont1·a a dignid~de e integddade dr.1 im
perio e vutros que, por s11as cousequencias, 
affeetão ·a existencia ": t~anquillldad~ da nllçà~, . . 
ro não seja utcessa.l"ia queixa para se'"cm l.Jroces
~ados e julgados~ mas poderia algu ~tn em boa f4 
dizer que este::; cri;.ne:; estão ern razão de s·~us 
effeito:;, na ordem dos particulares, para cujo 
conhecimento exige o projecto queixa do \Jtreu
diJo ? (Apoiados.) 

Poderáõ ser comparados em seus resultados, . 
e ter o mesmo valor os crim~s quo offeudem 
uma socieda·Je inteira, e os que offendem a 
simples individnos? t;om os primeiros uma na
ção soffre e soffrem todos os membros que ~ com
poem ; nos segundos soffrem alguns indiviàl.los, 
~em que esse -sotfrimentQ affecte muito dirt3cta- . 
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me11te a socit!da~e de que fazem parte ~apoiados), 
sendo. e,; ta a razao da dlfl:erença nr~s disposições 
do proJe~to. 

Se por ventura um brazileiro tramar contra a 
~~istencia ~o imperio, ~ontra a di~nidad~ Ja !la-

' " ter resultados muito mais vastos· muito mais 
~~n:estos par:' .a. sociedad_o brazilei~a do qtle um 
s1mples homicH.ho_ 0!-1 fenmento praticado na _pe»-

Sem duvida que sim ; logo, por qne razão nãÕ 
d~verâ um merecer mai.- cuidado um sua puui- · 
çao do que o outro? Senhore:o;, o crime parti
c•tlar póde <:úfender mai:> directamente a socie
dade anue elle fór commettido ; mas aquelles 
qu~:: se ach~o consignados nas emendas, e pant 
o::> quaes _?ao ~e requt:r .. queixa. esses não, por 
que affectao d1rectamente a existencia a tran· 
q~ilh,dade, o ~em estar de uma. nação.' Portanto 
nao e de admtrar que uns seJào recommenda
ti~s aos vigilantes cttiJados do .!ninis~~rio pu-

querer das partes, conforme a importancia que 
lhes bajão d() dar. (Apoiados.) 

ReferiuJo-me agora. ao illustre_. ~eputado q~e 

dade d_e e~mbater uma idéa. por ellc apresentada, 
e qn~ Já mP. coube a.honra. de com batel-a quancJ() 
to~e1 part~ na s~gunda d1scussã? des!e _mesmo 

su:;tenção das idéas de projecto que foi substi
tuld'? pelas emendas, fundado em que estas niio 
a.dmlttem que os crimes contra a constituição, 
eontra a dignidade do imperio e outros desta 
natureza commettidos em paiz estrangeiro. possa o 
~er p_rocessa.dt;os. e ao mes:no tempo julgados no 
1mper10 á reveha sem as:>tstencia e defesa dos 
réos. 

Para prova desse seu asserto disse o nobre 
deputado que quando no crime por intr~ducç:"i11 
de ~fricanos era permiltid '. pr~cessar .e julgyt· 

niio Yia razão para que a re~pl'ito de crimes de. 
lllaior alcance não s 1 fizesse a mesma execu
ção. Eu des<>jaria que o honrado membro me dis-

. · ·r, r ã de 
africano,; pód() ser julgado no paiz contra indi-

., · viduos ·q ne estPjão ausentes..... . . 
O SR. SIQUEIRA. Qu!!:moz:-Na lei qu6 passou. 
O SR. AGUIAR:-Está àqui o pt·ojecto : tenha a 

bondade de dizer-me onde ahi eucontra essa dis~ 
posição ... . 

O SR. SIQUEIRA QuEIRoz :-Onde se c.liz-o cida
düo brazileiro onde quer que 1·esida. . 

o sa· AGUI.\R (depois de ler o artigo do Pl"O• 
jecto}:-Acho que o nobre deputado é mais feliz 
do que eu, pnrque não posso descobrir. no que 
acabo de 1er dispo;,içiio da qnal se conclúa qne 
o cidadão brazileiro que se acha fóra do paíz, 
possa ser julgado á revelia. 01·eio qne e muita 
violencia á letra da lei, e ainda maior tortura 
ao seu espirito deduzir Jella um semellu:tnte 
preceito .... 

O Sn.. NEBIAS : -E' como assou na lei. 
O Sa. Anuu.a :-Pôde se1· defdto da minlul 

comprehensão e curteza · da minha intelligencia : 
entretaut<' ainda · a .:;sevc::ro, e estou perstia1ido de 
que dnqudle projecto os honrados membros m\o 
poderáõ tirar como consequencia. logica, e co1uo 
deduct;ão juridica, que o cidadão brazileíro es· 
tando ausente póue ser· jnlgado. . 

Senhores, en e.,;tcJU persuadido de que um uos 
primeiros caractl:!1·es da boa legislação deve ser 
a invariavd jutttiça de seus preceitos, afim de 
~ue _ em sua applicaçào nenhum ciàadào possn 
quexxar-se de não ser nella comprebendiâo, c 
especialmente em matcria crimindl nunca poderá 

d<'ixar de ·set· acata·.la. a lei que, ao mesmo tem· 
po que puue o ct·tme com toda a severida:Je 
deixa o campo livre á defesa, e não liga o~ 
b_raços ~qi.J:'-'lle que t~m necessidade de a produ
Ztr, e dtre•to para o fazer. 

O Sa. SrQUEIR.\ QuEIRoz : -Apoiado. 
. O SR. AGUIAR:-: Pen~ando desta maneira· acre

ui to qu~ uma l~g1slaçao qua contrariasse um . - . , .... 

indigna Jo seculo XIX. Portanto ainda não pude 
comprehender a razão em que se firma o hon
rado !Dembro. a quem me refiro pal'a impug:1w 
o projectu, somente por que consagra em toda 
a sua f~rça, e coR! ~ maior clareza possivel. o 
dog~a tx:a~o do d1re1to. n·1tur&l e da jurispru
dcncla cr1mm~l de que ntngu~m deve ser julgado 
sem que SOJa onv1do pr~vu:t:nente e sem que 
se lhe dê lugar á defesa. 

O Sa. BRAND.\o : - A doutrina contraria :.>et·ia 
uma perfeita i uiquidade. 

~~- AGUIAR : - em duvida aiguma; e entre
tanto e esta a. razão por que o honrado mem
bro que fallou em segundo lugar nã() adopta e 
combate as emendas ! Ora, contestando eu, como 
c~n esto, ao no re epu a o, que a;a eg•s a
çao ryo nosso paiz qne . autorise julgamentos á 
revelia~. conforme .ell~ ·_asseverou, é claro que 
sendo tsto um pnnctpto ge•·al seguido e não 

eroga o, quero que am em a res!Jel o cs cri
mes de ·que ·trata este projecto seja esse mesmo 
principi? rl'ligiosamente observado. 

Foi ainda objecto de impugn·1çào do nobre de
p~ta .. to un:a das · emenda~ que prescreve que o 
cnme· pa~t1cular commett1do (tffi paiz estrangeiro 
por brnztleiro contra br~zilairo po!;sa ser punido· 
no Bra~il uma vez que haja queixa do offendido, 
seu · pa1, tutor ou c orador ; achando o honrl'\dO 
membro que é mesquinho e excessivo levar a 
le~islaçào a este ponto, revelando umá tal dis
posição, an~s prote~çãu á vin_g~nça pa!'~icular do 

. ~ ' vez que a ::;1mples desavença de um brazileiro 
ca:tn. seu compa~riota, em paíz estrangeiro, dá 
du·elto a<_> offeudtdo de apres_entar em seu pqiz 

::;r. presi?ente, ni~gnem poderá negar· que o 
cnme particular seJa tanto crime quanto é o 
publico, embora a differença de seus effeitos. 

·porque se um offende a snciedade"; o outro otren
de aquelle contra quem f•li vraticado. Se nós 
queremos que aquelles que prejudicão a socieda
de sejjo puuid0s p ·los esforços do minist.erio 
publico, P•>rquc= offendem a tuuos, que razão ha
veria. pa.ra que. privassemos do direito de quei
xar-se e de pedir reparação aqú.elle individuo 
que fosse aggredido, sõmente porque era um in
di vi duo e não uma sociedade? C Apoiados.) 

Demais, eu entendo que esta disposição, longe 
de ser mesquinha. e de produzir os-máos e.ffeitos 
que o nobt:cl deputado parece enxergar; ao con- . 
trario a reputo summamente benefica, porq~te nào 
só revela que a soUcitude da legisla.;ão do paiz 
acompauba . e 1u·otege o cidadão brasileir:..•, ainda 
u1esmo em territorio estraugeiro, porém ainda 

u al uer uc fõr o1fend1do em ai~ 
t:strangeiro, quanJo nesse paiz aão ache a tepa
ração do crime contra elle comm~ttido por outro 
brasileiro, a certeza de encontrar recurso pron1pto 
o1· efficaz na sua mesma patria. Portanto, lon.-.e 
de ser mesquinha ~sta disposição, par~ce-me to:i'a 
benefi.ca e digna de ser a.colhid·1 p~!la casa. 

:O nobre deputado que fallou em ultimo lugar 
impugnou. a di~posição do- artigo additívo que 
vou lêr: 

n Do mesmo modo será punido qualquer dos· 
referidos crimes commettidos por brasileires contra 
estrangeiros, no caso de reciprocidade.» 

Disse elle que ainda mesmo que se não désse 
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reciprocidad~, sendo do interesse da sociedade 
brasileira punir os crimes commett.i-dos !•elos seus 
membros em qualqner lugar, julgava que essa 
punição se deveria fazer ~tr~ctiva, ainda_ rnesmo 
que o ofieodido fosse est~·angeiro ê o cnn1~ per-

reciprocidade. 
Sr. presidente, n<'io presumo_ qn~ a razão allc· 

gada \)elo nobre deputado se a tao concludente 
~ 

tio. Concordo em q ~c é do int-eresse da sociedade 
brazileira que o crime commettido ainda mes:uo 
P.m pa:·z estrangeiro por qualquer de ::>~u,; membros 
seja punido, qnllr~do os <:-ll"l.!itos dess_e .crime nffe
ctão ou a naçno, ou a algum bras1lerro a quem 
ella deve proteccão: mas pód~·se por ven~u!a · 
dizer que lhe assista igual í ntcresse lia fJUm~ao 
de um crime commettidu _ t'!tn, paiz estrangeiro 
contra estrangeiro, ·quando e:>se crime não a pre
judica de alguma fórma ·? ••• 

o_ Sa. SI~t.;ElRA Qt!J::lR07. :-')Tas esse crime tem 

caso ner.esstt ~v e (e at· sati,; açao a umo. rn<li
vidualidade offendida que nos pcrLença. 

O SR. SIQUEI~.~ Qr.;Ext:Ún :-E esse brasileiro 
;"" • • • , · •. l •? 

O SR. AGUIAR:- Eu fallava de crimes commet
t.ido,; por brasileiros Cúntra. estrangeiros ; quanto 
pMém aos perpetrados por estrangeiros contra 
brasileir11s, é cla1·o que devem se1· punidos pela 
justiça do paiz em que tiverão lugar, indepen
dent~ de reciprocidade, porque isso e de interesse 
immediato de,;se mesmo paiz. E, senhores, se 
por ventura um brasíleil'o commettc~r um crime 
contra um inglez, e retirar-se para o seu pai_z 
sem se\' alli punido, que interesse tem o Br·astl 
em punir e;:.se crime que, além dEl ter :;ido com-

. . ·- . . . . 
':t :- .., ' 

nem prejudicou a algum de nossos conci<iad~lo .;;? 
Por consequencin., para que iss~ possa ter 

lu~:l!'_ e o crime seja puni de> em confol-miJade á 

reciprocidade . .. 
O SR. BRAXDÃo :- l\f1s quando fôr um brasi

leiro offendido .por estrangeiro '? 

O Sn. A<>uun :-Sobre esta hypothese já disse 
o -que entendia, e ainda repetirei que não c esse 
o caso de que falla a emenda que tenho procu
l'ado sustentar. 

St. presidG)nte,_ está dada a hoL·a, e ,por isso 
não proseguirei nas considerações rtue me deter
minão _a votar por essa emenda. Se não estive,se 
tão fatigado, e s~ não temesse fatigaL· por mais 
tempo .a camara, talvez fizesse ainda algumas 
reflexões contt·a outras proposiçves que for{i.o 
aventuradas no d!'curso da discussão ; mas Hão 
quE:ro abusar da bondade e pacienci~ daquelles 
que me ouvem. 

O Sn. SrQI:JEIRA. QuEraoz:-E o meu projecto não 
lhe mereceu as honras da discussão ·? 
. . ..._ :- u1 o me merece, sem du· 

vida, e cu prometto ao nobre dcputotdo que me 
dá o aparte que, como ainda me reste o diJ::dto 
de fallar ainda uma ve7., nessa occasião me 
o.ccuparei do seu pl'ojecto, e se o não fiz agora não 
foi c~:J;"tamente pur lhe recusar a devida impor
tancia, Jnas porque, fatigado como estou, não me 
_seria possível continuar. 

Termino, Sr. ·presidente, êeclarando qu(J voto a 
fcwor das emendas. · 

A discussão fica . adiada pela hora. 
Designa-se a ordem do dia, e levanta-se ' a s~ssão 

ás 3 horas da tarde. · 

Sessão em 3 de Junho 

PRES~))E~CI-\ DO :;R. \"I$CO:SD~ DE DAEPE:-<DY 

St:~DJ.Anro.-E:x:prdit.mte.-Pa,·ece,·es e indicações· 
, i .- · , U'i · t s po1· ···a.:a-

lei1·os {óra do impel"io. Discw·sos dos S1·s. Na
~üco, Siqueint Qu<!ii·o:;, CmTêa das Net·f!s, 
F.:r;·a:;; e Paulr~ Fonseca. 

A' hora do costume, reunido numero sufficiente 
de deput:1dos, abre-se ;1. sessão. 

Le-se c approva·se a at:ta. da anterior. 

EXPEDIE:STE 

Um ofticio do Sr. mildstro do imperio enviando 
a. rP.presentaçii11 da camara mnnici pal da cidade 
de S. João de El-rei, ácerca da inconvemienci<l 
de crear-se uma provincia desmembrad:l. da de 
l\linas-Gera.es, compnsta das c.:>marcas do Sa-

, . , . . . !l. lplO . ~ 

Lavras.-A' commissão de estatist.ica. 

De Antonio Americo de Urzedo, p~dindo in
demnisação do;; seus oruenados que deixou de 
receber.-A' commissão Je fazenda. 

Do bispo da proyi:Jcia de P~rn~\mbuco, pe
dindo :-~ concessão .de qu·lt1·o loterias pa1·a a Cl)n
clusão da edificação da ig1·eja. que deve servir 
de matriz á úeguezia de S. J.:~sé da cidade do 
Recife.-.-\' co:nmissão de fazenda. 

São 

« O tenente-co1·onel lgnacio Joaquim Pitombo 
requer a esta au~usta camara ser reintegrado 
nu. · la linha . ·· -~ -
tiguidade. A commissão de marinha e guerra á 
vista dos documentos -apresentaJos pelo suppli
c.ant•·, e da informação dada pelo governo, é de 
parecer que seja inueferi.da a sna pretençüo. 

<< Paço da cam 1ra d<'s deputados, ém 2 de 
.Tunbo de 185-!.-A.. C. SeciJ·a.-Pe)·eü·c~ ela Silta. >> 

« A. commissão de mnrinha e guerra, a quem 
forãn pr_esentes os requerimentos do tene~te-coro
nel Jose :Maria Ildefonso Jacome da Ve1ga Pes
soa, pedindo repara.;ão de uma oífens1. que diz 
ter soffrido em seus direitos adquiridos, por não 
set· J!L"omovido a coronel; e do tenente refor
mado Franc'sco Pereira B1stos, pedindo regres
sar para a Ia classe do exercito: é de parecer 
que se peça info1·mações ao governo. 

« Paço da camara dos deputados, em 2 de Junho 
de 185!.-A. C. Seára.-Pereú·a da Silva.>> 

« A commis:são de m:u-inha e guerra teve pre-
" • · < taào maior 

da 2a classe J0aquim Cesar de Mello Padilha, 
em o qual r.::clama elle a restituição dos venci
mentos que havi:l. percebido como secretario do 
commando das armas do Ceará, os quaes forào 
m mdados repür em aviso de 6 de Junho de 
ll:il5. 

({ Entende o peticionaria que na lei do orçamento 
se deve consignar quantia pat·a indemoisaçào não 
só do que repuzera, mas igualmeute das vanta
gens que deixára de perceoer em .Junho de UH:;> 
por falta de verba; 

« A eommissão depois de haver considerado a 
materia como lhe cumpria, entende que não tem 
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competencia para resolver ft questão, por ser 
uma semelhante materia propria da 3a commissão 
de orçamentot por onde corr9m taes pretenções. 

« Assim, pois, é ella dP parecer que sejão todos 
os papeis remettidos á 3a commissão de orça. 
mento. 

« Paço da camara dos deputados, em 3 de Ju
nho de 18M.-A. O. Sedra.-Pe''I!Ü'a da. Si.lva. )) 

Lê-se o seguinte parecer: 

•c A com01issão de . polícia examinou a indicaçiio 
do Sr. deputado . Ferraz, apresentada eni sessão 
de 5 de Agosto . do anno proximo ·passado, na 
qual se propõe: 

'< J.·> Que as prorogações das horas da sessão 
sejiio po1· tempo definido; 2o, que ~ssa::~ proro
gações n<io possão sP.r annulladas senão pelo 
encerramento da discussão respectiva, e jámais 
por falta de numero para votações dP. questões 
incidentes: e entendendo a commissão que as 
disposições - 1·~feridas deduz-:_m-sn do espirito .da 

de 1850, porque p(>t'mitti!ldo que prosiga a dis
cu:1são da materia que tiver de ser adiada. pel~ 
~ora desde que _fôr :?ta~f:l a proro~ação pel~s 

•• t .-. r:") 

o encerramP.iato da discussão se ache na camarn 
n'Íetnde P -mais um dos seus membros, é de pa
recer que ~11· adopt~.a indicação. do honrado de· 

tade d~ ·minoria possa inutilisar a decisão da 
maioria quando se dê o ·caso ·de não se achar 
present~ ·metade e mais um dos deputR.dos, e ao 
mesmo tempo est:tbelece um termo definido para 
os trabalhos sem tt)rnar permanente a sessão, o 
que só deve ter lugar em circumstancins extra
ordínarias; e para qne torne-se bem claro o que 
se pretende propõe a commissão que se declare 
que todas ~s questões incidentes serãp resolvidas 
pelos membros presentes; e qce- o tempo ~a pro· 
rogaç·'io será mar?ado por horas ou mmutos, 

rogação. 
,, Paço da camara dos deputndos, om 3 de .T~: 

nbo de 1854.-l'iscomle de. Baependy.-A-ntomo . ' 
o Sa. WlL~>E:-<s DE MATros obset'Vfl •:tue ver

sando este parecer sobre a int~lli~encia ·do !e
gimento aa casa, a !lua mrttena. e. sem duv1da 
de summ·a importancia, e que_ pm· .1sso deve ser 
examinada com toda a attençao. pelos .srs. deJ?U~ 
tados que acerca, do m~smo pro-Jec~o te.m de aar 
0 seu -voto. Para que 1sto se constga JUlga que 
0 parecer deve ficat· adiádo, i~uprimindo-se entre· 
tar,to 1.0 Jofflal do Commercw. 

o Sn. PRESIDENTE ohserv~ que era bastante 
ter o nobre deputado P.edulo o paln~a J?at:a 
ficar a: materia adiada. V a1 o parecer a unpr1m~r 
no Jornal ao Commel·cio pat-a ser dndo uepo1s 
para ordem do dia. · . 

E' appro-vado sem discussão o seguinte pa· 
1·ecer: 

cc Foi pre~~~te á con~miss~o de .c~mstituiçiio o 
1 1 , • 

augusta camara o necessario cons~utimen~o para 
qu~ o Sr. deputado José Antom~ Sa~ar~·a vá 
exercer o .cargo de !'residente da prov~nc1a de 
s. Paul~, do qual .julgou indispensavel enca•·re
gal-o a bem do estado. 

« A cómmissão~ tcnd~ em vi:>t~ as conve
niencias do- serviço pubhco, e c<.~nvm~o co~ a 
governo imperial na necessidade de d1st1·ahJr-sd 
das funcç~ legislativas aquelle .sr. deputad?, 
e de parecer qu_e ·se · the: c~nceda ... hcer..ça p3l'8 ll' 
presidir a refer1da provmct:l de ~. Paulo. 

11 Paço da camara dos deputados, 3 de Junho 
TOMO 2. 

I de 1854:.-F. IJ. Pe,·ei'l'a de Vasconcellos .-J. M. 
Figueií-.a de Mello.)' 

O ~R. AuGUSTo l>F: Ou EIR" pede e obtem m
genC1a. pa1·a ler as. seguintes indicac;ões~ que sR.o 
remet.tt~a!'l á commtssão de policia. 

r • 
que manda fazer as actas das sessões pelos 2o 
3" e 4° secretarias alternadamente, sendo d'or~ 
em _diante escriptas ·!ls ditas_ netas po~ um _rtos 

. ' inspllcção do 2o secretario. 
<< Indico mais que o In s.:cretario seja substi

tnido nas suas faltas ou impedimen~os pelo :3<>, 
bem como o 2u pelo 4°, sendo eh~1tos o to e 
2o S('cretarios pela mesma f6rma por que o são 
o presidente "! vice·presidtmte, continuando a 
eleição do 3° e 4" secreta.rios como se acha esta
belecida, designtrndo·se pot·ém na cedula o lugar 
para o qual c<1da um é \'Otado, e preenchendo-se 
a falta ou impedimento destf:>s pela fórm l de· 
terminada no art. fl2 do regimento. 

(( n · lCO tgua men e que a comm1ssao e po· 
lieia se ~omponba. de todos os membros da mesa, 
e 'que seja comoetente a Cl)ffimi,são para a pro
posta do numtlro e ordenados dos officiaes da 

I . 

« Indico que na,; discussões das leis ·de fixação 
das forças e orçamento não posstic ser admit
tidas emendas ne envolvão materia estranha ás 
mesmas de natureza 
annua. 

<< Indico igualmente que as emendas appro~ 
vadas na. 2a discussão· de qualquer projecto de 
lei de\•ào ter uma segunda diseu;;sào. )) 

O Sn. 'VILKE:-;s DE ':\IATTos observa que teildo 
a requerimepto seu ficado aJiadn uma :parte do 
parecer da commissão de pod~~es; approvado 
na sessão de 29 de Abril do nnno passado, 
relati\·amente a Manoel Peteira de Sâ, el.-itor 
pela fr~guezia de (.~numá, província do Ama-

, .. . .; 

documentos que provão a egalidade da eleição 
desse eleitor, e reque-r que seJàO enviados a <'0.11-
missão de poàeres para, npreciandO·.)S, dar sobre· 

Este requerimento e approvado sem debate, e 
remettem-se os documentos a commissào. 

ORDE~'l DO DIA 

Cll.üiF.S {'O).t).tr:TTlDOS P1lR liR,\StU:lROS l'ÓRA 1:10 
JllPJ,:RIO 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 13 deste 
anno com as cmendus npoiadas. 

o Sr. Nnbn:co (ministro da jt!-stiça}:
Sr. presidente, poucas observações farei' em res
posta aos tres discursos que . ne~ta casa ~ppa
recêrão contra a emenda subsiltutl\':l que tn·e a 
honra de apresentat· com outros nobres depu
tado;-;, por que fni ~m . grande parte preve!lido 
por um meu nobre amtgo deputado pela mmha 
pro\•incia. . . . . 

Im orta Sr. res1dente, ante>:> de enuthr a.:;-
r('ft xões que pr~ten o su me ~r cons1 eraçao 
da casa.cem susten~aç.ão_ da emenda, diz~r qnal 
a necessidade da s1tuaçao que reclama ·este pro· 
jecto. Ess:l. necessidade, senhores, e o crime de 
moeda falsa. . 

E' constando dos dados officiaes que o go· 
verno tem à sua disposição,· e tem sido nttestado 
por diversos t·elatorios dos negocios do j~stiça,_ que 
a maior parte das eedulas fa!sas que 1m~ndao a 
nossa circula~.ão são procedente~. de pa1zes es
trangeiros, e principalmente do . telno d~ Portug ,J, 
Ahi existem fabticas de u1o<:d6. fal~a ~m g\·ande 
escala ; para ahi vão os brazileiro; inttressnr·se · 

4 
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neste fabrico cnmm0so, e uc:: lá ·vem pP.:;so •s 
int~res:;;adas especular a respeito t.las facilidades 
c meios de importação e circuhç!io d·1 m~da 
:falsa que fabricão. E' pr~ciso por consegumte 
pnnir rigoros:tmente os_ brlizileirl)s e~ os estran
•Yeiros que de;;ta manell"a 1ranstornao c co_m-
prome ~m a <.~r una socta •:. purt\Ctl ar o m • 
pc-rio. . . 

Tt·atando-!'ie de prvvidencuw sobt·e esta matena, 
era muito natural qn~ sPntiss~m~s _o '~tasio uu 
11i)S5R eglS a~uo l't>SpCl o . . • _
cioual pri Yado. Legislando sobt·e t>sta espt>ctt> na o 
podi·mws, s em faltal· iL preYisão que de\"~ can
eterisnr " legislador, deixaa· de cot~sidel'ar a,;; 
hypothe::;es •p_ie. u~vt~n• ocr~rrer no fu tur_o ; fóL·a 
lllesmo uma IllJUl'la ao legaslitd(•l' braztlearo fu:r.cr 
uma lei incompleta sobre esta. materia, deixando 
dú consignar neila os princípios que são rece-
bidos pdas nações as m ·ü,.; civilisada'5. , 

Seuh(Jres, as relações do Brazil com os paizes 
estran«eiros crt.scern cada dia, e s:iü tão fr~
q~tt'nta'S pela~ l_tOSS;l.S fronteif;I_S as COffil!lU.llica-

<' -- ~ "' ~ ..._ t: n ·· , · o 
did. qur~ este projecto é um luxo de legislar, que 
üs hypotlleses de que trata s:io r:uas on gm-
1nita,;. 

~n. • EP.R'>.Z : - " po1a o, o uma nr cesstL a <?-

0 SP.. NAB!Jco:- Tendo ,Jito, senhores, qual é 
a nec~s;;idade da situao;ão que..reclar:nn· este pr(l~ 

rr • . :i ~ .. • .. .. . • c •• 

para cuja interpretação o uso das nações tem 
admittiuo alg11ma.s pres11mpçõe;;, v . g.: duas 
pessoas da me5:na pstria Cviltracttu·ão em pa.iz es
trflng-úro, presume-se que contracte.rão conforme 
a lei d;l sna patda ; duas pessoas de dh·drsa 
nnção contractão em paiz estrangeiro, pres11rne-se 
que cot rac; rã 1 i o i m qtte 
contractiio, etc., etc. Isto pelo que diz respeito 
nos actos inte1;nos, porqt.ie quanto ás formali
dades ext<>rnfls, ist .• ; é, fórma dos acto3, ou dos 

:, , o ... .. 
;·egit actum, que fl o principio de todas as ua
çi:1es. Convém ainda distinguu· os actos lícitos e 
l'icito;;,- os conlracti)S dos crimes, como já d1sse 
cimw se rtgiiio aqudles, tratarei ngora destes, 
porque é destes que trata o projecto. 

J:l disse um·1 ve z nesta casa que quanto aos 
actos illicitos, quanto ao1s crimes, ·hn dous pl'in
cipios dominantes, o da per:>onalidaJe das leis, 
isto é, o estatuto p:!s~oal, a lei do pa iz a que 
·o individuo pertence, ou o principio Ja sobel·a
rá:~ territorial! i~t~ é, o estatuto lo.cal. ~ !ei do . . 
principio da personalidade das leis foi aquelle 
que denominou nn mei • id<~.de, é aquello que 
aiuda hoje r.eside com alguma limitação na le-. .. - . .. ~ .... ~ 

~ . . 
principio- da sobe•·anh\ tcrrittoriai.- .. seg11ndo o 
qual o indi\·idLlO sv pó le ser punido .-.elas le1s 
uo_ paiz em q_ue commettell o crime era o dj-

~nas disposições, qual·é o principiu em qu~l dias ·· d1 Inglat~rra e dos E,;tados-UuiJos. Mas a ca
prin~ipalmente assentiio. · mara ve bem este principio absoluto não póde 

Senhores, o principio fundamental ~ geral do l deixar de ter conseattencia.s funestas . Seria a.b
direito in te .-nacional, principio consentaneo com ·surdo qua o individuo porque transpôz os limites 
a soberania e independPncia da~ nações, é que do paiz a que pertenceu pnde5se quebrar os 
cada na<:.ão tem plena jurisdicc:1v dentro lle :::c:u vínculos que o pr~ndem a elle,. violar as suas 
kl'l'itorio; e tP.rn o áír~ito de l.:gislnr sobre as leis, attentar coutra a sua segurança, contra a 
pessoas que no p:1iz s ·~ nchão, nacionaes 011 cs· sua fortuna, contra a pess<;>a de $eus concida-
u-:mgeiros, nssi111 C•Jmo sobr~ os bens sitna>los dão.;, e ao depoi,.; volta1· e residir impunemente. 
n o .seu t~;:rritorio; ma:; Yt• bem a camarn qnc Seria tambem absm·do que o estl'ang~iro, tenào 
este principio absoluto, ent.mdido S<"tn <Jistincçiio em .outt·o paiz atteutado contra a s ; urança do 

rr não )OLlia deixar ,, sr•r su ·ai to a ..,.ra- , n ·· · " 
,·issimos intOil\·enientes. .- ' social c particular dess.:: paiz, viesse depois à 

A utilidade r eciproca das HU•;i:ies cxigio· qtte a cllc testemuuhar in:punemcnte as ~esgraças de· 
este principio se fizes,:;mn nlgu:ua"' exct'pt;ões. As que foi cau.sa, rir-se dellas. (Muitos ltpoiados.) 
IHt .ões n1· con,:;f.'ntimento ex rcR;:;o ott tacHo P. • ;::; • , · •• e 
ro•· stHl pmpdn. . utiliuade. appliciio nos P.stmn· que é aq uelle que segundo o · qual os crimes 
gt~iros com mais ou mo>nos extensão n:1 leis d•) ctev~m sel· punidos pelas leis do lugar aonde 
l'll.i7. a \In ... «>.lles pürlcncl'm. Dahi ,·em o dire1to. cllc.~ siio commettidos, é _o melhor prin1:ipio mas 
Jllternacwnal pt·i,·tuio, opte u:i" •~ sr.n:io o efim- com excop~:ões; é este o direito de quasJ todas 
plexo das rt' gl':l:-> sP:~nnúo ns q uars tlo'\' Nn sr r n.;; nações do mundo, é este o principio que o 
applic.adus a .; leis ei\·is c! criminur·s th' num nn~:io project'l trs.nsplaut:,. ·pat·n o nosso paiz . . 
IPI l.•·rritor io Jc:: oul.-:1. Hnzi:i•' S uüo. tinhão pois os nobres deputnJ.os 

D·~~lr! tlit·,!ilo t'I'Sltll:\ n th;!,)l'in olos r staf.uLCJS c1ue hontem diSSo!rão que o projeeto consagrava 
Pllt t•az•io uns pessoas, do;; b«>ns •' actos •.los in· u estatuto pessoal completameute'; este est.ntuto 
divioluos. s,~ se trata Jt\ pt•ssoa, is~n ó, do ·seu uo pr.>j ecto n:lo é senão · uma excepçiio. 
c ~ tuclo , c~l lldk•io ~~ ca·pucidnde, re~.~ tl estntutn Pollel'ill, se.ahores, abun<lat· tnai;i no desen-
p t>ss rJ:.tl, hto é, t·egcm a;; leis do p;tiz :Lo qttal volvimento dos prindpio• estabelecidos; mas 
pertenci.• o inJi\·idno, porque cel'lamente sc•t·ia terei occasião de applical-os rwspondendo ás ob · 
inconveniente, ~-. g., que o inJh·iduo que não é jPcções nprP.sentndas h•>ntem p.or tre3 nobres 
apto sen5o aos 21 annos no sP. tl paiz para os deput.ados que 1mpugnar•io o proj~cto, e com as 
actos da ,.!:h't. civil tivesse essa aptidão nos qnnes me occuparei agora. . -· 
IS a nnos no paiz e m _que reside ; dahi \'iria quP - O no~we deputado pela _provinda de S. Paulo, 
o neto vali rJo neste p:1iz seda . nullo naqnelle ; qnc em pr itneiro lugar falloti, ao passo que 
á s sim, que o estatuto pessoal ; 11<) qUe d1z res- appronl as bases cardiMs deste p1·ojecto e ndopta 
peito ao e.'l tado , condição f> capacidad!! do lwmem, - os seus rinci ios cn ita~s, iuvocou aliás ara 
o acomp:m 1:1 por o a . a pai' e e e app zen( 1> sna a rg umentaçno n legzs açao a og a erra - e 
p or q uasi todas :1s n:-~ções do mi!nd•) com mais E sLados-Unidos; m:1.s se nestas n~~ões o principio 
u.Ji wenos c x.ce pÇÕ(:s o\l limitações . • é que os crimes só podem ser punidos pelas 
: $e se trata d_os bens~ reg~ o e:'ltatuto local l ei3 co lugar onde · são Mmmettidos , a conse-

ou real . is to é , a lei dQ pniz: o nde esses be ns qu~ncia é qne ·o ' nobre deputado não quer ah-
estão sittuldos. !?~.se traLt dos se tos, 1·egem os solntttm~ute o projecto, porque o projecto cvn -
estatuto:> U(•nommados mixtos segundoos quaes s · gra aexcepção désse principio .q.ue .a Inglaterra 
e conforme a natureza de.::sc-s act.o.s, ora é ap- e Estados-Unidos seguem ; a argumeQtação do 
plicanl O estatuto pessoal, ora o esta tuto local nobre deputado não é pvis contra est~ OU Aquella 
::;emlo que qua ndo o ~statut•) . pe-s..;o:ü ou local · disposiÇão do projecto, mas.:desLroe radicalrnente 
11iio prc\·ine1n o cas ú occurrente, t cn> lugar o o pt·oje_cto. O n c,bre deputado me inqulrio sobre 
que vs a llcmães cbamão autonomia, que n ão á qual é a pena que se de>e applicar_ contra o 
outra cousa senão a liberdade das conYenções brazileiro ou estrangeiro, do que trata o pro-
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jt3cto. S.;m heiitação lhe digo que a pena é a 1 
do nosso oodigo criminal. · · .

1
. 

Sendo as penas a do nosso codigo, o nobre 
depntado então presuppoz conftictos, colltsões ú 
per.igos por causa desta punição. Senh!?res, por 

. ~ 

attingir com esses conftictos, com essas collisões, 
com esses perrgvs que o nobre deputado en
xergl. Hayel"li. algum~ nação do mund? que nl?s 

o . • 

ella, em vez de applicl:l.rmos as leis do 11osso 
paiz? Poderia pretender .a Inglaterra ou os ·Es
tados-Unidos QUtl os tribunaes do nosso paiz 
applicassem não l\S penas ·do ·nosso codigo cri
minal, mas as penas dos codigos destas naç!)es; 
não havendo aliã.s uma ·convenção"? Uma tal 
pretenção é incrível, se não impossível . 

.As leis de um p~iz estt'angeiro só podém ser 
applicadas em outro por' seu .consentimento ex
presso ou tacito, a menos que não tenha def>
appa..recido toda a . idea de sob~rania e índepen-

: .. ,.. ~ . 

com a Ingla-terra ou com os Estados-Unidõs, 
porque · àpplica·~os noss·ls leis ao nosso territo
l"io, porqtte mandamos aos nossos triblmae.,;_ que 
appliquem ·as nossas leis, muito méuos podere· 
mo;;. ter contlictos com a fl"us:sia, cuja legislação 
o nobre deputado invocou, porque o principio 
des~à legislação- e o da personalidaáe. Se a Prus· 
sia atioP.ta o . estatuto pessoal, se quer que suas 
leis seJàO · applicádas aos crimes commettidos 
dentro 'e fôra do seu territorio. como poderi<\ · 
exigir de · nós o· contt·ario disto'? Como poderia 

"'ne . . .. '"" • • 

leis dellas, e não as nossas, que fizéssemos o 
contrario do · que ·ena faz ? · · 

O S&. NEBI.Ls :..:.. Não disse isto, S1·. ministro. 
O SR .. NA'BUCO :.-Quanto aos per1gos que o 

nobre deputndo suppôz, .eston inteiramente des
cansado, · porq~e se conthetos tivessem de haver, 
já o . mundo teria ardido em guer1·a, porque a 
legislação deste projecto é a legislação ôa maiot· 
parte do mun~o {apo!<tdo.~~ , é a legislação que 
nos outros palZes e~uste. . . · 

Ta.mbem ao nobre dcput11do parece que nfio 
era justificado pela Jegisluçii.o dos outros povos 
o projcct.>·· impondo a pena do nosso codigo c•·i
minal para . punir os crimes. commettidos em paiz 
estrangeiro. Direi com a autot·idade de Felix quo 
a maioria das nações. oue a maioria dos es
criptores segue o principiÔ que o proj&cto adopta. 
Em verdade p·weee logico que, adoptando· o est'à
tnto que· previne os crimes, adoptemos tambem 
as penas que est.es estatutos impoem aos crimes 
que preyinem ; se adoplamos o nosso codigo cri· 
~nal para prevenção do crime, devemos adaptar 
a~ penas que elle impõe para o!' crimes q~e pr~-

ID • em a , 
cnnforme aos principias que o magistrado 
leiro imponha ns penas do no8SO codigo, e ni'io 
as de um paiz estrangeiro. (Apoiados.) 

O SR. T A.QUES :-A sua missão é essa. 
U:\1 Sn. DEPUT.\DO :-N.em póde ser outru: 
O SR.· N.t.suco :_,..Diz o nobre deputado que a 

legislação dos outro~ paizes na coll:são de penas 
manda adoptar a mais doee: essa disposição 
qce elle considera gtlrlil não é st:nào a legislação 
de poucos paize.s, c -a legislação das Duas Sici · 
lias, Wurtembsrg, H~nover, Grão-Ducado de.H~s~e 
e . Au~tria, quanto aos estrangeiros. Este prwc1pto 

qu~ o nobre deputadt.1 deseja não me pareco con• 
veniente, embora essas nações o tenhão admit
tido, porqu~ além do. que disse cumpre que !!aja. 
a maior· certeza possi vd na punição; não se deve 
deixar a.o arbítrio do ju.i:z: a im o~ição da pena 

r ' ' \.: 
saber uo momento em "que commette o cri:no 
qual é a pena em que :n.:orrc. Além disto, & 
cousa duviàosa. saber qual ê a pe~a mais do?e 

(. - ' .. 
ha.v~1· infracção qua•lto á regra da. pt·cporção 
das penas em relacão a . outros cria.es appl~ca · 
cada 110 Brazil a de um paiz estrangeiro panl. 
uma tlSpccie de ct·ime::>. . 

G:~t· 8R. DJ:;l'CTADO :-Deve ser punido por uma 
das duas. · 

projecto . coitvierão tollôs elles em que a punição 
úos · ct·in1es . commettidos pot· bt·azileiro contt-a. 
brazilt:iro não de'via dependet' da queixa do or~ 
fendido; que era muito melhor a disposição qne 
estava no pro.\ecto pl'imitivo da commissão, que 
restringia a clausula da- quei~a- aos -crimes 
atiançnveis, sendo por conseqnencbl admissivel 
a acção publica para os c•·ímes inatiançaveis. 

St·. presidente, e.sta theoria que os nobres de
putados e::;tabel•Jcem é contraria ao pt·incipio que 
o projecto adaptou. Os crimes tem duas · ·rela~ 
·õcs tem a rela~-ão social c ue r •)tecle do ahn·ma 
e do exemp o ()Ue el e traz con ra a soc1e a e, 
o tem ·a rela•.~iio indi,•idual que se fnnda no 
prejuizo do oll'endido, 

·a essa rela•!lio social não se dá uanto aos 
cl"ime.; commettidos ('tn pniz e:>trangetro; e pre
ciN quo haja uma. l"M:iio política, e preciso qne 
por sua· nntll\"eza 11 l"tlzties especiaes um -cr ime 
commettiuo em paiz ~strangeiro uffecttl um estado 
para que ello devtl punil-u ; os crin1e;; qne mo 
pat·ec·~ poJr-m ull"•,ctnr o Bl·azil· são aquellt1S do 
quú t1·ato no n1-t. to : os do art. 2o só têm relaçíio 
social e immediutn no.s paizes em que eltes s~o 
comm.ettidos. A raziio por qu~ punimos o cl"inw 
consmcttido -por um brazileil·o · cvntra brazileiro 
e p~ll) princípio do prejuizo ímmediato que elle 
sotfre o pro1.ecção que devemos no briizileiro em 
qual4uer pa1te . onde se aclla, e então se a puw 
ni.;ão se fundá neste principio, me parece que 
a queixa é essencial. · 
. Se alguns desses cdmes parecem ao nobre 
deputauo que affectão o estado são dignos de 
punição pot· meio da acç.ão publica, e\les deYem 
ser comJ>rehendidos no art. lo do projecto e não 
no arL. 2<>, que trata · dos crimes que punimos 
p I . . . . ' 

tecção que lhn de,·emos, e ··não pelo alarma e 
exemplo por qne estes ~ft"tlitos somente se . . re
ferem · ao paiz onde são commettídos , e so a 
esse paiz. cumpre vindicar. 

Mas; .disse o nobt"e deputado pela provincia do 
· Piauby : admira que . o ministro dn ju$tiça, ~o 

passo tp1e na reforma apresentuu, adoptou a P.cçao 
publica em . geral parll todos os crimes, v':'nha 
limitar a acçuo publica a respeito dos crJme~ 
commettidos no estrangeiro ·.:.- :Me parece que aqut 
não ha eont1·adicçii.<l. se não colJerencia, à vista 
do que dir;se ~ e se -contradicção ha, então tanl
bem é contradietoria a. lt-gisla~ão franceza que 
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admitte a acção pttblica p1ta todos os crimes 
commettidos dentro do paiz, e todavia adopta 
quanto ao direito criminal internacional o mesmo 
principio que o projectu seguio .... 

O S:a. P,m.\s-.\<lu.i dã um aparte. 
9 Sa .. N.t:Buco . - A conchzsão é que sendo o 

crune commettido em. paiz efStrangeiro, não tendo 
relação con1 a sociedade brazileira, é punido neste 
caso p~1o prejujzo i.rumediato do it~di-.:i~uo, pela 

O SR. SNUEIH.\ Qt:Emoz dá um aparte. 
O SR. N'.muco : -Então se o nobre deputado 

considera que a morte cou1Í11ettida em paiz estran
~eiro Rtfect·t ao ~razil, este crime como já disse, 
aeve_ "fazer parte dos critue5 commettidos contra 
o estado e ser enumerado uo art. lo, mas as,;im 
me nã.o parece. 

lHa OU·tJ·os apartes.': 

Xão e poL· vingança 
u co me ·· 

estrangeiro, 'mas para prevenir 3. vingança ; e 
durCl, senhot·es, que venha o brazileiro perante 
o3 tribunaes pedir justiça. e que nós lhe diga-
mos-'". ·-v · · ·. -
crime commettido contra. vós por um brazi eiro 
estrangeiro. -

:::;enhores, a justiça social deve, intervir sem-
re ara evitar a ''ind· ar ic 

JUstiça social não e.code ao individuo, não vinga 
o crime, doi azo á vingança particular. 

Os nobres deputados entendem que o projecto 
infringe os principios quando exige a reciproci
dade, afim de qne sejão punidos os brazileiros 
(!Ue commettem crimes contí-.·l estrangeiros em 
paiz eshange~ro. Eu creio que por nenhuma ra
zào,.a menos que não haja reciprocidade, temos 
o di\·eho de punir o brazileiro que commetta um 
crime contra o estrangeiro em paiz estrangeiro, 
porque o estrangeiro está sob a protecção das 
autori a es o · · · 
Seria repugnante que punissemos ao br11Zileiro, 
quando aliàs em caso identico não é punido o 
estrangeiro. 
~ 

sejo que tom o iwbre deputado tle que sejamos 
os víng~dores dos crimes commettiJu1:1 por todo 
o mundo, ainda que nos não a1flict.em. 

Vm outro nott·e deputado tambem me p~rgu.n· 
tou com que direit•l punimos nós o t:s~raugeiro 
que commetl~ crimes contra o Brazil \'iudo ao 
depois ao Brazil. 

Senhores, o direito de punir, considerado nas 
relar;ões internacionaes, participa do dirdto pu
'blicu I! du direifiJ lJrh·ãdo. E' de direito puolico 
que Utn estado tem <!ireito de punir o e~tran
geiro que attenta. contr~ ~llc , n1esmo em paiz 
estra ngeiro, se vem · ao territorio desse estado. 
Este p rincípio tem sido adoptadl) .por qnasi tod>ts 
as nações, pela FrtU:\Ça. Belgica, ::;ardenha, Aus
tria, :Prussia, Baviet·a., Oldenburgo·, Saxe, Hauo-
ver, Gràú-Ducado de Hess., , \Vut·tember g, etc., etc. 
O principio de deft!za e de conserva-;ão, como 
diz mn at·esto da córte de cassa~iio de Ftanç3, 
· ustiticão · 

Se um estado tem o direito de punir o es
tr~ngeiro que attenla contra elle e vem ao seu 
territorio, não tem o mestno direito co'lltra o 
I:!Strangeil·o que commette crimes ce>ntra os seus 

· subditos em paiz estrangeiro: em que prí~cipio 
se fundaria. est·\ punição"! Não se tunda nem no 
lugar do delicto~ porque o lügar do delict.o ó 
estranho, não se f11nda no estatuto pessoal, por
que o individuo é e~trangeiro. 

Un1 outro nobre deputado pela Bahia notou 
u111a ommissão no prlljecto, e vem a ser não ter 
punido óS crimes de conspiraçà rJ e rebellião. A 
camará sab& que os crimes d(; conspiração E: 

rebelliã ' não podem ser commettidos senão no 
imperio. Or.1, sendo este crime consummado no 
imperio, é pela lei d•1 imperio e não pela lei 
internacional q_ue elle deve ser punido. E' prin
cipio universal que os crimes preparados ou con-

! summados em um paiz devem st'r punidos pelo 
cod1go desse pa1z; para punit· pois um brazi· 
leiro que, achando-se em -um paiz estrangeiro, 
foi cabeça de uma reb.ellião no paiz, ou remet
tendn armamento, ou sendo autor do !ano da 
r 1ao, nao prec1samos a e1 m ernaeiona , 
basta-nos o codigo, porqtte· o crime foi consum-
mado dentro do ímperio. . · 

Se1.1do .as~im, n~e p~rece que nenhuma proce
denCla tem as obJec~oes apresentadas pelo nobre 
deputado; e se não tên1 procedencia a eete 

. respeito, muito menos t~m a respeito dos crimes 
policiaes; porque, senhores, se l1a crimes anne
xos. essencialmtmte inherentes ao territorio, são 
os crimes policiaes, crilÍ1es que varião ao infi· 
nito, variào tanto quantas são as nações do 
mundo e suas circumstancia::; e::; eciaes o ecu· 
i ares .. 

Resta-me combate~· uma ultim·a objecção pro· 
posta contra o projecto. Disse o mesmo nobre 
de uta.do a uem me refiro u · est · r · · 

.est t elece um contraste muito ~epugnante ares
peita do crime do trafico comparado com os 
~rimes dt3 qu~ trah o projecto. Segundo· o nobre 
de utado, o bt·azil~iro mesmo ausente óde ser 
JU ga o pe o crime o trafico, e disse elle que 
é esta a disposi~ão da ultima resolução passada 
nesta camara. Eu contesto esta proposição do 
nobte deputado : me pa1·ece que não se póde 
entender essa resolução de taL modo, tão con
trario a nosso direito estabelecido, não havendo. 
como não ha, nessa lei disposição ex.pressa que 
revogue a lei do processso. (Apoiados.) 

Paro aqui, Sr. presidente, á espera de outras 
objec-:ões contra o pt·ojecto. M.e patece que aquel· 
Ias q~e têm apparecido não siio bem fundadas. 
(.4.poiados . Muito bem..) · 

O Sr. Slqueircl. d~ Quotl"oz 1-St·. pre
sidente, depois do brilhante discurso quo acaba. 
do referir o n?b1·e ~inistro da justiça rcspe.n· 

cludente a todas as objecl.)ões. Q todas as impu
gnações l]Ue se fi~f.!!"ão a idéa eorclial do pt•ojecto, 
eu não me animo a dizt3r a respeito couscl a.lgumli. 
j)Orque tudo quanto dissesse, estaria muito abaixo. 
seri:L muito mreríor ás ob:iOr\'aÇõtss e á~ idéas 
emittidas pt!lo nobre ministro. 

No cmtanto, colloeado na obrigação de dizer 
al~umR. cousa nesta. discussão, por isso qut3 me 
anuuei a apre~entar em substituição ao prl)jccto 
da commissa.<1 ttm outro,lirnitar-me-bei a pequenos 
r~p·uos, s•t~teutando as ideas qu~ apresentei nesse 
meu projec.to. · 

Sr. presidente, eu tive a fortun:::. de consagrar 
n e·sse projecto substitutivo algumas idéas d!l 
emenda ofl"erecida ao project•> da. commissão. Tive 
a fortuna, Sr. presidente, porque '}uando uma in
telligencia tão mediana .como a minha póde ter 
as mesmas idéas de intelligeneies tão· superiores 
como ess~s que assigriãrão a em~nda. ao projecto 

nada por lhe caber iufalllvclmente gloria extt-aor
dínaría nessa inspiração, nesse consorcio de pen
samento. 

Sr. presidente, Utn!l rlas idéas que os dignos 
assignatarios da emenda adoptárão, e que no 
meu projecto tambem adoptei, · fQi a de serem 
igualmente punidos os estrangeiros quando se 
acharem nas mesmas hypotheses em que se acha
rem os cidadãos brasileiros ácerca de infracções 
das nas~RS leis penaes commettidas fóra do ím
perio . Em verdade, quando vi o projecto da com
missão tratar de estabelecer o pl"ineipio de punir 
os _ cidadãos brazileiros quando comme~tessem cri .. 
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mes fóra do imperio, e deixar os estrangeiros sem 
punição alguma quando compl~ces n~sses crimes 

. ou talvez pTimeiros -autorés, de certo . não _ hesi-
tei· na idéa de supprir esta falts, este desti.rn
bramento do direito criminal internacional, em 
fa~er participar da acção _das leis .esses estran- · 

. . ::; , 
a. respeito destes procedem as mesmas razões quo 
mandão punir o nacional, falliio. e providencião 
igualmente às leis penacs do maio-r numero da:; 
nações, eomo o nobre minis · · 
casa, e como se acha. muito bem demonstrado 
peto celebh~ escriptor, ta.mbem citado pelo nobre 
minisiro, Foo\ix. Tratado do direilo jnternacio· 
nal. privado, 

Folgo pois que seja consagrada a idéa. de que 
o ~strangeirn ta.mbem deve ser punido como o ci· 
dndão brazileirv. N~\o se pôde consentir, tolerar 
mt>Smo, que, qnando, por exemplt), o mJedeiro 
falso, o autor de um crime de falsidade ou de 
qualquer dos outros punidos pelo projecto venha 
a nosso tcrl'itorio, veja impune o cidadão bra· 
zi . • . , -
morras, em f!alés nn ilha de Fernantlo, depois 
de ter sóffrido os padecimentos de um processo, 
de um julga.m~n.to, e elle _estrangeiro, tah·ez q~t:m 

naçõe::; o principio de· que os estrangeiros de
vem ser punidos como são os naci'>naes pelos 
crimes que commettem fóra ·do tenitorio de suas 
nac;.ões!! . . 

·1'1-tls, Sr. presidente , entendo, e por isso me
an_imei a tomar a palavra, qtte o art. lo da 
emenda não está completo em patte, e em parte 
vai estabelecer um principio que nos ha de tra
zer consequencias funestas, e que não é adoptado· 
pela legislação penal das nações que respeitão 
e .se~uem · o pri}lcipio da pers~nalidad~ da~ leis 

na emenda . otrerecida pelo nobre ministro ao 
projecto da commissiio, deve-se estabelecer a com
p~tencia da autoridade que.· tem da julgar esôes 

Sr;. pre!!idente~ hoje que todos sabemos o qua.nto 
é in<lpropriada a jurisdicção do tribunal do jury 
para. punir certos crimes , não podemos tltlsco
nhecer que crimes d~ssa natureza dos 'Jlll.l falia 
o .projecto em disca:>:'ão uiio podem ser eon ve
nientemente punidos pelo tribunal do jury. Quattdo 
o. mal é '\'isto, quando o mal do crime por as
silr\ dizer reage · sobre nós , quando as eonstt
queneias funestas nos indispoem , nos incommo
d{io exigi~do a punição do criminoso gue causo.u 
esse: ·mal, em hes casos para semelliantes crt-· 
mes entendo conveniente o tribunal do jury , 
então crimes. dessa. notureza devemos sujeitar á 
deeisão dos . jurados. Mas quando o mal não é 
visto, não é sentido, quando as suas conseq ucn- . 
cias não nos podem set· funestas. não nos incom
m<>dão, sujeitar .ao tribunal do jur.v o julgament'l 
desses crimes · é querer a impunidade, c flil.er 
leis para ficare1n escriptas c não.-serem ·execu-. 
ta.das •. Assim ois entendo ue todos os crimes 
commett1 os fora o nosso terr•tor10 evem ser 
punidos por uma- autoridade que · melhot· aprecie 
as provas, · e melhor possa jtilgar crimes dessa 
natureza, visto que elles ser~o sempre bond_a
dosament2 apreciados pelos Jurados, «lue n<\O 
sentem, . não temetn, não observão :>ua.s lunestas 

vados ao tribunal do jury serão infallivelment& 
absolvidos. A!Bim, o art. lo do meu projecto é 
oncebido nQs seg11intes . termos : · · 

<c A.rt. 1.·• Sm:i:l)· processados pelos juizes ' mu
nicipaes até a pnnu.lcia. indu-.;"tvaniente, e jul-.. . .. ~ . . . ~ ' . . 

• .., f • 

grida·1~ i- dignidade da nação ; os de falsidade, 
bancarroth ftaudul~nta, estellionato, moeda falsa 
c pirataria. '' 

Nem é novidade, Sr. presidente, que os crimes 
estabeleciüos pela emen.:la ao projecto ·da co in
missão , eu)end<~ assignada pelo nobrtl ministro 
e outros nobres depu.tados, sejão jrtlgados p:!los 

· juizes de dit·eito, pois que nos crime:; de moeda 
falsa e introducção de afric~nos o julgamento 
que ella adopta nãl) é pelo tribunal do jury. 
Entendo que os j uize§" de dil.·eito odem.otferecer 

o"- 1 ; s •J au or1 a es ou · e po emos 
espel'ar a punição dos crimt:s; e, quando esta.· 
mos fazendo leis criminaes pat·a sel'em ·executa
das, deveu1os levar sua execução perante auto-

• ô o fazer valer , . q ue passao 
executai-as. . 

Assim pois ; Sr. prs:>idente , · julgando .. que a 
e111enda ao pt·ojecto . da comnüs:;ão . d~ve . cansa
o - sa idéa , ett coutinú:o a sustentai' o. pri· 
mcirõ artigo do llleu pr~jecto, no qual estabeleço 

·a con1petencia da.llut.ot·ida:.le pat·a julgamento de 
crimes dessa natureza. 

Nem dig~o os uobt·es assi~natarios que o governo 
está. autorisado por um aos artigos da emenda 
am di-:icussão a estabelecer essa competeucia, 
porque ainda nesse caso entendo . conveniente 
·que consignemos a idea -113 que esses crimes sejtio 
j ui gados pelos juízes do direito. Po~~anto, _se eu 
tiVdl' a fortuna de que os uobres ass1gnatan.:>s da 
emenda ad,>ptem essa idéa, ~u ~uito folgat·ei, ~e 

. . . , 
punidos os cl'iminosos , ao pa:;s;> que se fótem 
levo.tdo,.; ao tt·ibnnat do jury, todos ellce serão 
absolvidos. · 

I • J • 

da em~nda~ . que consagra, a meu vel', umt& idéa 
conb'aria . aos , principio:;. do_ ~it·eito ~as. _gentes, 
coutrari" 01csmo aos prwe~p10s de JUrl:~pruden
ciu pdnal e intema.cioual. Ta.l .; a idéa. du serem 
}lrocessados os cidadt\os, quur bro.zileiro::~, quer 
estl'angeíros, que int:orrerena em algum dos cl'i
mes especificados pola elUenda doli nobres· de
puLados, estando ainda fót•a de impal'io. 

E' offensiva aos priacipios do tlireito d:ts gen· 
tes, do direito publico universal: e penal inter
nacional, essa idéa Je processar.:so o estrangeiro 
fóra deste _imperi?, .porque· segand<? e.ss~s ertn_ci-. 
pios não e pernutthlo exercer-se JUrisdicçao- Ul· 
ter·jurisdicçàt~ e esta em minha fraca opinião, 
julgo -às:;im exercida !JUando se processa ? ~s
trangeir\l em seu patz , e . mesmo o braztleno 
9ue as::;istisse em paiz estrangeiro, porque para mim 
e fóa·a de duvida que o juiz quando instaura o 
processo tem de chamar p6rante si o criminoso. 
ahi o .on idera reseate e assi · exerce na re-
sente hypothese JUrisdicção em . territorio estran
~ciro ; c pergunto eu, não será isso -offensa ao 
direito internacional, 1'-0 direito d·ts gentes, &Q 
direito publico ·univt~rs~l? l .E quando. não st>ja 
cllua e Dht4iifesta a rectprocuHde do d1re1to cri
minal iaternacional, ·ha de dar lugar c::>te prQce-

con&e.7iuencias. . 
·Portanto consignei no meu projecto a idc:a. de 

que essell ctimes serio pro~Ssad~s pdos JUtzes 
mO:nieipaes até a pronuncia. tnelus1ve, e seuten· 
eiadós -pelo juizo· de direito. Entendo que levados 
perante essas autoridades os crimes .de:;sa natu~ 
reza, elles serão icfallivelmente pumdos. e le· · 

1 dimento 11 muitas rec.Lu.ma.ções , .vorquu l\- nação 
que observar o ~u subdito sujeito a autoridade 
-estranha DO seu territorio U8Ce:l81lriamento ha ue 
1·eclamar.... .. · 

O SR. V maTo dà nm aparte .. 
O Sa. SIQCEIIU. . Qt.a:moz: - Apresente·me o 
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O SR. StQtrEIR.t. QuEIROZ :-Se 
se respet a esse prmctpto, en per oe-me o no
bre deputado. e perdóe-me a nobre comtnissão que 
eu peça _gtie se dé ao cidadão brazileiro a mesma 
$Prantia · que ·fle dã ao estran~eiro, e se o es · 
. r n~eno. nao c -proce.;sa o senao l'fUan o c 1ega 
ao·.nosso tórritorío; s13ria até mesmo barbaro deter
mtnaT· se que o brasileiro esteja om peior condição. 
(T;•oc_áp~se alguns apa1·te~ .) 

O SR.· PaESIDE~Tt:::-:-A ttenção. 
O Sa~ VrRIA-ro: .;_As di:;pl)siçõe::; da Prussia rÍlan-

dào processar ausentes aos reinicolas. . 
._ . ... . 

O SR. ·SIQUEUÜ QuEmoz:-0 nobre deputado 
estil ensrauado, e se tives;;e estttdado-a legislação 
estrangeira ... ·. · 

O. SR. SI~trE:rR.\ QuEIRoz:-... varia que toda a 
· · - ,; ço s P. e a ora a sem a 

iiiRtinccão que fttz ; quer o estrangeiro, quer o 
reinicota, ·e processado sõmentP. quando volh ou 
chega. ao p1iz que tem de fazer punir o _ 
crime. 

Como ia dizendo, Sr. presidente, se acaso os nob .. a5 
signata.rios da. emenda entenderão. e enteuderão 
muito bem, que ó estran~e'i,ro não devia ser proces-. 
sado iõenão quando .viesse para o nosso paiz, 
niio ha razão alguma· pat·a que o cidldiie bra
zileita "deixe de · gozat· do mesmo favor e seja 
prejud!eado no direito mais sagt·ado •. qual o da de-' 
feza: ·e tJote. a camara que um dos nobres de
putados signatatio . dessa ement.la ap1•esentada ao 
projecto da eommissào tendo em principio im· 
pugnado · as razões que eu offerecia l·elaLiva· 
m<>nte ,a9 processo do cidadªo brazileiro au
~entc oo imperio, Jeu a entender· que nos co· 
digos de . certas nações se encontrão consigna~ 
dos QS principias do projecto, ma.s agora declara 
QUe essa 1 ea nao. se · ac a no projec o rec a· 
?noções}; e portanto cu peço aos nobres depu· 
tados. que em seus apartes não . destruão os 
princípios a . . qu~ reconerão quando me. hou· 
rarõn com outro.s apartes. (Continudo as J•ecla
maç75es.). 

Dessa maneira não se discute ; peço 8C)M no
bres deputados que attendiio ás razões que eu 
apresento, discutão-as, se forem boas as apprlJ· 
'Ven1, ~ u1ás as rejeitem. 

Assim, Sr. presidente, eu eontiuito a suaten· 
tar gue nã<l l1a razão alguma para se obriga\· 
p cidadão brazileiro a processo qnaudo tl~ ~:i· 

teja ausente do seu paiz: é garantia de direito 
natural,· cumpt·e-nos respeitnl·a. 
· O Sa. VnàATO : -E e.omo se processii.o , em 
crimes . ina1la.nçavt:is brazileiros que estão au-
sentes? · 

Ilu ... :ro:-~ :as e a ma1or par ·e . e . e_s. 
O SR. · SIQUEIR \. Qul:.'Tnoz :- ·!'eça ainda aos 

nobres deputados que notem a ciréumstli.ncia 
· 11em ser J;H'I)Gessado em erimes 

afiançaveis sem . que seja· citado pa.t·a .compare
cer em jriizo, isto _sP.gundo a nossa legislat;:ito •.. 
(Reclamações.) · 

O Sn. TÀQuJ::s:-Não sei disso, e sou magis
trado. · 

O SR. SrQuEtR."- QuEIRoz : - Sr. 'Dt'esidende·, 
como nqs não tratamos de sustentar princtp1os 
de jur6 _constituto, como os princípios emíttidos 
nesta camara têm de ser ouvidos e aprP.ciados 
pelo paiz. eu não terei medQ de que alguem, . ·.. . . 

juiz, . que nos crime~ inaflanÇayeis 
póde até Sei' preso ·sem ser ouvido; o codigo do 
processo diz que poderáõ ser presos sem culp.a 
formada os reo::; de crimes innfi.ançaveis. 

Mas deixando essa quet:;t'i:o, que me está parecen
do mais de aula-do que da alta posição Hirt que deve 
estar collocada a questão que UO.i occupa, .eu con
tinuarei a sustentar que não posso com o meu voto 
consentir que seja processado o brazileiro quando 
commetter · algum crime dos considerados no pro
jecto, umll .vez que esteja fóra doBraz.H ~ quande 
voltarem st>jão então· processados e punidos. 

Tambem, Sr. presidente,_ entendo q'1e os nobres 
deputados autores da. emenda ao projecto dcvião 
ir .. mais · nlem quar1do tratarão de desig.Jat· · os 
crimes que enten<liiio -que . deVião ser punidos 
fóra do imperio . . Não . penso que para nós es-. 
t11.becermos esta legislação devem&s seguir · á 
risc'l a divisã'l do nosso codigo ·criminal, de 
crimes articulares e de cr·m . · 
que para designarmos os crime3 ·qtle devem ser 
punidos, cumpre· que tenhamos só em vista as 
consequencias funestas que elles podem trazer 
R. sociedade bra.zileira, os . etleitos necessarios de 
todo e qualquer crime. Assim eu, St•. presidente, 
considerando quanto póJe ser funesto aí sociedade 
bratiltlira o crime de banca-rota 'ft·audulenta. 
o crime do elitelJionato, c Q crime de piratariA 
eommettidos tna paizcs estt·angeirol, sou de opi
nião que asahu como é punido o crime de fal
llidad~S, tautbem o sejlu estes, eonaignando .. e 
t.>dos ell~11 no prujecto que se discute. . 

O '.:)a. \"'11\lATu :- Q crime ele pintaria ~ de 
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todas as ~ações, a punição deve .caber a todas 
ellas. 

punido, deve tambem concordar em que seja ccn
signa?o neste projeeto, .~ punido o crime de pi-
ratana. · 
o s~ Ym.IA.'i'O:-Este crime 'á punido por todas 

as naçoes. · 
O Sn. SIQUEIRA QuEmoz:-Razão de mais para 

set· consignado no projecto. O nobt·e deputado está 
dando·me apartes sem attender á emenda.-

0 Sn. VJRIATO:- Jnlgo 'lUO não é nccessario 
consignar-se, porque é crime get·at. 

UEIROZ •. - Então pe(;a a pa
lavra e combati& a emenda apresentada pelo no
bre ministro, pois que esta consigna crinvls que 
como taes são eralme nte reconhecido . 

O Sn. YmtA 1:0: - A emenda · é mni;; perfeita. 
O Sn. SIQUF.lRA QuF.moz: -Até agoro. não era 

preciso consigna~-se a i~éa na le~i.-lação, agora 

entend0. 
co tgnan o-a 

o estellionato, sr~ presidente, que o projecto 
não consigna. como crime para ser ptu1ídll qunnuo . 
commettido fóra do imperío, entendo que devia 
estar C')n.signado tmnbem na emenda. Desde que 
os nobr('s- membros qne assignarão a eml'!nda 
entenderão que o crime de falsidade ern digno 
de ser punido <zttando commettido fórn do im
perio, não sei · qual a razão pot· que o crime rJe 
estellionato, que comprchende en1 snn gcMraii
dade uma falsidade. não deve ser consignado; 
sérit porqae n:io P.s _ ~ · 
hlícos estabelecidos ·no nosso codigo criminal? 
De certo, Sr. president<>; que isto -não é rttzão. 
porque nós niio · dev1 mos te1· em vista a classi-
tie_açào e:;tabeleeidn no. lltMso co digo Cl in · . 
cr1mc de banca-rota fmudutcnt.n, qne no c-odi'"'v 
commercio.l está pro\·ideuciad.) com o .pl'incip'io 
d:t publicidade, nilo poderil apparecct· innumero.s 
vezes em paizes estt·angcit·vs, e digno de ter 
punição? - · · · 

O estrangeiro que conconer pn1·a qnri- uma de 
nossM casas COlllmerciaes f:.&ça bnncil· rota frau· 
dnlenta, e 'ftrrMte após si innumeras fortunas, 
casas commet·eiaes, dl!verá. .ficar impune quando 
Yenha. Ó. nos~as fll'llÍilS,' a'l pas•o que sómente O 
cidadão brnsileiro, seu complice, f) punirlo? Creio, 
::;r. presidentf', que ni'ío ha rnziio al~uma para 
qne se .ieixe de mcucionnr como crime di<~'no de 
ser pttnido o de banca,l·ota fraudulent.."l' comrnet
tido em paiz cstrangeí ro,- -desde q Lte · se chama 
para estfl ·punição o crime de moedn fnlsa. a 
1·espeito do qual, como bem diss1 o nobre mi
nistro, seria barbaro vct· o cidadão brasileiro em 
uma D1asmorra, gt>mendo em ferros, ao pn:sso . . . ... . -· 
S? regosije com suas desgraças, pot·quanto bar
buo tambem .será que quando o brasileiro ban
ca-l'oteiro fraudulento soffra a peaa de seu crime, 
o estrangeiro, seu complice, fique impune. 
. Creio que nlguma cousn tenho dHo em sustenta

ção do projecto que tive a .honra de apresentar. 
Aeho·me ·algum tanto fatigad '; alguns dos mP.us 
illustres \!Ollegas me desviaràl) da discussão com 
o~ seus apartes : acanhado comQ eou~ não dei
xarão que eu seguisse uma ordem no meu dis
curso, sem se letnbrlll'em que uma d~-• c~pacidades 
tlé'jutisprodencia criminnf, um dos nossos primei
J'OS jurisconsulto~, n~:ha·1e asai;nado na emenda, 

. . . , . 
por falta de intcUigencia minh·i, talvez por minht\ 
diminuta capacid~de, nintla me restào algumas 
dnvidas, ainda tenho algnns escrupulos ém yotar 
a favor da emend i nprJsentado no parecer da 
nobre commissão, que desejo esclarecer. para 
poder dar o meu voto con::;ciP-nciosamente. P~tsso 
a expül·ns. 

Diz o n1·t. lu -da emendu. : " Seriio processados, 
ainda que ause:ltes dll imperio, e julgados quando 
a elle Yoltem ou forem ·trazidos em virtude da 
e~tradicção, ou postos á disposição . do governo 
do Bl'azil os cidadãos bra.zileiros que t:m paíz 
estrangeiro perpett·nrem Os crime.:; .seguintes ... )) 

Ett, ::ir. pl·esideute, sem querer ent\·ar . ne~sa 
grande e importante questão da.e:x.tra.dicção em 
ct·imes meramente políticos, extradicção que julgo 
injnsta · e iniqua da -·parte do gl)ver.1o que a 
solicit11, . que julgo imm·)ral e parfi.da da parte 
d~ na!;ãO que a concede; setn . querer· entrar, 

tn~e,;to~ tenho escrupulos em admitt1r a execu-
4ião de3se prímeit-o art1go contl·a os cidadãos 
braziloiros, aind ~ quando vol11ntaríamente volt<'m 
ao paiz; 

St·. presidentP., eu v~jo consignado ne35e artigQ 
a dvutrina de poderem ser process·ados, . sem 
serem ouvido~,. sem se lhes permittir · just.ifica.
ção, o~ .cidadãos brazileiro~ que commer.tem fóra 
do paiz um .crime meramente político, e . tah·ez 
aos quaes a maldade ou iniiDlude quizer im· 
putar um desses crimes; mas se considerarmos 
a mnteri~ de taes crimes. se .att~ndermos n que 
a elles póde ser arrastrado um cidadão por ~en• 
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timentos talve-t honrosos,.· sentimentos ai.é de 
bri•l, e até· mesmo (ousarei c.iizêl-o) virtuosos, 
como amizade ou outro qualquer que poss!l in
rtuir no espirito humano; se ccnsiderarmos que 
esses crimes neo . são da• . ordem daquelles que 
s .a~~então· em ·um l"a iio rv r v ii 
uma indole má, inclina~ões iniqu9s, certamente 
nos uniremos á opinião daquelles que querem 
que para eUes haja toda a consideração, toda a 
eondeseendenei!l · considerar.iio ~ condescendencia 
que todos os ~ovcrnos politic<>s t~m tido. 

E\1 vejo, senhores, que depois de .uma revolu
ção, depois que se aenlmão . a<; paixões, depois 
que ·o paiz nnda tem a temer da parte daquelles 
individuôs que nella se envolvt'rão, o ch'mente 
manto imperial cobre todos que nella se eom
plieáriio; e esse acto não f. sórr:ente de clemen
eia, mas tambem, diu:i, de equiuade, porquP. 
taes crimes não · revelão, como disse, um fundo 
de per\·ersidad~. uma· inclinação inteirament~ 
malig,na. Logo que ·a tranquillidade se restabe
lece, os motivos de receios desappa1·ecem, e a 
segurança o patz nao exige severt aue, o go
vern.o entende . que deve 'chamar ao gremio da 
sociedade aquelles cid~dãos que, nté então des
vairados pelas paixões, podem conhccel' o seu 

1 Ull e Opl •. 
Ora, se esta é a pratica commum, pratica acon

selhada pela justiça, pelo bvm senso, pela polí
tica. como é. que nós vamos autorisar, ouando . - ·• . - ... 

. ' ~ - ' quandq a.ind!\ · sangrão as . chagas produzidas pelo 
choque c luta_ que l'~ quer punir ; como vamos 
autorisar, digo, que se processem, ! ~h esta in
fluencia, e sen: serem ouvidos, a c _, . ; os bra· 
zileiros que .não estão no imperio. qcta~<do por 
consequencia o i1n~erio nada tem a temer delle~? 

Dir-me-hão : o r1gor da disposição dest~ artigo 
t.em unicamente por fi.m fazer com que o cida
dão brazileiro, !linda fóra do imperío, respeite 
inteiramente as leis do seu paiz. c jámais s.e 
envolv.a (,m ~m desses crimes poli.ticos. 

. . 

no gremlo de sua associação política, estimulado 
pol' estas ·ou aquellas paixões, exci tndo por Cl\tes 
ou aquelles sentimentos, não trt-pida em mani
festar por meios illicitos e illegaes os senti
mentos que pollulão no seu coração, r ecual-a , 
quando n'um paiz estrangeiro, ar.~o -. este artigo '! 
Certamente que não. 

Eis pois, senhores, as razões em que me fundo 
para vaeillar em dar o meu voto ao artigo, por 
que vejo que ello é inefficaz, porque YE>jo que 
elle é justo, porque \'ejo oue elle póJ('. sem tra
zer vantagem alguma ao - paiz, en1 mãos menos 
escrupulosas, servir de meio de p<n·seguição para 
os cidadãos brazileiros. Eu admitto porém sua 
disposiçiio · naquelles crimes q_ue revoJt·1 a lm-

. manidade, naquelles que denotao uma iniquidade, 
uma perversidade qne assustasse á soci t>dade ; 
eu admittiria mesmo em al~uns dos casos com
prehendrdos no artigo ; porém não posso jnlgar . . . - .. .. . . 

politicoS', como fJO artigo ·se faz. 
Tarribem não posso dar o meu voto no art. 2<>, 

e .não posso dal-o pelas razões que passo a 
expôr. · 

Por este arti~o pôde ser processado e julgado 
o estrit.ngeiro que fôr achado no itnperio, e tiver 
perpetrado ~m. pai: estrangeiro qualquer dos cri
mes referidos 110 art . . Jo. Temos pois que pelt\ 
doutrina. do artigo . o estrangeiro q?e em paiz 
E>Strangeu·o commetter algum· dos cnmes especi
ficadQS no ·art. to, ' e · mais o d-e trafico de escra
vos,será puoido logo que •:hegue ás nossas ph
gas, e segundo as nossas leis. Ora, com que 

direito lf'gislamos sobre cidadãos esL-angeiros, e 
para crimes que <'lles con,mettem fóra do im
perio ? Onde vamos nós ha'l:er jurisdicçiio para 
punir crimes que nãoforãe commetttidos om nosso. 
terri.torio ? .•• 

. . 
contra nossa soci~uade . . 

O SR. Con&F..-\.. DÁS NEvEs : :-:- •. :. • que fot·ão. 
commettidos ror ciàadãos ·sobre os·. quaés 11ão 
emos JUtJS 1cçao a guma as e1s a unaea raz o_: 

« São crimes commettidos contra a nossa socie
uade. )) E n:'io _vê o nobre deputado , que tão 
agudos ap:u·tes costum3 dar,· que a deducçi'i.o desse 
tíós conduz a um absurdo? Qllererá. o nobre-de
putado •JUe seja condemnado no B•·azil; quando 
a elle voltar, o almirante que commandar uma 
nrmada, que bombardeat· qualquer dos portos do 
. . ? unpeno . . . . . 

O Sn. VJR!A'l'O:- Isso ni'io é crime político é o 
ag-f"nte de um go-ret·no em guerra comnosco. 

. . 
deu o aparte, o cu mostro o absurdo que delle 
se póde deduzir. · 

U:.\IA Voz:- Salva-se o direito das gentes. 
O -SR. ConRll.:A JJAS NEvEs : ...;_ Não véjó no artigo 

salyo o dit~eito das gentes. 
l.!~r Sn. D":PUTADO:- Parn isto é que ser~e a 

O Sn. Coanf:A DAS NEvEs;..;.. Eu poderia mos
'ü•at· ao ·· nobre deputado que na pa~.:~e 211,_ titulo . 
lo d•) nosso codigo criminal, t}ne tem de servir. 
para se couhecerem os crimes que estiio compre
hendidos neste artigo, algnmas disposições exis-. 
tem que poderiào ser applic~veis ao estrangeiro 
quP-, mandado pelo seu governo, \'iesse praticar 
actos · de hostilidade contra o imperio, e apresen
tarei n do art. 6e. 

O SR. Vrna_:o :. - Est:í. enganado ; c~m todo o 

O Sn. CoRnt.A DAS NEvEs .:- Eu jUlg~, Sr. pre
sidente, que ··apczar de tudo quanto se ha ~jto. 
não estâ bem ellucidad~ ·a questão, se temos o~ 
nao Ire• o e eg1s ar nesse sen 1 o ; se u 
ns~;ão. póJe impôt· penas aos subditos de uma 
outra, que ahi ou em .ou~ra nação commetterem 
crimes, principalmente politicos cóntra ella. Nii9 
está bem clara. não está decidida esta these. 

Eu ouvi ao nobre ministro dizer que por mai. · 
tratos que désse á sua intelligencia não podia 
descobrir as complicações que esta disposição 
nos -poderião b·azer com os estrangeiros. li:u digo, 
perdoe o 11obre ministro, qu~ me pat·ecem _ mul~o 
claras, .que me. parecem mesmo que serao. t.r•
vines essas complicações. Se uma nação, des3.as 
que são summnmente zelozas· de seus direitos, 
quizer exigir satisfação peht. imposição de uma 
pena a um s eu suhdit•' por c&·ime contra o Bra-, 
zil commet.tido em paiz estrangeiro, o que tere
mos nós pnra respondet· '! 

Eu entendo que es te art igo só poderia ser por 
uós .votado depois- que tivessemos tratados a 

t · eito com as d ifferentes na ões nos uaes 
ellas nos concedessem . este direito, havendo . a 
nossa parte reciprocidade ; mas então a lei de
Yeria ser discutida depois desses tratados, poa·-· . 
qne nem todas as nações CJUereráõ admittir a · 
pena tal qual é decretada. ; alguml\s poderáõ que
rer certa s modificações, já na fórma do pl'ocesso, 
já na penalidade. · ·· 

Se votarmos a lei, e depois quizermos começar 
negocinções a respeito, nlgu~a. n-nçã[) . n.os po.- . 
derá responder : « Vós vos anhctpastes legtslaudo· 
sobre este · ponto sem' nos consultar (portanto 
não admittimos tl"<ltados a esta respeito antes 
que essa, lei seja derogada. » 
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l::u não me recordo bem, senhores, se já 3e 
têm dado casos muito semelhantes . na pratica 
das nações. se algumas dellas tem sustentado 
uma ·opinião cQntral"ia á que se acha consjgnada 
no artigo. Parece-me qur! li, não ba muito, que 
a In laterra récusou-se a admttir um tal direito, 
ou cousa seme ante, ou se 01 com re ac;ao a 
subditos de uma nação que se pretendia punir 
e que estavão homisiados . em territorio inglez. 
Não· tenho perfeita lembrança deste facto, nem 
pu e exauuua -o porque o w erva o pr~ra lS
cussão desta emenda me não permittio, com 
outros· trabalhos que me occorrêrão, fazer um 
estudo a resp~ito da m~teria, que é summamente 
im~~n~ . 

Na parte 2a do art. 2° consagra-se esta dou· 
trina : (( Serão tambem processados e julgados, 
quando ao imperio voltarem, os brazileiros que 
em paiz estrangeiro perpetrarem contra brazilei· 
l'us qualquer dos cruues particulares previstos 
pelo codigo criminal, havendo queixa do offen
dido : I> Acho de justiça esta disposiç:"io, mas 

fiar pouco no cuidado que ter:lo as nações es-. 
trangeiras de punirem os crimes que forem 
pr!'Lticados dentr? do seu territor~o. ainda que 

que podem affectar dit·ectamentê a ~m paiz, e 
indirectamente a outro, a este e não áquelle; 
por conseq~1e~cia ~ste ou aquelle. ;eaiz, ter J:?ais 

ressar-se nellas e outro não; mas ba crimes 
(e ·nesta classe eu considero todos os .crimes par
ticulares de_. que aqui se trata) que todas as 
nações q~e têm o mais'" pequeno vislumbre de 
_civilisação têm a peito punir. Portanto, paréce
me que . difficilmente se poderá dar um caso, 
salYo em que o subdito brazileiro possa fugir 
im~ediatamente depois do delicto, em que possa 
ter applicação. esta disposição, em que s6ja ne
cessat·io punir um cidadão br~zileiro ; pelo delicto 
commettido em · pai~ .~st.r!"-ngeiro, quando ten~Ja 

punido no paiz estrangeiro, independente da 
queix·), o fosse · n{) impl'lrio. . . 

A quarta pa1·tc desse art. 2o diz que do mesmo 
modo será punido qualquer dos rereridos crimes 
commettido:::; pot· brazileiro contra a estrangeiro, 
no caso de reciprocidade. Eu adopto essa.. dis
posição, mas não quizera a clausula restrictiva, 
porqunnto, se nós punimos o crime porque é 
um mal que atrecta a sociedade, se o punimos 
em respeito á moral, se o punimos em -.desag
gt·avo âo ofi'endido, se punimos finalmente o crime 
par·a que se não reproiiusa, para que seu exemplo 
·não anime a outros, porque razão só se per· 
mitterã a puniçüo do crime commettido por bra· 
zileiro contra estrangeiro. no casó de que a nação 
a quem pertencer esse estrangeiro admittfl. a 
reciprocidade a nosso respeito? 

Stl é de justi~a, se é de . conveniencia, se é do 
raz:lo que o crime seja punido, deve sêl-o em 

unl u r - so u o comm t id co tr u rn 
quer que seja~ sem attendermos a quaesquer 
çonsiderações de·J:eciprocidade. 

Se nos querernos mostrar civilisados, se nos 
queremos m.ostrar amantes da justiça, e0mo vamos 
faze1· um~ differen~ tão odiosa~ declarando que 
taes . crimes só . serão punidos no _ imperio . no 
caso àe haver · d" ·parte da nação em que forem 
COJ?~.~tt.idos uma disposiçsio igual? Entendo que 
é r.nJ.ust~. entend•) que não devemos adopt:~r 
seu1elhante Cl;lusula. 

São estas, .Sr. presidente, as observações que 
eu tinha de fazer sobre a emenda e espero ou,·ir 
aos meus nobres eollcgtls pnra pode1· votar a 

1'011:0 ~ 

~·.J .. ·· 
~~".J 

favor della, se me convencerem ou contra se 
minhas duvidas prevalecerem. ' 

~ Sr. Ferraz:- Sr. presidente acho-me 
as:ugnado na emenda subst~tutiva. do' projecto; 
VeJO-me pgr~~nto na necesstdade de motivar a 

Antes e tudo, declarei que essa emenda tendo 
sido f~ita com alguma pressa, ofterece na sua 
1·~dacçao alguma materia que. ~eva sE>r corri.~ 

• a JUS l!;Q 
e alguns de meus illustres collegas que as.si<marão 
não hesitaráõ em corrigil-a. . o 

Antes de entra.t na l!'lateria cabe-me di ri gü· 
algumas palavras aos nobres deputados que. têm 
combatido a materia da emend!l. 

Se não · tomar em consideração todas as ob
jecções que se dígnãrão oft'erecer, torlos os ar
gumentos que empregárão lhes peço que não 
tomem este facto como falta de deferencia, e o 
attribuão unicamente a mero esquecimento, p•)r· 
que no de~envolvimento da di::;cussão muitas 

. 
cebidas, e 'de muitas que temos presentes. e que 
fazem o objecto de nosso estudo, nos esquecemos. 

Um dos nobres deputados, creio que pela pro-.. . ~ ' . 
·infrator do ·principio geralmente seguido. e e;n 
quasi toda~ liS legí.slações adoptado, locus regit 
actum, .que se basea em ul!l outt·o igualmen_!;e 

se entende além das raias do seu territorio. 
Ao nobre ministro, com os conhecimentcs · pro
fissionaes que todos lhe reconhecemos, coube 
combater o nobre deputado, fnendo a diff~rença 
entre os àctos que sã.:~ o objecto da jurisdicção 
territorial e os actos que suo o objecto do es
tatuto pessoal. 

Mostrou qnal P.ra o fundamento do principio 
da personalidade da~ leis pen~es, referio a his
loria á época de seu predominio, e a influencia 
q.ue. actua_lmen~a exerce o principio contrario em 

O pri ·cipio da personalidade' da~ leis (lenaes 
não é no,·o, niio é introduzido no nosso direito 
criminHl pOI' este projecto, e:'>tá inserto ua nossa 
constituiçao, della deriva. e pela nossa lesht· 
laçi'lo criminal foi adoptado e seguido, e pare
ce-me que antP.s prima como regra do que como 
excepc;üo. 

(Os Si·.~. minisll·o ela justiça .: Pm·a1lO!JtL(i 
contestllo em wpa•·tes a 1:·erdade desta nsse1·tii.Yl,) 

Senhores, a nossa ~.onstituicão definindo o que 
seja impe,•i(J do Bm::il, separa-se dú principio 
territorial, e Sl'gue o principio opposto. Imp.:rio 
do Brazil (diz ella) é a associaçào politica de 
todús os · cidadãos brazileiros. As suas leis são 
regras estabelecidas para todos os membros da 
associação, regulão assim suas acções com suas 
pessoas. As leis penaes pnrtanto, estabelecendo 
norma ·porque sa devem regular os cid1tdãos 
bra.zileiros os membros da. associa ão olitica, 
que se denomina- mperio do razi ,-seguem-as 
em toda parto por onde elles se acbão ; são 
pessoaes. 

Mas ta.mbem taes leis as sujeii.l'io aquelles 
indivíduos que accidentalmente se achão do seu. 
territorio, e que nt\o pertencem ·á mesma asso
ciação, tae.s s1o os.. E'Stracgeiros, e daqui se 
deduz o predominio do pt·incípiio territo:rial. 
Seuhores, o principio mais predominante porqu~ 
abrange maior numero de pessoas, J?Orqu:) e 
applicado no territorio e fóra dclle~ nmgu.em _o 
pôde contestar, e ú da per~onalidade das lelS 
penaes. :Nossas leis pendes são- territoriaes c 

õ 
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pessoaP.;; ao mesmo temp9: • mas o prindpio dadão brazileiro, ãssim como goza de todas as 
da per:<:onalidade, pelo •11lO:: deixo demonstrado, Yantagens que lhe as:;egurão as leis da asso-
é o predominante. ciação a que pertencem, estão sujeitos ás suas 

Cabe-me ago·ra em resposta ao nobr~ deputado · leis penaP.s. Assim como o estatuto pessoal re· 
q':e combate o principio da pr_r,;o!l<llidade da gula sua capacidade ci>il, seu estado et . · 

m trtl as e1s penaes re~ ão sua capacidade 
~trar qu~ esse prinri.pio não ~é ll0\'0, q~e elle fui m~~ral. . 
consagrado P"-'ia nos,;;a constituic;no, ~ pelas nos- E C\Hno de out1·,1 modo ser? 
:sas lei::- pl'tHl.PS. · · Pois que! O cidadão brazilciro eló facto de 

No art 7 ;§ 2.0 c ·· .. : : , , . separar-se e nosso te!"ritorio, 
dle consagraâo J encln) : " Penlt> c)S direit.>:> de o cidadão brazileiro, a qnem o estado acompa-
cidadiiü brazilciro o que s~m lico>nçn ·do impe- nha com a sua protecção a todos os lugares, 
1·ador aceitar empregn, pen:;:io ou condecoraçl'io por mais remotos que sejão; o cidadão brazi-
de qualquer ~:wv~rno .~;;tnmgdro . n leiro, que uos paizes estrangeiros g<na dé todas 

As nossas leis penaes não sno ,_::;pecines aos as regnlias e exerce os direitos co•npati veis com 
individuas qn~ se acnão no nosso territorio, a sua capacidade politica, por ventura só pelo 
estabelecem regras so1Jre as acçõe:; em geral sem accidente de. se achar collocado n'um paiz es-
dist!tlcçiio algnma ; e qllando ·regula as . que são trangeiro deve deixar de estar sujeito · ás leis 
especiaes ao cidadão hrazileiro, ou <~O territorio do imperio ! De....-e gozar de seus ftvores, e não 
do imperio. o especifica muito dislinctllmente. estar ,;ujeito aos s~us preceitos! E. inadmissível 
Assim que YC'r-se-1!<'1. em alguns lugares do uma tal o~inião . . 
nosso codJCI'O en l rr • -- , , .gt 1m1 g e 
fôr cidadão brazileiro >> (art. i9:. e em outros d6 pnncipio em que se basêa o projecto. Dizem 
a circumstancia do lugar ;7"2, etc.' ; e quando os 11obres deputados, em aparte que ouvi deste 
quer comprchcnder unicamente pessoas residentes ·lado (aponta pa~·a a esquerda), ·e neste caso o 
no im erio .c não !tS au • · · · · · · . . n tores, 

. . \ >oz . - e J• a nossa egis a~ão consign;1va 
Eis-aqui a letra do codigo penal, art. 70 isto, para que a lei propo:;ta ·! . . 

(lendo) : « Tomar armas, o qu.~: fô;· cicladcio ln·a- . O SR. FERRAZ:-... e deste principio é que 
z i lci;·o, contra o imperio debaixo de bandeiras 
inimi~as. etc. ,, Esra disposi~:élO conipruhcnde eu parto para o defender; e nem sei como aquelles 
por sem duvida o nacional residente no Br.azil, que sustc·ntão 0 project.) pelo principio de persa-
como o que s e acha fóra dn seu tt rritorio, não nalidade das leis podedl nf'gar o que acabo de 
só actos praticados dentro do seu territo1·io, co:uo expôr, e contrariar-me neste ponto sem offensa 
fóra delle. da propria base do mesmo projecto_ Dizem al

guns senhores: << Se este é o principio domi-
<( Art. 'il (l ;md o) : Auxiliar alguma nação in i- nante na.;; nossas leis criminaes, a emenda é 

miga a fazer a guerra ot:. a cummetter hortili- desnecessaria. ,, (AP•'iados.j Que o principio pre-
daues contra o imperio, fornecendo-.lhe dominante na ·s · • · 
arm:1s, dinheiro , muAi~ões ou embar · >1 demonstrado; mas porque., quanto á. fôrma · do 
No mesmo caso do art. 70 se neha este, e as processo 11este ponto, nada se e;;tabelecesse ex-
reflexões f·~itas n seu resp~ito cabem aqui. ' pres::;amente, em ~ral se entende que o principio 

c< Art. 77 (l~ndo:• : Compromette1· em qual uer contrario é o u · · ena ; 
tra -; 11· , · 1gn1 a e, c, ou a neste caso, e no caso de duvida, não será 
in ter esses n acionaes. 11 P,n· certo a esta dispo- necessaria uma lei que declare e regule o. ·ma-
sição estão sujeitos quer os naciouaes residentes teria ? 
fó1·a do impeno, como os que nelle residirem. Quanto .a mim o projecto em certQs partes não 
Acç<ies praticadas dentro e fóra do . impP.rio. póde deixat· de set· declaratorio. Assim o creio, 

11 Art. 7t1 ~ l.:ndo) : RüCOilhec~r o cidadfio bra- assim o penso, P. !"empre o disse a meus nobres 
zileiro snperior fóra do imperio, prcstnnclo-lhe collega.-:. Se os nobres deputados encararem a 
etrecti\'a obediencia. ,, .Nas me.-nnas circumstancias questão em relação ó. constituição, e attendet·em 
do anteced<>ntP- achn·5P. o pre~(·nte artigo . bem para o nosso ;::odigo penal, vet·ão que sus-

<t Art. Sl ~ lentlol : Recon··' r á autoridade estnn- tento os verdadeiros princípios. 
geim dentro ou fóra do imperio sem legitima Senhores, os nobres deputados que combatêrão 
licen<;a pat\l int<'rpretac;ão d·~ grn~:a~ . etc. 11 a eme11da substitutiY•l, querendo sustentar o prin

cipio de 11statuto territorial, lnncárão miio dn le-
Parer..~-me que se acha no mesmo caso do an- gis laçiio de alguns povos pura demonstrar a 

tecc~t.Lend·~ · Ao lado destas Ji~posiçües, c como da inconveniencia de ... u \ ado_pção e ref~rirào-se 
m~smn naturPzo, ctn relação ao ponto da pre- especialmente ás leis dos Estados-Unidos e da 
sente questão se podem cnumerat· todos crimes Grii.-Brc:tanha. ~ o nobre ministro · tratou deste 
de •·esponsabiliJade dos funccionarios publicos, ponto; permitta-me porém s. Ex. (!!' a camara 
os qu2es podem ser prutica<los no imperio ou que, não obstante esta circumstancia, ~u me de-
fora delle . i>c-ftiffi~,..j.~m~o~r~e~s~ogb~re~e~l~le~~ey~uMe~~~~~:e-a~J~lmm.aa~sK~cGttJ,nll----

Pelo qun acabo dQ expor se t·eeonheP: s1 eraçoes s que j .forão feitas; 
principio de personalidade d 1s no;;s:t s leis pe1laes Os antigos .. estados, q&e admittirào em sua la-
n ão é Uma no>idade qne introduz ntt noss:t lé· g:slação 0 exclusivo principio. de que . as leis 
g islaçlio a emenda substitutiva que se ach:l em penaes não tinhã.o f,)rça soore actos prnticados 
discussão . pelos .se;:xs subditos féra do sc11 territodo, nunca 

Dizem alguns ~enhores que esta doui.r.ina é deixárào · de fazer excepções a = este principio. 
opposta ao principio de que a soberania de um Assim que as suas leis puniào ou 9 residen~h 
estado n ãc se estende além d'l.s raias do seu em paiz estrangeiro sem permissãó do . governo, 
t errito. rio. . ' · "d ~ h · d ou a res1 encta contra sua -pro ib1çào, quan o 

Cabe-me em resposta repetir o .que já ·dissé por qualquer razão era decretada, e assim tam-
as nossas leis penaes regem o imperio do Brazil, bem o f:nsino de certas artes e c.•ffieios 'em pniz 
que, confonne a constituição, e a as sociação estrangeiro, ou o emprP.go e commissão de go-
politic'\ de todos os · eidndiios brazileiro;;: Assim >erno ~tranllo. As penas nestes casos erào 
que em qualquer. parta em que se nchnr o ci- grtl.'"es, e em geral a da -co.ft·ftscação · d6· bens. 
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. A legislação da propria Inglaterra que os nobres 
deputados cítárão. offerece . e:otemplo a este ·· res
peito (apoiados) ; esta nação pune os seus sub
ditos que entrão no serviço ou exercem com-

~ r n eiros 
se~ licença d.o "overuo, e . sem que antes de 
QSSlm o praticarem se obr1g11em p()r actO su
lemne a não reconciliar-se com a. Santa Sé ~o 

ue areee ue h o· e ·á não está em vci..,.a e a 
não tomar armas, conspirar ou envolver-se em 
quorellas contra o seu sltberano. Nesto c;1so o · 
principio da personalidade das leis é portanto 
admittido. . 

Esta nação tambem t&m leis que punem os 
actos de arrolar gente para o serviço militar de 
outro estado, ou de transporte de indivíduos 
para este fim, de fabricar navios de guerra para 
paiz estrangeiro sem licenç11 do seu. governo. 
Pune igualmente os erimes commettidos por seus 
empregados em territorio estranõsiro, etc. · · .. · 

~ - - 1-litar s 
e marinheiros, sobre os seàuctores jnra a de
serção encontrão-se exemplos semelhantes. Os 
Estaãos-Unidos nas leis penaes sobre traição 

· t··nci · - t bem sobl·e 
o trafego dtl escravos. Jã se ve pois que nos 
paizes em qne o principio de territ<•rialidade 
es~ em vigor ~hi mesmo . o pd~cipio da perso
nahdade das ' 1s enaes e aum1ttido em certos 
casos. (Apoiados.) 

_A differença umca que ~:dste em algumas le
gislações e q~te o pl·incipio da personalidl\de das 
leis uão se estende ·a todos os casos; é appli
cado a certos, e que o do lugat· que reger os 
actos ·prepondera sobre ·aquelle. . 

Ha estados, a maior parte dos da Allemanha, 
por exemplo, em que o principio da personali
dade das 1eis- penaes é o predominante, e vigora 
em · toda a · sua extensão tapoiados), pQrque elles 
j>unem os crimes perpetrados por St:lUS subditos 
em paiz ·es · · · · · 
natureza. (Apoiados.) 
. De ordinario este principio predomina na. le· 

aquclla 9-ue lhe pl·etend·3 fazer mal e atacà a 
sua existencia. · . 

Ha dP. por ventura o paiz cruzar os braços 
contra os estrangeiros que estiverem a dous 

assCJs arre a os do seu terri orio macb·nando 
· contra a SU'\ existencia, contra as no:Ssa.s insti

tuições e tranquillidade publica? Se não se cui- ~ 
d~~se ao p~~sente ness~s llctos. m~ita re~ponsa
bthdade ter1ao os esladtstas ue d1ri em c estão 
a testa os negocit1s o uuperio. . . 

S.euhores, attentemos bem para este ponto da 
questão. O Bra:âl como nação independtlnte, tem 
o ?ireito de empregai todos os meios de foreJa, 
ate obter a reparação do damno ou injuria que 
outra nação lhe houver fdto. Tem o direito d(l 
pelo meio d!l. força reduzil-a ao estado dft não 
lhe fatet' mal : e este um direito ·incontestavel. 
íApoiados-) E como não ter dii·eito contra o 
subdito dessa nação que procura destruir seu 
governo, attenta contra sul exísteneia política, 
atue L suas instituições, e perturbtl sua · tran-

Ul I l e .. 
Dirão porém os nob1·es deputados : cc Cabtl·IlO~ 

neste caso recor!"er a essas nações, e pedirmos
lhes sati::>fação pol' esses atteniados de seus 

que aJa es e ec1 e · .- - , · · 
Baviera. Em geral todos punern os delictos cotl
tra sua propria ex.ístencia política; e dão asylo 
aos subditc-; estraugeiros compr.omettidos em seu 
ou n'outt·o paiz por crimes taes. E neste caso 
a 1·esposta a esta reclamaç~o seria que as suas 
leis não punem taes actos. E neste casó como 
que o estrangeiro que contra a nossa existencia 
política e ord~m publica tem attentado e cón~ 
tinúa attentar .possa a são e . sal \'0 pil.ssar do 
territorio estrangeiro pat·a o nosso, aporte aos 
_nossos oot·tos .. fique entre_ n.ó.s ;t sã_o_· e salvo·~ 

gislação daquelles paíze~;, cujas fronteiras 
tres são intiluamente ligad.:ns-~~~~~lUJ~~h~~~~ire;~~é-,~tli~trmlniH~-àH~~®--
.outro onde as divisas não são naturae~. · Mas conservação, da nece2sidade da ordem e dà tran-
dizem os nobres deputados <t _pa!a; que estabe- quillidade publica, da prolecçiio que se deve 
lecer-se uma excepçao do prme1p10 gerãlmente aos direit.os individuaE:s, e é 'iSta necessidado 
·recebi .:lo do locus regit actum? >> quem. autorisa ci principio com agradb na nossa 

O nobre ministro da. justiça mostrou de úm legislação, e na emenda pruposta. Isto emqttanto 
modo lueido a necessidade palpitante que b.a · a aos crime.s classific,ldos no· art. Lo Vejamos 

. respeito da moeda falsa; tocou de passagem na .agora a parte relativa aos crimes particulares. 
que determina o estado das noss':ls !tonteiras, A. nece~idade é a me~a, qno.::L· ::>e~nsidere!l-1 
e e para esta parte especialmente que eu reclamo as nossas fronteiras povoàdas, quer dese1·L·1s. !'\Q 

. a attençiio da casa. primeiro caso as 1·elações mtimas entl'tl os ba-
Senhores, todos conhecem .o estado ~~e nossas l>itantes de ambos os htdos da,s frouteiras, as 

fronteiras, todos sabem que á proporção que a relações domesticas, sua tranquillidade. c segu-
nossa população e a estrangeiro for~m sc; es: !'ança o ex.igem impHi~ameut.;;,- e set·ia fóra de 
tendendo pelas ten-as ainda não habitadas, an- toda a razão que muitas vezes a• passagem da 

· nexas ás mesmas fronteiras, as relações com .os divisa da fronteira désse azo á impunida·ie. 
,paizes limitrophes se llão tornar diarias e con- N'o segundo caso fôra duro que o pcn·er:So, de--
tinuas, e estas relações darão lugar a muitas pois de attrabit· RSra o territorio estranho .sua 
questões .. e conflictos entre os seus habitantes. · victim"a, se valt:s:>e desta circumstaneia para ficar 

. E' sabido que o contracto entre dous paizes imp~ue. ... .• 
em suas fronuíras, torn mdo as. rel~~. ~-Ult.~.i.lWIJ.S,4-..-1JilZ11mlc--Jlot~l--::~~lS-...s.e:ru:l?l:es~- _j<L' ~-'i.!. -~sun~ã~o~~~o~_:-:__ __ 

. chegão ás veús ao ponto de éollocar em um mos os viogado~s da ·moral universal,>> e deste . 

. estado homogeuoo de interesses locacs e domes· modo damos mais garantias ao estr.mgeíro do 
ticoto H po~ulação respectiva. Este estado es- que ao · brazileiro. .. 
tende-se qiias: ~cmpre aos proprios . interesses {J)r SR. DEPUTADO :-Ser p~ocessado 0 brazileiro 

. políticos. · · d .... 

. Daqui nasee por certo a necessidaae que pre- estan ° ausente . 
. vinão os crimes e os reprimão. O SR. F}:RR-\z: • . .:::.. Supponbamos . que do lado 

Dizem os nobres deputados: cc C'..om que direito opposto ás nossas fronteir.~s. do R1o_ Gran_de do 
puniremos os estrauge1ros que fóra de nosso tt!r- Sul, por exemplo, um in•J1v1Juo sma e. va CO!X\· 

. ritorio macbinarem cont1·a a segurança do estado, mettcr um crime att·oz, o do roubo. unmedta-
e promoveram ou con1mettcrem · os crimes u~ tament~ volte com o producw do squ crime ~o 

. que tt'lit.a o ll.rt. to da. ~mtmda s~bst.it.utivl\ 1 >, venba. disl'ntctar em santa paz no . nl)s~o p:u~. 
,A rt:spos1a é Bimplee: com o mestuo dirtlito soifreria o paiz qu~ esse homem que ass1m bou
que &ti811L\I 11 Wlla na~u iadependenlt3 contrll . vesse cówwettido esse crime volte ao nCJsso ter-
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ritorio e goze em santa paz o fructo do seu 
ct·imfl, que fique 1m pune? 

Kós temos uwa não pequena popuhção alem 
de nossas fronteiras do sul, e poderemos tel a 
aléll\ das outras. O crime qne acabo de refarir 

óde ser commattido na t·o ria pessoa e pro-
prte a e e um . razt etro, e ne:> e caso nao e' 
de necessidade uma medida repressiva·? 

Dirão ainda os nobres àeputados: « O paiz 
limitropbe fará. ,, Senhores, concedamos esta hy-
po ese; mas o e 111quen e, e1 o o cnme, 
para o nos5o territot·io, e segundo os principias 
do nobt·e deputado, fica a são e ealvo, tica im
pune. As leis, senhore,;, fundão-se sempre sobre 
uma necessidade. O estado em que se achão 
os territorio~s limítrophes no nosso; parece ~ue 
não se deve esperll.r no presente que se obtenhão 
essas garantia~. de processo, perseguiçãe c pu
ni~ão àc taes crimes. Algumas siio desertas, em 
outras a falta da autoridade é quasi nuna ou 
improficuil, e f.xemplos ba de in~tilidade,. senão 
d_e c~mplicidade. E dever~õ nestas circut!'stan-

c 

tic•w quêdas? Não deveremos armar essas auto
ridades do poder nece-.sario para re~rimir esses 
delictos qne ·~odem pela sua continuidade alterar 

"' . Sobre uma outra l.Jypothose chamo a atten~.ão 
dos nobres deputados. Mostrei que as povoações 
das fronteira~ de dous estados l~mitrophes con-

t• ' 1 i , 
tal ponto que a .:.ertos respeitos seu? L<~te1·.esses 
são quasi identicos . Demos que um brazileiro 
passe . . além de nossas fronteiras , e perpetre o 
crime de assassinato na pessoa. do membro de 
uma fa.milia residente no nosso territorio, bra
zileira, ôu li~ada a famílias brazileiras. Oollsi
deremos ainda que o offendido e estrangeiro, 
mas que tem familia no lugar em que o crime 
foi perpetrado, e que o crime fique impune pe
los princípios do nobre deputado. Não excitará 
esta ausencia de p~nição a ving~mya ?. Não pro-

milias e da ordem publica? Certo que sim. 
O Sn. SIQUEIRA 'QuEraoz: -Disso não falia o 

r o· ecto dá-se mais o-arantias ao estt·an"'eiro 
porque se manda processar o estrangeiro estau o 
ausente. 

O SR. FERRAZ,: -E senhores, a quem devemos 
dar gar.antias, á sociedade, á ordem publica, ao 
cidadão pacifico, ou á.quelle que por um crime 
·atroz tGrna-se indigno de pertencer á communhão 
brazileira ·? Que perturba a ordem publica, ·que 
·zomba d&' suas leis ?., . . ... 

Pois os nobres deputados só olhão para a ga· 
rantia de um individuo que tem commettid':' um 
~rime, · não obstante as leis dar-lhe todos os 
meios de defesa pelos quaes elle pôde purifi 
car-se, apparecer de um modo conveniente ante 
a opinião publica e as !lUtoridades do paíz? Se
nhores, a::; muitas garantias, ou o zr>\o de ga
r antias neste ponto creio. que não e convenienta 
e santo. . .... _ 

Esqueci!l-me de um outro argumento. Dâdo que 
um cidadão b-raziltiro tenha commettido um crime 

, . 
aonde o delicto fór commettid''o pedh·-nos-ha a 
sua extradícc;ão, e neste caso deveremos dal-a. 

Sr. presidente, a ·hypothese é d'l extradicção 
de um nacional. Não obstante haver uma le
gislação que admitte .. nests caso a extradicção 
quQ Yem a ser o uecretó n. 1811 da França , 
comtudo ninguem contesta que tal principio não 
póde ser admittido por paiz algum, e tanto que 
esse mesmo decretl) não teve nunca execn\ãn. 

O Sa. TA4UES:-:~ ... .Apoiado. 
O S:a. FERRAZ : - Ora, não concédendo nós a 

extradicção, não punindo o criminoso, Qe alguma 

maneh·a nfío animaremos os crimes corrLmettidos 
por subdítos brazileiros além da nossa fron
teira? E esta ausencia de repressão não dará 
azo ás viugünças particulares, c ~ssim não se 
pertut·bat·ã. o socego das· familias. a propria tran
quillidade q.blic3. uão oderá soffrer? Certamente 
que Slm. 

Mas dizem os nobres deputados: <c E as diffi,:. . 
culdadas de se obterem as pro\"as . n Senhort?s, 
eu não acho que sejão grandes as difficnldades 
como os no res epu a os o querem: p.>ls nao 
ha o meio das cartas ro~atoria:> ? Não se póde 
lan~ar mão d~ outras mformações de um ou 
outro modo obtidas, ou pelos nos::;os consules e 
agentes, ou por meio de autoridad~s de outt·os 
paizes em consequencia destas mesmas cartas 
rogatorias? Certo que sim. 

ltfas di~se o nobre deputado de Sergipe: <<Deste 
modo exeree-se uml\ jurisdicção além do terri
tol'io .J> E' um en.,.ano do nobre deputado. O juiz 
processa dentro âo nosso ten·itorio, \.S meios 
pelos qu·tes. obtem a prova vem .a s_et• fol·necidos 

aeputado sabe qu·e todas ~s nações' hoje por 
meio de uma legislação quasi homogenea, neste 
ponto como que se ass:oc~ã? a um uni.c~ pen-

crimes, principalmente aquelles que importão a 
violação dos direitos imprescriptiveis do homem. 

O Sn. SIQUEIRA. u.~::moz-: -O cor o de delicto 
emonstra o crune. 
O Sn. FERRA.z:- O corpo de delicto será um 

acto de j urisdicção, mas de jurisdicção quasi v o• 
!untaria. 

Disse o nobre deputado pela minha província: 
11 O projecto é defeituo~o, porque abrange poucos 
crimes, potque não abrange ct·imes id~uticos que 
se achão classificados ~m artigc>s distinctos. » 
Fallou da conspiração, fallou da rabellião. O 
nobre ministro da justiça jà respondeu a esta 
p 1rte, eu · nada portanto direi -soore este ponto. . . . . . .. 

havemos .de punir os crimes policiaes? l> 
ministro da· justiça tambem -já respon:
os crim~s policia.es erão . ,merament~ 

camara e ao nobre deputado licenÇa para vtsta. 
do codigo lhe fazer a seguinte per~nta: · como 
é que estes delictos podem ser pumdo:; em um 
paiz alheio ? . · 

O nobre deputado creio quo fsllou. no cl'ime 
de vadio: eu lerei sómente a definição que dá 
o nosso codiiYO do crime. de vadio, para que a 
cam:u·a decida se e possível qne s~ja admittida 
a sua punição em virtude de nossas leis dado 
em paiz estmngcíro : « Não tomar qualquer pes
soa uma occupação honesta e uti1 depois de adver
tido pelo juiz de paz, não tendo renda. suffi.ciente.>) 

· E' possivel que o nosso juiz de paz vâ ao 
paiz estrangeiro advertir ao cidadão ~razileiro 
que deve tomar ~ma· occupação honesta e util ? 

c1 E" crime policial o uso de armas dofezils ; .» 
a mesma reflexão c:tbe fazer. · 

Insistia no fabrico de gazuas : um -nobre .de-. 
putado então respondeu muito bem : o fabrico 

Q • • ~ 

A sua impo1·tação é que nos pôde fazer mal ; 
previnamos a importação. O nosso codigo diz: 
c1 Fabricar gazua:> ou "ter ou trazer comsigo de 
dia ou noite ,, Como a este, aos demais crimes 
policiaes ... c2.be fazer as m_slsmaô reibxões. Os 
crimes policiaes são puramente niateriaes e -locaes, 
e não pudem ser perpetrados senão pelas pessoas 
que n ão habitão o tE~n.itorio respectivo; o que 
nso succ~de aos demais crimes que pela sua 
naturez3 podem ser commettidos em qualquer 
parte. . , ·.. . 

Uma outra obj•:cção foi pelo!) nobres deputados 
apresentada : a Se nós admittirm..,)S esta let, dizém 
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os nobres deputados, daremos lugar a duplici
d~d_e de processos, e por cons(>quencil'\ d~ pu
mçao. c< Mas, senhores, ·o art. 2o do projecto, 
que a emenda substituth·a adoptou. o previne ; 
e quando esta duplii~idade de processos se dê 
qual I) resultado? Não será puuido senão eDJ 
e v·t · e:~; po e c ·z· 
grande jurisconsulto, membro do conselho de 
estado da França na discussão dcst:~. materia o 
bis in idem. é do direito das gentas, e um prin
cí pjo segnHo . em toda pat -
gislações. 

O nobre deputado . pela provincia. dtt Sergipe 
se. declarou contra a. disposiçã • do ~rojecto que 
extge o processo de ausentes, e disse: 11 Pois 
não t~r~.;onos Cúmplicações a re:;pcito do pt·ocesso 
do estrangeiro que fica equiparado pera. outra 
parte do mosmo artigo ao cidadtio brazileiro? " 
lia um engano do nobre deputado ; o projecto é 
claro, não faz distincção de proce::.sndo e jul
gado ; a respeito do estrangeiro exige como con
diç~o ·essencial que quando elle l'ôr encnntra.do 

belecido no art. lo. 
Mas o nobt·e deputado ainda trouxe tJUti'O argu

mento, dh;se: <<E dar-se-ha maior gara.utia a ~m 

. . 

não 
sem 

sado . quando ·. ausente; mas não p6u•· 
gado sem ser ouvido e sem que pt·oduza a sua. 
defeza. e sej_a · convencido do crime por que f0i 

O Sá. SIQUEIJ~u QuErnoz:- Esse pouco; ó pl·o-
cessado est_ando ansl)nte. -
. O Sa. FERRAz: - ·E ha uma razüo especial para. 
I~SI?; como nó~, 1!?-uitos ~aizes admittem o prin
ctpl•) da extradteçao. mas niio o admitten1 sem 
prévi~ formação de culpa, ou o pl·ocesso inful'· 
matorlO, e muitos não admittem dcpoi,; do jul
gamento quando este tem lugar à. renlia e sem 
audiencia da parte. · 
· Já vê, pois o nobre deputado que a rcsptlito 

do n~cional ha a razão da necessid~de do pro
cesso para extradicção, e foi o que levo•! o hou
r~do ministro da justiça a declarar muito posi· 
tJvarntlnLe, a fazer expressa menção dessa con
dição. 

Agora cabe-me acodir â .objecção do nobre 
deputado pela província do Piauhy. Disse o nobre 
deputado : « pois, s enhores, ba d e se negat· a 
ac··ão ublica .em crimes como o de roubo o de 
assassir.fl.tO, etc.? lia de Se dar em cortos CltSOS 
a acç_ão publica, ha de se negat; em õutros, e a 
respe1to de crimes que podem compl"ometter a 
tranquillidade publica.'? Não é airoso ao paiz 
admittir homtJns manchados por semelhantl3s · 
fuctos criminosos'? >l O nobre deputado ha de me 
permittir, oue lhe diga. que esta é a bttse da 
noss1. 1egi~laçiio. Ha. crimes particulares em que 

. não póde ter. lugar a acção publi,;a ; ba outros 
que em· to_go o caso~ ainda quando haja queixa, 

. a . aceusaçao na falta d& accusador passa ao 
promotor publico. . . 

Ora, no caso que o nobre deputado apresentou, 

existe u.ma. razii:o; o crime plrticula.r de certa 
naturezc1 commettido no estranneiro em regra 
geral não interessa Uo íntima~ente' a ordem () 
tl:an~uillid~e <lo nos~o terrirorio, importiio tods.
YI~ mfracçao das le1s do paiz a que está su
Jelto o seu autor, e portanto não caus.io t m to 

l 

O . Sn . . P.\RA.~AGU.\.:- Entretanto a pena é a 
ntesuJa quando ha queixa. 

.- ' 
que serve de norm:~. nesta. materia~ 

Já vc o nobre deputado que uma circumstan~ 
eia é muito dispa1·atad1. de outra. No primeiró 
caso, quando é commettido o ct·ime fóra do im· 
p~;!rio, não l!a uma. necessidade tà.o immediata 
tão transcet~d~nte e ins~ante 4a parte do pai{ 
p~r~ a pum9ao,_ e por 1sso se exi~e como con~ 
dt,..ao esse~ctal a queixa, ma..s queixa franqueada a 
um largo cu·culo de pessoas que podem interessar
se na perseguição do delinquente, o que por sem 
duvida . quasi imp<?l't\ a d.~nuncia. Por meio da. 

. paiz ~~trange!ro fc)i proCCessado e julgado o 
c~1me, e Ja e~ disse que uma das razões . pl'in
ct_pa~s ~o~ que taes crimes orão ~~m punido~ 

t~a~ muitas ~enhã.o. todo o interesse na sua pu.
nlçao. Daqut a necessidade de alat·gar~se o cir'
cu.lo das pessoas a quem cabe a queixa.. 

(Ha um apal·te; . 
Eu ponderei .ao 11obre depu.tado o l)erigo das 

vinganças particulares ; o nobre de{lutado não 
me póde contestar que uma lei previaente · deve 
cortar o vóo destas vinganças· e evital-~s •. 

(Ha um apa1·te. ) 
Receiará talvez o nobre de utado -· ue or este 

mó o pensa que quando os in i:viduQs orem 
pobre~, pesS<la; ~lisgra veis, não possa ter lu~ ar 
a quetxa Eu cre1o que ·neste caso ninguen1·. pod-9 
contestar . ue o romotor ublico inter~em como 
repre:;en ao. e a p!:'ssoa . misera.,·e ; nao vem 
meramente a .esempel).har · uma missão l>llblica, 
mas uma. mi::;são .particular com essa ásszstenciá. 
que presta, e que hoje está tão proclamada e~ 
todos os paizes civilisados como uma necessida
de, n.ão só para a ::.céusação como para a defes~, 
c ate para as acções civeis. 

E11 não duvida~ei, Sr. presidente, subscrev.er 
a qualquer emenda que ~o art. lo ..augméntasse 
alguns par<1gral3hos comprehendendo o roubo, o 
n.ss:1.ssinato, o mfanticidio, as tentativas desse.s 
crimes, a banca-rota fraudulenta mesma pa1'a 
deste modo fazet· cessar todos o~ escrupú.los do 
nobre depli.tacio. Não . duvidaria mesmo facultar 
ao governo todas e quaesquer convenções a. res
peito dos crime;; policiaes commettidos junto ás 
fronteira~, assim come. fazt\m alguns estado::; na 
Allema.nha. Mas isto não é objeeto para agora, 
poderá. depender de outras medidàs. Póde ser 
que por intermedio dos estados limitrophes isto 
c 11 , vs u nos r unim 
podemos pre\'enír este meio, depois de · tomadas 
as deYtdas providencias, e procedendo ·a:> com-
petentes convenções. .. . . 

Nest3 ponto ainda pedirei ao nobre· ministro 
licenc;.a para propôr que as palavras_- trafico 
de escravos- que estào ' em pa.ragrapho separado 
fação parte do paragrapbo . que trata da in~ur
reição de escravos. ficando . o paragrapho. assim 
redigido cc a insurreição, e trafioo. de escravos. n 
Ha uma mzão : nos.sa.s leis todas traza.m semp1·e 
uma clasula « Jicão revogadas as disposiçõ&s em 
contrario lJ; por isso poqena ser. qu.~ ua e~ecq-
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Declaro aos nobres deputados·, e ao nobre de4 

putado po1· Sergipe especialmente, que- eu não 
admitto a sua emenda, quando quer marcar um 
juiz especial para esses crimes, porque acho que 
niio devemos -estabelecf<io uifferen~a a este res-

. . · do íle proceder e JUlgar ~ntre os. 
Pedi.-1a ainda que se tornasse este paragrapho crimes commet.tidos no imperio t: perpetmdos fõra 

ção alguem pens'H~se que esta lei em discussões 
revoga outra qualquer disposição ante!'ior; mas 
ndmittida no paragrapho a que me refiro esta 
intelligencia, não é admissivel, e o _paragrapho 
relativo nos estrangeiros que é remissivo ao 

relativo aos estrangeiros mais claro, nccrescen- delle. A razão ·que milita· a respeito destes é a 
tando-se entre as pa!aYrns -tiver p~petrado_- mesma que se _dá- sobre ~qttelles. Quat\do legi!'-

' I o artigo ficará redigido deste modo : << Esta dis- do nobre deputado será bem cabida: mas ·esta 
posição ~ applicada ao estrangeiro qué fór acha· lei, permitta-se-me a expressão, ~ quasi"toda re-
ao no imperio e tivet· em detrimento deste per· missiva, presuppõe uma lei anterior de processo, 
petrs.do em paiz estrangeiro qualque1· dos cri".lles refere se ao processo que temos. 
acima referidos. '' O SP.. SIQUEIÚ Qti.IÚROZ dá -um aparte. 

Eu disse que baviiio a.\gunlas emendas pro-
priamente de redacção, porque o espirito com O SR. FERRAZ- Por esta mesma · razão de ter 
que foi elaborada esta emenda substitutiva sei a lei geral já estabelecido para alguns destes 
·que foi este. crimes ce1·to juizo, e para outt·os oatro, ~ que 

Não tratarei do grande compromcttimento que devemos aproveitar o que se acha, e nad11. m.udat· 
.póde resultar da disposição a respeito dos es· a respeito da competencia. Quando tivermos de 

--~~-~M-to1;..-..Y.--II-O-IJ~·Q----mfl· l-l-:stl~~~9lliffi!<·e-u--ele--t--il"€' ~~'~· n-&~H-l%·sa legislação geral adoptaremos a 
uma ·maneira muito evidente que este eompro- idéa do noure deputado se fór compatível com 
mettimento não podia t~r lugat·, c: se tivesse, o systema que seguimos. 
então quasi todo o tnundo estaria em · guerra, Agora cabe-me tratar do paragrapho, creio que 
o ttento · que sua legislàção õ i dent i6a a esta~, -1-..:·)~nc.---...a.c)-..Jpu;' >l-.ec1~~~.Q-I:l-e--.li'~Bmoen.aa~s;.tullb~s"tl1it~uttt~ivv.·a!l----
com excopção de um ou ~utro paiz. adopta. .,.o senado, quando. se tratou da lei re· 

O nobt·e deputado pela provincia do Piauhy lati\'a á competencia dos crimes sobre o trafico 
parece:me que tambem julg~ qu.~ . não e de de e.scravos, ... se argumentou contra a _em.en_da da 

peito dos crimes particulares connnettidos con- lav1·a-punído-pela palavra~Julgado. Houve quem 
tra e~trangeiros. Senhores, as naçõe.; todas ou disstsse que puuido importava o mesmo. que 
os seus governos de,·em ter um fim na aecreta- julgado, c não a sentença levada . ã execução . Eu 
ção de. -leis. iguaes a estas. Quando el!as esta- entendo que não só, á. vista de todas as legislações 
.belecem pontos de importancia como o presente ainda as mais antigas, mas ainda á vista das nossas 
t'levem ter em mira procurat· de algum modo que leis crintinaes, a palavr•l-punido-importa casti-
as nações çom quell) eutre~êm relações, 01;1 que gado, sentença panallevada á e;otect~ç'ão. Creio que e ui 
lhes são limitrophe~ no ' se11 territorio . adoptem uma das lei.; uo direito romano vem especialmente 
os mesmos principias. Alguns pensão que a sim- esta definição:- pttnil·e, (u1·tilnu castigare.- 't\O 
ples decretal{ão de uJlla medida como esta dá art. 6-t. creio que do. nosso codigo penal, o 
]ugar a e:xigencias de reei rocidade, e importa . mesmo se faz, quando diz: .cc Os â.~linquentes 
um · 
. commum ; não obstante isto, a maior parte de 
todos os gove-rnos estra!lgeiros estabelecem· como 
principio a reciprocidade. 

O uobre àe o ver· 
este principio levado ã su.a maior e-xt~nsão. Não 
é pois istO · mais que uma cautela ; despertará 
o interes~e ãó"s estados com quem estivermos em 
. relações para .estabelecer regra semelbante. 

lulgo tambem que esta lei se funda em um 
grande principio-que todas as nar,:ões devem 

. caminha~· nesta ma teria para · estreitar entre si 
as ~elações ·de amisade; para cortar tudo quanto 
'possa fazer estremecer ou interrompet' estas re
·lações, .e não só suns relações de amisade, mas 
ainda qu~ndo são limitrophes as relaçõe::; das 
famílias que habitão a parte do territorio mais 
proximo ás suas fronteiras. E ' uma razão política 
qu~ não se deve des_P.reza•·, mas a maior parte 
d~s vezf"s taes med1·ias sómente se chegào a 
~btet· P?t meio de convençõts, e depois d~ m~itas 
1nstanc1as. 
· ~r:· presidente, tambem pedirei licença ao nobt·e 
mm1stro para lhe ponderar que t;llvez seja· ne· 

:c~ssario supprimir parte do Jo do art. 4o ue 
z respe1 ~ s acçoes c1 ve1s, res t ante:; d() 

dam no pro·veuiente dos delictos · commettidos em · 
paiz estrangeiro. O nobre ministro sabe que 
quando propuz esta idéa, o meu fim foi atalhar 
qualque'.: · .recl.]sa c!os nossos tribunaes, ou proce
dencia de excepçào de incompetencia, m&S não 
foi jáinais dar ao governo autorisação paTa n)ar· 
car a competeucia a respeito das acções prove
nientes de crimes praticados eni paiz estTangeiro, 
·e menos dar nova fôrma de proeesso. Quereria 
·11ma disposição declaratoría que evitasse qu'll
·quer duvida a esoo respeito, IWJS não quereria 
·que --se marcasse um proce8SO di1fereute daquelle 
que e COmJllWD entre DÓS. 

o delinquents qu.~. sendo julgado en1 paiz ss
tt·angei ro, evade-se para Q. · nosso. e não cumpre 
a pena que lhe foi impo:;ta? >> O celebre Dupin 
1'espondia a esta objecção da s eguinte maneira : 
« O direito de evasão é -um direito natural, e 
não reparais nos resulta.dos em contrario? O que 
succede6a se o homem que depois de condem
nado se evadis$e, viesse estabelecer-se na França, 
ahi fosse de novo julgado, e que depois -de ter 
cumprido a sent::nça, ao voltar para outro qual~ 
quer paiz, fos::;e ·novament~ preso e cumpr!~se 
nova sentença ? •; 

Aqui cabe, Sr. presiaente, ainda outro prin
cipio, que é do direito das g~ntas.-Ncm bis in 
i dem. . 

Disse-se que neste caso podia ter lugar ·a e:x
tradicção ~o~ nacion~es. Eu concedo o I?rincipio 
de extrad1cçao, adm1tto:o em certos cnmes de 
gravid_ade q_u~ _em geral siio _punidos ~m todos 

S · • 

(repito) que o admitta a . respeito de nacionaes. 
E' por este motivo, · como já. disse, fu~dado nesta 
base que omito:; ·paizes têm admittido a medida. 
proposta da punição· do nacional pelo crime com
mettido ·no estrangeiro. l!:u peço aos nobres 
deputados que Jeiào a legislação de certos pai
zes onde a primeira causa que vem é a se
guinte: 

<< Não se concederá a extradicção dos naciona.es: 
· proceder-se-ha porêm · contra os crimes por elles 
commettidos em pa.izes estrangeiros. l> (O o,·ador . 
cita algumas Zt:gislaçõ~.s_.) · 

Disst:-se tambem: <c -Po-is quereis que no caso 
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·~e. um tribunal -.estrangeiro julgar-se inccmpe
\elité para o conhecimento do ·delicto muitas vezes 
pela (alta de legislação pa~1·ia que o classifique, v in
ao ó t.!o ao Brazil não s~ja punido? )) Senho1·es, eu 
admil, · qne se use desta argumentação.-Poi;; 
o 1"é$ jl'diCala, esse grande prtnCipio escrlp . 
todas.n legislações'nà~ versa sobre .o ponto essen
cial.da questão ? O i>9nto essenchll daquestiio é por 
eompet~be~à do tribu.nal ? E. creio que uma das I eis 
1·omanu. creio que a pri 1 . • - • 
-de rt ;üàica.ta.:...previna esta objecção -~·e j1t• 
dicat~ ·did'tiw qu<l! finem cont1•overs·iam p,-onun· 
..;-iation judicjs accipit, quod vel condemnatione, 
ul absoluti<me contingit. 

Em matl!lia criminal a declaração de incom
petencia não desobriga o delinquente da pena, 
e o conhecimento do crime passa ao juiz com
petente. Em todas as legislações nunC'a a decisão 
aê incompetencia se julgou res judicata. Ainda 
hontem o nobre deputado· por S. Paulo citou 
a _legislação da. Prussia qu~ esta_?elece es~ dOll· 

quando um tribunal não se considere compe
tente. remetta o caso a outr.:> tri!)ltnal, não como 
ao nob.re deputado pareceu, de outro pniz, mas ' . . 

~ 

Parece-m<: pois que es~a obje_cção não póde ser 
fundad<l, .e a palavra Julgado, se por ventura 
fôr substituida pela palavra punido, Sr. presi-

• ~ 7 • o 

' que nest_a casa forão ponderados. 
· Mas dír-se-ba : « Em 18t2 o projecto apresen

tado ao. corpo legislativo da Fralic;a sobt·e esta 
materht· ac.;t·escentava tendo a sentença recebido 
execuçiio. >> Não é. sómente na França que esta 
c.ninião voga; h!l. a legislação de alguns paizes 
que admitte este pensamento, a maior pa1·te delles 
até. expressamente declarão que ." processo, e 
perseguicão não terão lugar 1.0 caso do delin
quente tel· sido absolvido; ou condemnado, ou 
no ca~o de condenmado ter cnm t·ido a sentença, 

• . . Í< • 

somma: porém a~ legislações exigem unicarnente 
a circumstancia. ou condição de ter sido julgado 
pelo mesmo delicto. 

· · · · se á camara 
que nunca foi pensamento dos meus collegas 
que cornmigo assignltrão estn emenda substitu
tiva dar ao go,•eruo o poder de destruir a fórma 
,do processo actualmente estabelecida nestes casos. 
O pensamento da €.menda substitutiva é dar no 
governo autorisa~iio para est!lbclec~r o modo do· 
processo, permitta·se-me :\ expressão, infonnnto
l'io, em paizes estrangeiros, e nest'l. autorisação 
infallivelmente se compt·ehenderá não só a in
formação que nossos consules pod(!ffi dar e rece
ber, mas ainda as qne podem foi·necer as auto
ridades do_ paiz meJiante cartas rogatorias, o que 
ê admissivel em tolos os paizes. 

Tambem quando o artigo ultjmo falla em es
tabelecer a competencia,. não vai no ponto lle 
d~struir t-odas as regras que entre n«'M existem 
sobre a materia, mas sim sobre a eompetencia 
dos nossos empreg1dos nos paize:-> estrangeit·os 
que poss:'io fazer colher as provas,· formar o 
cor o de delicto etc. 

Sr._~?residente, eu en en 1a qut) nao ... ev1a p1ssar 
o prOJecto --da nobre commiasão como se ·acha 
em discussão. Ea fujo deste systema de leis 
pequP.ninas, que mal abrangem um objocto, e 
conservão todas as lacunas da legislação exis-

. tente. Quando nós esta.:vamos, póde-se ·dizer, na 
infancia do ·commercio, quando nossas relat;Õ<!S 
eràil diminutas, -esta le1 não nos fazia falta-; 
mas no estado actuat de 1lorescencia do · nosso 
commercitJ, no ·progresso de nossas ·relações tor:
na-se intlispensave1. O projecto da nobre com
missão · não preenchia este Jim. Por ventura não 
ei·a :digna de toda a attenção a materia que toca 

. á ·-execaçiXo de sentenças de juizes estrangeir<>s 1 
' .· . . 

Não vimos como em certa época se conceden 
execuçãf?, a pretexto de carta rogatoria, de uma 
ve_rdaden·a -sentença dP. jnizo e:Jtrangeiro 'f Não 
íot tantas vezes objecto de discussão nesta ca
mara.? Niio sabemos nós qut>. ha necessidade de 

repetir? 
Senhores, a camara toda sabe que o govel'no 

tomou a si e:;sa decisão~ não houve exame 
e o fundo da mat •ria, não bonve 

eX·l.mo nenhum sobre a parte que ella continha· 
immediatamente foi executada calando-se até feitos 
que pendião sobre o objecto. 

Era uma quantia em deposito na caixa eco
nomica da Bahia, sobre ella pendião algumas 
acções no juiz de direito da vara da capital da 
mesm:1. provincia, houve «lecisão em França e 
nma ·carta rogatoria em consequenci·l. dessll de
ci~ão foi <lprese':ltadl;l ao governo~ e foi cumpri.da; 
fo1 entl'egu~ o dmben·o, e as acçoes que estavão 
pendentes nos tribunaes ficárào inteiramente 

ejuclil'll.das. 
Eu poL· mais de uma vez tenho pedido uma 

medida a este resp<Jito !apoiado); o nobre ex-mi
nistro de neg?cios ~strangeiros, o Sr. Soares 

tomal-ó em consideração. Era occasião, agora 
que estamos .asados para fazer alguma cousa a 
bem do paiz (aJJoiado), de regularmos certos 

~ idade. Creio· ue 
d~VCI amos aproveitar esta. OCCaSiàO pllr<l levarmO$ 
n. effeito estas idéas. -

Outt;o ponto de que trata o projecto vem a 
ser do modo e fórma porque de,·em ser proces
sados os empregados publicas eY-istentes ·em 
paize:; estrangeiros. Ett divirjo de alguns dos 
mens nobres collegas que j ulg tv&o desnecessidade 
regular este ponto, porque sua materia estava 
subentendiJa. No meu paiz, qúaudo .. se trah da 
applicação da lei, procura-se se·mpre · uma pontá 
para que . se possa ann~Har qualquer processo 
a oiadog ou não tomar conhecimento de qual-

cumstanc1as que se cos umaõ ar, procurá a 
menor ponta p:u!l declara1· o processo nullo e 
este não prosl:'guir. (Apoiados.)' · . · 

Se V. Ex. quizesse dar·St~ ao trabalho de passar 
em . revista todas as dP.cisões .dos nossos tribu
naes, trabalho íns mo, difficH e íastiilio.o, veria 
que as anomalio.s erão immensas, que a maior 
parte dos julgados fundão-se na r.ullidade dos 
processo.s; 

UMA voz :-.Já s:.: julgou prencripta uma re-
vista. · ·· · 

O Sa. FERRAZ:- Eu vi mais, considerar-se uma 
hypotheca feita por um frade legal e devendo 
produz. ir todos os seus_ eff~itos! E isto d·eu•se 
no tribunal que p ~la sua posição merece todo o 
acatamento. não obstante a decisdo da relação 
de Pernambuco. Ora, por isso eu declaro que 
não tendo nó.:; uma jurispt·udencia fixa sobre 
muitos_ cas_9s, ~ão devemos ~eixar estes ~em uma 

. O Sa. SrL>.EIR.'- ~A MoTu:-Por este systems\ 
de revista.'i de ·julgamentos niio .é possível que 
deixe de haver dess'\S. _ 

(Ha out1·os apa1·tes.) 
O SR. FsRitA~ :-Fallão-me na immoralicJ,ade, 

eu coriheço muita ·gente q11e opina que os ti:ibu~ 
naes do Bi·azil não podem conhecer d lS aeções 
de damno em consaquencia ·de crime ott delicto 
perpetrado no estrangeiro, e · razão :tinha. ·.de o 
fazer especiah:aente antes da lei de lSll, e quando 
em . geral a satisfação d.o .:damn<~ _dependia ~a 
sentença: crimin~l.- · · · · · 

. .;.· ... ... . . 
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_ U:.\IA-voz:-l-Ias 11ão foi fundado na duvida esse 
que julgou legal a hypotheca do frade. 

O SR. FERRAZ;.;.... Eu conheço que foi essa de· 
cisão eifeito df' uma .intelligeucia má, não posso 

· · e e t u u rinci io 
até porque os nobres deputauos gabem qnt~ um 
frade ás "\"ezes não tem esta importanei!\ (·,·fsa
das-1, e a questiio era com a lazeuda -publica 

isa s 

·O SR. StQUF.tRA Qur:tROZ :- Em obje.;to de pa
tronato tenho mais medo de l!m fl'ade do que 
de outro. 
· -o SR. FERtu.z :-Aqui ficarei .. Peço á camara 
perdão ._pelo tempo quo tão inutilmente ga:>tei. 
tNO.o apoiados, muito bem), e me offereço para 
qualqoer esclarecimento sobr-e o projecto. 

O Sn. Pn&siDE~TE :-Tem a palavra o Sr. Paula 
.Fonseca. 

VozEs:- Esta a dar a hora. 
O SR. SIQUEIRA. QuEIRoz (pela ordem, pergunta 

a que hora se abrio a ses;:;ão. 
_ O _SR. 2.o S_ECRET.\JUO diz que se abria aos tres 

· O SR. StQ'CEtRA QuEIROZ observando qne poucos 
minutos faltào para dar a hora, e que cet t~mente 
o nobre deputado que está com a pnhna da de 
npresen ar mu1 o 1 ·as , 
n:'io o poderá fazer em tão pouco tempo, requer 
(l adiam_ent;> ·da matería até segunda-feira. 

O SR. PREsmgNTE diz que. não póde admittir 
o adiamento pot·que o nobre deputado uão tinha 
a palana.· 

o Sr. Paula Fons4"lca (pela ordem):
~u requeiro o adtamento até segunda-feira. 

0 SR. PRESIDE~TE :-Póde requerer, mas obsen•o 
ao nobre deputado que perde a sua vez de fallar. 

. - . 
rerei, até mesmo porque a decisão de V. x.. 
não ine prejudica hnto quanto seria se eu tivesse 
de í!'lzer um discurso um po":lco mais longo,. como 

seria levado se não ti~;esse sido prevenido pe os 
nobres depntg,dos que tem fallado na mat~rra. 
. Limitar-me-hei poi:; a procmar tirar-me de 
algumas duYidus e escrupulos que ainda me 
restão {5ara poder votar pela emenda tão cou
scienciosamen te como desejo. 
· Um- dos escrnp11los· é que tendo ''isto no pro
jecto o art. 2°, que di:t. (lé); e vendo que na 
emenda subtrahirào-se todas as pahwra!-\ uo as
sumpto desse artig0, póde bem suppôr-sfl que 
esta no espírito da emenda punir-se segnnda vez 
bs delinquentes. ·(Não a.poiados.) 
· O Sa. MI~ISTRo DA. _Jus-rJçA :- Onobre deputado 
não attendeu a que a mesma emeuda dispõe que 
o. art. 2o do projecto passe a se1· terceiro .. . 

. ... 0. SR. ~Anu. }'o~SEC:\. :-E' verdade; não tinha 
attendido para isso. · 
-· Quanto ao art. 2o, pondo de . - . . . . - . ~· 

feitas-~ algumas que -e.:. poder.a tambem fazer, 
só-desejo agora. que -o hor1rado Sr. ministro, ou 
qualquer dos outros sanhor~ autores da emenda, 
me esclareça sobre o seguinte respeito. 

D.iz -"· a.r.t-: ~to ;!la j?me~da :_ c1 Serão processados, 
etc., :-9S q~e . ~~petrarem . qualquet· . dos crimes 
.cotnpreheudi4Q;\ ~in . todQ .o. cap, 1." e r;ap. 2o do 
-tit:.lo. elo c~g9 crim~na.l.» _ . . · 

Oia,' no--fim· deste titul~. ·~em o art. 00, que. ~ 
uma dispósrção commum a todos os seus artigo:;, 
-e· que· diz: « ·Provocar. dir-ec~mente por -escriptos 
impressos, lytl1ographados ou gr.aya.dos , que se 
d.istribuirem por mais de 15 pessoas, aos · crimes 

especificados nos arts. 68. 85, _ 00, 87, 88 e 89 ; 
penas de prisão, et"c. · · · 

<< Se a provocação fôr·por escriptos não impres
sos, que se distdbuirem por mais dé' 15 pessoas, 
ou por discut:s~s proferidos em publi~~s reuniões ; 

. - ~ . 
codigo, parece-me que implicit.a,meilLé e1la manda 
punir os estrangeiros comprehendidos ·na dispo
si.;iio commum aos mesmos capitulas; lJOrtanto 
se qual4uer estrangeiro escrever na· sua patria. 
contra a integridade de nosso pa.iz e contr:;t a 
fóni1a do seu governo. etc., se esse escripto fôr dis
tribuído por mais de 15 pessoa~. e o autor fôr 
achado no paiz póde ser processado ~ punido na 
phrase da emenda. . 

E:•tá patente que a distl'ibui'.:ão dos escriptos 
p~·?.yoc_aàl~res por m~is rle quinze pess<!as é con-

l•P.la generalidade com que está 1·cdigido o artigo, 
devet·-se-ha entenJer que só se dará o crime 
quando as pessoas provocadas fôrem brasileiros, 

. (7 • 

de proceesar e punir o orador estrangeiro quando 
ventH~ ao Brasil, embora fossem todos os seus 
ou\iutes da sua propria nação, onde ti-.erão lugar 
as publicas reuniões? Eis as duvidas qu~ ainda 
me emba.ração. 

Eu insisto nesta duvida,· porque a camara sabe 
quiio facilmente póde ella nos trazet compromet~. 
timentos. O abuso de exprimir o .pensamento é 
no no~.;o proprio paiz a cada momento commettido, 
e no estrangeiro tambem se o ·eommette muit:lS 
,·eze:s. N:a Inglaterra, _por exet;nplo, sa~e V. Ex. 

•. 

por pllilantropill, ou por outt·o qualq11er motivo, 
a emancipação dos escravos, e a tal philantropia 
está intimamente ligada a um dos crimes profii;. 

~ . . .. . . 
r_t-içào~ Pergunto, aos autores de esr. .. iptos nesse 
sentido que, segundo .as lei:; inglezas, não são 
prohibidos, porque até vão com. a opinião nacional, 
esses autores ou os que espalharem taes_ escri
ptos na lglatarra, se em qualquer tempo vierem 
ao Brasil, são processados e punidos na confor
midade do art. 2o da emenda, com referencia ao 
art. 90 do codigo criminal? 

O SR. FERRAZ:- A emenda niio falla da insur
reição ..• 

O SR. PAULA FossE~:A :- B~m o sei; ma:> bes 
escriptos são ~ttt~ntalorios da nossa soberania: 
O:; americn.n':ls por exemplo que escrever~m sobl'e 
a conveniencin de anuexar-se-lha o valle do Ama
zouas.. . Erntim eu não Jest'jo senão provocar 
resposta dos nobres autores àa emenda, e qu~ 
sirva de regra para a iuterpretação desta lei. 

A. respeito do art. 2<~, Sr. presidente, eu o con
sidel'O contrario á soberania .das o~tras nações • 

u enten o que o ar • " a ca e a 1guui8: . ma· 
neia·a a liberdade civil dos subdito~ das: outras 
n&c:ões, l~berdade que consi~~e ~n;t pôderem fazer 
tudo aqutHo que. não é proh1b~do pelas suas 
pt·oprias leis. . _ . . . 
S~ na lnglaterra,nos Estados-Uozdos, n~ P!.us

sia. n~ RU.s.si~ e~ qualquer paiz estrangeno, 
d~. · ~onfon11id~e , copl o.s .. pri~cipios_Ae. gireito 
wbhco universal, ;não _exlste 1~1 alguma qu" pr?
hiba fliliar-s~ das bases da. con~it~içào ~o Bral>ll, 
da .integridade .;lo imperio, etc., éreio. g·~e legis
lando nós desta -maneira eoarctamos a hberd;.tde 
civil · dess~s · est~arigeiros~ . fa~en.do~lhe5 l.e~br.~,~ 
por esta lei que nãó devem·aventurar pensamento 
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algum contrario aos capitulas lo e .2o do j:it. 1·> 
do nosso codigo penal, a menos que se. não' 
queitito arriscar a nuncll mnis virem ao Brazil 
para nllo serem . por esse motivo proces:;ados e 
julgados. · · · 

Desfeitas esta3 objecções, como sem duvida - . . . . . .. - . 
em votar pela. emP.nda. 

Como a hora estó. adiantadtt, paro aqui. 
· A discussão .fica adiada. 

O Sn. PREStDENTE designa a · ordem do· dia e 
levanta a sessão ás 2 horas e meia da tarde. 

Sessão em =» de .Junho 

:PRESJDENCIA. DO SR. VISCO:SDE DE BAEPEND\" 

SmJ.YARio.-:-Exfwdient~.-Stt.õsidio aos S•·s. dt}IU· 
tado~·· D1.Sc_u.rso do S1·. Paula Oandido.- Ord-em 

do !~P~'·io.--.Disc1.u·sos dos S1·s. JTi1.'iato, Taques 
e Sdvewa da Motta.-Discussão da ~·esposta d 
falla do th~·ono. JTotaçâo. 

A' :hora do. costume, reunido numero sufficiente 
de deputados; abre-se a sessão. · · · 

Lê -se o a rova-se a acta da anterior. 

EXPEDIENTE 
4. 

Um offiC'to do Sr. minisb·o da justi.Ç:~, t-m·iando 
o . decreto pelo qual foi aposentado c. juiz ele di
reito Alexandre Joaquim de, Siqueira chefe de 
policia desta cõrte, com o. ordenado ànnual de 
1:500$ . .;._A' commissão d~ pensões e ordenados. 

Do. Sr .. m.inistro. da guerra.- devolvendo o re
quenmento em que os . lentes da escola militar 
e da. academia de marinha pedc::m augmento de 
rd n · 

mação . dada .pela contadoria geral da gue1·ra.
A' C?J!l~issão de marinha e ·guerra, que fez a 
requiSlÇUQ .. 

. . 
mento em. que o 1(' tenente reformado .~: anoel 
Soares de Figuei'redo pede-o pagamento de I :OOOS 
de ~oldos a_trasados, e ao mesmo tempo enviando 
c6p1a d~ mformnção da contadoria geral da 
guerrn.-A' aa commissão de orçamento.-
Acba-s~ sobre a mesa, e é remcttida ·á com

mis_!lão dtl fazenda, a demonstt·ação geral das ope:. 
rnçoes do preparo, assignatnra e substituição do 
papel moeàa na cótte e muniei{lio do Rio de Ja- · 
nP.Jro, a cargo da jtmta admimst1·ativa da cnixa 
da amortização, desde 2l de Dezembro de 1835 até 
31 de Maio de 1854. · 

Um ~equerimento da companhia Sul.:Amedcana, 
~e n~vt-gação ·geral a vapor. pedindo as mesmas 
1sençoes e favores concedidos á linha de >apores 
de Southnmpton.- A' commissão de· commercio 
industria e artes. . · ' 

J. .. ê·se c sem. tlebate ·approva-se a redacção do 
ro·ecto ue nutorisa o overno a reformar a auh. 

do commercio da capital do imperio. · · 
E' lido e entra em discussão o seguinte pa· 

recer da commissiio de policia. que fica adirub."l 
por pedir a palavra o Sr. Augusto de Oliveira. _ · 
_ « A . ~ommissão ~e poliçia· exami~ou a )!)dÍca

çao_ do Sr. deputado· Augnsto de Oliveira, ofle-· 
ree1da em sessão de · a do corrente, na q_ual se· 
propõe diversas W:teraçôes ao regimento da casa 
na pnt·te· relativa ·Q. redacc;ão ·da"S netas, ·aUri.bni· 
ções dos secretaries e Iórma de sua eleição, e · 
finalmente quanto ao numero dos membros e 
attribuições âa . commissão de policia; e concor-

TO»o 2. · 

da~do s~bre a utílid<:lde das alterações propostas 
é ae. parecer que sejão adaptadas p.ela fórma 
SPgunlte: 

, cc }Lrt. 1.0 _As actas ~as sessões public~s se1·ão 
d ora em ~1ante ~scnptas por um dos officiaet'i 
da secretarta, des• nado elo 2o secretario e de-

a•:co. < a 1mme 1ata inspe~çao este, para o que. 
ass:sbrá. a todas as ~essoes que não forem se
cretas, n~ lugar <I..Ue a comm:.ssão de policia pa-
recer ma1s conventente. . 

« Art. 2.0 O 1° $ecretario será substituido em 
suas · faltas ou impedimentos, no qne disser res
peito ás attribuiçues ment.ionadus sob os ns. 2 
a, 4, 6 e 7 do art. 28 do regimento, pelo 3o se: 
cretario. 

" Art. 3.11 São attl·ibuições do 2°. secretario: 
<< l.a Occnpttr a presidencia na falta do pre

sidente, vice-presidente e lo secretario. 
cc 2.11 Fazer redigir e escrever as actas das ses

sões publicas na fól'ma do art. lo, redigir. e 
escrever as dag sessões secretas. . · 

« s.a Cumprir a obrigação que o n. 5 do fU-t. 28 
do 1·egimento impunha ae lo secretario. 

« ·4 .a .iêr e assígnar, depois do lo secretario, - . . 
todos 0:3 decretüs e reaoluções da cnmara. 

(I( o 2° secretario será snbstituido em suas fal
tas ou impedimentos; no que dissllr réspeito ás .. . - . . 
artigo, pelo 4° secretario. · · 

«·Art. 4.o Ao ;Jo e 4o see1·etarios, alem das obri· 
gações que já tem, compete: . 

« 1.° Fazer a chamada dos deputados. 
<< 2.o Contal' os ;otos em qualquer votação: 
<c :l.o 'tomar notn. dos que pedi1·em a palavra. 
cc 4:.o P1·oeeder ás diligencias mencionadas no 

nrt. 106 do regimento. 
(( As· faltas ou impedimentos do So e 4o 
.· .- . s 1 ' l•a. ~t b 

no art. 52 do regimento. 
<< Art .. 5.o O 1° e 2o sec1·etario.;; ·serão eleitiJs 

separadamente pela fórma or que o são o pre-
• • • • o 4,0 

secretarios será á pturalidu.ie de votos, e ua 
mesma cedula, . que cor.terá dons nomes, um· 
designadamente para o 3<> sect·etal'io, e outro para 
o 4.o Na falta de designâçno attender-se-hn à 
ot·dem em que estiverem escriptos; e no caso de 
empnte pn1·a cada um do~ lugat·es, a · sorte dc
ci-ilrâ. entre - os que houYerem obtido igua!d?.de 
de votos. 

1t A1·t. G.o A commissão de policia se comporá 
do presidente e dos qnatrt> s~cretario.;, e será 
competente para propõr o numero o ordenados 
dos ofliches da secretaria, e os indi"iduos qud 
uevão ser nomeados para os ditos lugares ; bem 
como para da1· parecer sobre quaesquer altera
ções que se tunlliio de fazer no regimento da 
camam, e par\ estabelecer em 1·egul-lmento os 
de>eres e attribuiçi>es de todos os empregado3 
da casa. · 

<< Paço da camara dos deputados, 5 de Junho - . .. .. 
o .- . . •. 

Paula <;andiclo.-A1ttonio José Machado. >> 

SUBSIDIO DOS Sl\3. DEPUTADOS. 

o Sr. Paula. oa.ndldo (lo· secretario):
Sr. presidente, approxima-se o fim do primeiro 
mez de sessão. e eu deseia~a saber o que a ca· 
mara resolve a. . respeito · ao· 'subsidio dos Srs. 
deputados, para não deixar. ã p~ssoa que occu-· 
par o lugar de }o soeretario ~a~·tdas :.500re a ma
neira de marear-se esse subst•ho. O!t pueédentes 
da casa, ao menos até 1800 sã(J' que os ~rs. 

6 
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deputado:> '\"'t"mcem o subsidio a conhr do dia 
em que tomão a;,sento, ma>i ha t.ambem ex.cm· 
plos anteriores a. 18:JO em contrario a estes ... 

O Sa. D. Fn .... :s-ci;;co :-E~ abuso .. 

que é abuso, o nobre deputado é legista. 
t:ntrego a ir&tel·prehç<io. 

O Sn. D. Fn ... ~CIS<'O : - Dignus est me)·cena· 

. O Sn. PAULA C.\XDIDO : - Digna est con::titu
tiu . .. attenai o·isadas, apoiados), porque nos ve
mCIS que a constituição diz alguma cousa a este 
respeito. 

(T,·ocão-se 1:ai"ios apa,·ttJs. O .Sl·. I?· Fl·ancisco 
ãi; algumas palam·as que niio ouvLmos a que 
susr.:iUio J"eclam.r..tçües.) 

O Sn. PAULA ÜAXDIDO : - A camara ha de sem 
duvida relevar-me occupa1· a sua attenção com . . 

serva, que (:\\ con:sullo á. cnmarà. 
Eu não sou como a camara s 1be, o mais i~-. 

teirn.do :nas doutrinas. nas ~it·gulas da constJ-. - . - . .. . -
prcceit~s, os <lireito<> indiYiduaes, as li~crdades 
publicas; uo mais não sou forte. Ora, e a c?n
stitui~ã:> que, ·qt.:.ando fa~l~ do pa~o.m~nt_o aos Srs. 
deputados chama substdto, e ttao 1.hana:; entre-. 
tuuto que 'a mesma constituição no acto addicio· 
nal, quando quiz que s~ paga:;sc. a<?s de~utad_?::; 
provinciaes, etnprega a .palan·.~ dmna. Atn estao 
u at·t. ~9 <la co11stituição e . o_ ..art. 2-2 do act~ 
addicional, que assim se_ ex.p1:m~em ; e co~? ou~·J . 
diz(:\' que on~.ie a _lei nac;> d1stu~gue, o. Jl;UZ nao 
deve distin(Tun· nâO dc·na eu fazer d1stmcçdo , 

. . e ' .. 

d·e uma maneira tão clara. 
Já disse é o receio tle offender por um lado 

a constituição, e po1· outro os dire1tos dos :::>rs. 

niào mandaria pagár o subsidio po1· inteiro (apvi~
dos), e a razão é ql\e não me 1!11tra que se~a 
por mais 20 ou :~s que o.-; d~pntados. ~e apres
:,Üo ou não (aJ)Oiados): : se r:tao _chegamo a tem
po, razões mu1 ponJérosas tl\erao. 

O Sn. Pnt::,;xDIS:\TE: -O Sr. }o secre_tario parece 
querer apú~sentat· um requeri~nento para qut: 
a c~\mara delibere suure a manetra por que se Je
''erti fllzet· a folha do subsidio dos Srs depu· 
tados. E' uecessario que n camar.a vote a ur
get'cia, para que o ::;r. Io secret!lno possa for· 
mulu1· o seu requenme .• to afim de entrar em 
discussão a matel'ia. .. exposta . pelo mesmo senhor, 
porque uiio o posso consi~erar com_o uma sitl_l· 
pies questão de ordem. Dtgo q':lo e_ ne~essar!o 
' 'otat·-se a ur"encia, p.:>rque hoJe nao e o dta 
prc)prio da np1?csentaçâo de requerimentos, . 

O Sn. SIQUEtnAQUEinoz: ~Eu pergunto a V. Ex. . . . - .· 
secretario. 

O Sn. PRESIDENTE : -Não, senhor. pe~guntei 
ao ::;r. lo secretario se propunha a ut·gencJa para 

. apresentar o seu requerimento, e elle disse-me 
que sim. 

0 SR. 1° SECRETARIO _: - -Apoiado. 
O· Sn. SxbuEIR.t- QEU.EIRoz: ·-Então está .em 

discus~ão a urgencia. 
O Sn. PREt;IDE~"TE! ~A. urgencia não se discute, 

vot:a-se 8esl_}_ discussão. 
Oonsúltada a cama:ra, regeita a U:rgenci-a pe-

dida pelo Sr. lo secretario para apresentar o 
seu requerimento. 

o- sr~. PRESlDE:O.""TE ! - Não passou a urgeneia. 
(Al)(>iados.) 

O 8R. PR!ó:SIDENTE : - Não passou a Ul'gencia. ; 
tem, poi!l, o Sr. 1<~ secret~io de fazer .a folha 

objecto porque 

ORDEM DO DIA 

JULGAliEXTO DE CRlllES COllUETl:lDOS POB BRAZILEI· 
ROS t"ÓRA. DO lYPElUO . · . . 

Continúa a 3a discussão deste projecto com 
as emendas apoiadas. . . .. 
· o S1.'. Virlato:- Tenbo de faltar, Sr. pre

shicnte a favor da emenda a t·esentada elos 
1onra os mem ros ~' commissão, e e.abe·me a 
palavra ho1e depois que se pronug_eiãrão na 
cas11 df)US brilhat1tes discursos acerca do assum

to em discuss:1o. Cl:lbe-me a. infelicidade da 
occa>-tao . 

O -honrado ministro da justiça jogou com · to
d<'\S os pl'incipios do dirdto privado internacio
nal, mostrou que a emenda baseava-se toda sobre 
esses pnne~ptos, ocou so re 'l os os pon os 
com mào d~ mestre, chegou a fazer tudo quanto 
era rnistet· ad satietatem. Depois do honrado mi· 
nistro fallou a r.woi da .. emeuda o meu .honrado 
arl1igo deputado pela. Blhia; e se o· nobre mi
nistro acabou um·a bella obra retocou-a com se11 
delicado cinzel o · honrado deputado ·pela Bahia. 

Ve pois, senhore~, que me ~abe fallar f!~. iupa 
occasião ingrata, .depois de discursos p1·onuncta· 
dos por duas il\ustrações · desta · camara . . Pensan· 
do todavia na· gravida~e da materia que. se di~
cute, julgando que é mtster pt·olon~r a dtscussao 
nao posso encar e usar a pa avra, para que 
a discu;,são cbP.gue a pat• do- e1i:wado · do ·assum
pto que occupa a nossa attençao. 

A emend'l é o complemento do novo direíto 
Cl'lffilll< , vers re a e p e IZ 
respeito ao direito privado internaclOnal. O ~on· 
rado ministro da j11stiça mostrotl por mots'Vos 
peculiares a necessidade de esta.baliieer esta le· 
gislação, dizendo que pa1·a segurança do nosso 
meio circulante · deviamos ter o poder legal de 
punir pesaoas que praticão actos criminosos no 
estrnngeh·o .fabricando pap~is fa~sos de credito 
publica.· Além desta 11eces:ndade, porém, que nos 
chama para a discussão desta medida, existe 
outra d~ mcnot· ponderação sim, mas de muito 
peso. . · . · . · 

Era de . admirar, senhores,_ que até ~OJe T&~ 
da tivessemos em nossas le1s penaes a respf:l 
to do direito privado internaei_onal. Era uma 
falta que s~ devi!l s~nar. __ Ao ~a!so . que t~das ns 
outras naçoes tmhao · d1spos1çoes t·elatlvas ~a 
factos concernentes ao direít() . privado _interna
cional, nós no ".lstado de progresso· em ·que nos 
a~h~mos não · ossuiam.os em. nosso corpo ·de 

gamos nlgumas -~isposiÇõ:JS di~~er~as . em avisos, 
que dizem 1~espe1to. a . causas .c1vets ,-como rece
bimento ou ·não recebtmento de caa:t&s precato
ri·ls, rogatorias, avisos d~ 23 de Outubro.de ~828, 
lo de Outubro de lt:J-17, . etc. · . . . . . 

E esses avisos · excluindo: absoluhmente . toda a. 
mated 1 que dissesse respeit? a. direito . crimi
nal. .. 

O Sn. SIQUEIR.~ Qu.EIRoz: - Está enganado _; · ha 
alnuns avisos a ·este respeito, sobre crimes cem
mettidos a bordo de ~v1os em alto mar, ete. 

o Sn. V11UATO: :--Depois do que-liei dito passo 
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a tratar do ponto principal. Tocarei de leve em 
principios geraes de direito privado i~ternaeío
nal ; farei a ap_plieação destes princípios á emenda 
que ·se discute7 e concluirei o meu discurso pro-

. i ão e es-
clareeer· algumas uvidas ·apresentadas por dous 
honrados deputados que allárão ·antes de · mim~ 

E• inne~vel~ senhores, que a toda!! as nações 
· de tra ~r da ua ro ria conser-

vação. Para o exercieio deste direito ê. prec1so 
que ellas tenbão. o podPr de punir aquellas pes
soas que praticarenl actos contra a sua existen

. cia. prosperidade e independeneia. 
Ellas tem o direito. sirnplesment:e de processa1• 

e punir dentro do seti t.erritorio, entendendo-se 
tambem como territorio de uma nação as nguas 
~ncravadas nesse territQri'l, os portos, os navi(tS 
de guerra, n1esmo naveg>l.ndo nos mares que são 
do ·domínio de todos, os navios nacionaes . ainda 
mesmo ancorados . em portos estrangeiros. 

Esse direito de" julgar e punir não Se· estende 
ao ten'itor1o C?.s rangen·o, qw~ro Jzer• uma ç 
não p_õ:do ~r;;;eguit: .em territorío est1·angeiro qual 
quer pessoa que tiver commettido . um a:c~o cri
minoso contra· essa nação, não p(Jde fazer effé-
c tv~s con x:a ess_a pessoa a~ p nas · 
decretado no paxz. · · . . 

E, senhores, a~êm dos factos criminosos con
tra a independencia e conservação dos estados, 
pra tca os em seu err1 r· , . -

na idade · media, admittio-se a pt>rsonalidade .das 
leis, estabeleceu-se como regra fixa e invariavel 
que havia dirdto para as nações de punir, de ---e . . - . . . 

ctos pratic.ados fóra do territorio, que podem ser 
tambem .tropeços .Para sua conserva.;ão, ':{Ue pre
judicão a•estabilidade ·dos estaclos. Qualquer pes
soa . Wde praticar &Ct'>S fóra do paiz a que per- i 
tence qu~. sejão. eausa da .ruína desse paiz. Havia '! 
poi!> necessidade da punição desse;; delinqueutes. · 
~:r direito que creava esta. necéssidaJe contestado . 
por alguns .eseriptores e ~poiado por· outros. Na j 
Gracia, é em . R.c>ma, como disse o · honrado mi
nistro . . da justiça·, seguia-se' o prinCipio do esh- l 

tuto local, isto é. ·não se punião fáctos criminosos ! 
praticados fór · · . • · . . , 

cados fóra dos s~üs territorios. 

codigo francez fvi segui:la immcdiamente pelo 
reino das Dua.-3 Sicili.as nos arts. l..).o e 7o das. 
leis do processo crimin1.l pupUcndas em 18W. 

Os estados pontificios no ~ ~~ do seu régulil
mento ara a instrucção criminat admittem o 
mesmo prmcipú> a persona L a e. as ets. · 

A Belgica na sun. lei de 30 de Dezembro d~ 
1836, art. }.o - · . 

Os Paizes:Baixos no seu eodigo de inslrueção 
o processo cnmma o o · u ·o e 

arts. 8, !) a 10. · 
A Sardenha. no seu codigo penal de 183n. A 

Austt·ia no stm oodigo penal art. 3 o A Prussia. no 
seu. codigo· de instmc~ào criminal, ~~ ·97 e 98. A 
Baviera, o grão-ducado ·de Oldeuibur~o , e os 
estados da Alltmanha tem disposições seme
lhantes. · · · . 

O pl'Íncipt•) é este, senhot·es, p1mir o reinico1a 
q.ue fóra ·do teJiritorio ttvet· commettido a c to cri· 
minoso contra. a independencia e e:üstencia da 
n>lção. · · · · 

_. 

confot·me com os. princípios estab~lecidos do di
reito priva•lo internacional; e se .segue a legisla
ção destes paizes· civilísados da Eu.r•)pa que aca.-

. . · . · . · - - dos, aíada 
que ausentes do imperio~ e julgados, .quando a 
elle voltarem ou furem trazid.os em virtude de 
extrad~çào ,. os cidadãos brazileiros que em paiz 

~ et·petrarem crimes .sontra à inde-
pcndf'ncia, integr.idd.de e dignidade da nação, etc. 

O Srt. SIQUEIRA Quem-;z da um aparte que não 
ouvimos: 

O SR. ·vi.auTo :.-0 nobre deputado qUe acaba 
de -dar .este aparte ·não .faz a d~vidn ditrerença 
entre processar, julgà.r-. e . punir ;- si'io tres co'usas 
mui distinctas. · 

O SR. VnuATO :·-Se pelo nosso prvcesso eom
mum aquelles que commettem n.ctos criminosos 
que demandào pena inafiançavel sfro processados 
au::>entes, porque ó que não se ha ·de .seguir o 
direito commum na execução do p~incipio <la per
sonaUdade das leis , processandõ o reinicola que 
commetter nm . crime . em paiz estl·iiogeiro achan· 

Esse principio foi abraçado pelas nações niais 
civilieadas, á 9xeepção da InglaterN e dos Estados
Unidos: Est.as naçõns porém lloje, reconhecend9 os 
males do principio contrario , os etn~araços por 
elle prodtlzidos eoDtra. a sua pt•ospertdade, a ser · 
seguido rigorosamente, o tónl modificado por ·diffe
rentes vezes, dt' fórma que, como disse o nobre 
deputad? pela província da Bahia, póde-se affir
mar que a propria. Inglatena c a America-Ingleza 
tôm praticado . aetos que demonstrão que seguem 
o principio do estatuto pessoal. · · . · do.se ausente ? 

· A matetia que se discute, senhores, e· de muita 
gravidade, tem .prendido a ' aftenção ·do publica, 
e mister que a nação saiba que a legislação que 
queremos adoptar se· acha adoptada ·por todos 
os paizes lllustrados da Europa • é mister que 
ella saiba ctuaes são essas nações qu~ admittem· 
ta&s princi}nos. Reconhecendo pQis, a uecessidàde. 
de tQma · o · ·o m tívos 
que nos· teviio a abraçar semelhlinte medida, nii6 
duvido ora .. cançar · talvez a camara . citando as 
nações ·estrangeiras que · seguem o princípio da 
personalidade_ das leis, pedindo mesmo que estas 
citações fiquem . estampadas no Joffla!, do Com· 
mirei(), : para . que o publico t.mha conhecimento 
dellas. : · · · - . 

A Fra:~ça nos seus ar'ts. 5.o e 7.0 _ do codigo 
de instrucção crímínal diz. o segt!int~ : .t~. Todo o 
francez que eommetter Cõra do ter•ttono da França 
-um crime eontra a seguranç·l do estado •. que fa· 
briear moedll. falsa. papei~ publicos. bilb~tes do 
banco, seri processado, JUlgado e pnmdo em 
F~n~a pelas ~ejs .~uee~~ .((. F;ita disposição :lo 

O S.a. . SIQUEIRA QtiE,tn.O:t ~ - A d,isposi~.ã.o do 
código do pr<?cesso determinj\ o contra1·io. . · 

O · Ss. V ma TO : - E' mister . fazer a differença 
que notei. O nobre deputado pela província da. 
Bahia em o seu discnrso .não d eixo11 du.vida al
guma a respeito, citou até a. legislação antiga ro: 
mana, mostrou: ... o q11o ó processar, julgar e · puni. 

R. n 
disso. . 
, O SR. V.uüÀTo :-Então como apr~·?~ntiio objec
ções a. este respeito? 
· O Sa. SIQUEIRA QuEIRoz:-Porque ~ regra ~era.l que 
ningl.lem df3\·e set· processado sem ser ou-ç-1do. 

O SR. VtR1.ATO ~-EngRria-se. . 
O Sa.. StQUF....IRA QuEmoz :-E até artig<> expresso 

do oodigo do P!Ocessfl. . . . . . :. 
O Sn. VrRIATo:-T~nbo fallado até aqui ácerca. 

de actOs criminosos praticados por reinicolas fóra. 
de ~ua na~ã?, e n)os~ra<Jo. a sabedqria com ~ue 

--------------------------------- -------..... --...... ,.,...,.-.·-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 15/01/2015 14 55- PÃjgina 4 de 14 

SESS10 EM 5 DE-.JUNHO DE 1854 

foi formado o art. 1° da emenda. E~istem po1·ém 
outros actos que podem ser praticados por es
trangeiros, e que entretanto_proâuzem males iguaes 
ao paiz. 

O S:a. SIQUE!fU Qoemoz :-De .... em 
s nas mesmas c1rcums anc1a.s, so 

se f •zer injustiça aos b1·a2i~eiros. 

O SR. V miA TO : -Eu jã. drsse que todo 
te 1 · · · 

procurar por todos os meios conservar-se e pros
perar; isto é dado a toda e qualquer nação, 
:reconhecido por todos o:; escríptores de direito -~ 
privado internacional. Se e~iste este direito, se
nhores, a differeuça da pessoa. que pr~ticou o _ 
acto criminoso podia muda1· a csseucta delle, 
modifical..o '? Como se póde negar ao paiz o 
direi ti) de punir um acto · criminoso quando pra
ticado não por um reinicol.a, mas sim p_w um 
estrang~h·o '!. Set·ia um absurdo affit·mar seme-

. lhante prctposição. Cabe, pois, a todas as naç~es 
o direito de roces:>ar e anir o estran e1ro 
quan o em um outt·o paiz pratique acto crimi
noso contra essa nação. Esta proposição, senho
res. não e minha só. 

ser bôa. 
O· Sn. VmuTo:- E' admittida por escriptores 

de grande nota como Voe~ e outros; é serruida 
· n ço cu as u p 

ei de · citar. E deu1ais, senhores, ao paiz es
trangeh·o não compete o· direito de puuir aos 
seus ~ubditos por actos criminosos commettidos 
contra nn:ta nação estrangeira ; ã. nào que ~oi 
offendida por taes actos· ê que .. se dá. o diretto 
de :pu~içiio. Se ~ó~ nãr> que1·emos, s~ rejeitamos 
o due1to de pumçao de um est1·angetro que com
metteu um acto fót·a da nação e contra ella, 
não temos o direito de. pedir á n;w~o estrangeira 
que_ faça eft'ectiva a. punição do dehcto. Em todo 
o caso,_ .8; nação estt·ançeira- uão tem o dire~t·o 

que 'foi commette.r acios· criminosos conti·a . um 
outro estado. 

O Sn. SI u.rmu u.Emo.z:-Consi na o inesmo 
principie pe.ra os brazileiros. 

O Sa. V nu.\. TO: -Senhores, o que sou eu á 
'·ista de escriptores de grande nota. Que tem 
abundado sobre ~t materia? O que posso fazer 
de mais conveniente do que citar a l~gislaçiio 
da toda a Europa civilisada? Os unico:t dous 

~ pai:zes quo fazem excepção ao esttltuto pessoal 
tt1m chegado mesmo a admittir modificações, 
e n1odiflca\iues es:senciaes a respeito. 

A Inglater1·a em o seu nobre e111penbo contt·a 
a escraviJiio chegou a esp11.lhar ordens por todos 
os pllizes-<lo mundo tornando deliuquentes os seus 
subilitos que comprassem escravos e os pos
suissem. Este acto da parte d& Inglaterra mostra 
gue elle se a.pproximou . ao principio da persona
lidade Idas leis, mostra que não quer se.,uir 
rigorosamente u estatuto local.' A America-Ingieza 
mesmo tem apresent·~o certos acto~ que demon-
strão que tawbem não segue rigorosamente o .. . .. .. ... -. , , 
uma uniformidade tão grande em nações velhas 
na vida do progresso, como não admittír a dou· 
trina (b emenda que consjgna estas idéas. 

O SR. ÜOHRk \o D.\s NE,·.~::s: -Ha <!uat> nações 
esclarecidas qtte nã(• a adtnittem. 

O Si. SIQUEIIU Qu.~::moz:-E nã:o são pequeni
nas, pelo contrario são . bem grandes. 

O SR. VIRI.tTo:-0 que tenho dito ate a"ora se 
r efere a'l processo, julgamento e punição âe pes
soàs que tenhão praticado actos no estt·angeiro 
contra a independencia e conservação do. pa.iz, 
quer sejão reinicolas, qner sejãv estrangeiros. 

O Sa. Con!U:A DAS NE\'E:s :-Justifique ,_ diil'e· 
renç;r do processo. 

O Sn .. Vmu:ro:-Senhores, ha. tanto direito.· ha 
t:1.nta razão na doutrina dl) art. 2o da emenda 
que algumas n~çõ~s da. Europa têm·se julgado 
a e com o 11"~1 o e e:ttgtr a ex ra &cçao quan o 
essas pessoas que cotnmet.tom actos criminosos não 
se achao no propdo paiz, e têm de ser processados, 
julgados é punidos. 

f H a um aparte que não outJimos. l · 
A' e:'<.tt·adicção não é obri~ada a paçào alguma 

sem tratados anteriores. Ella se basêa na uti
lid<\de e cc;>nveniencht. das partes contra.Ctantes. 
l\las o principio da. personalidade das l~is tem 
::;ido tão grandemente segtlido · por algumas na· 
ções, que .ellas tên1 querido julgar. c _punir as 
pe5soas que· se achão fóra do seu tcrr_itorio,· álle· 
gando direitos exagerado::; de extradicção. 

O Sii. Co&RI!:A. oA.s NEVE:>:-Mas de que nação 
set·ão essas pessoas ? 

o· Sa VnU.\.TO:-Algumas têm feito :.tt·atados 
.afim de ·que carta~ pessoas, .reinico~a.:: e e~tran
geiros, qu_e tenhao com~etttdo cr1mes contra 

seu territorio .... 
O SR •. SIQuEuu.. Qu~::moz:- Apoiado.... Então 

co~corde commigo, depois que elles._ voltarem ao 

o_ SR·· VJRI.\To:~Não quero. d~ix.~ ·_de.· citar as 
naçoes que a este res1le1to tem. fe1to -trata4o~, ti 
são as seguintes : a A.ustr1a ·e ··a Ba.vtera. 
por tratado de 24 de Maio 'de ·-tfll'i\ a B-t
viera e a Hesse Eleiwral tratado ·de: 6 de Ju-lho 
de 1815, o rei das- Duas SiciUas .e ó ·· ·ss. Papa, · 
a Baviera e - Baden em 1813, a BtViera e o Grão
Ducado de Hesse em 31 ·de Outubro de 1839. 
a Prussia e Ct Eleitorado de Hesse finalmente nas 
conv~nções de 18!0. : . 

Para maior clareza ara melhormente er· 
suadir-vos, senhores, leio o art. 2o ·da em_enda. 
(.U.) . . . . ' :. 

. Esta dit>posiç~o é. _applicada. ao estra~geiro . qu~ 

quer dos crimes exarados no artig~trafi.co de 
esct·a~.vos, et.c. Ella é oonforme com os princip1os 
dt! direito privado intemacional, estl\ 'de accordo 
com a. legislação de todas as naçõeà cultas da 
Europa, e nito póde dei~a.r de .ser :abraçada por 
esta illustrada casa.... .. . . . 

O SR . StQUt:It\A Quanaoz; ·- Apezar da düfe· 
renÇa? 

O Sn. Vmu:ro:-A omerida cshbelece que sejão 
proctJssados e jalgado::i os reinicolas o estran
g~iros que tiverem commettido actos cont.1·a a 
naçíio, e que e.ejão punidos com:. as penas Jo 
paiz .... _ · · 

O Sa. StQUEIR.\ QoEtRoz dá um aparte que não 
o.tvimos. . · · ~ 
- -O SR. 'VnÜ:To:-A'cerca da applicàção d~'pepas 
existem differentes opiniões ; querem -alguns que 
sejão impostas as penas mais doces; fazendo-st.' a 
comparaçao as nas ao patz etn -que_ se. com-' 
m~tteu o acto cr1minoso, com a_s penas da ·qação 
que processa e julga o delinqtiente • . Este prín- · 
cipio é o .que 2e chama_ system~. tem_p~rado . 
Poucas .porem sao as · naçoes · qae seg~urao tal_ 
syslema, e nenhuma. hoje o tem por-base da sua 
legislação ou do seu direito prtva~o i.nt~rna,l:ion~l. 
A maior parte dos autores an hgos . e _ !1\0dernos 
Yoet, já citado, B11rgundus; Leyser -e· Herter, . e 
a legislação das nações que . eu acab~i d~. nomear. 
querem que as pena;> applieadas em . taes casos 
sejão as ~nas do. p~iz co·ntta o qu~\ se_ com-. 
m€:tten o acto cr!mmoso .. Dao. ~omo· : raza~ Cl_U? 
sendo 1im -de toda á pena o e~emplo· publico, ·& 
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mais util ao estado social que seja processado 
e julgado o delinquente no territ.orio da. nação 
q11e oft'endeu, soffrendo as pena~ estabelecidas 
no eodigo dessa mesma nação.. E, . senhores. é 
mais uatur.al. que o magistl·ado que applica. a 
pena se. lrJJa. pe o co go a p1uz a que per
tence. A' visia pois ·do que acabo de· dizer pa
rece-me que. SL\ deve concordar commigo que a 
emenda que se discute está de conformidade 
com a op1n1ao os . u re , 
assim como com ·as legi~lações· das nações mais 
cult ,s da Europa no tocante ã applícação das 
penas, e .que essa parte della deve ser appro· 
vacls itt totum . 
· Quanto á duvida aqui levantada sobt·e o tempo 

àa. prescripção do delicto, svu neste ponto da 
epiniiio do n~bre ministro da justiça, que seguio 
a l gislação das partes dil Europa . que seguem 
o estatuto pee~~al. Quando na emenda se consigna 
a idéa ·de que as peuas e1pplicadas dovem ser 
as das. D~ões contra . as qu!les se commetteu o 

mais seguida é esta: ,as pe11as applicaveis ás 
pessoas que offenderem qualquer paiz devem ser 
as penas da mesma nação offendida, e conse
guintement~ ·~ prescriP,ção..reg!l~dora '!> do me~n~o 
estado. E' mnegavel, Sr .. presidente, a propostçao 
geral _do que ~e devem . applicar as mel';ma.s pena~ 
do· mesmo pa1z . offandldO ãquelles que o offen
dêrão; que as regras c:la prescripção desse paiz 
devem .igualmente. ser as unicas dominantes. 

Tenho mostrado, senho1·es, que a emenda que 
se ~ discut~ . é ne.cessari~ para êomplemento do 

vidas apresenta as por aous membros desta casa. 
Tl·atarei em prime1ro lugar das que fori\o ex
pendidas· pelo nobre deputado pela· Parahyba, o 
qual eensuraYa a em€-nda na parte em 9ue ella 
quer q·ue seja processado e, jul~ado o reinscola .ou 
el'Ytrangeiro . que tiver c:ommetttdo cri mos políticos 
fóra do paiz. · 

O Sa.: CoRai::.\ DAS NEv~:-Nuo confunda, não 
diga estrangeiros o.u reiuicolas. 

O Sn. V.1runo :-Bem:· censurava o nobre de
putado a emenda quando estabelecia que fossem 
processados, julgado~ e punidoa os que eommefr 
téssem aetos -criminosos politicos eontra o paiz 
e fóra delle1 negando o direito de punir o estr~n
geh·o que eommetter c.rime,:; politíco.:; tambem. fora 
du territorio. O crime político, senhores, e um 
crim& como · outro qualquer. em suas consequen-
cias. ·• .-: : 

. ó sa: Vnw.To: -. · •.. é ás :vezes de tanta tran
seeudencia que PÇ,de abalar uma nação . .. 

O Sa. Coaau D:\S. NEvi::s dtl um aparte. 
O SR .. Vmu:-ro:-Quando se dá o direito de pro

cessar ·e ·punir u~a · pes~~ que com~et.teu · outros 
crím~s que nao cr1me~ PC?htlcos, está v1sto que tall_l
bemse deve ·dar o dtre1to de processar -o pumr 
o delinqllente que fóra do imyerio _ pratica . =~c.to~ 
que commummente se ~hamao dehctos _poht1co~, 
e q11:e offa_!ldem ~ estll~lo · e ~ tr!l~em perJsos para 
contmuaçao de sua ex1steneta. E ·para nao .se dar 
esse direito era preciso· provat·-se. que ·fora do 
imperio se · uão pód~ oommettt"r crlmes desses .... 

O Sa. Coar:U;A DA.S Nt::v.Es :-0 nobre deputado 
não me entendeu. 

O Sa VtntA.TO : -Entendi-o perft!itamente. Não 
se J?óde ,.nega.t· o direito a qu~lquer na~ào de . . ' 

isse o nobre deputado que ·esses e rimes por 
sua naturezt\ não met·ecem tanta necessidade de 
punição ..• 

, , :1!;:> • ..: Tanta s~~ erida . 
de na punição. 

O SR. Vnu.\TO : -Não ba duvida, senhores. 
que o crime politico .. não perteuce á ordem da
quellcs que infamão o hem em para todà a vida, 
que por assim dizer o m~tão .. civilment_e ; · ·mas 
eu creio qu~ esses crimes abalando · a estabili
dade e conservat;ão de uma nação da me-sma 
maneira ou mais fortemente que os 'OUtros, necessi
tão igualmente de punição . para o exemplo .. pu-
blico. ·. · · · · · · 

Póde-::;e concedel', senhores,-· na· não se -esta-
e eç'a como .uec ssi a e a ex a icç- i 

políticos •. Sem da opinião ·do honrado deputado. 
não ha n~cessidade d~ fazer tratados de extra
dicção ua crimes l;lO~iticos, . porq~e de_ ordinario 

por tlm p11nir a pNvocação do aeto criminoso. 
E pl'a.ticu· acto ct•iuainoso e provocar a.Iguem .pan 
clls aào dual! cousas rnuito distincta.s. ~taóele
cid" esta di~tincção não pode proeeder . a. duvida 
dcl bourado deputudo. A emenda não quer pu· 
UÍr a· provocaçãO, nltl:! a realiS&ÇàO ao factO 
criminoso, quer dizer que sejão punidos os es
trangeiros uu rc>inicolas que praticarem ~Jgum 
ccto criminoso contra. a. cxistencía, integndade, 
etc., do Bra.zil em paiz eiitrangeiro. · · 

A hora está dada ; páro aqui, e peço desculpa 
ã ~:amara de ter-lh~ roubado tanto ~empó •. Tenno 
eoncluido. · . 

ALGUNS Sas. DEPtruoos : -Muito bem, muito 
bem. ' · • 
. A discussão fi._ça adida pela hora. 

RE'SPOS!A.' A' . ~A.LL.\ DÓ TBROSO • . 

Achão-se presentes, alem dos Srs. ministros 
que são deputado:>, os Srs. presideut'3. do ·c. Çln.se- · 
lhO' e ministro dos negocias estrange!ros._ · 

O Sa. Pn.ESlDE.,tE. (depoiS ·r:te li~ . o·_ p;·o]c.cto}.: · 
- Está em discussão. (Pausa.) Não havendo 
quem peça a . palavra vou p~r .S\ '\•otos: {P~wa.l . 
Os senliOJ:es que dão. a matena por d1scu.tida . ... 

o sR.. VtRIA.TO :.-Peço a palavra. coatra. 
o S:a.. PRESIDENTE: .:- Tem a palavr~·. -~ .. - ~ -
0 Sa. VxRIAl'o: ~ St:. presidente, pouCas obser· 
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v ações tenho a fazer ácerca . da proposta à falla 
do tbt·ono, e · elias se limitão a um unico ponto. 
De~is que Il)e· ouvirem não coniinuaráõ a es
tr.anbar . que eu tenha pedido a palavra contr..:.1· 
Cabe-me cumprir um dever sagrado do qual nao 

osso declinar. Na res o~ta ao discurso da corôa 
a-se aui a em comp tcaçoes, em In errupç1~o 

da boa harmonia entl·e o paiz e o estado GO 
Paraguay : ~ estes fact0S que datão do anuo pas
sado durão até hoje. Não tenho dados al..,ans 

r J g r que cn ao cessa o os em a-
raços á continuação de nossas relações com 
aquelle estad<:>;·.Como rep1·es~ntante da nação elei
to J?ela provincia de Matto-Grosso, corre-me a 
obrtgação de pedir informações . ao honrado mi
nistro dos negocios estrangeiros a respeito deste 
negocio. Eu me explico m.elhor. · 
· O nosso paiz c<~minha a hrgos passos para o 

progresso: estabelecemos por . todos os lados viaj 
de communicaÇão a vapor; principia-se mesmo a 
experimentar o uso do granãA moto1· da prospe
ridade publicA, a estrada de ferro. A província · 

· , em es a o como ·que sepa-
rada. do resto do imperio. tem direito; e quer 
tambem entrar, como r.ico conviva ·que é, para o 

remio da civilisação. Mostra desejo3 e principio 
• 1 L exts e 

entre ella .e a · capital do imperio. · . 
· Ninguem podara negar a justiçn. de semelhantes 

aspirações, e menos os resultados felizes que 
pMe produzir p_ara todo o Bt i " ça. · e. 
tal distancia. Estabeleceu-se pois uma compa
nhia para a navegação a vapor para a província 
de .Matto-Grosso,. pelas aguas do .Paraguay, do 
S. Lourenço, do Cli:';abã, ate ao porto da capital 
~~~a ~rovincia. ~fa:s 1;eme-se que semelhante 
1dea nao ·possa ser reabsada por causa de com
plicações nossas com o estado do Paraguay. 
· Ouço dizer, mas vagamente, sem dados alguns 

certo;:; que o presidente . do .Paraguay niio quer 
ceder ás · nossas propostas para que os nossos 
vasos de guerra passem por Assumpção, desco-
nheeeudo as g que po em re
sultar mesmo para a republica da navegação a 
vapor entre o Rio de Janeiro e a província de 
)fattq-Grosso ;·, que teima ·em negar a concessão 
par" a passas .,u s que 
banhão seu ter.ritorio. 

As pessoas que estabelecériio essa companhia 
de. na,·esacão · achão-se no estado de duvida; · 
sabem son1eote que têm de esperar ~rnnde em
baraço para a realisaçi.'io de. uma idéa de pro
gresso tR:o ·:vasta, de consequencias tiio salutarc" 
para o paiz. Bem vi! a camara a neco~Jsidade, o 
dever que tinha df.\ l>edir ao honrado mini:ttro 
dos . negocios estrangctr(lS algumas. explicações a 
respeito. Sei que ne~tas materias não se póde 
ser ·tão claro como Pra para desejar ; sei que o 
honrado ministro tem de guardar certas reser
vas; .mas tudo o que disser a respeito será um 
passo de gigante na nossa tentativa de progresso 

· e de civilisação. · . 
São as unica!t obsen-ações que tenllo a fazer 

acerca. do . projecto da resposta á falta do tbrono. 
Não toco nas grandes riquezas do reino mineral 
que possue aquella. parte do imperio, perdidas ba 

1 a commumcaçoes 
eom as outras províncias ; n:io tocc. ~m muitos · 
outros -pontos porque estou muito fatigado pre
s.entemente e são quasi geralmente conhecidos. 

O Sr. Lbnpo de Abreu (minist?'O dos ne
gocios estr~w.geiros):-Eu procurarei dat· ao nobre 
deput:ado algumas ·. explicações ·que o possão sa
tisfazer. O nobre deputado deve reconnecer que 
o objecto. de que se oeeupou, c sobre o quai 
fez observações sem duvida .alguma muito judi
eiosqe, ptlo estado em que se acha . deve acon
selhar o governo á ter muita reserva. (Apoiados.) 
Eu disse ~o _meu relatorio tudo quanto me 11a-

receu que devia dizer sobre as . relações ~m qu" 
se achava. o govetno do paiz . a respeitl> da re
pub!ica do Paraguay, e ·em uma discussão em 
que tive a hor.ra oe fallar no senado : aeeres
ccntei que ao meu relatorio tinha. annexado al~ 

uns doe m n - · · · · 
cação se por ventura anteriormente não a tivessem 
tido em alguns jornaes désta .côrte. · · . 

As relações em que se acha o overno do Brazil 
ara como overno da· r · - O--

sito certamente as que o governo desejaria que 
existissem, e as causas que para isso concorrérão 
são sabidas da camara dos Srs. de putado~ e do 
paiz. As difficuidades que existem fazem com 
que não se tenha podido · attender á3 grand~s ne
cessidades a que o nobre dep11tado se referio-; 
comtudo este objecto · occupa seri~mente a atten-
ção do governo, e cu assevero· á camara que o 
governo ha de empregar todos os meios afim de 
que se possão restabelecer as· relações ·entre o 
governo do paiz e o da republica do Parag.uay, 
e p<>ssamos entnt.r em ajustes e n ocia ões ue 
ac1 1 em, como o ·no re eputado desejl\, a nave
~ação entre a capital do imperio· e a proviocia de 
Matto~Grosso. Todos os · meios que · para. isto 
puderem wncorrer hão de ser empregados pelo 

:· retanto e um . obJecto est.e que de~ 
pende de negociações 1.3 ajustes em que o gover
no ha de entrar, mas que ainda não póde en
cetar. 

ao aven o mais quem peça. a palavra jul
ga-se discutida. n matexia, e posto o nrojecto· ·a 
votação é approvado para ser remettiào á com~ 
missão de redacção. 

JUL•iiMENTO DE CRDIES CO:\IMETlDOS POR BRAZI-· 
LEIROS J.o"ÓRA 'no ·r!ltPEl.UO 

Con.tinúa a discussão adiada hoje. do projecto 
n. 3 deste anno. · . -

o Sr. Ta.q ues !. - ~)e pois · dos honrados 

favot· do projecto, modificado pela emenda, _que 
sustentârão com o saber e talento que todos 
lhes reconhecem, eu não tQmaria parte riesté 

- · · s motivos~ . 
E" o primeiro a necessidade :de não conservar

se em silencio a commissiio que provocou est·1. 
discussão submettendo o projecto que se •1is~ute 
á deliberac;ã•l da camara; é. o sega.ndo a per
suasão em que estou de que uma lei da gravi
dade da que se di~cute necessita uma discus.são. 
larga que possa estubelcet~r a sua verdadeira 
intelligencia, fazer comprebender suas disposi
ções e tornar adequada sua execução. Um cele
bre jurisconsulto mglez queria que as leis fos
sem publicadas com seus commentarios ; nos 
corpos legislativos as · discussões são os melho
res commentarios das leis que se · adoptão. 

Eu disse· que a lei que se diseatia era de. toda 
a gravidade. A eonfeeção desta lei não .Póde 
mesmo deixar de ofterecer grande .difficuldade, e 
para demonstrai-o bastará recordar á camara 
que sobre a materia que se discute foi primeira
mente offerecido em uma .das sessões precedentes 

. . . . stre deputado 
da minha · .provincia ; remettido esse projecto á 
commissiio de justiça eriminal foi substituído pelo 
projecto offerecido por essa commissão de que 
faço parte, e na 3• discussão fcrãc offerecidas 
emendas . substitutivas a varios artigos do . mes
mo projecto; e nesta occasião não posso deixar 
de d~larar que estou disposto & adoptar ainda 
emendas que .por v~ntura se reconlicção comQ 
convenientes ao projecto. · . · 

Esta hesitação. senhores~ em nada póde des
lustrar as pessoas que a manifestio, em nada 
I)Óde prejudicar a firmeza daqueUea que têm 
tomado . ~arte . ~e~~ tra~$lbo 4e5tle o teu pJiq! 
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bipio. sempré que se trata de· descer das theo-. 
rias á applieação dellas as difficuldades appa
reeem. Põae haver ·o maior aeeordo ácerea dos 
principias; mas quando se trata de applical-os 
á legislação que tem. de reger um paiz é muitas 
vezes for oso hesitar. · · 
· O projecto, r. presi ente, me parece de uma 
necessidade evidente. Tenho ouvtdo a algumas 
pessoas observarem que o projecto é desneces
sario, ue a ·uris rudencia estabel~cida. ·á a uillo 
que o pro)ec o 1spoe. u en en o q11e nao. 
Lendo o nosso· codigo criminal, não encontro 
artigo algum donde possa dedll7.ir que as suas 
disposiçõe:~ possão ser applicadas aos crimes 
commettidos fóra do. paiz. 

o nobt·e deputado pela minha província que 
crou na ultima sessão apontou dous arti~os do 
codigo criminal em que se . dassifi.cav.ão crimes 
que pda sua natureza devião ter lugar em pa-iz 
estrangeiro._ O nobre deputado, porém~ . não póde 
deixar- de r&conhecer que estas duas disposições 
tão especiaes não estabelecem reg•:a. Po~ i;>so mes-

tou de factos illicitos fót·a do imperio, segue-s; 
que não é regra do nosso codi~o qae suas dis
P,osições . s~jiio applic~veis a crimes. prat}c~dos 

intenção de applicar, ~e estender a nossa legis
lar;ãQ crhninid aos · factos pt·aticados fóra do paiz. 

Na fliltl. de lei ex{)ressa _ a este respeito po
dia-se rP.coner á jurtsprudencia; mas eu creio 
que a jurisprudencia uão derrama luz bastante 

• neste objP.Cto ; fallo da jm·isprudencia moderna, 
a dos tempo~ mais remoto-s uão pude consulta-a, 
e não sei mesmo se _ ella podia cont~r regt·as 
suilicientes para o caso. Digo p01·ém que ns ju
risprudencia da uossa nnçao 11ão se encontrão 
decisões que pos.::ão esclarecer este assumpto; 
factos mesmo bastante gra,·es· me pal'ece que in
dicio que a jurispl'llJc:ncia li.doptada no po.tz não 
era' aquella que podia sc .. vir p1ra. reputar \les
necessario . o projeeto ·que se discute. 
· As pessoas que dão ntteur;iio aos nL'gocios pu
blicas sabem· que, tendo' sido apresado iujusLa~ 
mente· no alto m'lr nm i11wio brasileiro, se re
beUára ·.a tripulação dl)sse navio contra a que 
nelle - uzera o ea tor e tendo tido lu r varioe 
as5asstnatos na .mesma equtpagem, orào os r os 
levados aos t.ribunaes da Inglttterl·a:. o~ juizes ingle
zes julgarão-se incompet~ntes p:tra conhecer desse 
facto, e em _ coosequeneia · dessa ·decisão, foi o 
fact');· segtindo . sóu informn~o, submettid<? de 
novo ao conbec1mento dos tr1bunaes do. pa1z, o 
apezar de um julg'ldO desta ordem que· devia 
lançar tanta luz soôre a materia, apezar de um 

' j&llgado q1le ·· fazià honra aos tribunaes da nação 
ern qüe ·tinha sido proferida, os tribunaes do 
imperio se julgarão tambem íne~mpetentea. 
· O Su. FERRAZ : -Foi um erro porq.ue a em· 

barchÇão era brasileira. 

. O SR._ TAQUEs:- De sorte qÜe am facto· tiio 
grave na? põd~ ser punido nem na- Inglaterra 
nem no tmperto. -

9 nobre deputado nie interrompe dizendo ~ue 
f·~t um erro; e e11 tatnbem estou persuadtdo 
dts;;o. · - - - · 
e fazia part~ do nosso ~rritorio, devido portanto 
ser-lhe applica.das as le1s do paiz. · · · 

? SR. FERRAZ: -Além disso est!lva em alto 

O 'sn. TAQUES: - _Se porém S(lbre uma materia 
que. segundo o direito, me parece a mais clara 
os tribunaes do paiz Jlroferirão uma decisâq qu~ 
o_ nobre deputado ~xa de erronea, como· pode
na alguem persuadir-se de que em outros casos 
emquanto a factos praticados realmente fóra do 
te~ritorio bt•asileiro, poderia ser admittida pelos 
tnbunao>s do itnperio a jurispl'udencia de que 
erão applica v eis as suas !eis?. · 

Poder-se-h t t'tmbem dizer que poder<·mcl$ re
correr .á jurispt·udencia das ·nações civilisadas. 

· , , · · ia essa naçoes 
~ esse respeito varia muito . . .Já se ·· tem dito a 

·Jnrisprudencia ingleza cinge-se ao principio ter· 
ritorial; por sue. le ~slação não _sã~ p~nidos os 

j urisprudenci~ ·das naÇões do norte da' 
0

EÍl;opa 
e Olltra; admttte geralmente O estatutô pessoa}. 
As Jlações do meio-dia ~a Europa, ~nt1·e as quaes 

meio~ te~·mo- desses princ_i pios. Qual' ser1a por· 
tn~to a. JUrisprodencia das naç(?es civilisadus que 
tet•tamos de seguil" na· falta da nossa? - -

Dem!lís, se!lbores, se compulso a legislação es
trangmra, vejo que nos codigos do todas as na
ções civilisadas se tem ·estatuido sobre a-matetia. 
As suas disposiçõJs varhio umas das · outras: 
mas todos os c~otligos modemos têm· tratado da 
materia que se discute. não têm· deixadO' isso á 

· j~risprude~cia. A _ legis~~ção franceza, a ·legisla
çao de ·~1u1to_s outros .Pa.1zes·. da Europ~. b ex.p_resa 

inutil qua nessns naç.)e:> se consignassem dispo
siçõc>s a semelhante respeito. 

Nott} mais a camara uma circumstancias muito 
pa~ticular. ~a França antes. da· sêus. codigos a 
JUrJsprudenc:Ia era que as lets do retno tinhão 
applicaçüo _aos 'crimes perpetrados fóra · do paiz 
em· ce1·tos casos; porém apezar dessa jurispru
dencia, a França. quando teve de organisar -os 
seu~ codigos criminaes, não julgou poder dh
pensat·-se de legislar expressamente sollre a· ma-
teria. · · · 

Se portanto naquella nação, em que havia uma 
jurisprudencia ftx.ada a esse respeito, julgou-se 
neeessario claramente dispõr sobre o assumpto 
nos seus codíg0s, co:no --poderemps dispertSar
mos de uma lei _ a semelhante respeito, nós que 
não temos sobre o assumptojuriilprudenciaalgu:nil 
firm1d t? 

Senhores., eu entendia mesmo que o estado 
da ·ul"is rudencia de 
egt,; açao co 1 cal a 1 eren~ a aque e que 

a não tem; Nas nações em qlte a -- legislação se 
acha · espalhada e truncada fiea uma m11rgem 
mui larga para a jurisprudencia ; nas~ n~ões 
po1·ém em que . ha· eodigos; ajutisprudeoçja deve 
por força encvlhe1·-se, iimitar-se a · um · campo 
muito mais estreito, não tem essa latitucle- · fóra. 
dos ·.eodigos. · · · : · 
· Se em verdade· se · pudes3e adoptar a doutrina 
de qne peh nos:;a jurisprudeneia as leia ·crimi· 
naes · do imperio. erlio SP,plicaveis aos factos pet·
pett·ados fôra do Bt-azJl, segtdr-se-hia que es
tarião -sujeito-s a essa legisla~ão· todos os· factos, 
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todos os crimes; e ett creio que não hn-çerá 
nítiguem que queira sustentar semelhante opi~ 
nião. 

Ko projecto que se discute não se admitte 
uma. _.Sí}P"telhante .. doutrir.~, · J~. modo que s1~as 
dísp<>~i·~ões .. abranjão todos os crimes sem d1s-_ - -.' . . . .. 

niões dos ón~ádos dAputados que se hão Je1to 
ouvir neste debate, todos são unanimes no pen
samento de. limitar as disposições do projecto 

0 SR. FERtu..Z: - Apoiado. 
O SR. TAQUEs:- De modo que ·segllir-se-ha 

que pela lei se julgar-se com•eniente adoptar 
o· projecto, a legi~lnção criminal do imperio só 
terá applicação . a ·certos factos criminosos pre
petrados fóra do imperio e não a todos; entre
tanto qtte .sem l.ei alguma terião as u~sposições 
do nosso eodigo de ser applicndas a todos os 
factos criminosos ·commettidos. fóra do territorio 
do imperio sem .·excepção alguma, o qtte. n1e . . . 
satisfaz uma . ~cessidade; não é uma lei ·decla
ratoria, é uma léi nova. 

O honrado .membro pela minha provincia, .que . 
. - . ·~ . 

minaes erão relatív;Rs . á capaci ade moral dos 
individuo~; e que a capacidade moral. sendo 
regulada pelo que se chama em direito-esta

e · õal..,...era claro ue nas leis criminaes 
vigClrava o estatuto pessoal.. Cl'eio porém, Sr. pre
sidente, que a . doutrina do horado m~mbro, 
a quem tributo todo o respeito, não é incon
cussa. 

As leis crimínaes não estatuem sobre a .capa
ci1iade · dos indh·iduos ; as leis criminaes são 
relativ~s . aos acios illicitos ; é só . por incidente 
que as leis ~riminaes entendem com a capaci
dade ; ·porlanto, . não são leis relativas á capa- . 
cidade, são leis relstivas_·a actos; e, sendo assim, 
nas leis ·criminae:;· deve '\-jgorar li estatuto ter-
ritoral e não o· estatuto essoal. · 

Não . quero: in erpõr-me nessa questão : e es
tattitos entre. o honrado deputàdo pela . minh!l 
provinda e. o honrado deputado pela provincia 
de Pernambuco, ue com tanta distinc ão di.,. 
rige a repar 1çao · os n~goc10s a Jus •ca : non 
1wbis tãntas ccYmponere lites. .Mas, -Sr... pl'esi
dente, n1e par.ece que a opinião que sustenta
gue em· mate ria de crimes tem principalmente 
lugar o principio, o estatulo territl)ri~l-e a mais 
aceitavel. .. 

Esta· opinião me parece estar conforme c:.om o 
principio· de soberania, a que se acha ligado o 
exercicio ·da justiça criminal. A soberania de um 
estado não transcende as suas raias ; c conse
quente'llente a autõrid:lde das leis crimínaes do 
estado de\"e expirar, como dizem os pubUcistas, 
na:) suas fronteira~. . 

Tambem · . uma razão dí' ol"dem e de justiça 
mostril que o principio territorial e o que deve 
vi~orar' em materia. criminal. ; porquanto é o 
pa1z onde o crime ú comm~ttido que tem inte
l·essc em sua punição ; é a ordem desse paiz 
que e a,balada, e portanto é nesse paiz 9.ne 
se . encoritrfl justificado o exercício da justiça. 

Depois; . senÍ~ores, !';e em mtlteria criminal o 
prineip)Q .ou .. estatuto territorial . é applica.do a 
tod~s _, ~s .. deJictós, ,quero dizer ,. &e todos os crimes 
comm~_ttidos · dentrD do territorío de um paiz estão 
sujeitos á. sua legislkçâo criminal, · sem exeep
ção alguma,_ quaesquer que St-jão as pessoas~ 
nncionaes ou estrangeiras.- que os t.enbão com~ 
meitjdo,; ~. ·.IJ4?~ , .qu,~nto ~os cr~m~s ~rpetr~~s 
fóra do . . pai~. · só . . e apphca,•el a leg1slação_ ~rl
n·oinal em . certos caso~. · e sob , certas . cood1ções 
me · pa1;ece claro que· ~ principio _t~rrítorial é a 
reg1·a na materia, e que o princ1p1o da pena-

lidad~ das lds ó a e::.cepção, .como equelle que á 
applicado a· poucos casos. . _ 

Nâ<l q•lero sustentar que .um principio prov.ém 
do outro. que um é limitado pelo; O!ltrt\ adopto a 
doutrina do distincto jurisconsulto francez Helie 
F.au~tin, que estabelece que esses estatut?s s~à 
. . 
das leis e1·imina~ ; ora. rege um quanto aos 
crimes perpetrados dentro do paiz~ ora 1·ege 
ou~ro quanto aos crimes commettid.Ds fóra do 

Mas. se um tem applieação em todos os casos 
e outro só em certos e determinados. casos, me 
pwece que o principio mais . importante. em ma
terh\ criminal é o territorial, e que o outro só é 
applicado como excepção: 

O SR. 1'-ERRAZ :-Elle não admltte a excepção 
diz que ambo::! ~.onc01·rer.n conjunctamente. ' 

O SR. T AQUF.S :-~!e parece que a sna doutriria 
neste ponto wm alguma cousa de util ; os dous 
principias são di::>tinctos ; mas se um é np· 
lia · i · e 

certos ca-;os, devemos concluir que o primeiro 
é applicado em 1·egra e o segundo - por ex
cepçiio. 

Ainda na uell 
perpetr11dos fóra do seu territorio sem distincção 
algu'?1a, qualquer_ que seja a natureza do crime, 
publtco ou part1culm·, contra ·o estado, ·contra 
os cidadãos ou contra. os estran eiros oder-
se-ha sustentar que predomina o estatuto pes
soal : onde es·sa doutrina .,não é recebida como 
na França, na Inglaterra. e entre nós, não sei 
como se poderá sustentar que o estatttto pessoal 
prevaleça ou est~j·1 a pat· do territorial. · _ . 

Eu quando· dtgo que certas naçoes adaptao 
o principio territorial, e outras o principio da p(lr~ 
sonalidade das leis,. não qu~ro pizer que em nação. 
alguma se ndopte qualquer desses principiqs sem 
excepção, sem que em nada inth,ta o · outro. 

O honrado membro por S ~ Paulo nos· disse·. 
que na · In laterra voo-ava o · l'inci io_ · territo-
·rui sem excepçao. ver .. t e que no 1mpeno 
da Grii·Bretauha ê nos E.;tados-Unidos é adaptado' 
de ·modo muito geral o principio territorial:, mas, · 
não sem exce fio ; ha casos em · ue o outre 
pnnctp•o e am em a op a o. eço 1cença ao 
honrado membro por S. Paulo para. trazer ·á sua. 
lembrança o qu~ a ess;P. respeito cliz o distincto 
publjcista americano Wbeatun. . . 

« Segundo á jurisprudencia reconhecida pelos 
Estados-Unidos d:l America e pela Grã-Bretanha. 
a justiça penal de cada p'liz é considerada como· 
territorial, e deve ficar estranha á repressão d~ 
quaesquer dclictos eommettidos fóra desse teni· 
tot·io. Entretanto tem sido este principio posto 
dê pa1·te p~la. legislação dos dous paizes que 
rnainda. proceder perante os seus meus tribunaes 
pnr offensas contm suas proprias leis commetti-. 
aas por seus cidadãos de'ntt•o dos limites ten·i-. 
toriaes de paizes estrangeiros.»· 

"Não é portanto . sem excepção o principio ter
ritorial na Inglaterra, adopta-se tambem o outro 
principio. O honrado deputado pela minha pro
Yincia já adoptou alguns casos em que domioa 
o princi pi~ cont.t·at·io, . ~ !ecordo-me t,ambein . que 

tutos na Inglaterra que a não permíttem nos 
seus cidadãos em paiz estrangeiro, . .sujei.tando-os 
por esse motivo á penalidade. Não é p,ortanto 
sem cxcepção o principio . t errito i:ial na Grã-Br~ 
tanha e nos Estado~-Uuidos. onde ·. esse prin.; 
cipio é . aliás obser:vado na sua maí.or geneu.li..: 
drule. . . . . 

Passando destas considerações •gerees, -.Sr . . pre-' 
~idente, eu cingir-me-hei ás disposições .do pro-: 

. Jecto. . . 
. O projecto nos arts. 111 e ~o pune ~s · cl'imes 

commettidos fóra do paiz. por naciouaes· ou es-
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trangelros, segundo as classificações no mesmo 
projecto . estabelecidas. 
· Questionou:~se muito se as leis de um· p<liz 
podião estendeJ"-se a factos illicitos perpetrados 
fón do seu· territorio. Têm sustentado juriscon
sultos distinctos que ~:~s leis criminaes, são es-
senc1a men e err1 or1aes. uan o a rança ra
tou de orgailisar o seu codigo de instrucção 
criminal em 1804, no conselho de cstatlo do grande 
imperador dos franee2es foi snstentada essa dou-
rma por par e e Jllnseonsu s como r 1 r 

e Beranger... Em 1843, tendo sido inserido na 
·reforma judiciaria, então discutida, um artigo 
relativo a esse assumpto, proposto pelo ministro 
da justiça Martin du NoTd na enmf\ra dos pares, 
foi essa disposição atacada por_ publicislas como 
o duque de Broglie e Rossi. Elles· sustentarão 
que a legislação crimin·1l era essencialmente ter
ritorial, que não podia attingir factos que se 
perpetra:vd.o fót-a· do paiz, · que a F1·ança não era 
vingadora da moral universal. A doutl"inn porém 
de JUrisconsultos tão_ celebres· n~b?u contradicção 

selllo de· estado d~ Napoleão sustentarão opinifio 
contr-aria; isto é, que as leis crimínaes não são 

_ essencialmente · territori-aes, o archi-chanceller 

sultos da França'; e na camara dos parés em 
1813 nesse projec'to de refot·ma que não foi ado
p~ad~ por. causa de dísp_?sições que nelle se. acha-

, ~ 

que. nas leis criminaes vogava o estatuto pessoal, 
o .. ministro da justiça, autor do artigo, e outrús · 
membros daquena camara, como Merilhou. 

Portanto, senhortts, a questão tem tido por nm 
e outro lado homens igualmente notaveis. 

· Treilhard, fallando no relnto:rio ou exposição 
de ·moti'VOS àcerca dos arts. 5, 6 e 7 do codígo 
de _instrucção criminal da França, se exprime 
assim. 
· cc Sem duvida a regra geral nesta materia é 

que o direito de proced~r contra um ~ri~ e ·per-

que o . crime foi eommettido, ou do territorio em 
que o ·crim·e se prolongou. 1\fas ba . attentados 
que atacão a .segurança .c_ a mesma. esseueia dos 

pelo interesse commum das nações, quando o 
culpado tem . a audacia de apresentar-se no seio 
do governo cuja destruição intentára. Quanto no 
franeez que-, fóra do territorio do imperio, at
tentou contra a vida ··de outro francez, é evi
dente ter elte otrendido as leis do seu paiz. >> 

Na .discussão a que mo· referi, que teve lugar 
na camara· dos pares na França, em 18t3, Por
talis, resumindo · O · debato, exprimio o mesmo 
sentimento: " Sustentão uns que a lei penal é 
essencialmente territorial. Esta thes·e sabiamente 
desenvolvida succumbio na luta que ac1~ba de 
dar-se. DecitHo-se que a ·lei penal franceza era 
quanto aos . fraocezes um estatutó pessoal que 
obrigava-os em paizes estrangeiros:·,) · 

. Esses jurisconsultos · pois sustentarão que em 
materi~ criminal o principio territorial não era 
o unico adoptado ; mas sustentarão tambem que 
era :a regra, e que o outro principio era exc.ep
cional· ue .só se odia unir os factos e etrados 
fó,;a do territorio ~:~nciona nos casos estatui os, 
especifi...ad.os nas leis criminaes. · 
, E' confeTwe com est.a doutrina, quê me parece a 
mais . aCf!itavel em nosso paiz e a mal<~ l'RZOOYP.I, 
que foi redigido o projeeto que se discuto: é 
ainda de . aecordo com ella que forão conf"ceiG· 
nadas as ·emendas submettidas ã. deliberntill :Sa 
camara. 
. Me parece 1acíl, ·sr. presidenttl,. estabeleeea· os 
fundamentos· da j11risdicçào · de um estado · para 
punir os crimes perpretados ·por seus . subditoa 
ainda · fóca do seu tP.rritorio ; tambem me parece 

· facil estabelecer a necessidade dessa punição. As 
TOMO 2. 

duas questões que se têm de fazer em materh 
cl'in"!ioa\ ha direito de punir? Ha necessidade de 
pllnJr? Podem ser na ma teria _facilmente resol
\'idas pela affirmativa. 

Aquelle que em paiz estranaeh·o não renuncia 
a sua patría, ue se conserva a ella linado ue 
mvoca o .nome e sua nação, e a sua protec
çno exere1da por meio dos seus ministros pu
blicos, consules, deve retribuir a essa protecçâo 
cumprin?o as leis de seu. paiz, que elle conhece 

o vmeu o nao es es 1ga o. or outt·o 
lado o estad~ tem de vigiar na sua segurar.ça, 
na sua propna conservação, tem de estender s. 
sua tutela aos seus subtidos que se achão ausen
tes em territor.;o estrangeit·o. Estou portanto per~ 
suadido de que o estado tem direito de puniL· 
seus suditos que infringirem suas leis, ainda 
mesmo em territorio alheio. 

A necessidade dessa punição me parece facil 
de demonstrar-se. Aquelle que viola as leis de 
seu: paiz e volta par:l. elle não offende só mente· 
a seg~rança :;ocial do paiz em que pe1· etrou 

. ' , ' 
como se exprime um jurisconsulto, é muito grande, 
e a segurança desse paiz e a que é directa e 
essencialmente abala~a ; mas o crim~noso . que 

graves cqntra esse paíz ou contra seu compa
triota, não póde deixar de abalar a segurança 
social da sua nação; é o escandalo das leis qua . . . .. .. , . 
Se portanto a. seguranç<t social do paiz a que 
pertence o· criminoso não é directa e essencial
mente offendida, é innegavel que essa seaurança 
social até certo ponto estremece tambem péio facto 
praticado fóra do paiz pelo cidadão que volta 
âepois ao seu territorio. · 

Sou portanto de opinião que o estado tem di
reitc:- · e tem ao mesmo tempo necessidade, in te· 
resse de punir delíctos de certa ordem praticados 
por seus nacionaes em paiz estrangeiro. 

Quanto, St:. presidente, a_os delict~s. praticados 

a questão é um pouco mais grave. Não foi sem 
alguma repugnancia que, ampliando as disposi
ções da eme~da, comp!ehendemos nella maior 

havia sido comprebendido ' 'DO projecto primitl vo 
dn commissão. 

Em relação ao art. to direi aind~ que me pa
recia. que não poderia vir ao imperio gt·ande 
perigo da p:wte daquelles que promovessem fóra 
do paiz cl'im~s contra a constituição dt1 estado 
e fól"ma do governo;, porque, ~ara promover cri
mes desta ordem, para subverter a ordem dl\ 
sociodade, é preciso qua~i semp1·e estar no pro
prio pai~ : não é de longe q11e póde ser fucil
mente abalada a ordem publiea ; ê um meio de 
atalhar as subversões politicas, remover os chefes ; 
o banimento é ordinariamente adoptado pelas na· 
ções nesses ('asos. Não podia eu portanto per· 
suadir-me de que houvesse gtande interesse em 
punir crimes pnblíco~, além daquelles comprehen
didos no capitulo to da parte 22 do codigo crimmal, 
aos quaes se referia o projecto que se discute. 

O honrado membro, porem, que assignou as 
emendas ultimamente offerecidas com outros mem~ 

1·os a comtmssao e JUS tç cr1 i , 
a nossa attenção para o estado das nossas fron
teiras, pn1·a a facilidade . com que aJli põde-se 
em territorio estrangeiro pr~mover· a subversão 
da (lrdem publica · no impe1·io ; e assentimos ás 
eon.,ider&lçÕils que foriio feitas por parte do hon.
ra,to deputàdo. 

Quantll aos crlmt'l commettidos por estrangei
roli ft'tra c.lu illlpcrio, tinha-me pu«!cido .que era 
aulltciontll eOI\1\ilieral' n~at.n }lrojP.eto os enmes de 
piralaria tt auot~d~ falsa ; para lato ha,·ia razões 
e•peei&fll ; o crimt dn ph'atllria lodoa ~abem que 
é crime do direito dae geate1 ; O! re<>a que o 

7 
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C';)mmettem ficão sujeitos h jwisdic.;:ão de todas 
as na•!Ões, estã•o sujdtos a11s tribunatls de qual
quer nação ·qu~ póüe appreLenJel-os ; por un~a 
coliwmção entre a:; naç0es, por um'l. delegn•:ao 
entr<l ellas, quRlquet• unção pó,1e processa\" C IHl
nir o h·ata. Não havia ortanto difficuldade al-
gum·a, á vista do dil·eito .couve.nctonu as na-· 
'<ões ci\'ilisadas, em estabelecer a jul'isdicção d~s 
trib.unaes do imperio p~u:a punir o cl'ime de pt
t·ata ia. 

Quallto no crime de moeda falsa, tambam razõ~s 
se uavzió para isto muito fortes. Este crime 
urdinariament•} t.eJU etleito no proprio p 1iz ; a. 
fortuna publica é príudpalmente otiendida pe~a. 
introducção da moed:l. falsa. Xest~ cas1> niio hnv1a 
du\'ida de que o crime,.· tendo effeito n•l · paiz, 
estivesse suj~ito á (>.ua· j uri:>dicçiio, porque a ca
marn, que se compõe de jurisconsultos tão dis
tinctos, sabe que quando o crime .consta de actos 
succe~sívos os tribunaes do paiz em que o críme 
tem o. seu con.piemento são competentes para 

unil-o. Os crimes como . . se ex rimia um 'uris-
consulto qne tenho citado; podem ser julgados 
pelos tribunaes do territorio em que elles St3 
commeõ:~~m ou pelos tl'ib11naes do terdtorio onde 
!e 1·olon ão. · 
~ào era porém sufticiente punir o crime de 

moeda fal:>a quando tivesse seus effeitos no ~m
.sem se introduzir · il moe~a falsa podia 

cio do imp('rio ; bastaria espa.lhtú' moeda metal
lica ou papel que imitasse a nossa: entre os 
povos com quem temos maior commercio, entre 
os nossüs vizintos; on. no ·reino de Portugal~ a 
fortuna . do p·1iz seria abalada, o seu commercio 
seri.'l arruinado. Era preciso puniL· neste caso, e 
para isso· se davão razões·mui graves. 

Os metlS nobres collegas . com qúcm tive de 
conferenciar· sobre o projecto julgárão conveniente 
que não fo·sserri comprehendi.:los no art. 2° só
mente estes dous casos, mas que se :unpliass~ ... 

·,.,. • - .. 'l • o ' o 

cos, aos crimes coutrarioi> á seguran\a do-esLado 
de que trata o art. 1<>. As;enti a esta arilplitude, 
visto que rnzões de dil'eito nbor.ay:ío a dispo-.. - . ~ . - . 

. o ' .• 
puvos civilisados sa achiio disposiçõ.:s analogas 
ás nc)ssas ; na legi:>lac;ão da inór pa1-to dos poros 
da Europa é punido o crimo perpetl·ado por 
(StrangeirO COntra n. segurança do eStlldO quando 
o estrangeiro ''em n esse estadc• cuja segurança 
otreuden. Faz-se muis, pune-se ao crime perpe
trado por cstt·angeiro em páiz estrangeiro contra 
os subditos de outro paiz; o moderno codigo da 
Noruegn pune até os ctimes perpetrados por e:>
trangc::i ro em p 1iz estrang('iro contr:l e:>trangei
ros q.1e se achem a bordo de nnvios da Nut·uega. 
Não havia pol'tanto nada a cppór-se à disp;)síção 
da emenda que st discute. Pois que todas as 
nações · punem os crimes perpetrados em outro 
pniz por estrangeiros contra paiz estl·angeiro, 
uú se uma. espccie de com·ençã o de todas as 
nações a este respei to ; . \lllas por ínt'ei:esse da 
sua segurança se delegão mutuamente o conlle
cimento desses delictos. 

que muito justifica a dis·posiçào do projecto nest-a 
parte. E ' principio de direito das gentes que 
•tunlquer nação tem o direito de repellir aquelle 
que ataca a sua ex.istenda c sua cou:-~ervação : póde 
1.ão só repellir o ata').ue , como tomn1· todas as 
medidas nec~>ssarias para re!luzir o seu inimigo. 
á ímpossibiliJade "de fazer-lhe mal; .póde redu-: 
ziL-o á impotencia. mesmo dcstruil-o. E::;te direito 
que tem quulquer nação contra .' os que atacão a 
sua S.!gurança, póde ser .. ex.~rcido por meio da 
guer ra , que é . um meio desorJeoaao , que não. 
póde set· limitado. em seus df-.:itQS, e .at~ bruta.t; 
porém é · mais ra~óaycl qu,e ·_o ex.e_r:cicio .. deste di· 

reito se acomp:'\nhe das garantias , das formas 
do pJder i lluicial'io. 

E assim, senhore,; , que pot· unaa lei vota la 
nesta ca.;a. podem ser levados aos tríbunaes tni
litares certos actos pr •ticados. em paiz cstran
geilo em tem o de uerra em detrimento das 
orças o estado. i espiões, qualquer que seja 

a sua nacionalidade • são pela. nossa legislação: 
sujeitos ás leis marciaes, aos tribunaes milita
res, quando são a a11hados nos lu ares em ue 
os nossos exerc1 os acampao. 

Mas o que podemos fazer por meio da guerra, 
poJemos melhor fazer deseQvolvendo a . aeção 
que compete ao estado nebaixo das garantias 
das fol'mulas tutelar~s da justiça. · 

Pa1·ece-me que estes principias são adaptados 
ge1·almente. Já o honrado ministro da JUStiça 
aisse que o uil'eito criminal participa do direito 
publico e do direito privado. E'· uma verdade, 
rt:lllitas vezes o direito criminal pl·ecisa para es· 
tabelecer-se do soccorro do direito das gentes, 
como. acontece no ca.;o dtl que se trata. 

· s se m oppos o ao proJec o. 
Ponde1·ou-se . primeirament" que iria este pro
jacto excitar · collisões (e foi argumento este em 
que . muito se insistio); · se porém este . é o di-· 

· · :;;· 'es ci Vilisadas, nao se1 
que duvida~, .que collisões se , podem dnr. No · 
espi.rito do honrado deputado por S. Palllo, não 
duv1do_ que estes receios existão, porque o t.!_Obr~ 

~eguia o princípio territorial, como prohibia. que 
as outras nações seguissem principio opposto. 
Mas, se este asserto do nobre deputado e menos. 
fun~ado, e se nelle tinh:io base os receios que 
o nobre.d.eputado apres_entav~ é claro qu_e"cahtda 
a base, devem cessar todas. as suas conse.quencias. 

';rambem se pergu.n.tou como era possivel gue. 
o mesmo individuo estivesse sujeito .a duas leis · 
no ·mesm!) tempo, á lei do do paiz de que é. 
s.nbdito, e á lei do paiz em . que perpetra. o de-

-ltcto. Sr. presidente, nestes casos· não são puni-- . ~ -
cem como taes; porbnto o .individuo chamado . 
ao:1 tribunaes, quer no paiz onde tem o seu do
micilio, quer naq~élle em .q~e perpetrou o delícto, 

cris!_le, quer em. rellção a ufn paiz, quer em !e
laçao a out~o. O n«?sso codtgo penal não delx.a 
a ~ste ri!:>Pelto rece1o algum, porq~ duvido que 
haJ~ naçao que tenha. uma legislação. mais brand1, 
m1u~ doce do que a. nossa, duvido. ·que hajll 
na.çae alguma .. mais parca em qualiftcatõe3 cri· 
nüna.es~ mla.is branda em punir o criase. A este 
respeiLo nunca pôde aquelle que se acha em paiz 
estrnngeiru julgar-se prejudicado pela applicaÇào 
da legislaçao e lu nosso paiz . _ · 

Ta..ubem uat.la import.11 a maior ou menor grih 
vidade das penas que se possào impôr ao delicto, 
pol·que se trata-sa de tuu delicto considerado tal 
po~ todas as nações, qualificado pela legislação 
dos paizes civilisadv~, alguma.ir.certeza que exista. 
quanto. á penalidade não póde .ter forç '' alguma, 
nao . poc.!.e ter peso _ algum . para - coutrariar a 
apphcaçno da lei penal; o. individuo criminoso 
me.:;mo é quem tem opção a este respeito: se . . . . .. . . . . . 
na f~rm·~ das leis desse · paiz; e-lhe apphcada a. 
pena estabtllecidtl na respectiva legislação; se. 
volta ao sett paiz por acto. seu, impõe-se-lhe a 
pena estabelecic..la n~ !e i do seu paiz ; o que im.
porta cor.side1·ar é que não lhe são applicadas 
duas penas, que não lbe são applicadas duas 
leis, mas uma só : o pr.incipio . non bis in idem, 
é de legislação universal. 

O nobre deputado por Sergipe bontem pergun
tava como era _possível que se exercesse juris~ 
dicção dentro de judsdic.çáo. O lionra.do deputado 
deve vêr que o projaeto em nada in.fringe.:a . 

. soberania: das OUlras nações,.; ~.tes .essa_ . .sob2•-
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raoia é· respeitada. Se e. jurisdieção erinlina:l 
dos paizes &m que o delicto é commettido não 
proMgue, não cb_ama perante si os seus &tltores, 
e os criminosos vêm para o nosso pa.iz, em nada 
é atacad~ a soberania dos outros estado.;; em que 
foi co~mettido o delicto, sendo ~ldgado;; os réos 

de atacar; de invadir ~ so eraoia' dos outros 
estados. consagra-lhe o maior respeito; o hon
rado deputado tem presente o art. 2o que passa 
a 3o, em que se e - . 
no p~iz contra os crimes processados e julgados 
em paiz estrangeiro. Po1· eonsequencia o projectt> 
rende a mais completa homenagem á soberania 
das outras nações. . 

-O honrado deputado porém pôz em duvida 
como os consu:les ou ministros publicos do Brasil 
terão de fazer corpos . de deiicto, colher provas 
em outras nações • para ·serem · remetLidas para a 
organisação do:; processc>s que se tenhão de in· 
staurar entre nós. Perguntoú ainda se fazer·corpo 
de delicto não era a c to de j u ri 3dicção . -.. 

. . ' . t 

jurisdieção ·ro.zer corpo de delicto ... 
O Sa. -SIQUEnu. QuEIRoz· :...: Affirmo que . é de 

"urisdicção. 
o s·a. TAQUES:- Mas o nobre deputado deve 

lelllbrar-se que os corpos -de · delicto feitos fóra 
do ~mperio . devem-o · ser, ou pelos miniiitros 
pubhcos, ou pelos consules, e o nobre deputado 
que é versado em direito publico, sabe que onde . 
está · a bandeira está . a nação, por cl"nsequenci'a 
os ministros pllblicoil do impeTio, ou os mesmos 
consules procedendo a ~sses actos em exercício 
de · suas funcçêes, estão em territol"io do impe- · 
l'io, e assim não eli:ercem. essa · jul'isdicção ver-
dadeiramente em terrítorio ' estrangeiro. . . ' ..• ·. . .. . .. 

· -_·_.· :.~:; ,. 

O SR. TAQuEs:- O nobre deputadÓ 'sab~ que 
em Pernambuc~. por occasião da revolta que alli 
~eve Lugar, for ao processados rêo2 ·sem assistir. 
a formação da · culpa perante o chefe de p.olicia 
que era o nosso honr,ldo collega o Sr. Figueira 
de ~I_ello. Trago um exemplo estrondoso a· este 

Portanto, seó.hvres, uão· veio principio al"um 
de .direito que poSS<l. contrariar a disposiçãÕ do 
projec~o. _ Estou na pe!:suasão· de q_ue o es.tado 

de que trata o projecto quando eommettidos fóra 
-do tet·ritorio nacionaL Jã disse gue a legislação 
das nações civilisadas a este respeito está intei- . 
ramente de accordo com o projecto-. Muitas nações 
da Europa punem os odmes commettidos pelos 

·seus nacton_aes, não só em detrimento do proprio 
est<tdo, como em detrim.:nto de outro estado. e 
tambem os crimes co·mmettidos em paiz estran; . 
geiro _não só quando são · perpetrados contra ·a 
seguranç~ do estado, como tambem ·quando· são 
perp~trados contra os S?bditos desse estado, e 

nações até que . não têm duvida de. ~ntregar às 
poten':ias que reclamào aquelles que têm com
mettido crimes contt·a essas potencias. · Port'\nto 

• • · - · - · n<Ye. 
da legislação · adaptada. por ·algumas ·nações a 
Europa. · 

9 projecto, senhores, pune tainbem · o brazi-
lelro c · P. em aiz estranaeiro crime 
contra outro brazileiru :ou contra estrangeiro, 
uma vez que h~1ja queixa- e dando-se a recipro-· 
cidade. O nobre deputado pela provincia do 
Piauhy atacou o projecto nesta parte; julga elle · 
que n exigencia da queixa não · é bastante fun
daâa no caso de que se . trata ; .mas, se o nobre · 
deputado ponderar que nos crh.1es coriímettidps·· . 
fõra do imperio, não em· detrimento do . estado, 
mas contra · os Stlbditos do ín~perio, como já. me _ 
expliquei, directa e principalmente' não é atacada 
a segurança do paiz em que o delicto •é perpe.: 
trado e ue . é muito levemente ue estes crimes 

da sua nação; 0 empregado publico jám!lis se a ectão a seguran.;a o 1mpcno, quan o seus 
reputa · desligado no ex~rcicio de · suas f11ncções autores voltem· ao ·territorio nacional, ·. reconhe-
da ·nação _de qúe . é mands.tario, . do governo _de cerá que não se deve neste3 casos prescindir da 

-----aq~u~e~tuo~e~·~~~~~- ~~-~-~·~~~iq~u~eiix~a~~d~o,o~ft~e~a~d~id~o~,~o~u~-~d~~~s~p~e~ss~o~as~~q~u~e~o~r~e~·------
direito; · dabi nãó podia vir duvida alguma: . presentao, para E e proce e r con r A os r1 1 • • 

O nobre · deputado admiroU:_-se que pelo pro- Estes delictos influem muito pouco na ordom 
jecto se aútorisasse a formgção da cUlpl\· contra publica do paiz a qU:o pe1·tence o rt!o ; a raz. ~o · 
réas ausentes, quando o nobre d?cutadó reconhece pois forte para punil-os é a necessidade de pro-

. · · 1 · t - é •tt' · 1· teger os nossos compatriotas que se acl1ão em · 
qu~ · pe o· projec 0 nao . pcr.mt 1 0 · JU gar a:usen- paizes estrangeit·os; a necesstdade da punição. 
tes. O nosso codigo (lo Processo criminal esta- destes crjme é em relaç_ão- â ordem publica pe-
beleceu ou delle se deduzio que os crimes afian· t 
çaveis poderi_ão ser julgados _ á revelia do r éo. quen1, '\'isto que n. segurança. do estado é mu• o 

ligeiramente abala por elles. . · · 
A· censtira do nobt'e deputado recahe, quanto á. - O prõ1ecto não faz distincção quanto aos crir.1es 

formação da culpa, nos crime:s -afiançáveis; m~s commettidos por brazileiros contra brazileiros, 
onde encontra o nobre deputado na nossa lt.JIS· voltando· ao imperio. Nem, senhores, me parece 
lação crimi·nal que os réos de crimes adatiÇaveis. que haja razão para isso: se as ·leis do paiz ·. 
como os de outro .qU:s1quer· Crime, não ·possào"· punem os crimes ainda os mais leves perpe·- . 
ser processados e pronunciados estando s.usen·· trados contra o nacional ou contra o estran-
te8? · · ~ · · · geiro, não sei com que direi to poderiam os re· 

o Sa. SIQtl1tiiU. _QUSIROZ dá um aparte pellir·· o nosso compatriota q~e. ' dei:'ando de 
O S T ·p dó b d · .. ~d - recorrer aos' tribunaes estrange•ros, Vlesse aos . 

a. AQCES :-· er e·me 0 no re epuw:& 0 ; tribunaes nacionaes reClamar contra o· se•1 concí:-
consultando · o art. 142_ ·do codigo pen.al! '1!rá Q?e dadão qu_e, despresanáo todas as razões ·de con-

------~~~~~~~~~~~~~~~~l ~~o~u~u~e~as~s~J~s-~~~~ tir é forma"lo da culpa, quando puder ser f~cil- • "<meia, tivesse-ataeaàa a sa& bonra, a sna 
y d ch d" t · t vida, os seus bens; diriantc.s a · esse nosso com-

mente - trazido, quan ° se a lU no 18 rtc 0 : patriota: « rm·orrei aos tribunaes estrangei!ós, 
logo, quando ause!lte em territorio estrangeiro, ' pois que os do pniz não vos podem fazer )US· 
niio pode ser condúzido á presen~:l do juiz, não tJr.a ? ,) Creio que ni\o : por isso mesmo que os 
póde as~istir á formação da culpa. Se _o nobre ~· 
âeputado attend~ ao nrt. 160 du codigo, que nossos compatriotas fóra do p_aiz do!_em merec~r 
trata dos crimes de r~ponsabiUdade. vert\ que, toda a benevolericia e }lrotecçao dos seus conc1· 

dadãos. Se um. cidadão de\"e ser respe,itado por 
quando o· réo não se acha no districto não e outro dentro do seu proprio paiz, muito· mai:l\· 
ouvido. . . · deve ser este respeito entre aquelles que se achaQ 
Ora~ não. só isto é disposição e~pressa do no~o em paizes estr:mgeiros. _ 

codigo, com~. mesmo é jnrisprudencia correu_te. ·, · No caso; Sr. presidente. d~ crime ser c-> m-
O SR. SrQOEikA QuEmoz :-E' o contrario. • mettido por estrángeiro, o prvJecto exig.: a reei-
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proeidade: do eontra1:io o l?r'lzil~iro se. aC?haria 
em posição des!antaJOSa, Bt? e. o Br~ztl pu
niria o seu subdtto que em patz estrangeuo eom
mettesse crime contra o estrangeit"U, ao passo que 
a nação de:>se estrangeiro não praticaria o'mesmo 
a .. respeito do cri~e eommetttdo contra; .? brazt-

punido, ficava o estrange~ro impune refugiando
se ao seu pa.iz. Se ha 1nte1·esse em fazer eom 
que os nossos concidadãos não comlllettão el'imes, 
.; for~w eonressar que maior . iateresse ha. em 
fazer com que sejão \)Uilidos aquelles que dentro 
elo- paiz eommettem cum3s que abalào f,JrLemente 
a sua seguranca . . O meio de reciproci«!_ade . e 
aquelle pelo qual _pod~mos chamar as na~oes es
trangeiras a prattcl'tr com o.:; seus subdttos da 
mesma maneira por que nós praticamos com os 
·nossos cidadão::;. 

O nobre deputado pela minha província, que 
hontem or-ou ácerca do projecto, já demonstrou qt~e 
o art. 2o como se acha . redigido ex-prime uma 
idéa muito conforme com a qtle tem sido ado-. ... - " -
seria justo neste artigo estabelecer que sómente 
se não a.pplicassen1 disposições da nossa legis
lação criminal aos. reos de c~imes prep~trad~s 

• N 1 

só julgados cowr> puni os nessas nações. 
Na verdade, se o artigo tem por fim respeitat· 

a soberania da.::> outras naçõe:>, e clar., qut~ o 
.. p • • •• :\6 • • 

merecer respeito, quer tenl1a sido de absolvição, 
quel' tenba sido de condemnação, tenha sido exe
cutado ou não. . 

Os codigos de algumas nações é verdade que 
estabe.Ieccm que 11ão basta o julgamento, · mas 
exigem :a punição para a exclus~o ~a jurisd~cção 
nacional; mas em geral a doutnna. do proJ~cto 
é a que predo_mina. 

O codigo de uma . dessas na~ões a que me 
refiro estabelece tambem que quanto áquelle que 
se houver subtrabido á execução da sentença 
condemnatoria roferida em aiz estran eiro 
não tenha ~ugar a excepção de Cll~O julgado, q_ue 
se ' ' o réo tiver começado a cnmpru· a pena seJa . 
lhe levada em conta no seu .paiz a pat'te da 

ena ue houver cum rido. · 
l\Ias, Sr. presi ente, penso que a outrma do 

project.o é a mais racional, e a que l)e eou
forma com a legisla~ão geral. 

Algumas pessoas, cujas opiiliões muito res
peito, têL. SUStentadO que punir e-conderoll8r 
-e uào-castig•lr eft'ectivamente.-~le pareee que 
esta. opinião não é bem fundada. Jà o nobre 
deputado que em outro dia fallou mostrou que 
no art. 61. do nosso codigo criminatl se estabe
lece a differença que ea entre condemnar e 
punir, dizendo-se: cc Os delinquentes que, sendo 
condemnados, .se acharem em estado de loucura, 
~c serão . punidos emquauto nesse estado se 
conserv.trem.,, · 

O ccdi~o de in~trucção criminal da Ft·ança no 
art. 5() aiz 9.ue serão processados, julgados e · 
pnuidos no. forma das leis da França os. · que 
commetterem os crim~s ahi designados. · Quando . 
se tratou ·do art. 7° do mesmo codigo, em que : 
se legisla sobre a ma teria. de que. se occup~ o 
ar ~ _.. s ptoJeC o, um conse e.trq e -es o 
propôz que á ;palavra-processado-que vinha :10 
prOJecto primitlvQ se aecresceutasse--e julgado;
ua commissão Jo corpo lt-gislativo se propõz que 
se adolita.sse-e punido ;- mas esta emenda foi 
rejeitada. Creio, portauto, que a palavra-punir 
-não é synonymo de-cundemnar,-quero dizer 
-applicar a pena effdctivamente. 

O art. 4o do projecto autorisa o governo a dar 
regnlameutos sobre diverti88 mat.erias. Algnmas 
disJ?OSições deste artigo pal·eciiio·nle desneces
sanas. O § lo tt·ata da acção do damuo ret>ul
tant.e do delicto. A seção do damno resultante 

de um facto crimiooso é hoje {)ala. nossa legis- . 
!ação civil separada da aeç!io crUninal. Pelo dl· 
reito commtlm do delic(o resnlta a obrigação da 
indemnisaçào do delicto; da mesma sorte' que 
do contract J nascem obrigações •• 
Sen~o. portanto, esta juri~prn<f:eJ!cia geral. me , 

peito, não th•e uvi a em ,aqniescer ao que elle 
proptlnlla . . 

O ~ 2() 'tt·ata. tambem da ex~cução -.:das sen- . 
tenças civeis proferidas sobre a materia de damno . · 
ou outra pm· tribunaes . estrangeiros. Me parece 
que este paragrapbo é indispensav.el: as sentenças 
de tribunaes estrangeiros que podem versar sobre 
inderonisação· em razão do delicto não poderá.õ 
ser executadas no nossu .paiz. . . , 

E' sabido que o julgado · eín .utn' paiz não se. 
ód~ executar ·e~ outro. sem autorisação do 80· 

ordenada a execuÇão ·de . uma sentença civil pro
ferida ern paiz estrangeiro varia. muito ; ~ra.pre
ciso ·estabelecer a .· este. re:;peito alguma. -EJ~ntia, 

que uma tal sentença proferida em paiz ·es ran-:-": 
geiro seja executada em outt·o piliz ;· 'é 'É''eciso · 
que esta seotençá passe ·por uma v~!rificação . 

abeis afim de ser executada; e a . fórma dessa 
verificação, . em .núuha opinião, ·não pôde ·ser .de· · 
terminada simplesmente pelo ,poddr ,executtvo, . 
porque em geral se eatabe1ece .que as _ sentenç~. 
ae unt paiz em ma~erias ~iveh_;, e que , tem_ ~e 
ser executadas em· ·outro, p .1.ssem . pela . rev1sao , 
de um tribuual superior no, paiz em que ~êm . 
de ser executa las; e. pergunto· eu, po~er?o o . 
poder eX.ecutiYo commetter essa . a\teraça~ . nas 
attribuições do poder j udiciario, poderá..' ,dar,-l~e 
attribuições que por. lei não. tem·? Penso. que , - .. - . . . 
~ 2o do· art. ~o das emendas.. · , · . . · 

Os outros paragrapbos do projecto :recordão _ 
ape~as a. jurisprude11cia ad.:>ptada em tod~s as 

govern~ para esse objeéto ; e dahi · virá algwna ·. 
alteração da nossa legislação actue.l; . porq_ue 
quanto aos crimes perpetrados a bordo. de nav1os 
em alto mar o ' regulamento de s· de ~oveiubro 

. de 18;)1, qU:e trata .do exercicio dos consules es- . 
trangeiros em .uosso paiz, não está .. C@berente 
com a doutrina do regimento ·consular. de Se· 
tembro de 18!7, exigindo no. art. 14· que. nem o , 
offensor nem o offe~dido . seja brazileiro, e ·me· 
diante reciprocidad~ uma das duas disposiçõe.s 
deve ser modificada. · . · 

As m!tis .disposições do projecto contêm dOu
trinas · g·eralmente recebidas, portanto - niio me 
estenderei mais a esse respeito .. Parece-~e . que . 
é tempo, hoje qu·e as relações · do · imperio ~s_e· 
vão estendendo, de completar nessa parte a l&gls
lação repressiva, de hzer que . as ieis .penaes ~o 
imperio possão att.ingir á.guelles que ~m .palZ 
estrangeiro ·attentarem , contra ·os interesses do . . . . 

E' tudo. quanto tenho. a dizer. (Muito ,bem, · 
muito bem.) . 

O SR. PnE!:iiDENTE :-Tem a palavra o Sr. Araujo 
Lima. · · 

O Sa. ARAUJO Lnu.: -Cedo.a palavra • . 
o Sr. Sil-veira ·4a ·Motta: -Sr. prosi- · 

dente, julgo que estes debates doutrinaes sobre · 
a organísação de . alguns pontos da nossa legis- · 
lação são sem duvida os gue ~n~i~ COJ?.Vêm !\ 
uma eamara aonde se na o dtv1Sao . dissenti- · 
mentos sobre opinião política, . e . telldQ ~sta dis-
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eussão offerecido oeeasião à elucidação _de alguns 
pontos importantíssimos do nosso direito, no 
qual havia- uma verdadeira lacuna, auitJ~ei-me a 
tomar parte nella para oifereeer ã. consirleração 
~a camará ~lgúmas ilbservaç?es sobre o pro-
ecto ue se ·discute· essas - msnbas observa ões 

fvrao-me suggeri as prmcipa mente pela materh 
da emenda su~stitutiva, porquanto ·acho rio pro
jecto substitutivo alguma cousa ·que eu, . sem· 
faltar ao res eito- que resto á nobre commissão, 
pos;o amr. e e e1 o e · eg1s a or. 

E:;tas -minhas observações; Sr. presidente, n1e 
impoem o dever 'de indicar quaes são fosses ·de
feitos ~ue encontl·o' no projecto substitutivo, e 
dep~is que. tenha indica,io e' demonstrado essP.s ' 
defe1tos de que tenho falh~do-, ·talvez - entr~ na 
discussão: -~eral que algm1s Jlom·ados deputados 
estabeleeêrao · a . respeito d1> principio .geral em 
que se iirma. e.~te projeéto, isto é, sobre o prin~ · 
cipio- do dir~ito pessoal, ou do diréito real, que, · 
segundo as .opiniões varias '.dr,s jurisconsultos;· é· 
f~ndamento < de~sa 'questão de direito· interna-. '-

O defeito, Sr:·presidente, que se me antolhou mais 
sensivel-.no-projecto,substitD:tivo e que eu tomei 
logo a bberdade de.co~mumear a. alguns nobr~s 

eu p"dià-.contar, é o que resulta ·do ~ ·1~ do 
art. 4o. · · · . . 

No art.· ~o dando ·se ao governo auto~isação 

ei se díz ; « est11belecendo-se tambem ·a ~ompe
tencía dos. tribunaes do imperio. e fórma do pro· 
césso: lo,: .para conhecimento. -.das. acções. :civeis ·. 
provenientes. de :damo o. resaltante dos · delictos 
commettidvs em , paiz estrangeiro· por . qu'llquer . 
nacional ou ·estrangeiro residente no imperio. >> . 

Me parece, Sr. presidente, · que esse ·paragra
pho é mteiramente · ocioso na., nossa :legislação .• 
porque · a·· obrigação · de indemnisar o damrio re
sultante de quãlq.uer delicto em geral, 'commet· 
tido ou~ dentro.· do imJ?eri(? ~n . fór.a. delle ;, . ':lle . 

geral, porqne não sõ se· .pôde âeduzir essa obri· 
gaç~o da .letra._ do. uqsso CO<!igo. criminal , m~s 
p1rt1cularm.ent~ s~ põdf3 dc~u~1r amda ;om m~ts 

- . , 
que se tornárão os- indemnisações civeis· inde· 
pendentes das · acções eriminaes. Emquanto exis
tia sómente no. capitulo •da satisfação ·-do codigo 
criminal a. dispostçào de que era·sempre devida 
a Sl\t.isfação pelo da~mo resultan~- do delicto, e 
emguanto a nossa legisl~çâç) do processo, em al· 
guma . eousa . tornava · inaependente a sentença 
civil do' julgado no juizo criminal, : ta.lvez se 
pudesse· dizer . qu·e a . ·obrigaçãó. da satisfação só . 
podia r.éSultar do jUlgàd~ criminal; mas desde _ 
que a: nossa legislação do processo tornou. inoie-. 
peridentê . 1nteframente ··à a<"ção . da satisfação· da 
a.cçiio· ~rilriiM.Ç desda qué~ não ha .. depandeucia :. 
algnma . do. j~g~do I10 j~izo ~ri}llin~, .e nem .d.as · 
provas · desse·_Juu:q,:poi:qu~ .o. JU!ZO. e ç~mp!et<? po . 
cível a. respc1to ·da . questão de mden.msaçao, me · 
parece .q'U.e.est_i recónhe~ído que a . obrigação geral . 
de indemuizat; :.e damJ!o· do · d~licto : compteh~nde . . 
os damn:os : resultantes . de cume;;~ _ commettldos · · . · - · · · · ·rn. · 
eu ainda· admittíria· que se pudesse julgar tal
vez necessaria a declaração da sujeição à respon
sa~ilidad~ p~lo · damno do. delícto quan,to · a~ . 
deltctos ptattcados nos patzes _ estrangeiros se · 
ac:tso existisse na nossa letgislaçiio :a lacuna que 
aprc~entaY-a · o nosso · codi~· criminal, não com• 
Jlrehendendo -em nenhuma das nossas qualifica- · 
çu~s • os fac.~s · criminosos. praticados ·por braz_ 1-: 
le1ros . e~ pa1zes · estr~_ge•.ros.- · . . 

}[as· v1sto que· na prnneu-a parte deste ptoJecto 
i!lUpprio-se _a lacuna, estabeleceu-se. elt\ssüi<:aç_ão 
que:· não: existi~..:. na· no~s~ ··legislaçãc :. a · re.spe1to 
de factos que_ sao P!'Dl-Vets, embora prat1cados 

e~ paizes e.-;tt·~nge!ros, ctaro está. q11~ .os· no.ssos 
tnb~nae;; eLvets nao p:.dem ·ter .a ma1s. pêg_uena . 
duvida em. reconhecer a obríga.çãó de indemni-
zar os ·da.mnos· l·esulta.ntes de· delictos;' eommet
tidos em-paiz estrangeh·o. Portanto, á vista: dti· 

ue dis õe a ·la arte do· r ·e · , 
torna mais ociosa esta parte do § 1"·, · deducção . 
do art. 4n. - · · · 

Aind' se torn:\. mais. sensivel a ociosidade ·desta 
dis osi ão · e o me.neira or ue a me~ma.. dis.-
postçao esta. re 1g1 a tlS e que no projecto .sub-·. 
stutivo ·se estabelece a excepção, istO é, a com-. 
petencia do governo . pau expadir. regulamentO. 
pal'a execução desta lei, qua.uto ~ fór.tna d<>-pro-. 
cesso das acções civis provenientes .de .. damnos 
·resultante-S do delictos comm~ttidos .em..- _paiZ &;;- ' 

tt·angeiro por qL\alquer. pessoa. naciona~. ~ú - es- -
tran~eira residente no imperio. · D.::Sde que ha. 
restr1cçiio de qile ess tS.:a.cções só P.Ode·m.' ser :P.ro
postas por pessoas re::ndentos no HJiperlO,. c Claro · 
.está. que fica em pe a noss_a. . leg~sl&ção, so-bl-e as . 
accões . cíveis de indemnisaçãQ, ist~ é, 4Ue tanto . . ..·· .. . .... • · . . . 

petrados a bordo dos navios estrangeiros mer
cantes contra pessoas ·não p~rteoceotes â tripo· 
lação, ou contra as pessoas -da' tripolaçilo, salva 

.. ' . . . 
bação da trnnquillidad~ do a~co~a ouro, . etc. 

. Estabelecendo est'l dotltrma.do dtretto da13• gentes 
·geral, est:l ·clausula- sah·a ~este. caso a _ze~i
procida!le- parece. quli'. vem anvaluiàr_.. o dt,:eato . 
gen.l das gentes quanto á compe~ncta. para .a 
punição· dos. crimes commeL~ldQs no ancoradouro. 
Creio que nii.o é doutrine. cont~ta.4a, .an~s p_ó~e-· , 
se dizer que é direito das gentes, e. nllo duetto . 
internacional... _ . · . 

O Sa. FERRAZ~-. Es~á. enganado; do direito in.;~ 
-ternaeiauat. · , ·· · · · · · · · 
. . ·o Sa.; SILVÉIRA D.-l .MOTTA.:_:_ Oreio·que e dou- : 
, trina. do direito das gentes . :a:.· s_uj_~iÇ,ãO_ ã.. juris_
dicção àa naÇão a qúo pert~nce o naVJo ;d.a9.uellas , 

•pessoas que cot:nmettell\ crunes· nessa _pos1ção .•• 
-o Sa. FERRÚ ::_Não~ No· aneóradouro_'l · . 
0 ·sR.· SILVEiRA . DA ·MoTTÁ'k:- A jurisdicção do . 

navio em ger,~l ••. não fallo d_!t ' :jur.is.dreção ·nos 
ancora our s, o 
ritoríalidade do paiz. 
. o SR. FERRAZ _:.-.No ~~t~ mar sem dnvi~a.;_ e . 
_quanto aqs 11aviq~ _ de .guerra :que_ se ~on.s1derao , 
fortalezas dest:lca:das. , . . .. . . . . . 

.o SR • . Sn:.~~"A ' ;" . MoTTA.·= :.:--~E' d~ut~io~ dó · 
.direito das gentes, que -fies suJel~ ::.á JunS~lcçáo · 
da nação . _,., -que pe~nce o · na:v10 · ~uell~ que, 
o~ subdi~o dessa · naçao :ou .estt:angetto-, ,a.· bordo · 
·do nav_io, fazendo pa-rte- .-da · tnpola.çao ou ntio,. 
commetta. crimes dentro do uavto.. . · 

:Q Sa.: FEMU-;-~~g~~ -~~~ . . _ 
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O .S.a. Su. ~E:!ru ~A . MorTA:- Nis.to ó que. dis~ 

cardo do· nobre <lepute:do . . . · . 
:O· .&a* FEIÚw>:~ E'·Sómentt ·quanto ás peasoas 

da tripolaçâo. · · ·· · · 

·O~~- StLVJU!U DA Mc)TTA :-M~·padem seres-

O $.R.· F.$B.~z :-H a -duvid,a nisto. . 
o.:. Sá. Sn. vEis..\ nA Mô:Í"iA. :-E• principio geral 

daa' e tes a'su"ei -o á ·uriadi~ o da naoiona-
lida!Je do· 'navio: e principio j:tetal que a bGrdo 
d'o ·íiaa;JG !o ' iridividu.o .fica suj(-ito, ã jurisdi~o. · 
da· ·Jtli<:iobâlldade dó navio. Isto é que en. ·digo 
ser;de':Cfireit.o ·-aàs gentes geral', e não contesto 
a '81lbói'4i~ão ·dos navios à j urisdicção. dos ter- . 
ritQriõ& éâtrari~iros em que· existão, embora por · 
fiê~es: ·a e :direito.· . _ .' _ . · 
-~; '6stabe~etéri~o-se . a exeepc;ão do_§ 4o, isto é, 

IJ.tt~rtsando~se o governo: a expedir t•egulamen- . 
tô1· para julgàll)énto e pu'nic;ão d.os criines per:. 
pét,~os ·a boi'.;lo dos .:_uávios est!angàiros .merc~n-. 
te~- oontra · essoas nao ertencentes á tl'l olaçao, 

man o-se epen et\ , no caso e r.ec1proc1 a e 
o~ .~xes;e,icio~ desta j1u:i~âieção . que pertence ao 
n~o. · gove_r~o ~ .VE!Dl !nduzir · esta dau~~la de . 
- salvo ·o caso· de ree1 rocidade - a ·duVJda de 
q . ·;c; · {:Íoverno · en ' a uns. 1cçao. nao aven o 
:r~CiproCidíide. Orà, é justamente no éaso·em que 
n~.~~j~ -fu~íno reciprci~ida~e-que eu entendo mai~ . 
prectSa ' serm ··a au~rtsaçao . que · damos agora 
. ,-· .... no: para . exp •r -- regu amen s, porque, 
a( .. a :iJiesmo· não havendo. reciprHcid~de, não P9" 
~Q.s . c:oncàber ·que . ~ós nossos _ancoradouros os 
er:t~:es · commettidos. por pessoas não·. perten
~tis ás tripolações lfç,s uav.io.s . mercantes não 
fiquem· sujeitas á júrisdicção territorial, que fica 
est~belecida .p_el!) facto· .. de es~r· o navio pos 
rrossos· ·mares territoriaes ou . nos nossos ·ancora
d9ii~s._' ?"ara. que.· pois a elaus~la ~de ..-. s!t.lvo. ·o ; 
ca$~ . • <!e . r~c1proct~~~e , ~ ~ g,nando se . t~t~ . . do _. 
~~erc~o~ de- u~a- JUnSClcçãO que _a !,eCiproctdad~ · 
v_em·l1~1t,ar qua~do .não~ dev~ra · limttar? . 

, O SR. FERBAZ: -·Então não· entendeu; ·diz-se 
salvo sómeote:o. ultimo-caso. · . · · · · 
.o SR. ~i:t-V,EtiU DA lt{ori'A (depois de !er o ar-

t"az · e ;T4ques) :-Mas notem~ os nobres dep~tado; 
que a maneira. por que està concebido o art. 4.o 
da lugar a· :que se allegl,le esta restricção, no 
eas'? da re~~prO,cidade, tanto a respeito das pes- . 
soas p~rtencentes à trillolac;ão do navio, como 
elas ~soas· que não sao da tripolaçio. o ac
ercscentatnentõ desta -clausula pOde enfraquecer 
o nosso direito, desarmar o governo em algu
mas <ple&Wes com- governos estrangeiros , sobre 
a competencia para a punição de erimea eom
mettidoa nos nossos ancoradouros. A justiça ter
ritorial do · nosso paiz· . vem a tl.ear contestada 
neóiise· ·caso peta . clausula- sal"Jo o caso da •·e- . 
cíprocldade. · 

' Feitas~ · sr. presidente, est~ ·observações sobre 
o art. 4°, eu tenho algum desejll de entrar: nn 
d.i~cus~ :a z:es_p~it9A~ pr-incipio geral que do-
nu~a a ,~at.erta do, prOJeCto • . . · . . . . 
: Depois :-do · discurso-· do nobr@ ~iDÍ,!'tro da jus- ·. 

, . 
signo~. o . projecto . suo:~ijtutivo., aventou uma 
Qt,leS~~ 9.:'-le póde ter _:algum interesse, embora 
envolvtda nas abstracc;oes 'de uma _ tlíeoria. E.,sa 
qu~~tão . e. a .dQ principio . geral dominador do 
PtoJeeto; .isto é, 'Se ·o ··principio que explica as 
C:li8posições deste ·.projeeto , contendo esta ma
teria do · dire~to iotemaclonal, é o principio do 
etttatuto · pessoaJ· t como! ' lhe chama a legtslação 
alleDlâ, ou se é ·o :prhieipfo do estatúto real ou 
territorial. . · · · ·. · . . · 
· Eu. ~ve, como. :dim;· Sr. presidente,: algumas 
velle1iad~ de entrar nesta dise~são; mas tendo 

nessa escolha, entendo que podemos preencher 
esta .lacuna do nosso dil·eito criminal, ·. fazendo 
as qualificações dos · <klictos interilae~oo~e.s , 
sem que demos um grartde valor ao prlDClplO, 
q~e . ·:servir · para appli~r s noss!1- · jurisdicç~o 
sobre os- fac.tos que sao commetttdos em -pa1z: 
est.r~eh·o ; atlguem. p .ader.ã • pór em contestação 
a . n~sa jurisdidção. a· respeito de faet.os. com
. mettid?5 por SUbditi)S · b~azileirOS ~m · J?llÍZ es
:tra.ngeu:o! De certo qtte nao. Ou ·.-nós exphquemos 
isw· pelo principio do ·estatuto rc•al, ou pelo . . .. ; . " . 

fôrmas oós .te1·emos C>bradQ ·.dentro· :do nosso di
. rei'to; . p~enehendo .essa· ~cuna da nosu legis-
laçào. · · · ·. · · . · · 

a 1·espeito a observancia • do ~statu~o real ou 
do ~statuto pessoa~ : ~dena 'Vlr ma1s . ~ pello, 
s~ tratassem~_ de· -dee1dir: todas as 91!_estoes par-

cid'lde das pessoas, dos direitos-resultantes dessa 
capacidade civil, · . porque f:utão o principio do · 
estatuto· · pesspal', pOderia , · segundo : as di\"ersas 
legislações, levar-DOS' ·mais ou . menos a · conse
quencias para · comprebénder as. .-disposições da 
~ossa. _legislaç.ão ;_ mas · desde- que. . soore ·as. q~a
lltieaçoes .nõs tesnos· fundamento na 'nossa.JUrlS· · 
dicção territorial; ·no nosso principio de ' sóbera
rania, que· .não se pôde -cou1pr.ãhender senão 
-amplamente- da mane.i~ que o direito: iot:A;lrna
cional explica; ent~l.~~~: que · ~.- uma ·questão que 

. :o S:a. FERRAZ:..-.. Mas ;.no. ~rlamento f1·ancez 
· grandes homens trat~r~o --a~na em tst2 e 1818, 

porque é este o fundame~to ·d:1 lei · 
-0 SR- ·Aouu.a: ~Se. exiS~ doua .. principios 

dado~, é llecessario · gtie' -~·~discussão verse sob~ 
a escolha de um dellas. · . 

O Sn.. SiLVEIRA DA · MoTTA: -~ Desde que nõs · 
temos tambell! ditJereotes·. · le~,lft,ções. f~ri~adas, 
depois de se tnvocar :u~ e ~tro pnnc1p1o, e?
tendo gue podemos estabelecer a· nossa tbeorta 
de junsdieção territorial, e ·· <fted~ir ·_da nossa 
.constituição., assim como d.a . ~o-~n . ·legislação · 
criminal, o direito de punir '0~1 ~e~çtoa com
metti?os em paiz es~nj;e_i~o • . ·~ . _'Vtttl;:lda da 
a.mphação do nosso pnnClplO_ de_ ~be~nta. 

Por isso, Sr. presid~:>n~, ,ee!io . . d~l- i~vestigação 
dessa q~estão ; não aebo m~ió~es: "C~.~~eneias 
na ad~pçiio de um ou de outr.o· pgn.-c1~~o. para 
a nossa legislaçãO ; o_ q~~ . !l.ã~ •. ~~~~na se 
tratassemos de _outras quest.Qes -<}~, P,~~~m ~r 
re~olvi~as em ~utude d~ .. m~smo . p~.n_ ~)P_. lt? .. _do .dl
reJto mtemac10nal , . mos ··.a.- ~e~~e~t'Q: ,~e. outros 

. que,-pondo d~ M~é'.M~·;guestão, 
eu .. posso dar o meu -voto ao prOJ.~C~();;~~opf:ando 
corno principio fundamental , delle o .. p~ea. p1o do 
.estatuto . real, e . dedüzind<H) da· noa'-"· .. ~llsti- ._ 
tuiçiio, do nosso codigo _criminal, eru~ :.C~:a:no_ssa 
jurisdicçio tcrrito!.i~,. que llO~emos ~te~i!~ . a -
t.odo~ os· factos Jlbestos praticados . nos , ~~es . 
estrangeiros que podem aft'ectar . a .. no~~ . S~Ç~'t 
dade. ._. · . · ·· · · · · ,_ · · 

Não ·. :ine ràço carg9~ Sr.: .prHidente ... de 'rejpou· 
der ·aos · argwuen:Os que: se.: apresentárão con1ra ·. 
o' projectO originaria, ou contra Q substitutivo, 
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por isso que nito devo tomar o lugar que tão 
3ig~amente oeeupão os ·defensores · des3a ·idéa, 
os tllustres· membros da eommiasão. · -

Termine aqui a.'\ minhas observações,_ecagua--rdo- · 
mo para . otrereeer ou não. a emenda suppressiva . 

ue aeho neeessaria ao rojeeto ·, :eonronne · as . 
1 as :que ou.v1r . aos 1 us res mem tos a com· 
missão. · 

A diseussão fica .. àdiada pela ~ora. 

·da tarde. 

SessãO. esia 8 .de .Jualao 

. PRESIDENClA DO sa~ VISCONDE DE BA.E[>E~DY 

Su'IDIA.Rt9.~E:cpediente.:....A febre .da praça. Dis·. 
cu~·so do Sr. · Lisboa· Ser'ra.-Ordern llo ·dia.--· 
Çrime~. con;tmettid'os por b1·a;iki>·os . {tn·a do . 
tmpeM6. Da.s.curS&S àes Srs. ,..Vs,'Queo, Fer~·a 
Silveii·a da ~.lotta. Votaçcto. 

A' hora do· costumo, .~euniJo numero sufficiente: 
de dep11~dos, abr · · - . . . . · 

. Lê~se e approva-se a aeta da _anterior.· 

de . apresentar um projeeto:;·' . · ' · · · · · . - ~ . . . 
Consultada a e1.mara. é.·approvada ~ ut·gencia· 

. . ~ -. 

~ si:-. Llsboà ~era~a.~.:~sr. P.r~sideof.e •. _o 
pro;ecto com que oc_!:UpJ\I'e~ P~-: ~omen.to~ ._ at
tenç~o ~a. C~f!l~··~- teJ:ll em :~.eu :. a~no a . :o_piniã~ , 
do governo. s. Ex. o- Sr"· · pr83sdent9, do .. conse
lh•l, no · s,.eu ~elator.~o _apb~~-~o este a!lrió ao 
corpo .. l_egts~a.ti v o. d tz .. _a. re~p~uto _da:. mat.el';l&. delle 
o . segutnte : · . . ., · .. . 

~ cr À -~Ln. 683 isentando: -~~- notas. do banco-do
re9~cti.vo · sello não ·ft!Z· ~e lição · do eello pro.-· 
or onal corres onriente · ao ·se o Ítlodo·: encor ·-
~o. _Creio. 'qae .a.- omm.i~sio ·deste:.ffVi>r 'Jiâ&:foi · 
. mtenc10nali ·e ·que con'Vtna ··_que · a ·' 'asençio ·se eg.;. 
.. tendesse--a . e~·, i~posto;;! sendo· . além · di~õ o:· 

' u i ado~ ·eunhllr• atllitaineat&:--o otiro · 
~ toqu~-~ legal que Ur lev;~_c:to . á cas~ , ~- . U1o~~a:· . 

por conta do. .. m~smo .banco.., »:_'· .. . . . .. . . . 
. :sxPEDIENTE -A justiça ·e : urgeneia: · d~:'if9edidas: le~lativü· 

-----------===:=-::.;:-::.=---~-------;-+:-~·te sentido . são · tevelad:ns~irnmediatamente· 'pelá:· 
Um oftlcio do . vice-prosi.Jente .da província do simples. l.e'i~ra. :_deste; · per~o-- ~;do· ·rela&oi'io '·~o ~ 

Rio· de Janeiro, envindo-20 exemplares das leia:. Sr. · mi~is~~o· da ·fazenda-; ,;A :justié;â;']tór_qiie P.av 
· · 1 rece ·que. a ·lei+ :da· ;·cre ... n<>"?·do ... :banco • .1:...'= '.~'1:· provm~aas promu gadas em 1853.o....A' ·com missão . .....-·_ ..v va .. ~~ 

de assembleas -proviflciaes. · . , teve intenç_ão:~e ise-ntal-o dlJ: impósto ·ae sello'; 
Um. 1·equ_eri.mento de Felisberto Ferreira :Borge"'·.· eorrespon•ientet ao·· ..-seu·"": capital; usim. como··' o· ~ 

"' .isentava expres~meftte:' do- -imposto OO ' .sellcfeor..; · 
alferes ·reformado~ ·pedindo ser ··restituido ·· á 2• • 1·espondente ruv-not:UJ ..m1e emittisse.-- · • · · · 
classe do estado-maior do 'exercito._;. A' commi:~são ..,. · 
de marinha e :gtierra. Nem parece .na~ur~l , qu~;-·cnneellen~ó a·-lei· um 

De· Jo5o José Teixeira, 'cobrador da · caix•l da favor : tão· amploilhei gu.z~se res~riCçiio · ·de. tão·· 
amortização, pedind_o õm sou ·ràvór _Rlguma · mu- . .pequeno . alcance. · ·Tam em·: ~to•,.qne · : respeita · ,á. · 
danÇa, no que estatae. o. narecêr . d.u.a--~?COIJlinm. <~~Dlllli.zsSSblãca.u... +i:ta)1lxtra'l'A!dt.-e.-m:ctf'urocrlhfaa~g;_,e~ot!l'm0t"U-à,8!(),,.-:-.. mbaoftied~aç~ll~Ct'3Ú;dao;_··}.·OURVSrlfiolf'-· ·~e-'lm~·_,_· -
de 

- d d ~ 
1 

· - · · .: · · · b"~ ::fesáe · lefttle , .. 
p~nsoes ·e or ena os re ativamente ao seu casa da Jn<)ed , , p~rece~ clara .a: int't!nção.: da· ·lei;· . 

~~~~~~dq.;-: A' -·.:coínmissii()' de 'pensões e otae· porquanto, estabelecttn!l~ como· regra ·qu& o fundo:· 
:âíspo1livel g.lraAtid~ .~ sua emi::saã~>. puduse-,aer 

' . . . . . . 
ções e Olf · seguin't.es pareceres : , · 

((.A co~im~ .de pen.sõe~ . e:' ordénados, tendo 
d_ev1da~nente exap1i_nado o. requerimf:lnto dos _em
pregados · da .caixa da ~mo~izaçiio. com. exereieio 
na. secção · -~~ · assignatara, -e~ substituição .do . 
papel-moeda. que pedem nugmento . dos. sellS ven- .. 
cimentos, _vistO ; Q!le,· .t91«?s. os mais empNgados 
d:•quella -rep~u:ti!<ll'> · J~ o requererão, . e tive~ão . 
parecer fnvorave1 1 é e cpare~r que . Seja :ÓUVldO . 
o governo a tal respeito, como tambem fui na 
-<.tceasiió allegada pelos, peticionarias. . · · . · . · · 

(( PaçO· da "camara ·dos de)?utndos,: 6 de.' Junho 
de 185-1.~ D. F. B . . da SllveiJ·a .• - Gomes · Ri-
bei,·o: » .~ · · - · · . · - · · : - · · 

- ~A. eoJ.Iunis~ó -ci~ . poÚci.a, :a , quP-~. rot' p~e~ 
sente o _ ~~quenmen.t.G: ·. de,_F.ranclSeo. Jae~ntbo F e r,~ 
nandes, .. porteiro·~ôr .. d.tsta:- ~ugusta , camrnra, cilr 
que. ~e . . para. ser elevado ':st .. W08 ~- seu . orde-
nado • ·'i'(JON. q~ . , · 
não : · P.OdQr- -eor.,re~ponde~ .. este ao .. emprego que 
oçcupa,_ P.!>i~.qu~.:atém ,do senriço .da easa.é oori
gado a acompanllaa:: as deputaçõ.:s ao paço . .impe- : 
~al~ .a~re~enLar . as . ~eis, sen4o que tambem ~ 
P?rten:o-~ór -~a camara'· _· dos ~~rs. sentl<}.~r~s, ~e 
J.gUa!· .. ca_t~g~_rt~, . p~r«;e~· ·. maior : or~ad?• .. C~Ja . 
<fitreren~·.é:.. de. ·. t{)OI; , ]ttlga ser de· . . eq~ndade a 
~reta~çãó~ <fô · soppllcaJ1~~ ·e, ~,r isso· é t\ 1Jle3ma_ 
comm•ssão~ .. de, parece-r·· que seJa· ele~ad'O' .a ~~- · 

o o;t:!:f~ ~;eJ~-~~~~=~ , w~:~ . 
!acluftl~ ·'Fea:nandes, couervàndô.;se-lhe· a arafi.ft>: caçao qàe jl ''.ercel?· .. •· . . - - . . o· . . . . ,, . -' e. .. ,,, . •' . ·. 

. . . ~ . . . 
de 22. q_Üilat9s, av:ali~as:. peJo -p'reçQ·; sl~gat;,"sem.~ 
deducção al~um: 1, :iml\lici:amenw '-consa,ioo . a·. 
-idéa •ie qne pela ._tnoednçao-dessas: ._barraa&:cru&o:. 
'se. diminuia .. o .valor .do .fundo . d~nivet:. de: -~ 
outro>- modll 1lcaria .. al;t6rada ·.a- .relaçio~ i q-QIB a , \eL 
creou.· entre .elle-o. as : notas, .em .clreulaç'io • . , .= 

' . quan~ á, urgencia,, ': ella! '• me: •pa~ce:' de I . prl• • 
:meu·a.: 1n~uu;iio; • 0~ · banco ~ ,to· Bra2rl! E~o~ra· 
. .actaalmente o seU' ,eapital~ · ~ um ·~ db';pOder ~ : 
executi.v.o . tem. declaraao .: qu~ eeta·;I)ÇCASiio .é: ·:. a 
'propJin-- de! se:oe~uar- () pagameotq .;do:= sellc..i · . : 
. Ma~ quando -mesmo-:este .. ~vort~ ttiõ ~·éstiv~ · 
ti'i:o clàramente inchtidG1 ' ·naquen~ ·-lei:f~~-iiio' h~- : 
isitaria em .propól-o cá eamc.ra · d()s: Srs!: ~Cfé_pr.fii;._ 
dos. e .julgo que·:elta ; tlilo; ~tt~dariaí ~~ll.'O:, · 
.:Não se' trata: de .'UDU!~'lecilBelitt>l precari"~ ~ ou · 
üe \'lm interetaS& secun~lri'i~: '<Y-barieO' ; i:kS' :Biá:ti};- · · 
senhores, é · o·, compleRiento ;~e ' ltm v~to :pl$,tQ ;. · 
de o r anisa io -e. ·re!ôtmas" ~- honrar~ se · · e · 
e · lev:aráõ = & historia ' -o· :nemei o:-- ·sett ·'- ·s 
autor, de836 cidadão: qU.e ainda• .~h8· · p<)úeó ''éô~ ·.: · 

· •berto de ·gtoria deixou:"a' ', ~ adini'nistr~() :; ~~o;, 
:.esta-to. - _ .. _ -.· . . - ~ ~ :;. '-~ ·--:: .. ;_, · .. - . ~ - .:_-.. · ~ ~~~-;~,..z-~ . ~ 

' ·Es11e dis~incto est~ista,· c:Ompreheodeodo · pe~~- ... 
fditamente 11s a~idadé~ --(fa é~'.em 'que'fõr<l, 

'ch~mndo: ·aos :con5elhOS'· c:JW•;er&r~~ -'~nilô . fellí·' 
:~ente: ' res~bel~do-: a· :~ . ~· ~to.~.~.r ;~:_~-,.: re~ij{: 
vado no - - ext.ert~ · •toda ... es: · ·caa.sae--·de: • futuras·· 
pert.l!b~ões,, hiio_, ~de:o•u.~~~f4·~·.v.~ mes~-~ 
passo qae. por- u:mavpO!~':j~tit' -~.· modera~~:-: 
·procarava con&Olidai' a fraternidade e harmoma·· 
'na·:· f~. ~r~i.-.,,_ ~'IU)~~· Of::~ei8'~.,u-. · 
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parava o paiz para receber o i!llpul$0 e z:no,·i
mentó que: o se11·estado de crescente prospen_ dade 
e as idéas do--'tempo lhe ba\·ião iJ'!fallivelmente 
imprimir. Para isto era -·necessano d~t:_ nova 
org$nisação e mai_:; mo1-alid~d~ ~ reparhçoes por 

estado. Era aindà para isso necessario regllla.ri
sar, dar mais .expansão e desenvolvimento _ao 
nosso credito no interior, e firmai-o no ext~r.lOr 
onde · s at r a li e d1v1da 
prestes a vencer-se. e donde dev~amos. at.trahi r 
capitaes e braçQs para o "!_l.OSSI?_ mov1~en~o 1nd11S· 
trial: O codigo eommermal, a reforma do the
sou-ro e tbesourarias, os trabalhos e ~studos sobre 
alfandegas, ·e finalmente essa brilhan_te operação 
de· ·credito reaUsada em Londres, sn:o resulta- . 
dos sem ·duvida. granfles, · devidos· ao seu .~sforço 
ou obtidos com o seu concurso, e por s1 suffi
cientes para estabelecer o credito de qualquer 
administração .. O que porém completou; ou plra 
melhor dizer, o . .q:ue eompletaa·á no futuro. sl!a 
obra· gigantesca, é sem contradicc;ão a. cre!l.ça.o 

o : anco _ o - raz1 , ao qua es ·marca o_<! a o 
destino de r\gularisar e dar maior estabütdade 
ao nosso ·meio circulante e cooperar c,om o go- . 
verno .na grande obra. da civilisação e do pro· 
gresso. .. 

Vê pois a camara que um · e:>tabelecimento que 
tfi.Dt;Q promette ·ao -paiz deve m~recet·~Ibe t~t.los 
o- cu· dados e se toa"Da. di no da - rotec ao e 
favor . dos .po~e1•es· _do esta. o . . Podia _ term~nar 
aq.!li, ~r ,pr;eSl~en~e. _.mas ceden4o á _tmpertosa. 
necesstdade . da mmha, penosa sltuaçao,· neste 
rrioménto invocarei ainda a indulgencia da eamara 
para que me . seja licito entrar na exposição e 
restabelecer. a verdade de alguns factos q~e possão -
ter sido tlesnaturados pela malevolencu~. -

A nossa pr~. senhores, . acaba dtl passar por 
um grande ábalo ;. o equilibrio das suas opera
ç9es. fpi _.por alguns . dia.<~ perturbado~ .. ella . con
valesce :·a enas dess1. _grave_ cnf~rmtdad~ ,que, 

- -
tés _al~rar-lbe a p acidez· do espirito e a lacidez 
das.idéas. 

Nas -gr~ndes oceasiões_, nos momentos perigo-
. , - ~ 

incumbe _ eurar de grandes mteresses, ameaçados 
ou compromettidos, ·~e mostrem solicitas no 
desempenho . de tão sagrado encargo. Como pre
sidente do ·banco do Braiil tenho ·profunda con-
vicção de. have-r religie3amente cumprido o mea 
dever, .empregando tanto dentro como fóra do 
estabelecimento ·tudo quanto. estava ao meu al· 
canee _para remover as _ causas do mal, ou ao 
m~nos minorar-l.~e a .intensidade. 

Niio tenho por.ftm ab.rdear serviços, gosto · mui 
poueo de occupQr o·pnblico com a minha fraca indi
vidualidade, éampdestia uma-das virtudes que mais 
tenbo procurado,cultivar.e ::t tTaigar no-meu espírito; 
mas quando a razão publica se desvaira, quando se 
achà .excitada Q()t: .~aneira que. se póde torna1· o lu.-· 
d~bri<;> ~.o p~~eiro aven~uT-eiro _qJle. astuciosamente 
quizer incutlr lhe as m;usfalsas 1deas, entei~do que 
a9uell~ · . qU:e, exercendo. funcçí)es publicas, ~ fõr 
vlc~iJÍla. ® -.~lumniosas.: imputa_ções, deve . pro- . 

. ,.. . . ,, . 
pontO mais ~~~vado ~ a que possa attingir, .afim . 
d~ que a sua vo1- sóe. oastante forte para que 
o paiz" ·todo a escute e fiq11e habilitado para 
julgai-o.__ . 
· Sou actualmente," .Sr ... .'pre~idente. o alvo de um . 
dt:sses :ardiS, -ínv~cJo sem_ duvida pelo_ in~ 
resaer pelo . ódio, .J>elo. despeitoJ ou · ))(?r qualquer _., 
mó_tivo de _·. ·malevolen~ja, ,e . tendo . a . .fortuna d~ .· 

. p()ssuif<- úma ·· caãeir~ , . no _. seio ·-da. répresen• . 
taçt_ .• -~1 . ·. nà~io'*a~- ~- P._ré;v~le~~. del~a . _ p~a -.de~ ; 
~w -o. .. _ . . . ,_ . . _-
. . Entendo que ·neste sagrado xeeinto não ·deve 

ter ..as~ento, já nãi> digo aquelle sob cuja fronte 
pesa o fe•·rete d~ uma _ acç~_ rept:o_vada,. mas 
ainda o .qne : .estiver, . ~L a lDlpre~ - de uma 
imputação desairosa, _antes que se tenha com
pletamente justificado perante o paiz. Insinua-
s - - . 
ter lugar a refutação e a def~sa, mas á. ~eia 
voz e traçoeiramente, haver eu, se não promondo 
ao menos alimentado em proprio proveito essf\ 
febt•e ardente 11 torno or 1 • r-
rante a pr;lça do ·Rio de Janeiro. 

E a maior falsidade que labios de homem te
nhão já.maiR pronu!lciado! Eneho-me de justa if!· 
dignaçào ao referil-a ; sinto nsco e ~epugnanc1a 
em occup~r-me · -d~lla,_; :vCJto·- ao ma1s completo 
desp1·ezo o ente anesquinho _ e baixo que por 
ventllt·a a inventou ; mas· não posso conformar
me com n doutrina d'l indifferença em ma teria se· 
rnelbante. 

·o Sn. PrmsiDEN"rE:-As observações qu.e o no
bt~e deputado faz tem relação .com o projecto que 

O Sa. LrsnoA .SEnaA:-São factos que têm al
gllrn'\ •·elação com o c.bjecto. 

. - , , - .. 
di1·ectamente por alguem, de certo nao descena 
:\ haix.eza d3 justificar-me ; castigaria o inso~ 
lente ou ~esp1:ez1ria: o miseravel, conforme o ca-

achar· o écbo ,ou ent·rada no .animo dos que 
s-overnão, -se sua : confiança em mim Jos;;e· por 
1sso . levemente. alterada, -. tamb6m nao .despen
dcria palavt·as, ser·me.-hia facil por . um acto de 
dignidade, des-s~s que o .b.olllem. d~ bem. ~be 
praticar sem esforço em taes . circumstancuu~, 
assumir uma posição sobranceira. 

Nada disto pofém aconteceinfelizmente; é •uma 
yoz vaga, s~m provll...-;, S~p:l autor conhecido, mas 
que hc;> estado el:cepcional e~. q.ue ._se acba a 
!lo.ssa . praça, no mornPnto da l~qmdaçao qos pre: 

culpa 'â.s suas i"mp_~u enci&S-.. ou um desabafo ao . 
seu despeito, esta voz vaga póJ.a tl'r achado éeho. 

Se viv:essemos em . uma época tão f~lta de 
cren~-9.., que mngnem _~c pu esse.J 11 gar ao a r1· 
go d·\ mais atr"z imputaÇão~ se não valessem já 
fongo·s annos ·da um'l vida sem maneh!l,- de um!\ 
conducta illibada, se fossem·insutflçienies as pro
vas de desinteresse e abneg:.tçiio ·em lugares onde 
facP.is abusos basta.riiio para produzir enormes 
fortunas, o que- restaria no · bo~em 'de. bem para 
vindicar o -seu caract-er? Dever1a resxgnnr-se a 
ver seu nome eonfandido entre nonies de Teputa-
çiio 'duvidosa? . - . 

Não, : mii vezes ; preferira e então o sacr~ficio 
de· qua\quer posição, · pot· mais-brillianLe que pu
uesse ser, quizera. antes ·uma · ob~cliridade honesta. 

Havia, senhores, no principio atnda deste 
anuo dous estabelecimentos de credito f11r~ceio
nan~o ne:;ttl. praça .• ·t;m contava de · ~xistenc!a 
mais de . n annt)S, · operava sobre um capttal reall
sado . de 5~000 :ooos- ·dividido em 10,000 'aeÇõed; 
outro contava, apenas · 2 -annos de· existenci~, e · 

Este~ dou9 estaoolecimentos ·goza vão de ·bem me- · 
recida reputação, . suas acções tinbão ·no· mercado 
um valor -muito acima do nominal! · · 

Resolvida a eneorporàção d~stes ' do.m( estabe 
lecimento·s pata forn1arem· o ·novo ereado.pela le · 

. de · 5 d~ .Julho. do~ an!lo Jia~do; suas. !CÇões de~ 
elinarão ·de valor ; ·o agio_ de que_ gozavao: desap
:pareceu. quasi c~mpl~tamelite,. -~ão .. por. e~eit.(r~e, 
desere~1t<i, Jl'ias. em con~eqttencl_!l ·~~ ~~~ : mdeclt- . 
-navel que pres1de às .• transacçoes _·e. permutas ; : 
.esperava:se a -gran_d.~~ em;i!são·· das.~ . a~ôes do 
novo banco : e · ahmentavao. ·.todbs a esperança 
de poder .obtel-as pelo seu 'Valor nominaL 
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No· momento de teJ1lisnr-se- 8 fusâ6 pareceu a 

todos · (JS ·intert:s.sad9s que era mais prudente~ 
mais conveniente q1le, em vez de fazer-se a pas
sagem completa do . activo e passiv~ das mas-
sas para o novo banco ellas rossem conservadas 
or al um ·tem o em li uidação, e esta idéa foi 

consagra a nos· es atu os que sno OJe a e1 un
damental do estabelecimento. . 
· Dàqui resultarão graves inconvenientes; que a 
· · · · · - · · - · - u r s nn-
dentes á parte . preponderante do, . capital não 
forão; ~m· virtude deste accordo, immed1atamente 
entregues . aos respectivos accionistas ; fi.cárão 

•• ligadas· 1â liquidação, para a qual se ha,·ia esti
pulado . o prazo de üm armo •. 
·Ficarão·;. pois, no' merca.do.np~nas 30,000 acçõcs 

do no:vo b{lnco, as q:nae3 podiào ser adquiridas 
.com muito m~nor sacrificio do que as antigas; ao 
;mes~o passo qué davãl) igual direito nos lucros do 
futuro. oancó. . 

.Esta foi ·à origem ~o todo o .mal; ._foi 

mui babil e bem combinado plano. 
Do pónt<;> em · ·que me achava colloc.ad() pude 

. bem conàe~er o caviloso ·manejo, · mas não de-
pen m e tmm con rann -o. ·. 1spon o e gran
des recurso.s, elles pU:derão dominar compieta
m~nt.e' o ~ mercado e impõ'r-lbe · a lei da. sua 
vontade. De hora a hora, de minuto a minuto 
·produzia no v 1s a e r çoes . s · p-r ç ; q 
em,.s. dias se .acbárão ·duplicados. E!rão as mes
.mas a~ões_ que giraviio constaf\temente em alta 
·progressiva,- e· com tal velocidade que podia en
.trar-se: · no jogo ' sem ·capitaes e na. indepandencia 
.absoluta ' dos estabelecimentos de c1"õ!dito. 

cOnfes~o· qu~ a p1incipio nenhuma imp1·eêsfio 
me clLusou essa subida de valor ; · todos · espê· 
ravão e era. natural que as novas acções exce· 
.dessem m~s.mo os limites em que antes da fusão 
-se acl.lár.ão as dos anLigos bancos ·que goza'\"ão 
de menos rero ativas. uando orem todas as 

gt·edos,. desi~ual e perigoso para todos os que 
nelle tomavao parte? Se a minha posição offi· 
cial no banco era no meu modo de ver {embora 
não fosse por temperamento avesso aos azares 
do jogo) um obstacnlo moral invencível.,_ que não 
me era d·1do tt-anspôt· sem a co11sciencia da· ro-
prm es onra, po erta compar t at· nos Jntc· 
r€sses com o:; que por força de sua vontade 
dirigião o jogo? Animar-me-bis a "tocar em g3.tthos 
adquiridos sem contíngencia .alguma de perdn, 
sem e e n e g1 1 o os ca-
pi taes arriscados. 

Uma tal participaçã-o seria M minha opinião 
um verd!ldetro cl"ime, e pratic'\l.lo por quem ti
vesse como eu uma posiçao officjal a guardar no 
banco subiri3. ainda seu ponto o escandalo ; . sê
melhante imputac;ão cahe pois por si mesma. 

Sr. presidente, segundo m'o tem permittido 
minha pequena fortuna, tenho p.-ocurado asso
ciar-me ao movimento industrial do . meu paiz, 
tomnndo uma _pequena parte em t._?d~s ou quasi 

do· asar, ns acçúes da unica comp'lnhia para 
com a qunl ueveres imprescriptiveis rne impu
nh:io o mais circumspécto procedimento. 

oitenta acções, 50 aas qua.es representavão a 
minha caução, na fôrma .dos estatutos. Antei 
que a febN· tivesse chegado ao seu . auge con
verti-as em acções do antigO banco do. Brazil, 
com as quaes substitui a miuha caução para 
libertar-me das apprehensões de succes'>ivas cha
madas de capital; e tenho : convicção de que, 
obrando assim, não posterguei . nenhum princi
pio, não feri nenhuma delicadeza, não preteri a 
minima com·eniencia. "Ei~ · todas as minhas 
transacções sobre as acções do .banco. 

J"ê.las .forij.o excedidas, quun o a ebre princip10u • 
a ·mariifes·tar.:.so · coru mais intensidade, .eonl.leci mara a attenção que se .. dignou prestar-me. 
que se estava cavando um abysnio que podia Posso a qualquer hora fazer tttn inventario pu-
-tornRr-~e -· o - -sorvedouro de muitas fortunas e blico dos meus modicos haveres, e preferira 

.uma or1gem· e escre 1to· para o ··esta e ec1mento, a. DlJ·serl·a . lnesmo, 8 &J"untar-lbe Uln so' -e procurei por todos os meios ao meu alcance 
conjurar o mal. .. · obolo com preterição dos preceitos de honra e 

Exhortei a · uns. exprobrei a outros, aconselhei da propria dignidade. Tenho concluido, e a~ra· · 
a muitos. Vendo, porém, que tud~ era infru- deço ·á. camara o haver-me permittido este pe-
·ctifero; ço'l)hecendo que 0 bnlaneete publicado de queno desvio da materia em discussão. . 
:a~cQrdC? . ·c~o.rn ~ a lei orgatiica do banco era uma Vai a mesl. o seguillte ptojecto, o qual depois 
arma. tra1çoe1ra · e ."perigosa nas mãos dos espe- de lido e julgado objecto dl! deliberat;ãG vai 1\ 
culadol'es, .que po·t elle raziào conceber aos in- imprimir para entrar na ordem . dos trabalhos : 
cautos ·esperanças loucas de ·enormes. lucros, cc~: asseinbléa . geral legi.5lati'\"a resolve--:, 
·entendi que· era. ·conveniénte e. iudi~pensavel es- A t 1 A · - d · t ·1 ~ 11 
·da.téeú ·.aõ 'publi.~o . sobre . a verdaàeir. a intelli- (( . r . . o Jsençao o lffipos o \.H: se o con ced1da pela lei n. 3&) da 3 de JU.lho do anno 
·gencia · .d~quelle ··documento~ Lembl'ei:me entã(J passado. á.s . notas emittidas pelo banco do Brazil 
_de' r~éorter··a. trlb.uria~ ~~ e . . incontinente me apre- e extensiva ao capital encorporado.· 
,sentei ll:es~~; , ~cas!l. · . . . . - · .· . · .« Art. 2.o· Será · g:-atuitamente . ctmbado todo o 

A · y~ . E~:~· s.l· •. Pt:~sid~nt"e, e . a alguJ'!s;.. dos meus ouro d\3 toque legal que fõr levado á casa .da 
am1go~ ·.ma1s . mümos, manifestei a mini.Ja in- ..J t d b 
·te~~o_.. : ;t'ive:· enfí·e:anto ~. cedt-r .ás observações moe.a por con a o. mesmo anco. 
de a~gu~s .-dO$, .~~~s :cons~euos . membrqs .desta a Art. 3.o I<'icã.o revogadas ·as ·-disposições em 

contrario. 
·impr~~sa_ : 4 el!a :recor~, pois par:à salvar m~ms c< Paço da. camara dos deputados, em 3 ·de 
_escxppulos e, ~V.l.tar q~e aquella,, .pe.ça., offieial, _.tnal JQDhÓ de . 1854.-Lisboa, S~;·ra, •. ;,-: . . . 
_compr~h~n~i9_a, _f~~se; iainda .aggrav~r o. Il)al. . · · · · · · · 
. ~ será ;D~ssatio, ,que .. adduza prova.3 ma- . .. E~· approvado o seguinte parecer da eommissão 
t e.riaes para.repellir ~~a _ tal imputaçao· inventada de. constituição e I>Qderes que reconhece depu-
'sem ·du·vida ,"por: a.qú.elles · que tirib.ão immediato tado ··sbpplente por Pernamouco a~. Sr. Francisco 
·_interesse ~em . acm:Oço·af o jogo, a11torisandó_.o do Rego ·Barros Bt!::reto: · 
~ofu.. · .. o : . D()Dl~ · de um.~ · peSsoa q~e, devia sup.... <c Á' ·com missão de constituição e poderes foi 
:Eôr··se : .b~m. 1nformada dos . ne~oc1os do banco.? prese.nte o diJ)lo.ma de deputado supplent~ pela · 
_Será -preciso. _qu·e d~vnstre malS clliramente que . pro_vineia de . Pernambuco. que ao -~r. Francisco 
_nào"·.t ;,ve; , que ·DÃO.· , podia .. ~~r . . ~arte . alguma em .

1 
âo :Rego Barro~ Barreto 1·emet.tera ·a c.unar<L ~.ua~ 

.u~ JOgo que sempre t·epnteL 1mmoral para os que . Iílopal do Recüe, afim de tomar nsscuto ne~ta 
b . mv-entlírão ou .. esta.vão iniciados nos · seus se· 'augusta camara em lugar· do ·sr. conselheJ.ro 

XOl40 2, 8 , 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 15/01/2015 14 55- PÃjgina 4 de 11 

SESSÃO EM ü .DK JUNHO DE 185-i 
Sebsstiàl1 do Rego Barros, que participira.~ não 
poder faze l-o ngora; e a mesma commissii~,. de
clarando que o referidO s.·. ·Barros Barreto tmha 
obtido igual numero de votos- que o Sr. ·Anto
nio José de_ Olh·eira, e que a sorte, a que se 
procedera, se decidira em seu f;i'\"or, como~const:J. 
d') officio dn. man.cionada camar;l municipal, é 
de parec.~r que elle seja .admittido á tomar. as
sento nesta augustà camara, e a prestar o Jura· 
mento de eswlo,- xisto se achar o seu· diploma 
com todas as"formaliunde3 legar.s, e ser conforme 
a. apura~iio geral dn= eleic;ào de l><'rnnmbuco· appro-
v~-da pela mesma camarci. - · 

-<< Paço -da camara dos deputaiJ•1S, em G de 
'Junho de ·185-!.-J. Jl. Figueií·a de Jl"elln.-F. 
D. Pereü·a de Vtút•oncellos. -» _ 

Ac-hando-se na ante-sala esse senhor, é intro· 
.d.1zido cnm as formalidades do estylo, presta jura
m~nto ~· toma- assent9. 

_- O!fDEl\I DO DI\. 

CRI:\fES CO:.\I~ETTJDOS _ POR BHAZILEIROS FÓRA DO 
DIP.I!:RIO 

discussão me parece ter cheg1do a· se11- ,termo, 
mas; ainda tenho por necessnrio fazer b~·e~es ex
plicações a rt!speito ·das duvidas suscit:'ldas pelo 
nobre deputado pt:ila. provincia- de l\Iinas-Geraes, 
assim· como tambem pelo nobt·..: d~putado por 
::3 •. P.mlo -que fallou homem em ultimo. lugar:. 

As duvid&s apresentadas pelo -nobre deputado 
Je :\Iiuas-Geraes fundà(•~se nos inconvenientes 
da -applicacão do nrt. 90 do codigo c.-iminal ao 
crime de abuso da liberdade da -imprensa r.om· 
mettido em p.1iz esta·angei!·o. 

!\Iostroa o n.:.bre dei)utado.._ e a meu ver lu-
cidame.nte, esses ir.convenientt:s qu~ cu reconheço; 
toda a argumentação pOrém do nobrJ deputado 
nest-e sentido foi em vão, porque o art. 90 a 
qao se elle refu1·io não esta eomprehendiclo no 
projecto. 

O prlljecto rião pune todos os crim.cs do ti
tulo 1° do codigo ·criminal, mns ~:;óment~ os do 
capitulo lo, 2o c 3o d~sse titulo; o art. -90, n~o 
~endo pnt·t6 · de algum dos ·dit():l capítulos ex
prcssanttJnlf) enumerados, esta fóra de quc,;tiio, 
e CQs-tamente para excluir a pnrL·· do titulo lo 
'JUO se ins..:re,·e assim-llisposições communs
e que o projcctu refc;·io nolllenJumente os ca· 
pitnlos _1 .. , 2° e 3". porque nlhis, so -o projectll 
comprehendessc as disposições communs dtJ ti
t.n1o 111, deveria dizel" SVOJCDte-OS CrimeS dO 
titulo lo. 

O nobre deputado pela provincia de' S. Paulo 
con,;idt;ron ocioso o 8) lo do ~rt. 4o, que se 
1·efere :'1s· acçõ~s cive1~ provenientes de damno 
resultanto dos delicti)S commettidos· em paiz es
trangeiro por ·qualqnel· pessoa nacional ou es
trangeira residente 110 imperio; tambem me pa
receu oCiosa ~>s~e artigo, quando o nobre_ deputado 
pela Bahia, mel\ amigo, m'o indicou como ne
cessario, porquanto é principio corrente. que as 
ac~;ões ci\eis ou se funJem no ~ontract.o e quasi 
~ontra~o, . ou , no d~~icto e-quasi d elicto, qualquer 
que seja o. lugar aonde esse contracto e delicto se 
.dt-rão,. podem .. ..ser intenhdos . no fõro do réo, 
avnd:, efle reside . Oti ·se âcha, seja nacjonal · OU 
est•·angciro.-ActOI" sequitur (orum 1;ei-tal é a 
mnxima do rliu~ito 1·omano, por todn à párte 
seguida com mais ou menos excepções, adaptada 
na Inglaterra e Estados-l;Juidos como attestão 
:::itori e '\Veaton, admittida tamb2m pela ~'l"ança 
c estatlos d.1 AltemanLa; ao depois, senh1.>~s, 

acolhi a idéa do nobre deputado pela Bahi~, 
porque a consi·ler~i necessuia. pelas mesmas 
razões porque ao nobre deputado ella parec~ 
ociosa. · · · 

Segundo o nobre qeputádo, desc:le qué 9 pro
jeeto est.tbeleeen a competencia pan1 .• -.p~ni~ã9 
dos crimes commettidos. no estrang~iro, . es_tabe
leceu implicitàm<mt~ a competeucia. .para_as acções 
ci~eis q_ue resultão do daoino causado por esses 
erimes. Aqni mesme é que e_stá_ a ·auwida:. Se o 
projecto punisse to~os os · crimes · que o • codigo 
pune, não havel"ia duvida -nlgnma; mas o pro
Ject-o pune certos c1·imes, ~ por éonsequencia póde 
vh· em du~ida se siio ca.oi...-eis óu · adJriissn·eis 
acções cive1s pelo damno proveniente do3 outl·os 
crimes commettido:; ·- em · palz estrangeiro e não 
punidos por este. projeeto:. Era neeessaria unu\ 
disposição que declarasse que ~ às ristl·icções deste 
projecto se referiào só mente á punição- :e -não é. 
satisfação d'l dilmno, ~n. qual póde ser ped-ida ainda 
que o damno provenha dos crimes que-este·lpro-. - . ·- .. . ~· .. 
digo criminal; essa duvida se- suscito.u 
e111 França . por: cau~a dos- arts. 5o, 6o e 7o. do 
codigu de iristru~çiio,_ que, como este . projccto, 

· · ~o todos , os 'crimes 
co:mmettidós em paiz· · estrangeiro; _ pa1·a tornar 
mais claro · es·te pensatnento, uma emenda vai 
ser submettida á. approvação desta ~ugust!' ca-

O nobre -deput~do tâmbem éntend-e ·que ó §.4o 
do art. 4:0 do projf.lcto não é claro; este -para· 
grapLo diz: u Pat·a o julc-ramento -~ punição dos 
crimes perpetmdos a .bordo. dos navio·s-estrangei· 
ros particulares contra pessoas não pet:tencentes 
á tripolação, ou contrM as pessoas da tdpolaçãa, 
sa~,-o peste ultimo. ~&~o a reciprqcidade. ·~ per
ttu-baçao da tra:nqudbdade .do ancoradouro ou 
tenitorio . marítimo.>~ · · 

A confusão, s~gu,ndo o nobre deputado; vem 
das exprassões- sah·o neste ultimo caso. a reci
PlOcidade .•• 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA. dâ u~ 8}?1lrte qu~ 
não ouvimos. 

O SR .• NABUC6 :- Aeelho as obse1 \ações. do nobre 

i tollnn, e outros·· cseriptores ·de ãli-eitO 1nternaci():. 
[ nal ; assim como o . parecer do ~oils.élho • de 

estado de França de :-.!0. de> Novembro de~'180ll, I traraseripto ná · ·vbra de Hellie, -ettjo · 'texto 'voú 
l ·lel', e desejo que seja inserto · no meu discur:;o: 
l cc O conselho de c;;tado, ~te.; ouvillo o relatorio 
1 da secção ·de legisla:~;ão· tendente ' a 1··regttlar· . os 
1 limites da jnrisdicção·· que -os· consulês elos Es-

1
. tados-Uni~?S da Ani!:riea no3 porto. s de .. ·Marselha 
e Antut-rpta :rcclumao quant:;, - aos · c~m~s como 

:1 lnettidos a . bordo dos liavios d~ ~ua n~ção no:. 
portes e aneorado\1-ros da Ftanç..t, conatderands 

1 . que um n~~~o nentro ~ão põd~ : ser absolutam~D~ 
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êÓns'id~rado como lugar neutro~ .que a protecção 
que lhe é concedida nos portos da · :França não 
J?Õde prejudicar. a jurisdieção territorial no que 
toca aos interesses do estado ; que um navio neutro 
a~m~ttido e~ um ·port? do e~~~-o :está em plel!~ 

assim- cotno p~las convenções que celebrão; mas 
qtte se até este · ponto a j.urisdieção ·-territorial 
es~ fóra. de duvida, .não é assim a respeito dos 
crJmea· que so commettem a. bot·do do nav1o contra 
pcS$0~ . da mesrua equipagem; que neste caso 
os direitos · do podet· · neutro devem ser respei
tad~s porqu~ se trata _da.. disciplina intedor do 
llaYlO, em a qual a autor1'dade local não deve 
ingerir-se, salvo se o seu ·soceon-o é requisitado, 
ou.: a -tr.w.quill.ida.de do porto .-compromettida. ; é o 
parecer que -esta distincçiio, conforme &1'\ . uso, é 
a re ra -a .se ir-se n s a m~~ e r· · · 
~sh . doutrina ás duas .-cspecies sobre às quaes 
versão as . reclamações do · consul dos Estados
Unidos; -considE!rando que . em uma dellas trata-se 
de uma rixa- b~»vída no s · · -
ricano Le Newton entre : do.us m:trinheiros do 
mesil)o navio, .e na· outra áe um ferimento grave 
fejto . pelo eapHão do navio La Sall11, em um 
dos seus marinheiFos o r ter dis sto -.d a e · 
sem sua o r ern : · e o pa.:ecer que a reclamação 
seja attendida, e probibido aos tribunàe'S. fran
cezes- o. ·.conhecimento deste. -negocio.)) .: 

Afinal, Sr. presideute, me -resta offerecer ã 
con;sideração- da casa algumas ,emendas -que, 
como es~a de que fallei, .têm ppt· fi.m tornar mais 
claro. o pensamento do projecto, e são pot· ·assim 
dizer o resultado do deoate luminoso e pNfun·do 
que sobre . a materia tem . havitlo. 

Lém-:sc ·:e· apoião._se a:> segniutes- sub-enien~as: 
« No art. 2° da emenda- supprimão-se a pala-

;CÇ -~.Ó art; 2o, depois das {)8JaV~i&S-CU~Ild0l'QS
dtga•&e -""e _o promotor puubco, sendo o otrendido 
pessoa miseravel. 

a:·No. art. 2o, depois das .palavras-no caso de 
reciprocidade--digaor&e.-sendo admittido o consul 
pelo ·oflendido. 

« Art. 2.0 ...... <AnsideTem·se artigos distincto:; c•s 
tr~s- meoib~os. do art. 2o que começão assim : 

« ·:Serão tambenl, eté. 
« · As penas, etc. 
« Do mesmo-modo, etc~ . 

. « Art. 4..o Em . vez das pslavras_:_fórma do pro~ 
ce:iso-diga:-se'"":'fórma preparàtoria do processo. 

, cc ~Tt.:- ;4.o -§. 1.° Coostitu:J. um artigo distincto 
re<ligi!l<> assim : , _ . " . - ,.. . 

.-~«A~ _di~~si.ç?es: · d_este _proj'eeto . não réstringêm 
as . aeçoes·_ ClVelS • provementes do damno' resul
tante: de ' qualquer - delicto commettido · e.in paiz 
éstran~eiro por' qualquer_ pessoa nacional ou es-
trangeira, · residente -no imperio._ -

· .. . " ; . . ~ ':'" 

Cl•· 
da_de-diga~se--:-Onde e:; te direito . hcuver . . 

c< .Art."·4.~· § 4.o,.Substituão-se as palavras fi.naes 
-satvo-:até o· 1iil1, pelas seguintes-,salvo o caso 
da tranqilillidade· .do llncoradouro, ou terdtorio 
ma.ritim?, - ou havendo requisição da autórídade 
est.rangeíra. ·. . · . . •. ·. · · 

a .Onde · se. diz - o art. 2o: :l"assa a 3o - diga-se 
~- arl. 2o do projecto· seja o ultlmo~-Silva Ferraz. 
---NclJuco de Ar.aujo.-L.A. Barbosa.- Taques .» 
· .'Q ·sr. Ferra:~; :-'-sr~~ presidente, pedi a pala
vra -para: justiflcar-me de· algumas· arguições qné 
me··rvtão feitas pelo.nobre deputado por s. Paulo 

e pelo nÇ>bre deput~do pel3 minha provincia; 
arguiçi:.'es a descoberto, ás claras e sem rebuço, 
porque 03 nobl·es ueputadus são muito. leaes, 
~;ão. muito cavalheiros, c não acommettém aos 
s~u-. ·contrarios, ainda quando em· questõ~s scien-

.. - -- ' 

segundo; -não. obst~nte e~tar preveí'lido pelo nobrG 
ministro da justiçà, yersa sobre a me.dida . de· 
clai;:_atori ~· ~m conseguencia da qual: todas as 
acç~s ~tve1s a- que .Qet·em lugar damnos prove· 
nientes de crimes commettidos no .-estrangei"l"o 
pouem ser ~dmíttidas nos _tribunaes do n:>ssó 

· paiz·; e o terceir~ versarâ sobre a questã9 rela
tiva aos crimes commettidos por pessoas perten
éimtes a uma embarcação neutra- no porto oti 
tel'ritorio uiaritimo do Bt·asil. Limitar-me-hei a 
estes pontos. 

da jus~iça todo o 1·espr,ito, acato su:as opiniões, 
principalmente ein materia em~·qU:e ,elle é pt'lfis
sional, como a presente ; e não menor 1·espbito 

honra o m'embro pela _minha provhlcia: peço·lbes 
porém licença para que sustente a ~linha opiniã.Q 
relativa ao primeiro pont0~- . 

Il •i 
nunca pôde. ser considerada como dB. ostentaçãq 
ou- méramente academica. O. principio d.onde di
mana o objecto desta lei vem a ser . o · da per~ 
son llidade das leis pwnc1es : este pt·iilcipio s_empt·e 
é di~cütido nos ~ada~ent')S, quando ~e- tl;ah de 
semelhante -matena. A1nda em 18!2 na· -éamara 
dos depútados da Frauç.a, ainda eiri 18!3 na ca:. 
mara dos pares daquelle paiz, · a ~iscussão n\Ílis 
importan~e na oceasião ~m que se debatia sobre 
um projecto semelhante versdu s()bre a admissão 
~es.te principio. Nella tomárão, J>.a·rte,7não_ homens 
ms1 nificantes elos seus conhec1mentos ·mas ·ho· 
mcns de :gran e pulso . litterario,_ de-· profundps 
conhcehnento ... jm·idicos. Lsmbra.\·ei os nomes se'
gninte,:;, ê elles por si bastão- para. destrttil· ··ó 

tte disse o meu nobre a mino or S. Pttulo nando 
considerou esta dis·cussiio de pura -ostentàção : 
Dupin, duque de Brog1ie. · = ' . • -

O SR. StLvEIR.\ DA ~I·1T·u.: -~ A.tubo; -·cóutra-· a 
opinil'io do nobl'e ueputado. ~. · ~ 

O ~n. FEHnAz :-Mater, Rossi; Trank·.Carr~, :\Iitr· 
Un du 'Nord, Pet'Sil, Portalis e outros ·. muitos ju
risconsultos. No conselho de -estado ft·anc3z, na 
discus~iio dó codigo de instrucç~o, o mesmo se 
prclticou. Jü. vê pois -qtte nito deslustra a- camm-a 
élos deputados nem o _parlamento ull'a. discussão 
S-•b•·e este _ ponto. Dar-me-ha portanto o. nobre 
de_pu~a~o. v~nil$ para que eu a~nda· sustente e~e 
prmctpt!>, ·. arnda entre· nesta dtscussão. ·-

Sr. presidénte, o estatuto pessoal, à que o nobre 
deputado se tem referido , versá especial'n1ente 
sobre a parte civil ~ ~ distincção de.' 'éstattlto reál 
·e estatuto pessoal é essencialmente civil~ . MâS 
porque se admitte o éstatuto pessoal .nas acçõ~s 
cíveis? Porqu~ se faz distincçã~ entré · est:1tuto 
pe:;so · e es 1 a o rea . e a na urez~ os ,se.us 
·preceitos e ·'da materia que regem. O estatuto 
pesso 1l etn ·suas disposições prohibitivas~ · em su~s 
mha'jJilitações, ·compr~hende unicamente as pes
soas, e s~gue o homem- ·em todos os pontos etn 
gue se a<!ha. Repóus.L sobrd a nacionalidadt>, que 
jamais aband.-ma o individtto·. · 

O· estatató real pelo _contrario repousa ~obre a. 
sooorania· territorhl. e se estende sobre todos os 

. bens; assim iínmoveis.. . . . . . o· Sn.. SxL'\"BlRA D.\ · Mo-r.J:,\: --lioveis? . 
O Sa. FERRAz : - (llllnloveisj .... como mo'\"eis 

tXistentes sobre o territorio do ·estado. (Sobre 
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anterior commlll)l a todos os homens, isto é, do 
t! i reito natural e das gentes : yersa sobre actos 
q~e, por assim dizer, constitue a vida humana; 
são como _que essa vida posta em acçilo, actos 
que, baseando-se ua fé e na palavra do homem, 
não mudão de caracter pa,-sando da lei primi
tiva para a lei escrípta. Em parte o e:;tatuto 
pessoal ver:>a sobre os actos e formulas parti· 
culares que di ma não da lei escript l. 

As leis penaes compt·ehendem em suas dispo· 
sições netos cuja proliibição data de um direito 
antedor e não escri to do direito natural c das 
gentes, e actos que são especialmente . llos (;! 

outras circu.s:ristancias, e que datão da sua pro
mulgação. 

A. lei eual só tem o r o'b · ecto os ata ues, as 
o ensas irigi as contra os direitos imprescnp l· 
veis do . homem, mas ainda ~ (Jtf~nsas das leis 
particulat·es. Na primeira pnrte, dig·tmos como 
um rande homem <<ainda ue escri ta esteja, 
seus prece1tos na a augmentao, nem 1m1nuem, 
porque nascem de um vrincipio santo, anterior 
á lei esct·ipta.. qu& é o -do direito natural. e de 
direito das gentes. » Neste pouto .ella acompa
nha o l.Jomem em todil a parte; em relação, porem, 
ás _acções que tenhão ligação especial · ao terri
torlo do pau, qu!3 não podem ser commettidas 
seuão nesse telTitorio e cuja essencia é serem 
rnunicipaes ou. locaes, seus preceitos não podem 
reger o cidadão quando passa alem d<ts front~i
ras, quando ·habita um pa.iz estranho. 

Senhores, res onderei ã oh· ec iio u.e se cos-
uma . oppõr a esta outnna. Dizem a ~uns : cc 

porque as leis penaes punem as acções 8os estran
geiros? l> Pela razão dada por todo;; os cscri
ptores de di:reito das .:ntes, or ue os estraon-ei-
ros no ern orlo sao asseme a os para gozarem 
das vantagens inherentcs à qualidade de cida.diio, 
aos proprios nacionaes, porque, como diz Grotio, 
Mnsiderão se subditos ternpo1·arios do soberano 
en1 cujo paiz residem. 

.Mas disse o nobre doput11.do pela Bahia.: « Se 
nós nJmittirm.as este principi'l então todos os cri
mes dos cidadão& brazilairos perpetrados no es· 
traogeiro devem ser punidos.)) Senhores, façamos 
por momentos um pequeno eliltudo sobre a di· 
"'•ersidade e qualidaae dos crimes que um eida· 
d-lo brazileiro póde commetter em paiz e:;trangeiro. 
P1•dem ter relação com o direito de cidade, vet·sa
ráõ sobre as leis policiaes e municipaes ; podem 
versar sobre aqnella.s acções qne em todos os 
t~mpos . e l~gares sãü punidas, estas acções que 
s~o probibit~s . não só pela lei escripta. mais 
amda pelo· d1re1to natural e das gentes. O cida
dão bra.tileiro não póde commetter o crime de 
responsa~ilidad~ de empregado p•.tblico em paiz 

-
cionario publico. Assim, estes crimes são da na-

. tureza dos que se podem commetter não só no 
territorio do Brazil, mas_ fóra delle. 

O cidadão brazil~iro não póde corometter certos 
crimes que depend~m de uma circumstancia local, 
~~im o .crime de conspiração e os crimes po· 
llcz11es, que têm um caracter especial, um cara
ct.er meramente territorial ; mas aquelles crim&s 
que respeitão aos direitos imprllscriptiveis do 
homem, estes em toda a parte se podem com-

. 111etter, e sobre elles as lei!! penal<s devem exldrcer 
:!'eus mandamentos em paiz estrangeiro. 

A~sim que, se bem attender-se o presen!é pro ... 
jE>eto, deve eomprehender unicamente os crimes· 
que em · paiz estrang.~iro podo· commetter o ci .. 
dadão brazileiro, e S'lb esta base foi elaborado. 

O Sn. BILVJ::Itu DA MoTTA: - Eatiio o projecto, 
devia-se estender a mais. . 

O Sn. l<"ERzu..z: - ·E:>tamos primeiramente tra
tando da doutrina, trat.aremos depois ·da appli
cação. e 'o nob're deputado reconhecerá a verâa·de 
do meu a;;·serto. · · · 

o Sn. S!LYEIR!• DA Mo-rn :-A applicação deve 
ser confvl:me ã _doutriua. . . · . 

O Sn. FERRAZ :-Senhores, emquanto o .cidadão· 
bt'lizileiro não perde a sua qualidade rosidinJo 
110 paiz estrangeiro, cemo tal está sujeito a to· 
dos os mandamentos de suas ieis, e por ellas 
deve pautar suas ac~ões. Emq11anto o paiz acom~ 
panha-o com a- sua proteclião ·em todos os lu
gares quo percon-e, e · igu'\lmente com a ·sua 
assistencia, emquanto não lhe ne'7a os favorês· 
nt:lm ·o exclue de seus direitos,· o cidadão ·brazi· 

.. • .. o o .. .. .. 

considerar este principio resultante do faeto ma~ 
terit~.l da collocação do individuo em um terri· 
torio ~ Não ó á vista mesmo da nossa consti
tukiio, como j1i. ob.i&t'Vei, . uma consequencia 
legitima qtte sendo o imP.e1·io do Brazu· a asso· 
cinçiio de todos os ba·aztleiros, sue.s leis penaes, 
que siio leis desta as~>ociaçiio, proudem .a todos 
os associados, a. todos os seu.s s11bditos, em· 
qualquer . parta que estejão '? DJ certo que .sim. 

As nossas leis aniigas, S1·. presidente, admit· 
tino tanibem o principio pessoal : os nossos an: 
t igos ~scriptores, e entre elles Poi-tugal; De 
donationibus, cujos escr!ptos encerrão doutrinas 
que ·os modernos reconhece~ verdaW:Iiras, mostra 
que supposto que então o principi.O te;l'ri;oriál e~i· 
ves~e em voga, CO!lltudo o paiz . :pod1a punir. f) 
pu01a ao seu subdito qu.e chamado ao , seu.- ter
ritorio não se apreseritasse no 'termo pre6c~:1p.to . 
ou aquelle que . apezar da prescripçào. passasse . . - .. ' ' • ' -. . 

Na legislação ingleza éncontra-sé, como em 
outra occasíão ponderei, a itlftuencia 'do mesmo 
P!'in~ipio. : O nobrs deputa~o p~la _uíinha pro·
vmcla epoutou· actos da leg~sluçao tngleza neste 
sentido; permitta-se-me ainda' qué ne:;ta parte 
eu accrt!scente um exemplo que é . pet•mitta~se
me a expressão, frisante. · A legisla.;ào · ingleza 
até 182! prohibia que qualquer .hotnem iodus~ 
tdoso foase ·iuicil\r os o11tros povos nas artes 
e na iudustria; assím Dod~Son, chla.dào inglez • 
passa.odo nos primeiros annos aa. révóluçã() fran
ceza a _ iniciar os francezes na arte de fnudiT o 
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ferro, não obstante terem . d~eorrido 20 annos 
quando aportOu ao territorio inglez, foi preso,
soffreu uma pena de· prisão e •una multa de 
200 lib. st ... a qual foi paga com o auxilio do 
governo francez. Já. 'Vê pois que mesmo essa 
le isl~-o, ue se a resenta como absoluta no 
prinetpio da: territone a e 
cepçiio.- . 

0 S~ Ml~I$TB.O Dl. JusTIÇA! - Quanto .aos· cri· · 

9 ~a. F.E~mu:-+Eu fiz appücação aos crimes, 
que , e .de que tratamos ap;on. 

O .'nosso codigq penal não esta.belece\1 medida 
algllDla qua· fize-lSe a differeut;a qui3 os nobres 
d~putados p1·etendem, sua:; palavras .são g.:lne. 
ncas, suas definiçõ3s tambem o são, se alguma 
cousa. ha de especial é a favor do principio que 
eu -c_l~reudo~ .Q11.ando trata. dos crim~s de respon
~btlldadc ''ii1-t a.btlSo de ·liberdade de imprensa, 
drz o .. seguinte: cc São responsaveis o impressor, 
gravador 'ou !i~ho apho, os quaes ficará? isent~s 

I. :s ' • 
gação de responsabilidade do editor, sendo este, 
pt.ssoa.· connecida, residente no Bt·a.zil, que esteja· 
no gozo dos .direitos po~iticos; salvo · t4~ndo 

eXige •esta ultima quali ade: ,, . 
· S_e·pois o ptincipio geral. fosse o da não perso
nali~de, · -en~o .não estabelecia esta ~ excepção 

· Eu já: ·produzi muitos outros argumentos ti
~os: da parte que respeita aos .crimes de res• 
~nsabilidade e · aos crimes especiaes aos que 
tem= a gualidade de cidadã~ brazileiro ; permit
~~a a111da· ·a· eamua que 1nterc<tle .aqui outro 
exe~plo tirado das leis da· Ioglatt::rra, do que 
me 1a esquecendo. .· · · 
; ~Creio que é o estatuto de Eduardo HI que, . 
tr11tando dos eríme_:; ·de traição. impunha penas 
~~uelle~ que coadJuvassem o paiz estt·angeiro 
ou ~ebelâes, ~ornee~ndo ~fma~ento e outro~ meios 

paiz." · . . 
'Voltan\io · ao fio do · meu discurso; direi que 

parete·r:n~ ter provado . ue entre. nôs -o principio 
. 1 a e as · e1s e o pre m• 1. , 

que o -principio da territoriedade v.em· a set·, 
quando muit<•, tima excepção, e qu·e entre outros 
povos, é ella ·admittido. 
.. ~trarei agora na segunda parte, em que di-

Vldl este discurse. - · 
. O .nobre d_epuhdo · por S. Paulo q.uer supprimír 

a disposição relativa às acções ctvis resultantes 
tio d&Illno causado por crimes ~erpetrados em 
paizea est.rangeirns ; e qual o. razao ·?.Porque está 
J>revenido no nosso direitO. Mas d<Jnde nasce? 

· Qual a ll3i? Donde· · dimana · o · asserto do nobt·e 
d~putado? Serã de lei anterior ao codigo penal? 
Serão as leis civi::~.dos romanos? Será o aireito 
nat11ral? se·. é o direito natural, se e a nossa 
legislaÇão ' .civil . qué . berdámos ·dos nossos ·maio· 
:res~ perinitta o nobre .. depntádo que diga. que 
n~ parte nós vamos de accordo .com' todas as 
legislações l~minosas ?e. ~odos ·os paiz.es~ . Não 
oost.à.nte ser uma obrtgttçao natural que hga o 

mem quan o perpe ra um e te o e ·sa ts azo 
e inde?mis_:'lr os prejnfzos resultant~s delle, não 
ha. IegLslaçao :alguma em voga que nao es~beleça. 
expressamente essa óbriga.çãQ em ·_suss· leis. · 
.. 0 SU: SIL VEl1U D:\ MOTl'A : - 0 nosso codigo 
•:!tabelece tambem. · · 

O Sa. Fn~ :-Ma:: qual eodigo ? ·O pen!U? 
O Sn. .SJLVEIU :PA. Mo:rn :.:...Sim. 
O_ Sa·. Famnu ~-L~, o nobre deputado dove 

e~nsiderar que. admitttdo o prineipio <!&. territo
ne~Rde d~ le1s • e · sendo o nosso · cod1go penal 
·rundado ·neste principio, como opina, suas "dis-

posic?es não· podem ir além. do. pri~eipiD . ~ta
be_lectdo. Se o ~osso codigo pena! . só p~e : cs ·, 
cnmes commeLtldos dentro do imJ>erio .• como 
suas disposic,:lles sobre a sati.stação hão de'~-eom
prebender crimes· que não !orão commettidos · 
deutro do im erio? · ·· ·. <:= • 

o Sa. SILvÉIR.\ o.\ MoTT.\.: ~ Ha a-euepção-. 
da lei civil. que estabeleceu a illdependencia.das · 
acções civis do julgado em materi$ crime. ·_ · · · ·· . .-

. . 
nos dominavào, dominavão. nos outros pllizes; 
os eodigos novos se.mpre e 'itabelecem e-xpressa
nleote como regra asse principio- que os · nobres -
deputados subentendem~ assim ·o- codigo ·francez. 
d" instruct;ão · nos arts. ·· a· a 15;: assim :· todos -·os 
codigos · da Allemanha; €te, Os . legisladores· não -
admitt,em _que fiquem subentendidaS es~s dis· · · 
posições, estabelecem -as ·como regra:;,, e é o -que 
o nobre ministro da justiça a quem acompànlleí, · 
fez . redigindo 1.\ sua emenda de uma maneira·de
elaratoria. 

O Sn.~ SILVBÚ~.\. D.'l. .. IoTTA: ~ 
entendida:; na. nossa lei mesmo. 

O Sa. FERRAZ: - Em. qual? Que · é · dá~ nossa." ... - .. .. . . 

um principio ; outros segue1n di.tf~:~rente, .e jà .:se 
derão até questões sobre letr:l:l d~ cambíu quando 
passadas ~ um estraogeh·o pllra. serem .pa~ali 

· ab eatraogeiro e eJulossadM---4 · um· 
francoz . .Amda nos ultimos tempos · um juriacou
Slllto, V. Hanneq11im, discutiu esta. mates-ia e 
mostrou o que ha,·ia sobre ella .• e esss grande 
homem qne escreveu sobr.o <lil·&ito commercial, 
!\Iosset, apre:~enta factos desh natureza.·. . 
~e pois na França todas estas duvidas se dão • 

e se entre nó:; aind11 não · ha lei positiva, ainda 
não ha lei · em qu~ · se ache esse princi-pio es· 
tabelecido, cotno l~gislando sobre ·esta materia 
havemos de deixar aos nossos tribunaes o : a.r-
bitrio? · · 

O Sn. -stLVEIR.\.D.\. .mo-rn.: .-Ha. ~- leiqued~z 
que as indemnisações podem: ser demandadas por 
acçôes Civis indep~·nden~~s da acção ·cri minai. . 
. 0 S.a. FERR4-Z ·: - ·Mas Se -admitte .que ·~ nossO 

principio e o da territorie lade das. :leis -criminaes~ 
' e -por isso considera a lei n~cess·aria, ha 4eccon· 

cordar qoo a mattlria de jndemn.isaçãa,, __ que _di-. -- . . ' ._ 

· principio territol'iat .e·t)l.. que se basêa a le8u.l~o 
· penal. ·A.- lei de 18U . d~e.ta.rou q\1& a acçao ctvtl,_ 

pelo dawno resultante~, devia ser. em todo caso 
da competeucia do juiz do civel; mas -esta, lei. 
àeclarou revogado un1 artigo do eodigo· · Jt.BD&l .
não revogando o seu systema, .o. seu'peilsamento 
(a.poiaà.os) ; por conseq~tl:!ncia -~nda os_ trib:unaes 
têm bastante .materia de du\o-ada se nao {~r ad
miUida a emenda do nobre·· mi(listro. '· 

A -emenda do nobre minitstro~e ~-~Pelo 
menos para evitar ~ue se dêm entre. nõa 81'1()-: 
malias ·como sempre se dão nas decisões de nossos 
triLuuaes. -
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· ·osa. S!LvEÍRA p.\ )!ÓiT.t;- Por esse systema 
de . 'legislar expljêan<lo tudo, püde s.er. · . 
.'o· sB.. 'FERR:\.Z : ·-E' o que succetle _e.m _.todo_s os 

r~i:.ces. 1-ois'-i:> codi~o da França, pRlZ. que tmlt:~ 
umâ legisla'ção anttga bem c~a~~d_a. quando fén 

· · - a dts (•Sl ao n. este res-

estrari~iro :póde -ter sua íort;a e:n lfrat~ça_.. Mer
lin . d~ou qoé a hypotbeca nao o d•ret~o ~a
turai, .nEtn da!J ·gen~s, e mera~e'!te de d1re•to 
civiL- Troplong constde1·a-a do dtretto das g~nte~, 
porém. ·.muitos.-jurisconsultos cou1batem esta opt· 
niio. O.nobre deputado sabe que, couf01·me a nossa 
legislação, · o damn•> impc;rta a hypothe~a. dos be!J-S 
®:que · o ·causa·; ora, a. hypothecn. -leg«l, em vu
tude ~de'. datnno resultante de crime commettido. 
no estrangeiro .. poderã .sei admissivel sem lai po
sitiva· que a determine? E o poderá ser tam
bem. allv. otheca ·udiciaria rovenien.te de crime ? 
Eli ·rião duv1d·o que ·o nobre ~l3puta o ·a I!Ste res
p'.lito ten'4a as suas ·duvidas, ma:> é o que succede 
a· to·d(!s; . · 

· Até .. m11itos ·jurisconsttltos, di.-ei de p1ssag-em, 
C\lnsiderãv .que a hypotheca legal não é mais do 
911e_: n!Jl!l :hyeotheca convencional, que a bypotheca 

~ m1 1 a. 
Tron.-.te--esta t•eftexão. para sustentar que a opi

nilio :do= no'br~ depu f : -",., ainda pelo lado da hy
potheea _resultante dr, .i: ~ . :10 não póde s~tentai-se. 

Entrarei no .terceiro ponto Diz. elle respeito 
aos crimes cotnmettidos em na'lrios neutro::i. Se
nhorés; se o navio . ~ de· guerra~ e o crime é 
eommeWdo~ em alto mar,. pelã ficção. q11e admil
te -o taf' 'principio da territorialidade~- das leis, ó . 
navio eonsi<lera-se urna parte destacad~ do ter
ritoric>~ .e t6des os crimes commettidos a s~o: bordo 
estiio énjeitos a al ada, á. ·uri::;diccão das leis 

os · respeettvos .. pa•zes e os seus tn unaes. 1\ ns .· 
cr_uando: o c\•itne commettido em nlto m ·tr em na.; 
vro8 ' êle··gue·rra. O· é entre . dous estrnngeiros, mui
ta·s · vezes-08 commandantes desses navios che-
g - :.po o a naçao a. que. pertencem en-· 
tregiio•os; e â,. vezes i,;so é uma neeessid&dt!, não 
sQ: -pele;. missão que· esses nav_ios · tên'l de üesem
penOO:r,· 'mas pela falta de metos que tem de os 
transportar aos pot·tos de- sus.s proprias na~,;ões. 
0 TOe&DlO::se observa. quando O navio de guerrA 
se.:.•cha, no territorio marítimo, ou no porto d~ 
qnal<~Uer- paiz estrllngeiro. V amos agora· ver o que 
se -d& a respeito dos navios merca~tes. 
· Quando · o crime é commettido em nlto mar em 

na-vios mercantes, a j urisdicção do paiz a que 
:pex:te~: es~e.~~yio é .a 9ue milita, é a compe
te~~ ·.P!'ra o~ cr1mes · J?erpetra:dos .qua.\q~eT que . 
se.3s. a pessoa, quer seJa da sua tnpolaçao, quer 
P.et:tiHi"ceilte aos passageit:os. Se po~ém o na:'rio 
meTea.nte ·e.J~tr:a · -em um porto · ou esta no terrJto
rtõ ·niàrltimo_ de: 'Uma.:.naçào, v.arião as opiniões; 
põ,r: ·sem 'd-uvida- ba um · contHeto dos dous prin
cipios; :das· duas jurisdicções; a · ~o local, e· a do 
ná~ó,;· ~~ ~ ~nsidera parte destacada, conforme 

; . . 1 as · ~en es, opa1z a que~r-
teri·ce.- :Esse con11icto ãa lugar a alguma.S medi
<la; -'con-eiliadoras7 hann·oni5adoras ; e . . quaes -são 
éllas"? '6 i:íavio está sujeito a todas· as leis po
Héf•tes do:: port() ,. . como está o estrangeiro que 
habitá o !· pa.iz respectivo. . . 

.ó 'riavió _I)Õde ser examinado) inspeccionado e 
reví~tado· pelos empregad.os das a\fandega:i, da 
saud~:~ e da policia ; se nelle se . comll!ettem cri· 
rné$1-entre'"pm~lloás da mesma tripohlÇat' , a ju
rls4ieçio pertence , por mais grave que seja o 
erime-~ aos trlt.unaes do paiz a que pertcnco o 
n&vio. 

o nobre ministro da justiça citou a "deeisãcft 
do conselh·) de estado da França d 'ld& em 1806 
creio que sobre o nayio .Sull!l·. pertencente aos . 
Estados-Unidos; ha n:maontr<~. anterior, de Outubro 
do mesmo 1lll!lO, a respe!to de um outro navio 
da meseta nação, de nonw N<W)ton, em- que fü· - . . -
ricanos, e funda·Ja a regra a que me reti.ro. O. 
:::;,·. UeUo, em. Ull). a!tigo sti~Te. o direU.o. _de yi· 
sita que vem na re\•Jsta de JUr!spruden?•a. «<•ta.. 

' tando: em um dos rios da Fránça, o Loire,-·tendo 
uma pessoa· da tripolação commettido -~m graude
crime , e sendo apresentado ante o tnbunal do 
respectivo districto, este hesitou em tomar delle. 
conhecimento. 

Então o ministro d.t justiça sujeito o nego
cio ao ministro dos estrangeh·os, e este,. que 
era o Sr. Mollé, mando\1 que o detinquente fosse 
eJltl"egue ás justiças da ~ueci.a. M~ ~l~ tres: . 
ea;;os especiaes em . quo pode esse prmc1p1o ::;of
frer excepção : o lo~ e_ o da segura.nça de.) estado; 

cc.);'adouru · e o 3o, quan.do o crime 6 eomn1et·· 
tido por gente dn. triPQlaÇão em . individuo não, 
pertencente a ·ena. Digo-s.!"guranç.a dó esta~o-. . 
a respeito do navio sa.rdo Ca1·los . ~lber-to, aonde 
ião a· duqueza · de · Bet:ry e outtas·: pessoas· do 
sen sequito para conspirarem. eo~tra ·a Franç_a,: 

' visto que o tribuna' de~ Aix d~lle Dão :tinha t~
mado conhecimento , o ::sr. Dupm , em :um reqw
sitorio d-ignQ de ser lido -~ ~s~u.d~do, d~ro.ons~r~u 
a todas as luzes que o pnv1leg•o que ·. ass1stla.
ao navio neutro não ~odia conservar·se: logo _que· 
e\le tinha-se ·convertido em fóco de -attentadQs 
contra a se~urança do estado, .e . gu~ ,ne::.t& caso. 
cessava: inteu-amente o Jll·ivileiio do. l~ll~ro? . e ·a.s 
pessoas que de tal nano fazia.O ; .par~e, ou C9~9 
da tripolaçiio ou . que . neUe · se· acha no , e~twao 
sujeitas á~ lei~ da França. A-d~cisào do .tJ:lbunal 

podião estar sujeitos á jul"isdicçãO. lo·cal. ~sLe 
pont-o e de d lrsito internlcional privado~ .escnuto
res ba, como \Vheaton, Casaregis e JÇ,uber~ q~e 
deelariio que o principio geral :ti que o naVlo 
neutro está .sujeito á Jurlsdicção local em todos 
os casos, e selll excepç'iio alguma. 

Não obstante a autoridade- de Wheato.n, os 
nobres deputados s!lbem que ha e_ssa conyen
ciio taeita ou ·antes regra estabele~1da entre os 
E.;tados-Unidos e \~ ·França., e a nlat-or par'e dos 
escript~res duem '. que · em taes casos ces~a a 
jnrisaicção local. · . . , . . 

Toda a duvida. !;obre t:sta mater;a . cr6io. que 
foi removida pela emenda o.ft"erecida _pelo . nobre 
ministro da-. ju-:.tiça ;_ ju\go que se põa~- dtz~r a 
esto respeito que . a questão findo~ 1~e~r~m~ntc~ 

O peh.'iamento foi estab~leeer n~te~ra ·rec•p_ro· 
cid~de, ' porque se os . nav1os brazdetros_~m - ~m 
porto qualquer . pertencente a · outra _naçao ~cas~ 
sem -su · eitos · á..~ deci~ôes dos tribunaes loenes 
qu quer que fosse Q easó dado •. ta:mbe_m ~Dl 
virtude do. pril;lcipio de reciprocidade os D!:\VlOS 
dessa n:tção devião estar .suJe i tos ·á mes~-~ ~or.te 
que os navios brazileiros nos · se~s portos; · 
· Senhores , tend<.> . tindaldo · -<> Ob)eeto · do . meu 
discurso ver-•lle-hei na neccessidade de sentar-me~ 
mas perÍnitta a catnu.ra :que ~ eu lhe obs~rve _aindl 
uma ''ez que à matcria do projecto que se acha 
em discussão· é de suunria importancia;, ·niio ~ó 
em · relac;ão . ao uoaso estado· pelo que toea as 
nações eatrangeiras, ás nossas t·elaçoes commcr
cbres, má'> ainda e principalmente pdo que toca 
á.s r elaç;:)es. entre os d it!erent(ll:l cstàdos limitr~ 
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phe~ com o nosso ; 
toda 

O ·Sr. SJ.lv~tra. da. Motta:- Sr. presi
dente, como· annunciêi · liontem no priucipio do 
meu ·discurso as observações· que . fiz 'a respeito 
deste projeeto~ tendêrão unicamente ~a exprimir 
uma opiniiio <JUeJfõrmei ácerca do art. 4o ~ 1°, 
desde- a nritnell'a vez que lancei os olho,;.. :>Obre 
o projedo. O meu discurso, pois. da sessão de 
hontem teve unicamente a modesta pretenc;ão de 
exprimir uma . ?Pi.nião individual a respeito de 

s·r. ·pr.esidente, a razão .POrque então não apro
veitei esta ·tribuna· para · occup~r-me . das ques
tõds altas _qu.e _este projecto envoh·e é a mestna 

O SR. F!i:RUAZ: - Me~·ci. 

O SR. Snn:m." D.\ MoTTA~ -Mas Sr. . . , ' 
ao mê merece todo esse acatamento, não posso 
deixar de acudir ao seu· reclamo, alguma eousa 
mRis do que reclamo, talvez . á sua exigencia, 
pa1 a que eu ftwdamento a (\ptni~o que emitti 
ae que o íundamcuto do projecto não é o e!'ta
tut.o pes:ionl, e s! m o e-statuto l'eal. .. 

O Sn. F.ll:nnAz:- Nio~so todos estamos eon-
c:or~es. · · 

O Sn. ~II.VEI(U. OA l\rllTTA-:- Estatuto _pessoo\1, 
como definem · todos os jurisconsultos, But·gun
dus, d' z\rgeutn\ R•)Cco, Burile e outro;; muitos, 
comprelumde toda~ . us leis . cujas dispo::~içues atfc!
ctdo · dirt~eta , ·e unicamen~ o estado ·da pessoa, 
isto ·ê, 'a univer:ialidade da sua condição, da: su•. 
capacidade ··ou incapacidade pat·a os actos da 
vid·~: eiviL ·Ora, . . desde ·que nós. temos ·em vista 
explicar ·qual é o fundamento da ·. jorisdicção 
nacional a · ·respeitO dos .factos praticados em paíz 

" · · · · :i ·ocar 
<>- ·principio ·que se estende a .uma ~ntra orbita 
divers 1, a -uma" nato:reza inteiramente ~ diversa, a 
umâ orbit:a.· de >·natureza divers~ , de moterill dJ· 
versa, ~na& ·que ·quando· fusse: adopt.ad<F por ba-;e 
da nessa jurísdieqão' parà co'llprehender os f1a~ 
~tos . illieitos ' praticados 'pGl'·' brazileiros em palz 
estrangeiro, teria eonsequencias exorbitanti,;simas . 
·da··. ·nosaa · jurisdk.çiio. · . 

O · nobre deputad<> quPrendo tirar a eonsequen
c~a de .que a nossa jurisdieção $Obre' factos . pra
ueadot em 'PAiz estra\\geiro é deJuzida desse · 
principio do es~tuto pessoal que invocou; in~O
C(\U 'IUJl principio que acho eiPlneutemente falso, : 

principio. · · . · . ~-
Nenhuma desta'! condiçõ6~ se ·dt\, porque ·a 

Rlçada dn. le.i penal é r.:.stl"icta, não póde . CO!::· 
preheilder todas as acções hnmanaa ~ na ; um~ .se
ria dellas · que. escapao á :Uçada_ do legrslado.r.. 
To das as offensss à moral não .são· clasaift.eadas 
Mmo delictos, e todas .ns otrmsas . á ·morai' .não 
são flnl J1\m.nO p~ra a sociedade, niio : ·são . um 
damno para estt\ sociedade em que vivemoB, e 
para todas ? E o principio pessoal. estendido à 
tc:-das as consequeneias não..:, ~oderja: dar· ao Je-
o . . 
prehender na slill alçada actos ·que: . .nio: póde 
eomprehendet·, ou porque escapão ao -poder· ·dO 
legi~lado: ~lU~ano, ou lhe. impõe a altero"ti'!a de 

Ainda mais. Se acaso o prinei pto .poss.oal e 
que serve de · ba::;e a esta ·legislação; eu~o · por 
qne razno fazel' este projecto 'l Pois -se todos as 
aetos criminosos pratiead~s .por brazileiros · em 
t:-aiz estrimgeit·o o.stão sujeitos pelo principio pes-

. soal à nossa jLtrisJieçiio , como legisladures., 1\0 
nosso eodigo ct·iminal, -porque fazer . uma lei,-.di
zend.l q.ne ta~;~s e taes faet-os é que· es~no-snjeito~ 
n esta JUrisdicção e D1io outros 1. Entretanto esta 
lei, no meu modo de v~r, vai. prse.lcller uma 
lacuna da noss 1 ~ legislação, <porque :os meto~ illi
eitoi pratieatlos ·no ~strangeiro:,..":' agora · não 
estavão .qualifie \dos nas- nússaa. leis . eriminaes:. 
a portanto não·· erão ·puníveis, .posto~ :-que.: es~s 
factos mais Oll ' menos du·ectameo~e affectavàp 
os i.ateresses da sociedade .. braáleira; ·o· que nos 
levon a adoptar o preenchimento : desia : 'lacuna 
foi portanto o conhecimento ·.que -tkihamos. de 
que ·.'fL· noss~ . alçaJa de.· 1egi~adoresi não· se: ~-

ros em · pa1z estrangeiro, ~ s; eert6s: actos <lll"úi· 
c.\dos por-estra11geiros-. · : ' :. :. ' • ~ . ,~ . .:.·: · • 

Orn, desde qne nós CQtnYlegislnoores ,e::~ta-nMnO$ 
ne~ta crença; obl'avamos ~ueiltemente:fa~ndo 
a lei. M~· · se aeasojnl" ais ;que,é :p~~ip pe.s· 
soai -que serve de base a esta; legislaç~o. isto; é, 
que a lei obri~a ao :«tdad«o --braztt.áo : ~qr.. qual
quer parte em que -~ne esteja;. ~\16 ( o adãdl&> 
·bratileiro·é obrigl\do. esb\ sujeito em . .anas.acçõ~ea 
a todas ·as · qti&U-aeo~es da nos'19. ;...l~l&çao 
criminal, a toda!t 11s: pJnas, então ate proj~~ é 
quasi inteiramente oeiOJ.). -·E~ .acaso o· pro~io .. 
aio é ocioso, .entio. peraúiti:-me que.:vos 4iga 
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que o principio do nobre deputado é contradi-
ctorio. ' · . 

Se:elle .entende que é o. principio pessoal q~e 
. se de'VI! aàopt'r. Pste prOJ~cto ''~m. f!- ser entno 
não um desenvolvimento do prlllClplo pessoal, 
mas uma restric ão uma limitação ao p.-incipio 
pessoal"; mas o systema o proJf'C ~· espec1 can o 

·novo& factos sujeitos ás ~os~as. le!s pen~es, pr?
:cede ampliando a nossa Junsd1cçao, -e na.o bml
:tando-a. 

rago estas con&l eraçoes, .sen 1ore , 
mostrar unicamente a fal!.::idade de urn argu
-mento- de que o nobre deputado se s<.rYio, isto 
·é ._ identidade ~a lei penal _ com o principio do 
·direito pessoal. Niio são identicos; a.n1c;.ada de um 
é muito mais restricta, muito .. mais limitada, o 
·estatuto ·pessoal, as leis que 1·eguWo a. uniYer~ 
salidade da condição ciYii podem acompanlu~r 

·o cidad·ão brilzileiro a toda .a parte, mas ltS lets 
pen~s não podem . t~anspôr os lim!~es. it~ s~a 
·naturEza nem os' lim1tes da nossa )Ur1sd1cçao 
·real. ' · 

:falso,- ·po.rque se acaso e~ ~os . Apresen~n~· algum 
-fttcto praticado . po1· ~?r~z~le1ros em pmz ~stra~
:geiro, en1bora !neto 1lhc1to, mas que nao seJil. 
aos ·que·. estão contemplados no projecto com 
estaq restri~ões, està mvalidada a verdade do 
pnncipio, .. eu vol-o apresento. 
. A nossa leli[isl.açio crin,inal coroprehenne crimes 

.publicos, p!lrticularas e . policiaes. A resp~ito dos 
crimeEr publlcos --a lei estabeleceu por >ent•na 
que o brazileiro existente em. pniz estrxngeiro 
-que praticasse . qualquer desses crimes fosse pu
nido .por nossas ; leis.? . Não ; e tanto uão esta· 
beleeeu nem. mesmo a respeito.dos crimes publicas, 
que no art. l.o .'\"em os ·casos em que as acções 
praticadas por; brazileiros em paiz. estrangeir:o, 
-e que estão ' qualificadas. no codigo crimin11l no 
lu~ar.respeeti>o como crimes publicas, ' 'êm os 
umcos .casos, djgo, em que e.,;ses crimes são 
punidos • . Ha ~is· mais uma grando cla~e de 

· · · · ei o d s aes a 
-nossa .lei .não estendeu a jurisdicçiio tt>.rri.torial. 
Ora, se ha tantos factos que o nosso , direito 
-mesmo: ,ommittio; · detemos estabelecei', .. devemos 
·adoptar como base desta legisl9.ção excepcional 
um pr,iucipio 'que.não. sene. para applicar senão 
aquillo Q\le· -excet)cionalmenle a nossa legislação 
esta applicaado t Será .este um principio geral '1 

·De. certo que. não. . · . 
·; Vêde .· mais - o · que . faz. o p1·ojecto a respeito 

dos-crimes .particulares. A camara sabe que entre 
·os crimes pa.I"ticulares h a mui.tos que têm pro
·cedimento <>11icial· da justiça, lta .. outros sobre 
..os quaes .só se. -póde instalar processo quando 

lla queixa da parte. Ora, o que faz o proj_.cto 
a respeito dos crimes p~rticulares ? Estabeleceu 
pot· ventura: o direito de processar · o braziÍeiro 
existente fóra do imperio que praticou · qualqtter 
crime particular? Não; diz que a respeito dos 
crimes particulares só poder! haver processo 
e JU gamen o con ra o raz1 en·o quan o e e 
voltat· para o irnperio, e no caso em que. haja 
queixa da parte ou da pessoa que a lei equipàra 
á parte ?o mo se~ in~t·essado .. Na o vêdes p!)iS . que 

. . . . e . . egts açav 
que existe não é ess<t qu~ está sujt:ita ao principio 
geral do nobre <Iepntado, ao principio da juris
di~ào pe~~oal~ :do estatuto .pessoal?,- ... ·: 

8e acaso fosse o principio .to es.tatuto pessoal 
ente.~dido, pe1·mi~ta-se~me ~ expressão, . na :S:la 
g~nu1d~de, o· leg1.slador fa1·~a a"' excepc;ões que 
tem ·feito a respe1to dos . cnmes publicas e :dos 
particulares? De certo que n'ão; . tntão · estava 
em r·é ~ principio que. o brazileiro, como disse 
o nobre .deputado, em qualquer parte do.mundo 
<lnde existisse e~ta~r~ .sujeito. á sombra da noss~l . . .. . - ~ 

que acontece, embora haja. legislações 
estrang.eira~ qn_e adoptão esse principio, v. g., 
a da. Pt·ussia. 

, . J .. 

tec~ a _respeü·o dos . crimes . policiaes. A- nossa 
le gtslaçao pu"l.le, v.: g. o crime de mofar . da reli
gião do estado, Qi.ine o ci-ime de celebrar matri~ . " . . . - -. 

de fazer : ~c tos de culto relígi~sô com certas 
exteriot·idades: perguntarei, estende-sé- á estes 
crimes o principio pessoal, istó é,' esttt obrigaÇl'io 
en~ que esta o brazileiro de, ainda mesmo em 
·paiz estran_geiro, obedecer ás leis· do Brazil? · O 
1.J.1·azíleiro que e>:!ti\•er em paiz estl·angeiro e prn
tlcat· algum desses actos qualificados como cri
minosos, está por ventura sujdto á alçada da 
no.;sa legislação? Entendo que. não. · · · 

E no.te·s~, senhor~s. que t9das as disposicões 
do roJ~Cto, tod~s ~x_cluem tao positivamente· · a 

• seutpre que se quer considerar a jurisdic~ão do 
paiz a r~speito dos actos que são considerados 
como ~ellct.os, embJa praticados por ~razHeiro_, 

Cazt:r es~a sujeição .do brazileiro em "paiz. éstran~ 
g.eit·o ã leg~slaçào . d_o . imperio, _o ~stabêlece . por 
c~1·c:umstanctas espec1aes, que nao sao as do prin
Cipio geral do estatuto pessoal. 

Quaes são essas circumstancias especiaes, se~ 
nhores ? Essas cü·cumstanci&S . espec1aes se re
vel:io na especialidade dos crimes que ·o legisla~or 
escolheu para estabelecer essa alçada, essa JU· 
risdic_.;t~o do pniz,,n respeito dos factos })raticados 
em pa&z estrange1ro. . 

Vêâe que se enumerou, '-'· g., os crimes contra 
a_ independencia, integridade e dignidade dn na
çao : . os crimes contra a constituição do imperio, 
c~mtra o c~efa do es~do, a moeda ,_falsa, a fal
sLdade, a :msurr~iç.àQ ·de escri'Lvos e .o;. trafico. 
Estes rorão os factos unicame~e .a l"espeito .dos 

· .quaes o -nosso legislador entendeu que d~via fazer 
e?tt~t~siva a nossa jurisdi~ão para com ~s ; bra-
Zlleiros residentes em paiz . estr&ngeiro, . . · 

E or ueJ . -
nlamente os interesses :da s~gurant;a da, nossa 
~o~i~de.de ; porque, · comquanto . todos .os Jaétos 
1ll1C1tos, ~dos os. factos immoraes affeetem ~ais 
ou menos. a sorte ,.da sociedade humana., ,ha outros 
que a elfectãó mais Qi) perto .. · que , ameaçayão. a 
sua vida. a sua segurançil .e O!J . seus . interesses 
mais intimos. . , . .. : . . . . · . ' . . . . 

Eis a razão, senhores, que deprebendQ d8 espe
_cialidade com que o ,Jegislador·enumerou $6 certos 
factos criminosos de brazileiros residentes fóra 

I do. im_ p.erio 7 ·pnra serem procettsad_os e· jwg.ndo~> 
.. nelle .. :~ra ~nven.c~r-~e de que nito dominou 

_os les:~&lador~& o pnnetpio peuoal. F~i o. prin· 
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v a 

cipio da jut:ísdicção, o principio da soberania ; 
o principio da sobarania, que bem enicndido e 
ampliado -póde entender-se a comprehender os 
aet.os . ·dos órazileiros, ainda mesmo em paiz es:
tl·angeiro, quando es::oes actos affectem ·a sorte e 
os i11teresses da n·ossa sociedade. · . . . 
rar essa filagrana do p1·incipio pe~soal, para ex
plicar o direito que r' sociedade brazileira tetn 
de punir aquelle que em paiz estrangeiro tentar 
s:ontra a independencia, intega idade . e di · 
do imperio . ., Será preciso recorrer a .esse p.l"inci
pio explicar. o direito qne tem a sociedade bra
zileh-a âe punir aquelle que fabrica1· moeda falsa 
para o Brazil, .aproveit·mdo-se da sua residenci_a em 
paiz estraugeiro, como nos Estados-Unidos, .onde 
~e diz que isso é uma industria tão licita como 
outra qualquer ? Sará p1·eciso recorrer a esse 
principio para dizer u Temos direito de punir o 
b~·azileiro que ~sti ver nos Estados-Unidos ou em 
Portugal; fazendo moeda falsa p :u·a introtluzil·a 
no imperio, ou mesmo a qualquer estrangeiro, 

uando houver· reei iocidade de tratados ? A oia-
os. t~ra 1sso· nao preciso que haja . o fun-

damento do pt incipío pessoaL 
, E se acaso, senhores, o principio pessoal é só 

ue óde ex lica1; a noss:. ·urisdic ão n. res eito 
. os ac os prat1ca os p:'r razi eiros em pniz estran- · 
geiro, ou por estt·angeiro no caso · de· 1·eciproei· 
dade, então dizer : cc com4) procurais conciriar o 
.principio pt!ssoal com o dil·dto . ue têm as n:1.-
çoes para os ra a os e ex ra 1cçao . e e um 
direit.o nosso, um· direito rigoros-o, como vos achais 
na . necessidade de recorrt-r a tratados de exti-a.
dicc;.ão para sanccionaa· um direiro que é interno ? 

Senhores; em remate clestas observações que 
muito forçadamente, como ·a camnra vê, tenho 
Jeito em t·esposta ao nobre deputado, cu direi : 
- Se acaso é o principi<l pessoal que serve de 
.baso ao legislador quando quer contemplar os 
netos praticados por brazileiros em paiz estran
geiro , então condemnemos todo o trabalho do 
goyerno, todo o trabalho da commissão ; -man-

1m r o E>xemp ares es e proJec o, pm· 
quP. os exempla1·es deste projecto estilo em con
'tradicção manifesta com esse principio do estatuto 
pessoal. · 
~e n es a. JUrts tcçao pe1·etme, \'H' a 

e. infallivel sobre · o cidadão br;lZileiro em qual
quer parte em que dle esteja; então para que 
est'lbelecer. no projecto que pre~isa-se uma lei 
especial para o brazileiro. ser punido po~· moeda 
:falsa, por exemplo, ·estando en\ paiz est.s·angeiro? 
Se é nosso direito em virtnde do pl·incipio pes· 
soal, se o nobre deputado quiz deduzir esse di· 
.1·eito Ja constituição do imperio da letra do 
codigo c1·iminal, ~orque elle disse quo na con~ 
stituição e uo cod1go prevnlecia o princiJ?iO pes
soal, .para que fazer uma lei dizendo c O bra· 

.zileíro residente. em paiz estrangeiro p1ra ser 
.punido por crime de moeda falsa é preciso u:ma 
lei especial?>> (Apoiados.) Então é melhor quei-
mar todos os exemplares deste projecto. . 

Senbores, p(ÇO desculp~ á camara por a - ter 
. entretido . com esta pequena dissertaçao; mas a 
· cam_a1·a me relevará, porque a isso fui obrigado 
:pelo· nobre deP._utad~, a quem ·presto gr~nde, 

, . 
n~gativa ·de . entrar neste' debnte como ~ma falta 

·de- respeito a ~lle e á -c~mnra. . . 
· · Devo porém,. Sr. presidente, ainda algumas 
, respostas no mesmo honrado -deputado, quanto 
. ao :. que ·. elle disse· sobre as observaçQes que fiz 
ácerca do art. 4.o a r~speito das acções. 4e in-

' demni.sação. . · · . . . · · 
. S1·. · p1 esidente, a respejt.o dus acções de in
d~mnisação po1·- .damnol'( resultantes de delictos 
co:nmettidos em paizes estrangeitos, o que ouvi 

· ao nobre deputado confirmou-me mais ua opi
niio BDl - qut> eu estava de que essa parte do 

TOKO 2. 

de 1841, a obrigação de satisfazer o damno re
sultante do delicto em geral . é um principio, 
como disse o ·nobre daputado, admiLtido em 
1A5das as legislações, e escuso citar as outras 
quando tenho a nossa. . 

Todos os .crinlinaliê&s, senboros, quando rec~J
nhecem o fundamento da obrigação de s&tisfazer 
considerando que todo mal 11ue um d~licto traz 
aãoJóde ser de maneira alguma curado pela 
pen idade, porque todo o crime deixa um vacuo 
que a acçâo pub~ica niio póde enche1-, achào 
umn.. obri âó sa rada im reterivel ue o mal 
deixado pelo delicto seja pree"chido por uma 
dóse igual de bem deixado por aqJelle que o 
commetteu, ·afim de que o mal seja compensado 

elo bem. · . 
PorLanto pat·a de uzir a obrigação de satis

fazer, não é preciso recorrer ás prescripções do 
direito romano, não é precíso recorrer ao dir~ito 
.natural · eu acho essa obri a ão . na natureza 

o cruue, nas o rigaçoes resulta.ntes · e e, assim 
como na nossa lei civil. ·· 

Ora, o que diz a nossa lei civil? A · nossa lei 
ciYil tinha um passado, que era o codigo cri~ 
minai. · O codigo criminal estabeleceu o prín· 
cipio, de que era sempre devida a satisfação 
pelo crime; porém a camara S'lbc; qne esse ca
pitulo do coaigo criminal a respeito de satis· 
fações estabeleceu certas restricçoas, segundo as 
qnaes a satisfação podia se•· demandada ; · e a 
doutrina çeral era que a satisl'nçiio só fosse de· 
vida de ots de ~ntença do juizo criminal as-
sn a em JU ga o. poa· excepç o esse prm~ 
cipio dos casos julgados ~>m mataria criminal 
fot que •l codigo criminal e~tabeleceu que se 
pndPsse preferia· a acçito civel contra o delin-
quen e, n: o usan o a acçno cr1mma ou en o 
desistido della. 

Esse passado ela lei de 18U, que é o codigo 
criminal, foi eonigido por essa lei. E qual foi 
o pen ~nmento ou systema da lei de 18&1 ? Foi 
nito arriscar a. certeza da satisfação as eventua
lidades de um juizo criminal, onde um juiz 
mais cio:\o de pt·o,•as, mais ianpot•io que ns pro · 
curar e mais arriscado em não acbal·as, podia 
fazer com que essa ~atis!1çito, embora legitima, 
não tivesse lugar. . . 

Q11ando se estabeleceu o juizo civel para. az> 
satisfações do damno, sa estabeleceu que a 
acção civel fosse independente da legislação cri· 
mival, de so1-te que lioje pôde-se dar o caso de 
ser o 1·éo absolvido n.o juizo criminal e condem
nado no juizo . civel, e ser condelllOado no. juizo 
criminâl e absolvido da satishçiio, porquanto 
neste ponto o caso julgado não obriga ao outro 
juiza_. · · 

UM."- voz:- Obriga. 
O SR.· ~ILVRIRA DA MoTTA:.:..._ N~~o obriga. En

tretauto a lei de .1841, tornando independente a 
acçâo Ja indemnisaçào, tornando-a pju:amente 
eivel, o que. f~z foi. reconhecer a obrigação de 
indemnisar o darimo resultante · do· delicto • e 
pa:ra isso . estab•!leceu um processo div~l'l!O .do 
criminal. · , · . · 

Ora, desde que está na . nossa legislação, desde 
. q~e nós . teJ!lOS as d~sp~sí~es termi~~tutes que 
d1zem respe1t:o a um cr1me cornmett&do dent1·o 
do paiz, logo que estQ positivamente determi· 

~ . 
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nado que quer:1 commetter o crime de damno 
seja obrigado á satisfação pot· meio de uma 
:tcçào ch·cl,- qual é n ian.Jvação q11e o pt·ojecto 
wtz__á_ actuaLlegi~ção-?-! - ·· - ·- ·· ·-

A unica couso. que faz o project(i t'i ~stabe
le er a: ·uri!:dic ·âo ex res:>ameute a rc; e i to 
daquclles actos praticados por brazileiros em 
paizes estrangeiros contra brazileiros ou mesmo 
cstoudel-a ~m favor d~ t?strangeiro:> no caso de 
reei rocidade ~ d.;sde ·ue e:'ltn lei estendetl 
essa jnt:isllicç;'io a esses actos os tl·iuünues cl
,·eis tiào . poderàú sem capi·icho, t' sem incohe
l"encia (o que eu não posso conc~der aos n.1:,.sos 
tt·i bunat~s), não poder:'lõ desconhecer o direito da 
indeumisadio , principalmente a respeito dos 
d::\.mnos 1·é~ultante;:; dos delictos commettidos no 
estrangeiro, e que ora são punh·cis no im
pedo .. Por exemplo, a 1·espeito do crime de 
moed·a falsa·, se fôr proc-e3sado um indiYiduo 
brazileirô, ou <!strangeiro no caso de· reciproci
dade, c esse individU') "\"ier para o Brazil e 
sendo aqui julgado c condemnMo. desde que 
e e t•r con emn, c o Ót P. • v r. a gmna uv1 
a respeao âa satísfacilo "? Setlhor~s, embora 
e-sses factos sejão praticados em paizes estran
gt:iros, os 110ssos ti"ibunacs teUl inteira obriga-
c; :'i o de prvmo\'er a: ac•:ão c i vnl de imlemnlsaç • 
entretanto qne . os . nobres deputados pelo que 
llizem pm·cc•~ que dão a enti>ndm· que os nos
so:-; t1·ibnnne5 pod~riào pôr em dunda se· P.Sses . . . 
(; . ' - . 
J.Odt:m dar Júgar a indemnisação. 
-Dando-se pois ao gorerno o po·der de restabe'!er 

essa comp~ttencia, \"amos lhe dar uma cous~ que 
j:\ esta\"a conc~didn. pela lei de ISU : e _eu mio 
posso conceder, como o nobre dP.putado, que o 
lcgislaclor dere andat· explicando as leis da mesma 
maneira qu~ ua escola se explicão aos estudantes, 
})orquanto a lei tle\·e ~er ctara e eccessiYcl á ra-
zào gera!. ·-

Nós sómos os explica<lures della, sóment•! qthtn
do c-lJa ·não fôr t:fo · obscura ~ res eito Je sua 
ma e na qun pt·ec1se e· 1J1t.erp1·etaçao. no a·e 
d•'putado, a respeitr. da satisfação aind:... aclJOtt 
nma grande objecç:lo á irnJ?utaçno que fiz 1le ocio
;;idad ;~ na qucst:io que se pode :mscitar pot c!lusa 
. a 1ypc• 1eca cga ou par 1cu ar ... 

O Sn. F ERRA7. : - Fallei da. hypotheca j"tHli· 
cial"ia. 

O SR. Str.\'~:tn.\. lJ.\. MoTT.\. ; -E" dessa mesmo 
qtt•! fallo, sirro-me ap<!nas dn. . exp1·cssào cünsi
;.:nada . ll(J nosso couigo, o qual dt~t·-~rmin:l. que 
tqaf·lll os Lcns 11yp•.•thecados u~:-~-lc o mom~nlo 
qu..: s·~ commctta t! crime ; pol·quo é Jes,;a. que 
·,) codigo falia. · 

O Sr:. T.\QUI·:s : - E :::cl"ia muit·> bom quo se 
ab•Jli,;se nestn -pat_'ll.!. 
· O SR. Srr.n:JnA DA :\lnTTA : - Niio dtn-iJ•). 
· Senhores, não hn <lu\'i,' ·\·: quo se podem su,citru· 
grandes contest.a .ões na n•)ssa legislaçi'icJ crimi~ 
m\l a res~eito do que determina sobre o hypo
the.;a ; vejo que comquanto o legislador ~stab&le
ccsse a h~·potheca legat desde o momento <lo 
crime embora isso essa di::> osí~i\o da lei - íHl • 
s er contt·ariada por um crcdOt" mais activo, qne 
tem de fazet· yale t· o seu dil·cito por uma hy
potheca couvenci~nal , e por \'('ntura; porqllc um 
deliquen te póde sct· obrigado {I s:ltisfaçàó de 
damnt)s·, q.rrandl) vier para o nosso paiz e fó r · 
de1i1and:\do por essa satisfação, e n iio a darã. por · 
que tem os seus ben:> debaixo de nma hypotheea 

·convencional, segue-se que a disposição -do pro
j ecto s~ja necessaria ? E1t . creio que não, port1Ue 
essa disposição ·nito, Yelll accrcscentar garantia 
algttma . a t·~speito· da hypotheca ~egal contr .• a 
convenc10nal. 

Eu ~enhv concluído, Sr. presidente, as minhas 

Ghser'\"ac;ões; esiimo ter tido ,mais essa occasuw 
-de dar ao nobt·e deputaJ.o impugnador da minh~ 
opinião ainda essa prcva de respeito . .q11e ... tenho 
pot· todas os opiniões que emittio nessa parte .. ; 

O Sn. FEHRAZ_: -Muito obri_gado. • 
R fi.YF.JR.\. D.\ X -"- • - ••• pot e . 

camara que lance em debito ao nobre deputado 
este dist'urso que fiz. sem pr~pnro nem disposi
ç.ão, pois foi -por culpa d~lle que tomei á camaa·a 

VozEs:- Muito bem l Muito bem ! 
Jniga-se a materia sufficientemente discntid·t e 

proccJ.e-se a votação. E" appt·ovada o. émenda sub~ 
stittttiva com as sub-Hmendil.S apt·e.sentadas hoje. 

O .Sn. Pm:sroEXTE dcsiqna a orJem do dia sé
guiutc, c levanta a sessão á.; 2 horas e . trE:$ 
qum·tos. 

Sessão em "7 de Jnnhc• 

PRESIDE~CIA DO SR. YI:'lCO:-;pE: DE l3AI!:PE~DY 

a:nterinr. 

EXPEPIF.~TE 

Um t)f!lcio do to secrt!tnrio dl\ assembléa pro
vincial de S. Paulo, pedindo que a comarca de 
S ;Lpucahy d \ provmcia de l\linas-Get·aes fique 
pertenc~ndo á proyincia de S .. Paulo.- A' com
utissito de estatistic.t. 

equenmen os< e •ummo 1:1s ... ea., n-
tonio . Gomes ~ :Manoel Gomes da Cunha Bueno, 
pedindo o Iuga1• 'vago de contimto desta. camara. 
-A"- commissão de policia. · 

Do lo tenettte reformado- F~1·nando Antonio 
'Yilouvy S'\yiío, pedindo à concessii.o da f>:a pu.te 
do soldo.- A' com missão de marinha e guol'l·a 

Achito-se sobre a mesa, c \"ii.o n imprimir para 
en tt·:u· na ordem dos trabalhos, os pareceres da. 
~~a commissiío ele .Ol"t;.nmen.t.o relativos t\s despezus 
•l 1s repnrtiçéics de marinha ~ guelTa : -

1." I< A 3a commis~iio de ÓrçamenLo ha,·endo 
~x.- uninnd•> n propost:l do governo 1·elativamente 
:\ fhnçiio das despP.zas do ministerio da mm·inha, 
•! llr, parecer que . ~ejn npprovado, e para ·que 
entt•o em discussão n. olft:rCce COm' ertida 'ein 
projl'cto Je lei, reservando·S~ :\ aprcscnt:tçlio de 
quac,q_ucr emendas qne fo1·em necessarias :poi· 
occasino da discussi\o. · · · · 

« A1·t. r>. " O ministro e s ecl-etàrio de : qstado 
. dos negocíos da marinha á aut.orisado para des
pender com os objecto;; d~signad-os nos seguintes 
p~u·ag1·apho.s a quantia de .. _. ~_. . . 4, 335:031$180 

<t A. . ~saber ; 
<< l. o S<:>cret.nria .de· estado.: ..• -.•• 
<< 2 .u Quartel géne•·al da· rriat:.inha. 
« 3 . o üonselho supremo - militar . . -

-<< .t.o . Auditoria e executaria . .•... 
e~ fi. o Corpo da arm!\da e ciasses 

annexas ....... . ........ · •.• 
« G.n B•talbão naval. . . ..... : •. • ; . 
« 7 .o tJorpo de . impcriaes mnri~ 

nlleiros .. · .• •• ••.. . • . ..•.•• 
« S." Companhias de invalidas· .. . 
« 9.11 Co_ntadol'ia.s .••...• . •. . ..•... 

82:200,9000 
4:8238190 

. !3:600.$000 
3:090SOiO 

3.t9:710$840 
27:6S5S380 

fl-l: 5008".200 " 
7 ;8825500 

4(): 7008000 
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« 10. Intendencias e accessorios. 
. Kll •.. Ar1:=ena.es.. ........... ; .-.·,--;·· ~ :;=~ ·;·.·~ .--· 

(( 12. Capitanias de po1tos. : • .... 
<< 13. I•' orça ria val. ~ ... ·; .....•.•.• 
<c 14. Navios desarm~dos •.•••••.• 
<c 15. Hospitaes ...••••• . ..•.. ; .••• 

. . . " ................ . 
« 17. Academia de marinha ....• 
" 18 Escolas .......•... . •........ 
<• 19. Bibliutheca de marinha •.• ~- . 

« 2l. Material. .. :::::::::::.=::::: 
« 2~. Obi·as ...... : ...... ~ ........ . 
« 2:3; Engajamento c récruta.mP.nto. 
« 2-t. Despezas extt·a.ordinarias e 

cventuaes ..•.•........•..• 
« 25. Exerci cios findos . . .•.....••. 

1.422:626$370 
. 2-10: ooosooo 

.4:).: 000.'?000 

13'J: 7r>:~~oou 
$ 

<f Sala das commis-sões, em 7 de Junh·) de 185-t 
-S. R. Candido ltfcndes tte .4.lmeida.- J. J. de 
Lima e Silva Sobrinho.-J. J. da Cunha.·,, 

dos negocias da guerra é autori:.ado pnra.· des~ 
pender com os objectos designados no.s seguin
tes paragraphos a quantia de..... 8,311:7-t!)$772 

«A saber: 
<t · 1. o Secretaria de estado e re-

. partiç0es anriexas ........ . 
<( 2.o Contadoria geral. ........•.• 
<r 3 o Conselho ·supremo militar .. 
cr 4. 0 Pagadoria das · tropas ..•.•.. 
« 5.o Escola militar e observatorio 

rono te •... . .....•.•.. 
ct 6. o A1·senaes de guerra, arma-·

zens de artigos bellicos' e 
.con.selhos ~dministrativos. . . ~ ......... • .......... . 

<< 8. o C.lmmnndos de · at·m,ls e ins-
. pecção dos. corpos ......•• 

c1 9." Oífiehes do exerclto e refor-
mados .• . . : .............. . 

<c 10: Fo1·ça de linha ............. . 
<• 11. Corpo de so.ude ....•.... ; .•. 
<< 12. R:!partição eceie~iasticl\ ..... 
cc l!J. Gratitil'.ações, forragens, 

etape, ajuda da custo e 
gratificações di versas ...•. 

<c H. In validos .... . ............. . 
<r 15. Pedestres . ................. . 
« 16. Recrutamento e engajamento. 
« 11. Fabricas. . . • • . • . . . . . . .....•. 
<< IS. Presidia da ·ilha d·e Fer- · 

nando ........ :. . . . . • . ... . 
<c 19. Obras militares .. . ... .. .. . . 
<< 20. Diversas d·~sp~zas e even-

triaes •.. .. :. . . . . . .....••.. 

8'2: 988$860 
313:4:-1:08000 
:~'l: 126SOOO 

. 12: 300$00') 

():3:~71$300 

9:'13:!)47874-3 
~.82n:5US~40 

180: 187$700 
3;):~6S$000 

238:4!H$l20 
46':76!8126 

l!J2: l-f78!)00 
300!0005000 
118:8-22$GOO 

28:85~180 
350:000$000 

« Sala das commissões, em 7 de Junho de 185!· 
- S. R.- Çandido ~fendes -de .Almeida . --::J. J. 
de Limu e Silva Soo~inho.-Dr. J()sé Joa.<Juim 
da. Cunha. ,, · · · - ..... · 

E' julgado /objecto do delibera~ão: e vai a im
primir para eutt·ar na ordem dos trabalhos; a 
seguinte resolução : · · · 

« .A coru.missio de pensões e ot·denados, tendo 
devadamdute exau1inado ·o decreto de 23 de Maio 
de 1~•. que · couceJeu · a\) juiz de direito Ale-

xnndre Jnaquim de Siqueira, chefe de ·policia 
do. município da. cõrte, a sua aposentadoria com 
o ordenado annual de 1:200$, por assim o haver 
requerido; e considerando quão .dignos de. recom· 
pensa. são' os seniço:> deste magistrado, cujas 
molestias o inhabilltào de ·poder continuar a 

<( Art. 2.0 R~vogão-se as disposições em con
trario. 

« P~ço da_ camat·a dos deputad?S, .6 de Junho 
de 18J4.-D. F. Baltha~a~· (la S2lvezra.- J. E. 
àe N. S.· Loba:to.-Gomes Ribei1·o- " 

São app1·ov~dos. oi. seguintes pat·ecere·s: 
:::. e i J ·::;, 1-

.· cio pa1·a o aec.esso dos postos de alferes .a te·· 
: nente e · de tenente -a capitão seja. du · dous 
· annos> 

coulmissao e mat·m a e · guena, . para 
dar o seu parecer, requel' que a: respeito se 
inforntações ao g-ovemo. . .- · · 

de 185!.-A. C. Seái·él.-Pe•·ât·a da Silva. ,, 
<' A academia das beltas at'tes desta côrte, 

fnndada em ISW com alguns anistas distinctos, 
mandados vir de· Fran~:.a pelo conde da • .Bar.ca, 
foi inaugurada lú · .annos depois, em. ·1826, no 
ministet·io do visconde de S. Leopoldo .. 

<c O programma de seu ·ensino eomprt}hendia 
as seguintes cadeiras ues:Sa época;: · -

« 1. a Piutura. historica . . 
<< 2. a Esculptura. 

111sag~m. · 

I( Havia, ulém · disso, um ·substituto · para. o 
desenlw, dous para a escu\plut·a, um dos qnaes 
era gmvo.dor de mt'ldalha~. e um pensionista qne 
devia substituir o prof~ssor de arellit~ctul'a 
quando imp~di(lo. 

<< Este progt·amma ten'l soft~ido poucas nlte
rncões. Ha prescmtemeute as ca·leiras de gt·a. 
yura e dt: ai)atomia·, tendo desappareci<.fo( do 
qnadro do c:nsino a ·de mecllni~a. Os substitu
tos actuaes são e:ü. numero de quatro para as 
seguintes mattll'ia$ : d<.!senlw, architectura, . ana-
tonlia e ·pintura liistoriea. · · · · 

<( Os erros da di.rec.;ão deste estabelecimento 
até ée1·to tempo, a luta. dos se'Us :Professóres 
contra essa direcçiio, . a . inefficaeia de seus· · pre
nlios- e . de suas ácanhadas exposições desde IS:2f.l, 
em que t~-'e lug<n ·a primeir.l obtida por M.. De
bret d.o miuist1:o .do jmperio Clem·e~te · Pereira, 

. . 
lhe interessa -porém é saber que nem o . pro
o-ramma de .estudos, D(o!Dl · a organisação intertta 
aaq uella acaqemia. . correspond~m ãs necessid;:.des 
'do ensino profissional que alli se deve .. dar. 

n Houve srrÓ . no ph1no prirniti-ç<>, adotado· cotn 
pequenas alterações até hoje, por se fundar um 
estabelecimentq acima das necessidades "do paiz. 
Qu.andó se precisava de dar os ~lamentos da 
educação industrial, quando sê devia· ·desenvol
ver e ·generalisar o en~ino _ do :<Iesenbo. base 
paTa o aperfeiçoamento em . todas as ·artes, r.rti· 
'dvu·se logo 6Ul piép:lrar esculpt(•res e pintores 
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do genero historico, para não terem occupação 
quando sabem das aulas ! 

<< Na acldemia não se ensina.. aq,uella. p_arte 
das mathemathícas ·tio neeessar1as ao art1sta. 
E no entanto nenhum discípulo póde conhecer .a. 

· · · z sem ue se Ui& 
f!nsineru a geometria descriptiva, a optic~ c 
mesmo os indispensaveis elementos da mecaruca, 
tão uteis · ao architecto. 

ensine a· desenhar a modelar ornatos, escol~ de 
tauto proveito para c os e~talhadores, · our.lv:s,. 
cant~iros, moldadores, f~tnd1dores, estucadmes, e 
para os mais artífices. 

cc Cumpre insistil" na necessidade d.> ensino do 
desenho e da seu desenvolvimento, porqne sel!l 
isso não pôde haver teg~laridad_e, nem. aperfei
çoamento n~s artes •• e e o. ensu~o ma1s g~r~l
mente necessat·io. E regra mfalh\rel quo a lE· 
dustl"ia e as artes de um paiz estão na razao 
directa da cultura do desenho. Todos. os gover~os 

Accresce que sem desenho não póde haver ar
chitectura e a n1·chitectura é uma das artes 
que 'deve 'de p1·efer~ncia occupar na actnali~ade . - . 
A estatuaria e"' u pintut:a só po e~ ser consi-
deradas e florescer depo1s daquella . -·. 

cc A commissiio de _instt·u~ção publica attenden~o 

ORDEM DO · DIA 

ELEIÇÃO DA l\lESA 

Procede-se . ã eleiçãl) que tem de servir no 
corrente . mez, e sabem eleitos: 

Presidente 

O Sr. visconde de Baopendy, com 67 votos. 

1-.. ice -p1•esidente 

O Sr. :Barbo:sa, com 55 votos. 

Secreta-,·ios 

Supplentes 

Os Srs. Wilken~> de Mattos e Pereira da. 
Silva. 

O Sa. PREstnENTJ:: •- Vai-se o!fi.éíar ao governo 
para saber-se o dia, lugar e hot·a em que S. :M. o 
Imperador se digna rec.abet· a deputação que 
tem de apresentar-lhe o voto de graças. Nomeiv 
para esta deputação os Srs. Pereira, da Silva, 
Paula Baptista, Jacintho de Mendonça, Men~es, 
:\Iacario, Sobral, Barros Barreto, . Jaguanbe, 

Araujo Jorge, Ribeiro da Luz, Versiani, Ro· 
drigues Horta, Pimenta de l\Iagalhães. Assis 
Rocha, Castello Branco, Rapozo da Camara, 
Lima, Antonio Candido, Paula San"tos, Vieira 
de 1\Iattos, H . J. Soares de Souza, J. l\1. Far
reíra de Abreu, Lisboa e Azeredo Coutinho. 

PEXSÕES 

viuva de Joaquim Teixeira e Macedo. 
A requerimento do Sr. :Ferraz· tem esta reso

lução ·uma só discu .. são, na qual é app!ovada 
por 51 votos contra 11. . 

Tambem é approvada em ttma só discussão. 
a pedido do Sr. ~"'. Octg,viano, a resolução n. 18 
deste anno 1_ue approva a pensão de 600S conr<:
dida á viuva do coronel Antonio Rodrigues de 
Araujo Bastos, por Sl votos contrs 2~. 

VENCl!ll~:STOS DOS Elli'Rli:GADOS DA CAIXA DA 

Entra em la discussão a resolução n. 19, mar
c.R.~do o numero .dos empregados desta repar-

o Sr. HenriQ ues :-A resolução apresen
tada pela nobre commissão de pensões· e orde
nados á consideração ·da casa não me .parece de 
accor o e 1EM·mon1a com o con ex o e seu pa
recer, pois que em primeiro lugar a commissão 
julga convir que fique subsistinào mn dos luga
res de trocadores. entretanto que na tabella que 
acompanha a resohiçâp não menciona nenhum 
desses lugares; em seg•1.ndo, a commissão tem 
o mesmo pensamento ácerca dos 2os escríptu
r!lrios ; e na tabella trata -não de 2os, mas de 
aos escriptut·arios. . 

Além disto eu noto que o projecto como que 
se refere aõ serviço da caixa da amortização 
especialmente, ·e a - nobre commjssão compre-

membros a commissãc, afim de · pader votaT 
com conhecimento de causa. 

O Sr. GoJD._es RlbeJ.ro :·-Eu peço a V -Ex., 
Sr. presidente, que · tenha a bond·1de de mandar 
vir <h secretaria os papeis relativos a esta re-
solução. {E' sa·tis{eito.) . 

Quando na sessão do anno passado os em
prq~ndos da caixa da amortização requererão a 
esta camara augmento de seus venc1mentos, a 
commi:>siio ..:omprehendeu a importaneia da ma
teria, e · entendeu que o governo era o mais 
competente e habilitado para, á vi;;ta das razões 
por estes empregados allegadas, informar sobre 
a conveniencia do pretendido · augrnento. Neste 
sentido dirigio·só ao governo em Julho do anno 
passado. 

EsV., anno foi satisfeita a exigencia da conl
missão: o governo informa o · que vou ler á .ca-

f · a c issão ois ue 
esta não fez mais no seu parecer· do que tran
screver a infurmação do governo. (Lê essa in
{ol·maçào.) 

Eis-aqui o que o governo informa; supprime 
u.m dos lugares de 2o eseripturario, supprime 
um do~; lugares de trocador, e remette a tabella 
do pessoal que o mes~o govern? j11lga -suffi
ciente para fazer o serv1ço da ca1.xa da amor
tisação. 

Ora, á . primeiJ·a vista, parece que procedem. as 
duvidas do nobre deputado, quando diz que. 
sendo supprimid«;> um dos · segundos .-scriptura· 
rios, deve fieâr Qutro, entre~anto ·que na tabelll'l. 
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s_ó se falta- de terceiros es-.:ripturarios. Ell reque- d d r1a .. V Ex para pod 1 t d · 1 e espeza. Rc:;ervo-me paro. amanhã_ 'quando· 
. ..-. . . •• . er sa. var-e::; a. uvlua, ~ue der ã. --camara as expli""•'ve:>- •·•·ecJ·s .. s-,' m·'stra"· 

o pro)ec'to ficasse adJado até amanhã que pode - h _.v .. t" .. " .. 

se_r. que nas pi:l.lavras terceiros -escripturarios es- que nao a augmeuto de .Jespc:za. . ·. 
teja englob&<!-ll alBllm segundo;_ a. commi~são E' lido e. appNV:\do <> :ieguinte requerimento : 

~ 

~mar~t. amanhã.- Gomes Ribei1·o. u 

O S!~"· Aua:ust.> de OUve:b:·a :-Não. me O Sr.o August;o ele Oliveira; ........ Como 0 
levanto com intento de fazer opposi.;ão á reso- no~re membro ~a commissãu promette dar ama-
uçj\o q e se 1scu e, mas umcamen e, segutn o • . _ _ ._ ·s , provar 

o exempl? do nobre deputado pela ParahybotO que a reso[uçao ~ao tra~ augmeuto de des-
para pedtr algumas infvrm&ções ã. illustre com- pe~a, eu peço retuar o meu requerimento de· 
missão. ad1amento. . · 

Se são realmente fundados os receios que tem . A eamara consente na retir,td!l _ e.este req 11e. _ 
o g,werno de se poder dar algllma · diminuição rt!ne~to, e approva o proposto pelo Sr. ·Gomes 
na receita do estado, não Ulil parece a época ta- Rtbexro. - · 
vo1·avel para augmentar de dia em dia a· des- J.OT.EBlMI 
pezq. Em minha opinião este proj~cto não devia· 
sPr discutido antes de ser. ouvida sobre ellP. a São approva~as em primeira discussão 9 sem 
commissão de ~'t'çamento, que é a competente deb·--.te as segumtes resoluções : 
para saber se. esta despeza póde ou não affectar ({ A assemblea geral le. islati V3. resolve : 

Parabyba, e por isso pcdio o adiamento da di:;- derão á. ~anta casa da miscricot·d u, das guae~ 
eussão ate amanh<'t. Ora. existintlo duvidas, jul..,.o se extrahlrá. uma pot· auno u~.;ta côrtu. Revo.' 
que a camara não põde, não. deve ·vota!' hoje0 o gadas t>ara este fim- as leis e disposições eot 

contra.rw. 
pro]ec o. , . • 

Ainda mais, o motivo allega.do pelos erilpt·e· (( P_açc da caJ:!lam dos ~eputudi'JS, 18 de l\!aio 
gados da caixa da amortização, de q11e elles de 18.J!.- Franc~.Sco Joa'lum" Gome$ RibciJ·o. 11 

ainda hoje têrn os mesmos vencimentos que 
forão marcado::; tia lei d·' sua creação, não é ' (( A assembléa geral legislativa resolve: 
sufficiente, emquanto a mim, para se lhes ang- <( Art. t.o São conc(1didas á igreja de Nossa· 
mentar os oa·den~~odas; porquanto lla empreg1dos Senhora. das Dúr-es. da cidade de Porto.A.legre 
de pattições publicas que ainda hoje percebelll os 5 loteri~s que serão .. extr 1hidas na corte. con: 
mesmos- ordenados marcados na sua institui~ão. A forme o_ plano das concedidas ú. santa. casa da. 
principiar pelos altos funccionarios do estado, vemos misericordia, devendo o seu prod11cto ser a.ppli-
que os conselheiros de ~stado ainda tem os mes- cado á. conclusão dnquella ig1·eja. · : · ~. ~ : 
mos ordenados da lei da SUt\ ín~titui.çào;? sub: _u Art. 2.~ Do. mesmo modo, e para i ual fim, 
Sl 10 OS I ' . · • 
o mesmo. Não é pois razão sufiiciente o que Santa l'hereza·. da. n'lesma .·cidade de·. Porto-· 
alle~ão os supplicantes. . Alegre. · - · · · 

Mas a razao p~incipal que te?ho para. · ~à-> << A,rt. 3." O pt·oducto l~quido destas loteria$ • 

t 
.t • • • - d t epo1s e ex ra 1 a ca a uma. e s. -s r pos o 

men o. o para ouvlr a eommlSsao 0 orçamen °• á disposição do president& da_ prtlvin_cia de S. Pedro 
afim dt5 saber sa este augn~ento de- despeza não ' vai de alguma maneira inbibir ao governo de para a applieaç:io acim~ : indtcadaf . · . - ·: 
tomar . outraR medidas que J?Ossão ser mais _« Art. 4.o Ficã? r~vogadas quaesquer ãisp.osí· 
uteis. E' opinião geral que e preciso . ir cui· çoe~ em ~contrano. · . . .... 
da:tdó d•JS ·melhoramentos materiaes do paiz; <c- Paço da cam·na dos deputados, em 27 de Maio 
por cansequencia dev~rnos ser um pouco econo- de 1853.- S. a R.- Olit,ei1•a Bello . . )) - · 
micos naquillo que. diz respeito á desp~z~ com << A assernb\éa ger·aJ legislativa re!)ol v e : 
o pes30al. Se de dta em dta a cama11L for vo-
tando desper:a.<J, f,jr augutentando ·a já muito avul- u Art. Lo S:'io concedidas ao novo hospital de 
tado dispendio quo ae faz com o pel:lsoal, com C!'-rid'lde da ~idada de M_acei~, eBpita1 da pt·ovin; 
pensões, ordenados, etc., do certo não poderemos c1a das A1agoa~. 5 lotenas, ·que se\'~O extrahidas 
tr cuidando dos mdlhoramentos materiaes do nesta. córte. cenforme o plano das eoi1~didas á. 
paiz, que viráõ assim a flcnr prejudicàdos. _ santa casa da misericordia ~ ficando o prollucto a 

Peço pois licença a V. Ex. e á casa para apre- disposiçàCI do presid'ente 'da mc~ma p1·ovir1cil\ 
se1ttar um requerimento de adiamento, afiut de para a creação lle uma easa apropriada,· e ma-· 
que a resolução seja remettida á commissão do nutenção do mesmo hospital. · . · ; 
orçamento. · << Art. 2.0 • Ficão revoga ias qtuesquér disposições 

E' lido e a.p<~iado o seguinte requerimento: em contrano. , . - . _ . -. . . .. . ~ 

(( ~ « ço ' ., 
1 a commissão e orçamento.-S, R .- A tegusto de Julho de lt)53. -"José· Oon·ea da Sili:a Titá)-ti.-
Oliveira. ,, ~ Jfanoel Joaqttim dê .JfendO?lça.- Gomes Ribei,·o.· 

o Sr. Go111es RibeJ.ro.(pelo. orde~; :~.-Re- Casado. 11 · · · • 

aueiro o adiamento desta discussão at~ amanbãA- · «_A assemblea n-era.llegislativa rssolve : · · · 
Prometto dar então á .eamara " as · explicações o 
precisas sQbre a.s - duvidas que ao honrado de- j- wA.rt. l.o Ficã.o coMedidas ao hospital da santa 
put.ado que me precedeu, que elle está em .en· casa de 1-ftsericordia;da eidl\de da Campanha; 2 
g-mo, qua_ndo supp(.'e que no augmento ha des- loterias, ·as qú.~s : serão extrahidas nesta eôrte. 
peza passando o pa1·ecer da commissão. Se o coofortrie ·o plano que rege & <i {fa santa.. casa ;dll. 
nobre ddputado tivesse exaQtinado -o pessoal' Miserieordiá. · · · · ... · ·. · · · · ·-' · -~ - ~- ~ 
act,tal, eom o augmento de. vencimentos que se " Art. '2.0 O -producto dest&s· 1-o~riàs sri em -
concede, com o pessóal . antigo e os ordenados pregado em apoffces·_dá d~vida pt.tbli~: -· aft'll' .d~ 
gue hayiiio, -eonheceria qtte não ha ~u9~eu~- serviL· de fundo· do· ~st~~ele_c_i~~nf:?; · _p.od~ndo ~ 
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mesa administrativa despender sõmente os juros 
das mesmas. 

(( Art. 3.o Fieão revogadas as disposições em 
contrario. 
' « Sala das ses::sões 8 de Julho de 1853.- J. D. 

Ribei1·0 da Luz. , 
t< A asseu1 bléa geral legislativa decreta :. 
<< Art.· l:o F!eão co~cedidas. 2 loteri~s, uma· a 

óutra ~ favor 4o eollegio do Campo-Bello, e~ta
belecido naquelle municipio.. · 

<< Art. 2.o Estas loterias _ serão cada uma do 
valor de 120:0008, e el.trahidas nesta cõrte. · 

« Art. 3.o .Ficão revogadas . ao disposições em 
contrario. . . 

-n Paço da cil.mara dos deputados, 8 uc J11nl10 
de 1853.- A. J. dp, Silva. >• 

« A assembléa geral legislativa rt:solve : 
<< Art. t.o São concedidas ã. ruatl"iz de Nossa 

Senhora da .Candelaria: da. d1rte 8 loterins }.Iara 
o fim d~ au~ilia.l-a na. continu~\Çào de sua:. 
<ibras. 

sopre loterias. 
. '' Paço da camara d()l) deputados, em 30 de Julho 

c.ie-18~'3. -'- Perâ1·a da Silvl!..- J~". de JJaep_endy .-

~Tei:c'ei,·a de iúc;do.- J. A. de .Mü·anda..- F: 
Octaviano.- Ignaciri' Barbo:a.- Rod1·igJUS Silva.. 
-Rocha.- Beli::a1~io.- Fattsto A .• de Aguitr,·.-
Siquei,·a Qw~i1·o.:. 11 · 

11 A assembléa geral legislativa t•esoh·e: 
te A1'tigo miico. · Os attestados da residencia dos 

parochos, para cobrança de suas congruas, serão. 
p<tssadOs ·pelos diocesanos ou por seus delegados; 
revogadas as disposições em contrario. · 

« « Paço da cà!;Uara, 19 de Agosto de 185~. -

<< Art. 1." Fica estabelecido como .regulador dos 
pesos e medidas do ·imperio o systema metrico. 

c< Art. ·2.o O comprimento do metro, padrão· deste 
systema, e o comprimento do pen.tulo sexagesi
mal. determinado praticamente no Rio de Ja-
neiro. · 

<< Art. 3.o Revogão-se as leis em contrario. 
tt S. R. - Paço da ·. camara, em 23 de Maio 

de 1851. ~Paula Can-dido.-J. J. de Oliveira.
A. Nunf;S de .Aguia,·. -Paula Fonseca. -J. A. 
Vieira, àe Matto$.» . . 
. O Sr. Augusto de OL~veir•" :-Sr. pre

stdente, observo que o pro}ecto que se discute 
envolve em si ma,teria muito importante. e por
tanto par~e-m.e que· não de-ve passa\· s;:m alguma 
discuss3o. Na casa achão-se os illustres mem
bros signatarios do ·projeeto, e principalmente o 
Sr. to secretal'io, que é profissional. Assim jul o 
que o no. L"~ - epu a o pres ana um semço a 
~amara muustrando-lhe alguns esclarecimentos 
afim de que ella possa votar com conhecimento 
da materia. . · 

Limito-me a fazer este pedido. 
o Sr. Pau.,La .ca.:n.dido: -Sr. presidente 

não deseje -tomar tem?o á camara com prolon: 
gadas discussões, porque espero que o .projecto 
passe á segunda dj.scussão, e então teremos me
lhor opportunidade para expender mais minu
ci~samente Q que convém apresentar a esta au
gusta camara a s&l!lelha.nte respeito : nHs não me 
posso furtar ao dever d~ fazer :stntir, por uma 

maneira muito succínta, a necessidade que · ha 
pat·s. o imperio de adoptar-se · um novo .systema 
de pesos e medidas. (Apoiados.) ' 

· Essa. necessidade, ~1". presidente, basêa-se em 
dift:ere!ltes· considerações; pe!o m~nos em duas das 

menor ponderação. 
A camara sabe que nós temos como unidades 

a toesa, o pe, •) palmo, a pollegada, etc. ; ·mas 
l e o com riweuto da toesa? ual 

·e · (I pbenomeno da natureza quo representa. a 
medida assim eh-nmada? A toesa tem seis pés, 
mas os nobres deputados .sabem que a ~vandeza 
dos és varia muito se"uudo os inaíviduos, 
porque ha pés gt·auâe:; e- pes pequenos. e tuo 
verJade que as I)ledida~ de c·omprimento não 
estão tigorosamente. fixada,;, que mesmo aquellas 
que se ·achão h<!je reguhndo ainda em _!?ortugal, 
em s~tubal e L1sboa, por exemplo, nao. confe
r~m. 

A outra medida de comprimento qu~ . temos, a 
vara, parece com eft'eito poder·ser· attrihuid<J. tl uma 
das dimensões da terra ; mas isto não está de
monstrad•' , e não _póde a vat'a ser attribú.ida. a 
um padrão fixo. Digo ·que nü.o está demonstrado, 
· or ue .o comnrimeuto. da vara. varia. ta.mbem em 
ifftlrentes partes , e no:; nao temos P. rao a -

gnm a. este respeito que deva te1·. a. prefe_r('ncia; 
e mesmo quanao o tiveramos., como. conferil-o 
ara a a, e~·i do se _este adrão ·não . está. mar-

ca o em eLa gurua. ~ . ~e nos passamos d. um
dade de extensão para a. uni-dade de . superfic\e, 
como as unidades das superticies · são o resul
tado da linear quadrada., o mesmo vicio reappa
rece nesta unidade, a falta de pati>·ào fi:co. Qual é 
o verdadeiro comprimento da pL>llegada, do palmo, 
do pé, da tceza, da vara, etc.'! Não o temos . 
. Se passa-rmos à medida de capacidade ou de 

volume, ainda peior, porque temos de nos ser
vir . ainda da polleg \da. do pé, da vara, et.c. , 
élevado:; ao · cubo, peccando sempre . péla ba.se, 
visto que a medida linear.. de que dependem os 
cubos ou volumes. não é exacta. . · · 

Quanto 6. uni<Lule de peso, peior ainda : sahe com
pletamente fóra de todas as relações com as medidas 
lineares de superficie e· de volume: €. uma completa 
arbitrariedade; .para passar do grão a.o quilate, ã 
oitava, á onça, á libra, etc., vei-se multiplicando 
por coefficien~es escolhidos arbitrariamente : o 

· gt·ão. multiplíca!lo , por 4 dá o ~uilate ; por 72 dà 
a 01 v11 ; .a -Ol -.·a p r ç ; 
dá a libra , etc. Segundo parece • a unidade rp·ão 
foi deduzida do peso de um grão de_ cevada; mas a 
camara sabe que n~m todos os grãos · de ·cevada 
têm · o mesmo peso , este varia segundo o· pai z 
em que ·germina o vegetal , a sua variedade d~ 
especie, e outras muit'\S circumstancias : não e 
padrão fi~o e invariavel da natureza -que · possa 
repr<?duzir, quando consultado , a unidade do 
peso. 

Ora , se e hoje incontestavel a ·vantagem de 
um systema uniforme e rigorosó de pesos e me
didas, que apresentE:- não só a. fáeilidaue de ·se 
poder a. todo o tempo, . .;onfrontando ·com o se11 
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padrão , achar a sua exactidão, e1>mo tambem 
que umas .unidades sejàQ mais. ou. me_nos de- _ 
pendentes · da.s outras , vê a camara- que deve- . 
~e r desprezado o systenia que está em vigor. no 

_ naiz, porque não- satisfaz .a nenhuma destas duas 
Ímp<;~rtantes condições. 

q~e temo.:> a unidade de tempo, unidade qui! está. 
hcje geralmente adaptada em · quasi- todos os 
p<iz~s do mundo-:-· o segundo sexagesimal-( e. eu 

dos segundos para marcar o tempo , aprendes
semos tambem· a necessidade de poupar o 1nesmo 
tempo). Mas_ por que motivo foi geralmente ado
ptada.,essa unidade do tempo? Porque ella depende 
de um phenomeno dos ma~s .-onstantes qne se 
póde obter no mundo, a rotação da terra em_ 
todo o seu eixo, cuja duração (da rot'lção diurna) 
dividida em 24: partes, uma destas partes formou 
a hora: dividindo-se a hora em 00 partes for
mou-se. o minnto; di\"idindo-se o minuto em 60 
partes formou-se o segundo ; então, attenta a fi.
xi ad, do adrão não admira ue todas as na.-
ções do mundo tenhão ao · menos para neeessi
dad~s · ordinarias , aJoptado o seguudo sexagesi
mal para marcar o .tempo. E' um exem-plo que 
·crve ara rovar a im o'·tanc·ia ou a necessi~ 
dade de se lldoptar um · pa rão X& , auto•·isada 
pelo e~emplo de t:..ntás nações cultas. E' -isto o 
que 'o prOJecto procurou realisiú', coln todos os 
melhoramentos· reconhecidos. 

Eu peço· ã camara · icença para 1e 
que aqui não ha invenção alguma da pat-te 
signatarios do projecto; aproveitá.mo· nos das -lu
zes. de urna nação esclarecida, adoptãmos o 
sy,;tema metdco francez, porque neste . syst~ma 
achão-se preenchidas as c;tu·lR condições a que 
acima me referi como essenciacs ;-1°, a;;; unida
des dos pesos e medidas se ·referirem ou depen~ 
derem de um phenomeno invai-iavel, 'Uío · invn~ 
riavel qu:mto . possível, sendo demais ns unidades 
super-iores e infe1·iores ·rnnltiplos c sub:multi · 

los or de; do adrão adoJ)tado , ern so undo 
uga•·. - quP. as un1 a es e _I tlren es especaes 

de peso, volume, superficie , etc. , liguem-se mais 
ou rnem•s tlmns ás outras , de maneira que se 

ossa ela unidade <.le peso fnzet· ~d~a d,., \'olu· 
me, e pe a um n e o vo ume azer 1 a ·l. 
su ot:lfi ·i c. . . 

Quando cu dig<l-w1~ Zitl·o-já sei que um litro 
é o volu!ne de cnbo que tem por aresto a de~ 
cima pat·te do mell•o , e se eu disser um ·kilo
m·amma, já sei quo um hilofJJ·amma representa 
o peso pertencente a um volume <lo :-.gult que 
epche u-m vaso do um litro ou de um cubo que _ 
tem por at·esto a decima. parto do mE--tro. Pnt·a 
aproveit:lrem-sc tl.s ,·.:mtl:agens de nm . ·trabalho 
já preparado no systema mefrico ft•_ílnccz , os 
meus ( ompanheiro.~ e éll:• :signatario:; do projecto, 
o offdr('cemos. . .. . . 

Rel~:v:1. observar . que em . ].<'ranç~ , d~pois d~ se 
d~tel'minar o aréo do meridiari9 :que passa por 
Paris. e tomar a décima_ -,mil)ionesinlt parte do 
quarto desse· circulo :máximo fot·mou-se o me· 
t~·o no . pri ncipic~ deste . scculo : ma::l procedendo-~e_ 
depo1s · ã' remedição do mesmo nrco do _meridía:1o . 
que passa pot· Pa1·is, · resultou ou tem appare-
c1 o P.~q~enas u!slgnt c~n.es 1 ~ren.l:ns ; e m~1 
pouca unportanc1a para -os usos ordmnr10s. Nao 
se podem · e\'ita.r essas· peque MS _difl'erenç'ls, por
quê não podemos· achar nm outro ·pb-enomencc? 
tnl\lS in'Variavel, nem ba: instrUme!ltQS ·e proees· 
sos ·que ·· evitem .todos os. erros , et'l"os , repito , 
insignificant.:>s , que não · deve importar a uma 
nação pam: seus - usos ordina.rios. Como, digo, 
110 proprio paiz o:rigem deste systema>de tempos 
em tempos .. se_ recorro . á. me à ida do met;"idiano 
para de no"'o aferir .o ··meh·o, é natural qn_e nós 
tambem àdoptemos· um padrão para o' metro qne j 
·pôssa , quando quizermos, ser verificado sem 

recorrermos _para esta verificação· do solo francez, 
sem aneeesstdade de ir medir o meridiano alheio: 
para ficarmos assim independentes de-- valores 
aihcios. propuzemos que servi:S!!e. o meridiano 
do Rio àe Ja_neiro_, ou· q~e aqui ·se adoptasse 
uma grandeza mvanavel e u1vnlente ou .. r:epreseu-

VArJOS PROJECTOS 

áe 6 de Setembro de tS.'>2 fique exten.siva ·as com
panhias do que trata o att. '6o da lei de 24 de 
Setembro de 18-15.- -· · - · · · . 

E' approv"do sem debate e . defi.niti'VamêntE) 
ndopt1do, sendo remettido á. ·redacc;ão. ~ - _ 

Entra em ~~a. discussão o projecto n. á .de 185~, 
que autoriza o. governo a pagar ·ao -1 o tenente· da 
nrm!lda Torrezào . os soldos atrasados que lhe 
ro~em devidos. . ' . 
. o sa.--PAULA CA~J>tDO p-ropõe que esté projeeto 
tenb'\ uma só discussão. _ , _ . 
_ Ao con ~ultiu·se a camara, reconhece-se não 
haver numero legal de deputados. 

O Sn. PnEsct.E~TE manda procetier {l. : chamadu, 
designa a orJem do dia e levanta __ a se:~são. 

. - . 
PREl'IIOE~CIA DO SR. VISCONDE DE BAEl>:&NDY . . 

:So~n.rAnto.-Expedi.enie • .::...ordem dó' dia.-,-.Apose?i ~ 
· tadoria e penSlfó. -:...cTw.'f'fl44a de supplen.te$._-
. O'·çam:ento do impe1·io. Discursos dos Srs. Sil

-cei.ra --:la Motta, Ribei)·o d'Z Lu.:, Peilrei,·a e 
Ap1-iy~ Guima;oOI!S. · 

A' , .hora do oostnme,· reunido n'Umero -satlicientli 
de._ deputados, abre-se a sessão. _ · · -
~)-se é approva-se a -neta ·da · anterior. _ 
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EXPEDtF.N-1'1'.: 

remet-

. ' l 
de S. · Cbristovão. -A' quem fez a requisição. 

Do mesmo Sr. mini:.tro, enviando um l.los au: 
. tographos da resolução que approva a aposenta
:ctoria concedida .a Francisco Martins Vianna. -
Fica a camarl>- inteil·ada. 
· Do ~r. ministro do imperio, remettendo cópia 
do dea~to pelo qual S .. :M. o Imperador houve 
vor bem fuzer mel'eê da pensão annunl de HOOS 
a D. 1\lar.ia do Carm!) de Souza e Mello, viuva 
'd.JJ eoconel de 1• linba do exercito João Fran· 
~isco de Mello. -:- A' commissão de pensõ~s e or-

Do mesmo S1·. millistro, enviando a represen
'taçiio· d.a assembléa legislativa da provincia de 
S. Paul_o, pedindo que se attenda ás solicit~çõ~s 

o p1·ojccto do Sr. ~abuco dE!: ·Araujo a respei~o 
de algumas alteraçoes ns less do processo crl
Jl'lina\ é de pnrecet· que o .mesmo projecto deve 
ser discutido por conte•·· reformas uteis, teser
vando-se a: proposição de emendas no corr~r das 
discussões. 

<c Paço da cnm!lra dos t.!eputados, 4 de Junho 
de 1854. - L. A. Barbosa. - B. A. de M. Ta
ques.- José Antonio de Magalhães Castf'o. '' 

«·A assembléa g~ral legislativa do imperio de-

'' Art. t.o Haverã conselhos de jurados sómes'ite 
nns· ·cabeças dé comarca, as quaes serão pelo 
governo designadas: .· . 

'' .o Jnry Jll gar somen e 1 . 1 -
afiançaveis e os politícos de qualquer especie, 
entrt) os quaes s.e. compreheudem os de a~nso e 
liberdade. de imprensa. . 
. << Todavin. as calumnias .e injuriss por meio a 

. impren:~a não se considerão crimes politicos. 

Do Sr. ministro da guerra, devolvenJo o re
querimento em que o tenente do corpo de estado 
maior da 2• .classe I.uiz Bea:urepair~ Rohan pede 

mformações a respeito, como oor esta camara foi 
· exigido. -A'. quem f~z a requisiçiio. . 
· Requerimentos àe Joaquim Bernardo V!al, Fir
mino Dias Leal, Ayres Baptista da Cunha Ma'
cbado; Bernardi~o José de tiouzn, Fernando Pinto 
de AlmE-ida e I. .. ourenço José de Mot·aes Cayal
canti, pedindo o lugar vago de continuo desta · 

•cama1·a. ;__A' commissão de policia. · 
De ·Bernardo Francisco da Luz, pedinJo absol

vição da multa que lhe foi imp.:.sta pela 1unta 
·de · qualificação da villa de Bragança, província 
do ~ará, pot· não ter podido comparecer, como 
eleitor; para a organisação drt me!lcionada junta, 
em Jane1ro de 1853. -A' commissão de cons ti· 
tuição. e poderes. . 
· :né ·José Dias da :Siha, subdito hespanhol, pe
dindo naturalisar-se cídaduo brazileiro.- A' com
missão de constituição· e poderes. 

balbos; o seguinte : ' 
<<.A cQmmi~sii'o ' de · justiça civil examinou o 

projecro 'oífel'ccido a esta. cnmara pelo Sr. de· 
puta(}o José. ~l)omax .Nabuco de Araujo, sobre ·a 
·reforma . ~os ~Tlbl)n~e~ de corntüercio, e é de pa· 
·recer qu6··,;eJa · a:doptado com os s~guintes addi· 
·tamentos: ' · · 

·u ·Ãrt. i. o ._.Em todas · ~s pro\•incias. em -que · 
houver relaçoes hav&rá tnbU11aes -~lo commercio. 

.. . " Art.. 2.o -A· àlçada : .est~belecida no a1·t. lo 
~será · tambem das · l:ttla~es. quando estas julga-
rem as causaf. commerc1aes. -

· · << Si 2.o ·Os crimes a1iançaveis s~rào processados 
e ju'Igados d~tlni~ivamente pe!._os juizes de direito 
com appellaçao ~:>nra as relaç,les~ . 

" § 3.o Os cl'imcs J?Oliciaes e as c~n.travençõ~s 
sel'th.l processado:; e Julgados pelos JUizes mum:
cipaes com appellação para os juizes de d$reito. 

<< Ptllo mesmo modo serão julgados os c:rime:.i 
em que os réos s.e livrào soltos, ainda que sejão 
vagabundos e sem domicilio .. 
· « ~ 4." As competencias ~stabelecidas nos pa
ragraphos antecedentes compreheudei:n tambem a 
teutati\·a e complicidade. 

çave1s ou políticos, compf-,te exclusivament.e 
juizes muuicipaes, com recurso necess;no ou 
cx-ofticio para o juiz de direito: · 

({ § G.o As disposições dos · paragt·aphos ante
cedentes não prejudicào a compettneia que actua~
.menta têm os juizes de dire1to dê ·julgar detlm
tivamente os crimes de resporisabili(lade e os 
especiaes de que trata a lei n. 5G2 de· ~de Julho 
de l&lO. 

" ~ 7,o A attribuição que têm os juizes de di
reito de julgar os -crimes referid.os comprehende 
por connexào · os crimes ~ concomltentes. . 

« S) S. o Ccompete :ao promotor p~blíco . ou aos 
S('US agentes a denuncia e accusaça~ .d~ todos os 
crimes publicos, pat-ticulares e ·poltc1aes, .com 
·excepção dos crimes contra a s_egul·ança da ho~ra 
que forem inilfiançaveis, o adulter10 e as cal~mmas 

-e injurias não refe1·ída.s no art . . ~ do cod1go do 
. . 

- « O . govern·~ . em regulamento' cleterminará o 
modo e fôrma, porque . quando houver _parte ella 
exercerA , o seu . direito eiu co~curren~ta ~om o 
_p .. omotór publico, rel2ltivainehte .. a quetxa e de
nuncia, aceusa.ções, recursos. appeUações e recu-
·sações. . · 
• • << § 9.o Quando ~· _1·éo niio : quizer responder ao 
·intel·rog:\torio, o JUlZ prosegmrá. p~r dlante ~1o 
processo. lauando-se . termo .Je:;ta ctrcuw~tan.cta, 
:_· <' s; !o: Se o réo ·pot' palavras orr actos · vi2-
úntos· otrender ~o tribunal . ~ pe1-t~bar a sessao . . 
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ou au~ieneia~ depcis de adve~ido pelo _jUiz _põcl~ 
eer rettrlldo ~ _jul~do á reveha. . ·. ~-

cc J tt: . Noa. casos ~~ que. por. virtude _do · 
art. 79 ~ 1~ .d~ ,lei; de 3 de D~zembro ·de l81J,. 
ee decretar s~gw\dO julg ~tnento, e:st.e . terá lugur 

· a rovincia uando o rimetrO. ·ul-
ganientQ· fôr fóra -dell:l. 

<c $ ·12. As susfensões. dos juizes de direito eni 
materia crimina serão · processadas e· julgadas . ~ . 

.~< Art. 4.o No julgamento-_ das cau~is. civis e 
enmes se procedera nas .rela~ões pelo modo que 

. determinão os paragrapbos seguintes : . , . 
~ $ Lo A pronuncia nos -.delictos e erros ae 

· officio será prilf,:riJ.a. pelo desem!nrgâdor a quem 
fór o feito distribuido e seus agentes. · 

« § 2.o O juiz da pronuncia não flca impedido 
· para 9 julgamento. . . ·· 

~ § s..-.. As-appeHa<.;ões ·e t·ev!,;;tns crim~s ·e. ci-. .. ,. . ... . 
tt:~--13; ·o--governo ·e nutorisado .a;rever e ~~- : des~mbargadores. . _ 

terar o processo da qualificação do$ jurados •. . : ; (( $ 4:o o julgamento -dos crimes . dé respo~sa
((~ E el~vajio aô duplo .o 'rendimento annual : !>Ui dado, _o ruem de hçr.bea_s~o;·p_~! ~rorogaç~e:;; d~ 

e~ig!do para ser jur~ao nas capitaes das p~·o- • mvel1tatios e. Rggra.vos :oerao .dec1dido,-, ~por, tres 
vmc1as. · · · · · ; juizes sendo um relu.tor ,com voto e. aous sor-

«' § 14'. ·o~- ·aelinqúentes sendo · presos serão ; te~dos. .: , . - · . . . · 
immedistamen~· -Temettldos ·ao jniz· competente j .«.Art. 5.o Quando :~ tran.qu1llidade publica. ou 

. pàra fõrnilÇão da eulp'a, .. ~om . 'parte cire•unst.an- : a segttran~a-. individual -<> exigh:em- poderá o go~
cfada 'dQ'· :(act(), · mte:trog11to't'ios. inquil"ições, ·rol· ; VEU'Jlo , nomear deleg1\dos . de · polieia q.ue e'!t~reerâõ· · 
de t~!5teinU.nbas~':eorpo· ·de âelicto, inrorma<(ôes,- ! em uma ou mais comarcas a •auLo1·idade de chefe 
documentos ·~'·de mals ·• royn.s eolli..,idas ~ =p~la· ; de. olicia tendú . eis· v~ncim,mt•>s e pt·ívi~egio de: 
po lCUl. ' ·' . · · . · : . •· . ô1·o que competem.ao:; JUlzes ·e- -c t-rel o. 
'<<~ l5.:ps e)fefes ·d.~.:~oli'ci.a, d~l~gaM~ .e· st~b; : ;c Podem ser·nom~ados ·chéfes·· ·de ·-poÚcia e ·de~ 

delegado~ ·;d~t:~o :i,S. P!O~taencJas necess!lr1.as para ; legados .·qnnesquer •. :idadã_ os ailida que n:Tos.~jão 
a rom a remessa' dos . rcsos· e roces~os 
comparecimento· das· tes'Wmu·n as, proc.e ·en o as 
inquirições;:·vistorià$,'· &xamt>s ·e. dilig_e'nc\ai:Fque 
os· ju~zes de dire~t()-__ ol:l mun_icip~~s· 'req_uisit:~r,em 
ara d~obdmento: da verdad-e.-- · · - · · . 
. ((. 16,, .o· s .. J··uiie's - ·~u. n ... .;ip' aes" nã_o·.·. exercer-áõ '''la i., . ';> •• . f ,. . • • - . ....... .._..., " ~ ; se lu1. ver<'io por definitivas .e.·.su.premns :.: · --· :-_. ·: · · 

fnncçõ~s Jl9liciac~. · · .. · . . . · : · - . . · : 
. . 2 R o· • -. d d. . . d . 'b ~ .. <( ~- 2. o E' applieay~>_F· ~O;·~~:t.lir~~?.- tri:tffin<ir :·~~ 

.((.Art .. ;!', ~; l.~ '. s ~t:uzes . . e uelto, . eselll tu·· ; JllStiça C(}Ul· .ns mo~!lieaçoes· <:o~ver;~n~s- . o ~re: 
gadores ·Íl· :mi-nl~o_s· ào. supremo :tribunal de;.jus-:' \ <rulamento do cod1go cornmercud n :· d37~ de 2o· 
tiça que !cbntarem:·ttinta·;annos deAtfcctiv:):e~crJ, ; âe Novembro de 18õ0 na ·pa\·te--' relatiyn ás· nulli~ 
cicio poderão, ser .,aposentados .. cl)m o. orllenaclo · ; dnd·es. • . . 
por -.inteiro;se:o::rcquerérP.m:·.e. se ~ .acllare.nl:im-,. ; .. · .. . -.. _, .1 .,,_. , . - ·~ -- t- "•b' 'i 
Pos ·~-. "litad d"" "" -~.-. · · : «. ~ 3_.o Fica competin._ o_ · ao· .. SUJ?.r.·e_ m __ O.' r_·1 ·_una : . S.lul . OS· <> """'l'V+<>. ·_, .. ,_ - ·. - .. . :. ~ 

.«: ~ 2:_;ô ··O~ :n:u_~ · t.iver_ e. m_ _mais.·· de : d·'_~· . .- :~_n_ . . no:> - ~. · 1 de JU$tlça cnssar e annullar· os pNvimeotQ$ geraes 
~ '2: """ . daJos em C(lrreição pelos _juizes de · dir~ito._ . 

serviço e ·ficarem phys1-ca ou moralmente• ·unpos• · . - . . • . · ·. 
sibilitados·-dé' ·servir; · sertió' apos~ntod~s cq)n. o: : « Art 1. 0 E' o gove'ú1ó' ~\i.ttorisiltlo p~r:-,: · . · 

• ci ~ ~~o Aqt;eHes que; ·~~hàÚo~s.e em. ~lgtnn.<dó~ 
casos dos par~~··8J?hos · al}te~dentes· nao_ r_eque~ 
rerem aposen~Ü(\rJa,. serao· ,pelo gov~rtw .. 'tmpe-
na aposen os, · e _ 1 n ., 
pnra reiJ_u.'ererem a aposenta•loria·,. e procedendo
se . pr-éVl~~m.ente aos . ex.~mes ·.c diligencias,~neees
sarils, sepdl) . ellt)S ouvidos · .por si . ou: pol· Ulll
curador_, no -c~o de· impossibUidade moral, e com. 
s~é~~ad~~s~lt~ :da sec~iio de jnst-i~a- -do ~~u~e~ho 

. (( § 4.o 0:; juizes de direitô sel·ào júlgàdos_ pelas 
l'elações nog · cl'imes- 'iildividuae.s,- :peln. ·_'mesma 
fórma e processo pl)r ·qtte são julgados' nos crimes· 
de responsabilidade. . · · · -~· : . • . 

« ~ -5.o Na falta de juiz municipal letrnJ.j, a 
subs~itu!ção competira· a!>~ ju,izoS. municipa•!S m~is 
proxtmos da comat·ca V.!;S1Dlta. · .' : · 

u § ().o ~as provinciás ' em que· 'i1:1o ll'vitv~·· r~
lação, co~pete aos Jl.\izes de dh·eito~ •Úll · :.:;1, Íl).~ . 
staneia, . CODl . alçada até l :OOOS, o conhecimento 
elos inte!dic_tos ou' '<J.';lestões._ P?S_sessorias,_ . ' ' . 

«, § 7.o ·Os desomba1·gadores serão nomeados , . . . . . . . 
&nnos de eft'ectivo exel·cieio . . 

cc Art. -$.e> Os: promotores publicas._ serão tambem 
os agentes do ministerio publico na parte' civil, 
serão ·. curadores · geraes dos orphãos _ ~ pessoas· 
f;()melbantes, -Pl'ODtvtvres dos 1:csiduos:e capellas 
e das eauSsi~ publie~, e são por •tanto compe
tent.es para proporem e ~ontradtzerem· na !órma 
de direito est:1belecido - u.s acçôes : respectivas, 
devendo -por eonsequencia -ser citados e ouvhlos 
sobre t.OdQs .01:; negocios 41nn lh!l são Ct>ncernentes; 

« Nas grandes .;~pitaes haverão prorúoto1es p~ 
blicos est-~eeiul)s cJo ciTel. 

TO::tlO 2. 

~ « . c • ' 

: li~i. 1rmonis~ndo.:a com as leis extsteh-tes~· 
! c( Nestes reg·Jlnmen_tos podcrã. o~ governo impor:· 
: multas até 100,~000 .. · _ · · · · · . . 
. · " ~ 2.o Rl'gula.i:· o instituto dos. adv(\gq:dos do. 
~ imp rio. . . _ . . 
; c< ~ :3." Re~alar os officios ·de taL~lliii_es :·e ?:>
. cri...-i\es do j1uzo da primeira e· segunda, ínstanc1a. 

« Art. S.o Eici\o l'e\'ogaJas, eic. 
. .. ~< .Paço uo caniara : dó~: depu.tados, : eul.· :26 de 
~ :\Inio de 18.)1.-Jos(j Thoma.: Nabttco de A.rcmjJJ.J> 

.Julgou-se objecto de deliberação o projecto, e 
· vai a imprimir com a.:1 emendas da. cvm1nissão. 

ORDEl\I ·DO DI:A · ·. -

Entra em um·' uniea. dí$cussão, a reqU~l;imentv 
do S•·· Rodrigues Hoi·td, o project!l _que llppro.va-

• a aposentaJo1:i' co'1ce!lida. ao juiz de dirtito A.le
. x nd .. e Joa utm de Sa ue1ra Cúm .o ordenado d~ 
: 1:200$, e seru debate e appt·ova o em escru 1010 se
. ereto , por 59 vo'tos contra 5. . . · . . 

Tambem -é approva.do em única discussão o re
. querimento dt> Sr. Paranaguá, sem debate e .em 
· escroti,ni.o secreto po1·63 voto.'l a favo1· e 3 contra. a . 
. ~nsão ~e 1:.~$ coneedi~a a ·vi uva e Jilbas do· 
· conselhetro M1guel Joaqutm de Castro :\Iaseare-

nhas. · . . . 
. Lê-se e entra em dis ·uss:1o o seguinte pureeer: 
! « A c.."lmlniss:lo de é• .u;tituição , e poderes · f~ i · 
' pre8entc o diJ>lvma ,_expedido pela camara munt-,, 

eipa.l d, Bahta a tl !)r ~leput.a.d<J snppl~nte Angelo 
10 
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Francisco Ram•ls ; ~ eon;;.idera•tdo qne f>e ·dá ~c
tual~c~te umr. v_aga na representação p~h mesm11 
pl'OVtnChl, em vutude da l.tceuça eoneedtda ao Sr; 
deputado SaraiV"a, e que na ordem da votação se 
segue o- dito Sr. Angelo Franeis~o Ramos como 
immediat<} em Yotos. é de_ pal-ecer : 

tando o JUramento do estylo. . 
« Paço <la camara d•}S deputad'os~ S de Junho de 

1854.-F. D. Pe1·eira de Va.scortcellos.-J. A. de 
tran sgue,ra c O.» 

O Sr. Augus1:~ dé Oliveira: - ·TrR
t·mdo o parecer que se acha em !fi-<cussão de sub
stituir ·uma vaga deixada na camara por um de
putado que se acha if!cumbido de um·a et:?mmi~são 
do go,·ea·no, e tendo Já a eamara provtdenc1ado 
ácerca de dou~ deputados por . Pernambuco que 
se achão empreg_a~os em iguaés commi~ões, e 
que são os Srs. Maciel Monteiro " Sebastião do 
Rego Barros, cujos substitutos se acbão eom as~ 
sento na casa ; P!lrece que pc;>r identidade ~~ 
razão tambem dever1a set· su nJa a va a do· Sr. 
deputado pela .Bahia .o Sr. acarias de Gões e 
Vasco11eellos, presidente do Paraná, o qual st: · 
gundo me consta~ não comparecerá este.anno na 
camara. 

O Sa. SxquunA QUEIROz:- Não co~munico.1 
cousa algnma .. 
· O Sa. AuGUSTO · DE Or.•v.EIRA. : - Tam;.,em antes 

. . n • p est en e a pr 'lilncta e 
ernambuco, houvesse commU:nicado; a carnat·a 

. tomou uma pNvideneia ácerca de sua substitui-
ção, e sem que o governo tivesse pedido licença 
para que elle continuasse naquella ~reshlencia, 
deu assento ào ·respectivo supplente. Ora. é evi· 
·dente, e todo o mundo sabe, que o Sr. Zacarias 
não comparecerá nesta sessão • e mesmo o Sr. 
ministro do imperio nos poderá dar informações 
a este respeito. 

O Sn. MI!iiSTRO oo IMPERIO : - Es~á no caso 
dos outros. 

O Sa. AuausTo DE Oun.:IRA ; - Então tambem 
está no caso da camara providenciar a seu r~s-. f:!::o0~e~~~r!entid<? ~' q~e tem . rovi~e~cia~o 
para. otrerecer uma emenda additiva -ao parecer. 

Lê-se, e sendo apoiada entra conjunctamente 
6m discu,;são a segniute emenda do Sr. Augusto 
de Olh·eira! 

« Que·pelos canaes competentes-se convide ao 
Sr. deputado supplente que na ordem da votação 
deve subst:tuir ao Sr. deputado pela Bahia Za
carias de Góes e Yasconeellos. - ::). a .R. -.A. de 
()_livei,·a.,~ 

· O Sr. Vasconcellos :-::;r. pt'esidente, a 
t;a.mara municipal da Bahia expedio diploma ao 
Sr. deputa tio AngP.lo Francisco Ramos, tMs esse 
offieio da camara municip'll está concebido em · 
generalidade: diz a camar~\ que não estando com
riP.ta & rep•·esentação nncional pela província da 
Bahia, tinha resolvidõ expedir ao dito Sr. Angelo 
Francisco Ramos diploí:ua de deputado supplente, . 
por isso que este senhor é o immediato em votos, 

; - ... -

sente este diJ.>lOml\ a commissão, vê V. Ex. que 
não era posstvel que ella mnndasse chamar sup
plentes par,\ preenchimento das vagas a '1Ue se 
referia a cam~ra municipal d 1 B 1bia sem veri
ficar ·quaes erão os Srs. deputados effectivos que 
effectivamente . tinhão deixado de comparecet·. A 
commissào tendo ha poucos dias dado. parecer 
para que se dispensas'3e o nobre dep11tado !::5ar~ti'\'a · 
para (!residir á província de S. Paulo, considerou 
existente uma uniea vaga pela pro'\"iucia da Babi~ 
c por is ;o opinou hoje para ser admittido uni
o.&mente o Sr. Angelo Francisco Ramos, por isso 

. que, , é. elle. o . dep~~---~-- ~~e .. dçn. Sll_bstit~ir ao 
Sr. Sàratva; mas . 11no , s~~ ~-:~>l>otn. ~ty .. o, se 
a di<Ynidade mesma da· earl\ara pede que ~nós 

: s.jbsthuamos os presid"entes · _d~ prt11:jncia · ~m 
. que const~ na eas~ que_ ~-u~· ~io vêm· à- sessao, 
~ e·conste · pelos me10s eoMlitucl'Onaes. 
. .. . .. .... -: -~ ::f . : ~ 

. R . U U E . . .:-:-. 
, do imp~r;-io que responda: . .. . · 

· O Sa. V.A.SCONCKLi.os :~·Eu -fallo uo intu-itó. d~ 
d o re er a mmissãu~ : 

. 0 SR. AUGUSTO DE 0LIVEmal :-Não 'foi i~pu-
; gnado. · · · 

o Sa. VÃSCONCELLOS :..::.'H~ . ba uma emenda. 
o SR. AUGUSTO DE o~n:&í&~ :'- E. additiva .. 

. O SR. -VA.SCONCELLOS :..,.... A. ... razão por qu,& a c.o~)
missão entendeu que 11ão. devia ehan)&l' _IX_l&U> 

· supplentes pela pro_vincia:d~.Ba_ bia, e neplmesmo 
referisse .aos impedtmentos que. allegava a c&mara 
mu uieip:\l dessa ciclade para • expedir diploJ!la ao 
Sr. Rllt.nos, não era suffic\erite para det.,~miDal-a 

&put·liio que preside á pr~vincia do Paranà. 
o Sr. Pedrelrà ~mini.ftro d8 imperio). :

Devo . inf.>rmar a esta augusta camarll, â v1sta 
d1> que acaba de dizer o nobre deputado, qut~ o 
Sr~ Zacharias de Góes e Vasconcellos tem de de
morar-se na presidencia da provincia do Paraná, 
e qt1e portaóto acha-se nas mesma@ circum~tan
cias · dos outros presidentes, por cuja 'alta jf. 
forão · admittidos na casa sem contestai(RO os res
pectiYOS supplentes. 

Direi tambem que o governo não se apressou 
a pedir lict!nça afhn de que o mesmo senhor 
ficasse na presidencia, á vista dos precedentes 
da camara <tos Srs. deput~tdos, que não tem exi
gido tal pedido em grande numero de casos se
melbatltes ao de que se trat'l; sem duvida por 
entender que qualquer e~Jerupulo que a ·tal res
peito pudesse. haver cessa pelo facto · da inves
tigação que fez ácerca do motivo da falta d~ d!-

importanto e prestaD-<Io: serviços, e polo chama
mento do respectivo supplente, por cujo facto 
implicitamente a camara reconhece legitimn o 
impedimente do deputado qu'3 não compareceu. 

Os pre::;identes que se conservào nas prov;ncias 
ti verão in::;iuaação do governn, fazendo-lhes ver 

, que- conviuha ·que se dewo•·assem, uma .vez que 
· o - coatrario não fosse resolvido . pela eamara. dos 

Srs. deputados. Ora, a camar \· dos 8rs. deputa
dos, por certo muito compete'nte, não só ·não se 
tem <}.PJ>~Sto, m!lS ainda te~ preenchi~o ~:~uas 
vagas. dando com toda a l'&Zà<> assento aos. r~s-
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~~e~\'fOS,,~lf~pl~~\e.~~~ 19e;srp<? :-.ea::::<?- d~~~es pre~ P traná. Sem se t~r preenchido esta condiçãó da 
s1dentes cUJas vagas. na cam4ra_ .iá torao pr_~e:t- constituição não · posso votar para que ,.-e chame 
ehidas se acha _o Sr. Zacbanas: E' '<5 ' lJ,ue ten~-> supplentes· que pree_nehão as vagas· do~ Srs.:~Q'. 
a .. trlf•Jl'!dar~ ' . :•: '-'"t:d!:,:. . : .. ·. . ; . : p~tac_!os aue est4o nusantes empregados 6tn" coni~ 

.... o ~r:· ·:o~~ró:' R};~:"l~W,:~:si. --~~~~nt~-> .e~~l. wssoes o gov:erno. . . . .. 
~· a · - . · ; r. -:PedP~~~a· (mi•li$tro do imperlo) ·= ...:_ 

- • . ~' .•.-:•1 •· ·· · · ·. ,·. :·· . govel'no .·que estabelecett um pt·Jnclpto- .a e~e .~;es-
. ?~(. ~-qris~~-u_i!l_t~ :~~n~:· quê-·:~·~e: ·.te~i ~obrado pdto? .o que fez. roi?- ~orno ·.já disse, a~omp~nbar 
~o.~' · l_!nt~~-: ~~~.a~~$~se_Il_l_~·!n'c1~I~~; A~ten- . ~ os ptecedt:ntes adm1ttldos. - - . 
dend'o-"'e n\3 con-ven1en-esas~a ·occas1ao . otS·' n . · . : 

. ~ . : va·:: .~:.T~un .. ~::a-_:.lls~~~blél\ :pa!âi~er' ·lugtn: ·· I stitucional; não ·-deixarei de observar que: --não 
a a:bertut·à'· 'IW ·dra marcaa~ pel:1. con-sttt.Uiçao·, en· ·• acho grande fundanfento pa1·a. os escrupuli>s'-. do 
t~n-~~u= ~á·;~ri_\ara:,·q.aé·~&)1icolistituciçn·a! · e]lamar , 1· nobre deputado~ ·:e . menos~ . ro_'ndn ~ara. a· : ee~ura 
o~ ·.:s~p~e-n~es . .-.:.a.~s'_''d-ep~~dos q~e : estav!lo· ' em. ·que · par-eceu faze1· : ao _gov~rno .. D•go· que nao ha 
comtiussao ·· ãõ ·goverM, ~por falta· .do peJ.1do '-de grande fundamento· nem par·'l. esses escrupul"s 

· ~ice'liçiif-=~r '·noj,~ qqàil'dó hà numero ·sulftejente: e I nem· para a censura~ pe!a segninte consideraçáa :
a ca·már_,. .. . Mtá funchlonaud. o, tem-.se:chamad9·'estés 

1

. O que · quer. o : :u-t;. .3t tla constituição·, combin~do 
supprentes ~ · I;to j{r'-sEf··deu a respeito~ da -pro- com os arts.· :32 e 3:n Qll-er ·que· o governo-mão 
vi-néiá;.d~ PernambucO'! e :também .<fá' ptovin'cia , po;ssa empregar um membro da asseinble"'- ~era1 

·· a<t~Qeàré.;: ·ete. · P_rooil~êilmâo:me deste · modo; - eu em commiss:to alhei~ ás funcções h ·gi_slati.vas,. 
espero qu., .:a' eamai·a:!não : ine far~- a- 'injustiça neü1 _contra. a. vontade do depulado, nem contra 

· de .sjlpp~r- contrário ·3 admi!ls:lo dos su lente.c; a vontade da · . : ·s 
. . . .. . · . .· e. ou ros q~aesqnet•_ : a que no c:-~.so pres~tlte ç goves·no não eo11t1·aria. 

~l~ha cptnti\t> ·a 'tal respe1to é q~e, as deputa- a vontade do:> presrden.tes actuaes conserv:an.!lo-os 
çoes das ~rovincias aev~m . estar .' ~ompletas, e nas presidencias·; e porque não lhes impõe.Jsto 
neste- :senitdo achu-se- já corisiguaclo 110 Jor11.al como dever e a eil't · -

· . · • . . . · . . rar) t·espondeu · · a alguns ou lhes fez ver; ,-que 
Ora;::·SJ·.: pr~sidente, · me piu·~ce que 0 governo) achwa melhor . que se conservassem:· nas ; pre-

ne~ta · materia !)iio . te-tr• procedid9 \~o mo er11 · ~d·~ sidt•Hdns, esperando que não houvesse opposição 
esperar • . Niio posso ·bem conceber. a distineçào por parte da camar•l dos Sr·s~ deputados. . . 
qu~: _fe-z ô nq,br" m~_nts~o do imp_erio de depu- Desde que tambem não contrario\\ a v.ontnde 
tRd~?s · empregados no' 1_ntervallo da sessão, . ou da. camara dos Sr.~. depntados, porque ella es· 
durante_ ,a ·sess·üo:. vejar;nos se- ella e boa· ou má. pontancamentecnamou os supp!entes, e por certo 
Pela· mltlha ·pal't.e · entendo que é mã. e . contra- não o faria se ·implicitamente não reconhecesse 
ria á constituição; ·enténdo· que tanto. vale o legitimo o impedimento dos ·deputn-dos·enjas·vagas 
deputado estar nesta casa e o governo preci- vinhão preencher, parece-me que não ha fuuda-
sar : d~lle paa-a o empr.P.gar, C'ltno o <leputado estar mento. p11ra os ·escrupulo;:; do. nobre deputado, 
na ,sua .proyineia no e'ercieio de àlgnm empre_go porque, ainda entendendo-se como ellc quer o 
e o. _govern<J . entender ~ue · elle deve ·continnaa• ·preceito const.itucional, .fiea este . p1·ec~ito salvo • 

. alli _como empregado. Se ci · deputado .· ~stá em- · eqnivnlendo a um cousentimento d'l eamara o 
prega~o na pl'o:Vil1cia e OOllvésn · que . continue facto de dar ella assento · aos supplentes ·sem 

. alli, ·.o. gov~J:no deve solicitar a respectivà liéexú;a, contestação. '(Apoiados~) A~sim procea~u a camara, 
e-~e _'o -não . faz e o __ deput.ado continúa a ·estar tanto a respeito dl) sr~ presidente do Ptlrá, eomo 
e~pr~gado, infi'ing~_jun-· d~vel· • . Entenao .. que· o · ácerca dos l:irs. presidentes··de Pernambuco· e da 
g'wernp.; desde. ·. ~111e reconhece a necessidade. de Parah~ba, ~ isto e, entendeu ·que .. era Ie~ritimo o 

. conse-;-:v:ar nos . empregos · qualquer . me~bro d••s . im ed1mento o . .· · 
eam~ nrt · . co, QCar ·es~s c1 a os . em tautlo serv.iços nas commissões de que se-achão 
s~mélhante .colliSii,: desde 'qu& elles co·ntinti.ão incumbidos. · · · · . ·. · 
nns: · p~ovineias ·sem licença da su:a · camaro, pro- Por . oceasião ·de tratar a camara de dar as-
cede~ inconstituc•onalrilente por . autodsaçflo 'do sento aos supplimtes a quP. me retiro tinha. .ella. 

· gover~o. Senhores, _tênb<> prestado o. meu apoio ensejt> para se oppõr à conservação de:· seus 
ao. govcruo, e coatinuo · n. · prestai-o ; mas quero • membro::t fora .dos · trabalh6s legislativos, se en-
que . se j)r~ceda de modo ·que não se infrinjão tendesse que o governo. aousava cvu~:~el·;!a.liu~B 
as :~eis· áo paiz~ m~ime a constituição. A~iin, nas presideneias, ou se jul~e- que n~H> de~~a 
era tendo que a emenda . do nobre deputado . por permittir que elles ficassem durante .a_.~sessao 
P~maznbuco, a querermos obr•r regularmente,- não administrándo · . as - provineias sem q'IM ·:o ·go-
dev!! se~ ·approvada~ por isso que o · govern\> não verno tivesse· p:reviame~~ - pedido licen.wa para 
pecüo amd·~ licença: para que o Sr. deputado · isto. 
Zacharias continue na presideocia da proviricia dv E:n qualquer destas · hYP?tbeses, a ~amára dos 
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p.ectivos . SU,Ppientes: No mo:>mo ·caso . destes pre
sidentes cuJas vagas na ca·nara jà f<lrão prec;l
cbidas se. acha o Sr. Zacharias. E' o que tenho 
a infurmar. 

o S•·· Dutra Rocha :-Sr. presidente, esta 
mataria de cha:.nada de .supplentes .. achll-se na 
casa estabelecida de moJo que na ve•·dade não 
se sabe como se deve votar. Nas Ressôes prepa
ratorills, V. Ex. ha de estat· lembrado que, tra
tando-se de chamar · supplentes para completar-se· 
o num er•1 legal· de deputado,; afim de poder rea
lisar-se a abort.nra .da assembl•'a geral no dia 
marcado prla con.;ti tnição, e indicando-se que se 
chamasse os supplentes pela provincin de Per
nambuco, um n•>bre deputado p~la Bahia apre
i;entou uma emenda declanndo que era incon
stitucional chamarem-se supplentes pa-ra supprirem 
.,agas de deeutados que se ach wão em pregados 
em commissoes do governo. sem que o governo 
solicit:t.;se da camara as respectivas lict•nças, e 
nesse sentido votou-se; entretanto, dep.,is da 
camara .constituída já se deu exemplo do •}Oll

trari<'>, já se admittirão aqui S>lpplent••s pm'i\ 
supprir vagas de deputados que se achão em 
comrnissão dn governu sem parti 0i pa ção ·1 lguma 
delles e sem que o governo pedi ,;se á camara 
licença para os mesmos . 

Por C•mseguintcl entendo que se tem obrado 
com muita irregularid 1.de e sem prindpios. Atten
dendo-. .;e as convenie ncias da occasião, pois quando 
se tratava de reunir a as~embléa para ter lugar 
a abertura no dia marcado pela constituiçã0, en
tendeu a camara 'que era incunstituciona~ chamar 
<lS supplentes dos depu tados que es tavão em 
commissào do govemo, por falta el o )JC•!iclo de 
licen ç>~, e hoj<J quando lla numero s ufficiente e 
a camiln está funccionando, tem-se chamado estes 
supplentes I 1-.to já S'l deu a respeito àa pro
víncia ele Pernambuco e tambem da provi~>cia 
do Ueara, etc. Prununciando-me deste modo, eu 
espero qu<J a camara não me faril a injustiça 
de suppór contrario á admi~süo dos supplent~s 
de que se trata nem de outros quaesqner: a 
minlia opinii'i<l a tal respeito é que as dPputa
ções das províncias devem estar completas, e 
?leste sentido acha-se já consi<:r>lado no Jor·iwl 
do Gomtnercio. "' 
.. Ora, Sr. presidenttl, m.:J parece que o governo 

nesta matena não tem procedido ~0 1110 era d,; 
esperar. Não posso . hem conceber a distiucçii.o 
que fez o nobrfiJ ministro do imperio àe depu
tados empregados n o intervallo tla sessão, ou 
durante a sessão : vejamos se -ella é boa ou má . . 
Pela miuba parle ·entendo que é má e contra
I'ia á constituição; entendo que tanto vale o 
deputado o,;tar ne~ta casa e o governo preci
sar delle para o empr~;gar, C<Jl!IO o deputad<J estar 
na sua província no exercício de algum emp1·ego 
e o governo entender que elle deve continuar 
alli como empregado. Se . o deputado está em
pregado na provinc1a , e, convém qnc continue 
alli, o govemo deve sólicitar a respecLiva licença, 
e se o não faz e o deputado continúa a estar 
empregado, i11fringe um dever. Entendo que o 
governo desde que reconhece a necessidade de 
conservar nos empregos qualquer membro d:~s 
camaras nilo deve collocat· esses cidadãos em 
S<Jmelbante collisã, : desde que elles continnão 
nas províncias sem lic~nça da sua camnra, pro
cedem incunstitumonalmente por autorisaçilo do 
governo. Senhore.s, tenho prestado o meu apoio 
ao governo, e C'Olltinuo a prestai-o; mas quero 
que .se proceda de modo que não sa ínfriujão 
as . le1s áo paiz, maxime a constituiçfio. Assim, 
er.tendo que a emenda do nobre deputado por 
Pernambuco, a ·querermos obrar regularm ent<3, não 
dev~ Bef approvada, por isso. que o govern•J não 
pt;dto ~tnda licença para que o Sr. deputado 
Zachanas continu'l IH\ preaidencia da província elo , 

P ·1rana. Sem se ter preenchido esta <!ondíção da 
constituição não posso votar para · que ,< e chame· 
supplentes que preenchão as vagas dos Srs. d~ 
putados que estão nusBntes empregados em com
misBi'ios do governo. 

o Sr. Peclrc il'a \ministro do imperio): ._ 
Levanto-me, Sr . presidente, para defender o go
verno da censura que, a meu ver, injustamente 
lhe in1ligio o nobre deputado pela Bahia. O mi
nisterio actuat não estd.beleceu n e~ta sessão ne
nhuma r"gra nov•\ ácerca d,\ materia de que se 
trata. Nà•J fez mai~ do que ac,lmpanhar os pre
cedentes segniclos nos annos anteriores, e que 
forão continuaJos apenas principiou a sessão d9ste 
anno. 

. Neste anno alguns dos presid en tes que são 
membros do corpo legislativo conservór:\o-se na 
administração das províncias por assim convir 
ao serviço publico, e a camara dos Srs. depu
t<tdos, certa disso, julgou !tJgitimo o sen impedi· 
mento desde quo olla deu assento aos respectivos 
supplentes. 

Ne,tas circumat.11'Cias entendru •l govemo que 
não ll.J,, cabia fazet· uma excep•;:t•l ·unicament~ 
a re"!Jdto do Sr. prPsidente da prüvincia do Pa~ 
ran á. Procedendo assi<u, não f.,j seguramente o 
governo que es tabeleceu um principio a este res
peito; o que fez foi, como já disse, acompanhar 
os precec\~;ntes admittidos. 

Sem querer por agora entrar na questfio con
stitucional ; nilo deixarei de observat· que nã·) 
acho grande ftmàamento para os escl'llpulos do 
nobre deputado, e menos aind a para a censura 
que pareceu fazer ·ao governo, Digo que não ha 

· gr<111d,J fu11tlamento nem pan esses <l~crupulns 
nem para a ·censura, pela seguinte cun~idemçao :-
0 que quer o art. iH da constitttiç:io, combina lo 
com os art.;. 32 e 33? Quer qne o governo não 
possa empregar um membro da assemblé, geral 
em commiss :io alheia ús funcçõ es l··gislativas, 
nem contra a vonta.le do deputado, nem 'contra 
a vontade da camara a qu e pertence. DtJsde pois 
que no caso presente o governo não contraria 
a vontade dos presidentes actuaes conservando-os 
na3 prcsidencias, e porque w\o lhes impõe isto 
como dever, e ape1ns (elevo pnr lealdade decla
rar) respondeu a alguns ou lhes fez ver que 
acl•n v a melhor que so conservasse m nas pi-e
~id" i L:i:ts, esperando que não hotlVfl8Se opposição 
po;· [L< rte da camaril. dos Sr~- deputados. 

Desde que tam{•em não contrariotl a vontade 
da camara elos Sr s. clepntaà os , porque ella es
po;, taneamente chamou os supp!entes, e lJOr certo 
não o faria se . implicitamente mio roconhecesstl 
h·gitimo o impedinwnto dos deputados cnjas vagas 
vinhão preencher, parece-me que não ha funda
mento para os escntpulo~ do nobre deputat!o, 
porque, ainda entendendo-se como ollc quer o 
preceito coastitncional, fica esLe preceito salvo, 
eqniv,1lendo a um consentimento ch camara õ 
facto de dar dia assento aos supplen tes sem 
contestação. (Apoiados.) A~sim pr•!<::eden a camara, 
tanto a respeito cl<) Sr. presidente elo Pará, como 
ácerca dos ::irs. presidentes de Pernambuco e da 
Parahyha, isto é, entendeu que era legitimo o· 
impedimento, porque estes senhores estão pres
tando serviços nas cornmissões de que se achão 
incumbidos. 

Pur occasião de tratar a camara de dar as
sento aos supplentes a que me refiro tinha ella. 
ensej<1 para se oppór a conservação de seus 
membros fóra dos trabalhGs legislativos, se en
tendesse que o governo abusava C•mservando-oi'l 
nas presidencias, ou se julgasse que não devia 
permittir que elles ficassem dnr mte a sessão 
administrando as províncias sem que o go
verno tivesse previamente pedido licença para 
isto. 

Em qualquer destas hypotheses, a \!amara dos 
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Srii. deputados, -por certo, nem nos ·annos an
teriores, n~m no aetual, daria assento aos sup. 
p~entes. . . _ 

Repito que a este respetto o. governo nao fez 
mais do. ~ue acompanhar os preeedentes da casa, 
-e a intelhgencia que por eUes tem dado M·artis-o 
4a constitujção 9ue tet!l rela~o com a matena. 

~edentes. pôde o fazer se julg 1r que os a.-~. 82 
e 33 devem ser por tal fõrma entendidos ; que 
mesmo n~. c~o. do deputado achar-se jã. ~m 

lativo é necessario quG o governo ven a _pedir 
licença á camara para eonserval-o nessa com..-
missão. . . 

Estabelecerá porém um precedente novo em 
relação no que tem pral.icado mesmo . este anno~ 
~ que t-e.Di:,.-,,pr.aticado no meu modo de pensar 
legitimam~#t.~ .•• _porque, torno '' dizer, a constitui
ção o q·u!!' ·~!Z·. : foi ·que o governo não J;!Ude~se 
emprega~,', -~·a1-gu~· .membro do corpo Ieg1slattvo 
durant€ ·tts sessoes nem contra a vontade deUe, 
nem contra a vontade da c''\mara, e nos casos 

"du · · · • 
_a segunda, porque a vontade da camara fica 
bem ·manifestada pelo .. facto della chamar, ou 
dar ~ssento aos supplentes. 

• . • t-

'tio que da parte da nobre eommissão de con
stituição não devia partir esta exigeneia, atten
·to que a mcsmã nolire commissão tem procedido 
nest . - · . 

Acha-sE> nesta casa um SEinhor pela provincia 
do Ceara na f~lt\ do Sr. presidente da Parahyba: 
a nobre eommissão r.econbeceu a legalidade da 
sua admissão, não fez r~flexão alguma. 

Acha-se pela província de Pernambuco um 
supplente em lugar do Sr. presidente do Pará; 
a nobre commissão admittio o seu diploma, não 
fez .reftexiio alguma. . 

Veio o St·. Mello Franco pela província de 
·Minas ·na falta temporaria do Sr. presidente 
de Minas Geraes ; foi admittido apezar d~ sá-

1843 veremos· que o ::;r. barão da Boa-Vi:;ta 
deix•lu de eomparecel· na sessíio desse an no, e 
foi admittido o supplente, não obstante a renhi
da . discns::;ão que hou,·é a este l'espeito Tah•ez 
não me 1·ecorde bem, mas o meu nobre A.migo, 
que é hoje senador pela Bahia, o Sr. GDnçal
ves Martins, tambem por algum tempo esteve 
na presidencia da Bahia, nito veio a esta cast~, 
e o seu supple •• te foi admitt.ido. (Apoiados.) 
Como est-es muitos outros exemplos exil!tem ..• 

Um voz: -Para o Sr. barlto da ·Boa-Vista 
pedio licença o governo. 

O Sn. F-ERRAZ : - Houve até uma qu<.>stão 
muito renhidtL a est.e re:;peito . entre os deputa
dos que então compunbio a fracção desta cama. 
ra cham_ada praieira, e nós-q~e eramos oppostos. 

O Sa. P.e:aEIRA. DA. SILVA :-Eu era de· opinião 
que não se ·precisava p~dir licença. 

· ~ . . - · c mara proce
de ~m regra quando, havcnd<tl a iru_possibiridade 
do comp<trecim~nto de um_deputado p •r se · acl.ar 
ausente em patz ~strange1ro, e pela nPc~ssidade 
que tem de furmar numero para celebrar suas 
sessões, admitte um _supplente, mas não quando 
(IS obstacu~cs gue ~x1sten:t podem. ser removidos. 

Eu cen~urana. a'? I$C?:\ertlO se acaso elle . tivesse 
~rdenado aos pr~~1de11_tes de provmcins,_ que não 
comparecessem na _casa, porque a par a~sta or· 
dem devia vir o pedido da licença da camar::~. : 
mas creio que isto _não . se . dá... · 

' 
O Sn.. DuTRA. R6C1U. : - O ministro declarou. 
o sa. MnasTao »o I~a&lo : - Nio. boun 

ordem, · não, :aenh.Gr. · · · ~ , · · · · 
O Sa. F!!."BRAZ : - Batendo que n nobre · eom~ 

missão ~u.almente . ~rocede em . regra á. vista 
da constit.uiÇio. ! Apotaü$ .) . . · · -

cteio que-o d() nobl-& depuiadet _aupple~_te o ~r •. A.:e
redo Coutinho. Hc~vla en~ uma etrcuDUJtancla 
aspeeial: não tinhamos numero ne«lssariv para 

·. ões, para reanir-se a assem 
btéa geral no dia da abertura m~do na con-
stituição;.. · 

O Sa. DuTRA Rocru. : -Não foi approvad<> o 
parecer por e.r:nend~ sua; 

O Ss. FERaAZ : ·_..,--:hr ·.emenda· minha •não ; 
·ecmbati o parecer, ·~e· _ ·qa~t;ia, abrir a porta 
aqui ~em eXS!De ~tgu.m.·a .~·~os o~ sup,plent~; 
eu · d1zia entao que, a. noke . -couuniláão. dev&a 
examinar quaes os suppbm~s 'qu& _devtio· entrar, 
que devia indicar seus nomes : de · m · S.r: 
ver · n · · 
stit u~ional. . 

(Ha um apa,·t-e.} 
Não estou approvando o proceder anter~or da 

carreira po itica, e que pertencem ao parlamento. 
Eu, Sr. presidente, t~uho motivo partieulal: 

para votat· pela emenda proposla, mas entençlo 
q•xe o governo deYe pedir. a licença. Se o nobre 
ministro do imP-erio concorda commigo nesta ne
cessidade do _peaido da licertça votarei col!tra a 
emenda ; porem se insiste nos precedentes da 
casa, não sei como votarei. . 

o Sr. Dutra "oc b.o. : - E•n l'esposta- no 
nobre deputado que acaba de sentar·s~, e em 
justiftcaçno do aparte que lhe dei, .d.{rei que nas 
sessões preparatorias, tendo o nobre dep~tado 
pelo· M:·,ranlião, que era relator da eomm•ssão 

. provisoria de eonstituiçiio e poderes, dito no 
parecer que deu que . se chamassem sup~lentes 
por Peru:lmbuco _para supprLr ns Yagas do Sr. Ma
ciel l\fonteiro e . Rego Barros, o nobre deputado 
manduu · uma emenda supvressh·ll dos ._motivos 

ue se dà,~ão no arecer · dtzendo ue era incon-
stJtuctOnal chamar·se .SUDplent.es para supprir.os 
lugares d~ d~utados que se achaçào empre~dos 
em comm1sso-es do govtn"no sem .ter precedido o 
pedido respectivo - de licénÇa. ·Esta .em~ndn . do 
nobre deputado foi approvada pela' camara; e foi 
approvada quando· se tratava de fazer ' nun-~ero 
pat·a. ter lugar a: . a~ertut;a da assemtiléá., geral. 
Portanto euten.deu a ea'mara que era 'inconstitu
cional-. chamuem~se supplentes · dos que. estavão 
em commissão' do ·'govemu, por ·ni'io ter este soU
citado: ,desta. camara a competente liee~ç·t. . · 

Sr.·_ .president~, cu continuo a entençler que a 
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da. respecti_v~~ama~ .. N~ se Pó e pois j~tiflcar da questão que 'se wm- sus tado eu não porei. 
esta. . infracçao da ·. coríshtuição ·com os prdce- ·duvida alguma se a camara quizer .sUJtentar'os 
dent;;!s que ~m JiaVido; e· nem . se di~ que o ~recedentt:s que se ~ê.m invocado, que se pra-
art. 32 tem por fim sómente·evitar a aceumu- t1q11e da mesma. manetra por que·nelles setcm. 
lação · dos· empregos, não ; a constituição manda praticado,. mas não ~sso deixar de . • me opp()r 
~ .ce!JSar . o . exercicio do empl·e~o, . que só per- à. emenda do nobre depJltado por · Pernambuco 
.« m1~te. em . . algu.m, easo. imprev.1sto. de que de- (apoiados) da maneira. porque ella está redig~c'h; 
<< penda_ a seguf'apça ~ublica ou o bem do estado, se essa emenda fôr redigida em termos de indi · 
« e por determina~iio .da. res~etiya eamàra.,, cação, e essa indicação !~r remettida á cemmis-

.. Tanto reconheceu isto· o nobre ministro do im- são de ,constituição e poderes para sobre ellta e 
.. P~rio, . que. S. Ex~. :pr:ocurou justificar .o acto .do sob a palavra do nobre minut.ro do imperio 
. goremo com· os precedentes de . seus eollegas. .• (quando s. Ex. entenda que deva continuv na. 

Ur«A .voz : - Da camara. pres1 enc1a ar; · prov1nC1as es.res e pu ·. -
o Sa DoT.RA.. RocHA.:..;..._ Como fór·, 0 que digo di vos), .sob essa palavra, ell .não duvi~r.ia clar 

. - un1 parecer par.a que se chamem os supplcntes 
e que nao voto para que se admitta o' S!l~- dús deputados q~e estão ausentes. . . . . 
. e um emprego sem que .o governo obtenha a Note-se qtte. tambem. se ·tem dado escnSt\ aos 

licença pllra a continuação qo mesmo no exer- deputados em eircum~tan~ias do- Sr; R.-ça Ba-r:ros 
oido .do emprego. . e do Sr. Cnnba e F1gue•redo, um prestdente ·da 

· · · - · · · rovincia do Pará e outro residente de Per-' . . ·do ímperio que · alguns s1~. J?re::>identes ten4o namb!lco ; m lS eu não me ac avA na casa quan o 
. . consultado a S. Ex., s. Ex ... u<:e que entendia essas deliberaçõ~s fQrão tomadas, nào sei me;;mo 

9ue. el!es devi~ . CQntinuar r.":; presidencias1 se ellas fot·ão resolvidas para occorrer á falta 
Pedto .. s. Ex. daspe11sa para esstJs. senhores? Nlio; de membros para installs.ção da assembléa geral 

· togo •. entendo que a. resposta que s. Ex. d~u n {apoiados); se Corão· e:>ses os motivo.; que deter-
esses Srs. ·presidenteS não foi de confoa·midade Dlmã.rão o precedente que se io.voca, não se dão 

. ~~ a· o..)nstituiçilO; _se ~- Ex .. entendia que d~- elles hoje, porque estamos em grande numero 
v1ao continuar, dev1a vu· aqu1 ao parlamento nesta casa, e nito . é. preciso . puis ch~marmos 
pedir a licenÇa dell~ supplentes sém que tenhamos a . ~rtlcipaçiio do 
Continú~ portnnto ·a . votar oontra a emenda do impedimento dos deputados eftectivos. · 

riobre:·deputado por ~ern~buco. ~ com~issão de ~onsti~uição e podere:S res-

. esta e !lm'lra n um Sr. deputado eft'ectivo pala 
Bahia, e . foi · por isso que admittio o aapplente 
qa.e é immediato en1 votos a esse Sr. deputado 

· ãft'ectivo, e se tomei a pahvra por essa occa
sião foi para dPfender a commissno da argulção 

. que se lhe fizera de ommlelU&, nilo cbamaudo mtds 
alguns Srs. deputados sapplt~ntes para aubati
tull'em a cutroa d~puhdos eft'ectivos qne estl\o 
em commisl'lio do governo: vê pois. V. Ex., 
Sr. presidente, que nAo foi ;u~to o nobre depu
tado pel<\ Babi., quapdo attr.buio á commissão 
desejos de suscitar questões a esse rP.spoito. 

O· nobre dep11tado, u quem muito respeito e 
distingo, disse que a commissão se havia esque
cic!c áo que havia pratie\\do ha poucos dias, que 
tendo dado ingresso a deputados nas circum
stancias do:; da emenda, agot·a recusa assent~ . 
a . deputados sup_plentt>s collocados nas mesmas. 
circumstaneias. -Eu d~vo dizes: ao nobre deputado 

• EL me fará o obsequio de dizer ·qll&l de
,·t~ria. ser o proceder della em vista de prece
dentes contra rios uns a outros?. Par9Ce-me que 

· • · · o ue fez entre esses 
precel!entes escolher ,os mais razoavoeis (apoic
ao .. ); por cc.mseguinte eu entendo que, dando- o pare
cer como dei, não devia ser arguido de ommisso •. 

Em vista r.la declaração do nobre ministro dv 
imperio, eu. não punho a menor duvida em 
adotar a emenda querendo o uoba·e deputado se11. 
au~or redigil-a em termos de indicaçao, porque 
é esse um meio mais curial para sahirmos. dCI 
embaraço· em que Pstamos. 

o Sr. Ferra:.::-:- Cabe-me infllrmaf ó que 
se ·deu nas sessões preparatorias ·em relação ao 
parecer e emenda a .que o nobre deputado pela 
Bahia so refere. 

·A nobre com missão provisoria de poderes dava 
como motivo para a admissão de sappltmt'3s o 
se acharem na provincia cert;os memfiros desta 
ca01ara em exercício de funcções presidenciaes ; 
eu então ·disse que votava pela conclusão do 
-parecer, mas que .Pe.dia lice_uçli. paJ:'l!. offereeer 

· mârão essas deliberações, assim como lhe devo nós não podíamos sáber se áquelle;; membros 
dizer que .na quaHdade de membro da commissii.o comparecerião ou não, e ·mesmo porq11e não erão 

·de constítuiÇâo e poderes tenho procedido sempre ra?.õP-s qne estivess~m em hal"Ihonia com a ·eon-
a. esse ·respeito da maneira ' ·por que aeabo de stituição. (Apoiados.) · 
proçeder, .. e invoco o testemunho .dos nobres· de- Actual:nente o que é que tou digo, sel_lhores ~ · 
~utados membt·os d~sta· casa (Apoia&os.) . · E"· Q\1~ a nobre eommissão ou o . nobre rela~r 

·V. · Ex,; ha de se· l'ecordar · que o estylo da della tem razão, mas que precedentes houverao 
camara. dos · Srs. deputados tem sido na.o dar . qu~ uão respeitárào a eoustituição; ·nã\l só nesta 
assento n supplPntes sem que deconào dous ses:::ão ·como em sess~es .auteriore:J; · a mJnba po-
mezes· de aus.encia do ·deputa.Jo ~ffec~ivo (apoia.- sicào por .consegujnte ,-em a se! ~h.erente; satva 
~sr; ·.e ·l'aspettan® e11 sempre;· es:Je · precedente, : portauoo 1mpre:s:;ao de eontra·heça~. ·de-, meu pro-

. e:. te~do ~ tu-r-ar·. o .. par~r ·.que está · em di~- cedimént~, e peç~ ~V. Ex q'!e m~ mande--ler a 
cussao, nao o pod~a deixar de ter em vista sem ~' ·em.endà QQ· p.&Teeer. · ·. · ·· ·· 
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votàr uma c~usa 'que dep~nde de exam~ dà c~m
mí~são, . e.-co~fô~D'!e- o régimento -.a emend_a lffi· 
porta _uma. md1cacao. __ Conforme __ a prats~a .a 
e.~enda:J>ropost:l · deye· ~er reu1.etttda ciJ~o _ .. mdJ· 
c,~ó,'á~ 1~obre .:~"n1l~liss:ao-. · ·, · .· . · 

o·. SJl • . FREDERICO . :DE-'ÜLIVEIRA:- A carnara 
mumcipal . é .ql,le tetn: .de ~~r .. ~sso . . 

O ·sJt. · :FERRA"?.,:_.. Não· .é assiuk A commissi'io, .: 
depois· do; ·exàme.'·z1as .aetas é ·: que ·deve indicar, : 
t·inte •'mais CJU1tnto ha ; pendente delib~ração 'snbte . . :: . . . . . - :\ . . 

. ,:) . . ' 
a substituição de deputado~ qu·~ nada havi:'i.o cemo bem observou o .. Sr. ministro . do im})erio, 
participado á camara. · · ' que todas as vezes q.ue ·. us -camaras e:;tão· ÍUI\e-

E realmeute seria eX•!mplo novo .se ;l com- . ci.:>nando e . quaJqucr-....:dos !Seus membt·os :-e:·,no-
missão de poderes, sem haver . sobr~ a mcs1. in· mea.l•J pari\ uma com missão :~dmin.is:trativa, ·o 
di cação alguma para a ch;\mada de supplent.:s, governo . pedir lic~::nça para que esse membl'o · vá 
·rl)sse e lia mesmo . indagar quaes os dQPutado;; . de~empt:uhar a comtUsssiio ~ mas· t&mbem tem ·sid-O 
qne- faltà,·iio ua casa, p 1ra envolv.et' em .um pa- pratica. que quanuo as. -e>lmaras estiio. e•1ceJ'radas 
recer motivado sobt·e uma indicação a chamada e qualque1• dos. se11s _ membros . esl.á em ·algum 
de outros supplentes. . c!lllpteg•J ·administrativo, continuar no . exe~cicio 

Agor 1 po1·mittir-me-ha v nob•·e Jeput1lU•) pela desse emvrego nresrn.o . depois que. a. .ass-e~nbléa 
pt·ovincia •Ja Bahia que t!U diga a minha opi- geral s~ l!IStalle, sem que o: governo ·para isso 
niüo a r~:-:p11ito da intcrpretao;ão constitucional. peça liet!D<Va á camara respc:eti\la;. iato pela. razão 
Entendo que o ar.t. :13 d~ eonstitui\!ÜO niio quer muito simples ú6 que o governo não lJÓde dispõr 
senüo ev1tal· que seji\o de algl\ma .maneira bur- da vontaJ.~. nem forçar a uol empregad<t: de: ea· 
lados os votos doi! cidadão$ bHlzileiros. a1fllS· tcgoria tão elevada. como utn p1:esidente de pr(l-
tnndo~se desta casa qualquer · men1bro · dt:lla pol' viucia, u. coniinuar no exercicio de s~u "Jmprego. 
meio da nomeaçáo para alg_um em prego f.lra do Em tal bypothese , .cumpre -ao . · deput.aJo, : .. que 
imperio, ou ·>brigando-se ao que já é ~mpr~gado por e_ sse motivo.: deixa de· ~mp~recer na ca.mara, 
a 1r para o seu lu ar no iritervalh1 das ~essõe~, faz.::t·. a ucce~1·:La· commumcaç" para .que se 

_ _ __!Jf.l.ll!~w_..t:.J:j=~~.L.J::....t:.~.pu!JWIJ....tl~-V-..u~~lW---lJJ~U'ju-t-:~SSa providuueiar áe.el·.ea . da sua f•, .'(). que 
e tal sorte distant~ desta . capital ~e aliás se acha _determinado expres.-;amente- no 

tado não pos.;a · a~har-se na •·euniao art. 10 do: regimento . da ea.sa~· que dispõe , que 
maras. . qualquer .. St·. depu~ . qU<1c.do nao.,possa com-

Quanto ao a rt.' :3-!,, eSti\ claro que a licença · pat·ecer commu111que. os ·. motivos de seu . impedi-
que elle exige é só no caso de ~ achar a ca- meu to ; o attigo .e concebido nes~s termos : (Lê) 
mara reuoi<fu, ou ando o dP.nntJt.ft'\ AY~.-r.P. n1·o- Assim. quaodl• um . membro qualquer desta ·c~a 
priamente ~ suãs func~õ~s, pais é tambem cla1·o se acha em· uma coliunissão .admi•aisLrativa, e 
que não estando a camara fuuccionando, isto é , . r~cebe insinuaçt\o do . ,gover.no · p1ra continuar 
não estand(J reunida não ha a quem . _pedi1·-se a . nessa cummissao, ea~ _a elle. e não ao governo 
lic~:uça de que falia. a constituição . . Esta inwr- p!lrtieipar a esta carnara ou á. eamara municipal 
}J'·etação é abonada pelos numerosos precedentes da província que representa.- atim · de expeliir 
da casa, a qual tem con-sentido que fiquem nas diploma ao· supplente respectivo. 
presid~neias os deputados para ella numeados Jul~o, pois, que a falta neste cas;> é do Sr. do-
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putado da Bahía que ~e acha em com missão do 
w>verno. pr~idindo a provincia ~o Paraná, p~r 
não ter pnrticipadQ quaes os mot1vos que o-levao 
a não _ vtr toma.r assento este anno na camara. 
. O Sa. MINISTJtO DO IHPERIO':~Não apôhdo. . 

o SR~ AUGUSTO DE. Ouv~m~::- Logo -~u.e acc~
dea·á insinu.aÇãu. do govea;no. de CO•ttlnuar ua 
prési:lencia do Parao!\, .df'i.via . communie'lr essa 
sua r~soht ão a esta eama:rn. .. 

1 O Sa. TAQuEs:-Niio esteja tão furioso contra 
esse · presidente. · ·· 

() Sa: AUGUSTO DE 0LIVEIRA:_;Nào estou. furio: 
so; o nobt.e dep'utado permitt.i~á·qué lhe di~a q~e 
esta sua expressão é menos parlamentar. E_u -uao· 
disse eousa algtuna qneAenotasse furia da .-mi-, 
nha parte eot:tr~ o Sr~· preside'nte d~ ~Paraná. S~ 
por· ventura enl uma ou outra occasulo fallo cbm 
mais ·ealor ou eaipr~go voz ma1s âevada, é de-
~itl.> 'de· minha orga.nisaçãõ. . . . 

O' que ex endia a reâpe~to deste Sr. presidente, 
e-se m111 ,.. em pp ieat' q . • . -

plltado que ·ae aehe nas mesmas circumstancaas; · 
Repito, entendo' que quando um· deputado qual
quer ·se acha em commissão do- governo. e nella 

l I , , · · 

participar· esta suâ intenção para se providen · 
eiaT sobre -a sua vstga ~ e r•iio procedendo ··assim 
~m ~ommettido u~a falta. e uma verdadeira. in-

. USrA Voz :-0 Sr. José Bento participou? 
·O SR. PA~.;s DAaRETo:~"Sim:, sênbor, participÓu 

á cama·ra m.unicipal do Recü~. · . . . 
· O SR. AuGusTo D'É OLIVEtlu.:.:._lnsisto na- minha 

emenda, porque observo que a deputação da Bah~a 
des<te ·o anno passad~ ~ão-se -acha compl6ta~ - Já 
um Sr. deJ;>utado por aqueUa _provincia d~i:cou 
de comparecer uma sessào inteira sem p~rttctpar 
cousa alguma 1\ camara para dar lugar â. sua 
s11batituiçiio.. no e~ tanto pMece~me que n~ d~ve 

ear ao ar 1 rto e qua quer r. ep•t . a o e1xar 
de comparecer ás sessõe~. imp~dindo pelo seu 
silencio que elle seja . devidamente sutistituido. 
O Sr. Aug11sto Chaves -não .compareceu em toda 
a ·sessao o anno passa; o, e J n o ecor
rido o primeiro mez da presente sessão, até 
hoje não existe a menor particip~tção a seme
lh'lnte respeito. Portanto, ácerea da Bahh exis
tem d.uu.s vagas que cumpre .supprir, a do Sr. pre
sidente do Paraná e a do Sr. Augusto Chwes. 

O Ss. SIQUEIRA. QUEIROZ: -E o Sr.· presidente 
do Pari deu parte? 

O Sa. AuGUSTO DE 0x.IVEmA:-Sim senhot·, par
ticipou á camara municipal do . Recife, que ex
pedio diploma ao seu s11tistitato~ o qual hontem 
tomou assento ueata casa, e tem votado pelo 
parecer da commissão de constituição e poderes, 
que: aliá~ ~onsignou e.sse facto. 
. Digo mais ao nobre deputado: se o Sr. {!re

sidente do Pari commumcou á eamara munictpal 
do R~ife e não á camara <!os Srs. deputados, 
foi. para .poupar tempo, porque sendo Pernam-
buco . um pon~o inte_rmedio entre . o. Pará- e esta 

' . ---m-ú-D:ici-pal do Recife, que podia immediat .. mente 
expedir diploma _ ao suppleute que viesse logo 
tomar assento, do que participar á camara dos 
Srs. deputados para esta ao depois determi.nar 
á Ca.mara munietpal do Recife expedis:~e diploma 
ao respecti_vo ~upplente, no que · hllveria· o in· 
conveniente de uma demora de dous mezes _pelo 
menos. 

1 
o Sr. Zacharias tinha P_ articipado ã camara mu· 

. nieipal da . Bahia. para poder 'dizer quQ eu. me 
acho em contra.<lieçio; O St-. · Zacharias logo que 
quiz ai1nuir ao p~dido _do governo para 0012ti· 
nuar na presid"neia do Paraná, devia. immedia· 
t-lae e ·· · · 
videnciasse áeet·ea ·da sua substituição~ ·e não 
tendo procedido a-;si~. sem duvida alguma com
me\teu uma falta. ·. · · · . . . . 

. . . 
questão ào principio, do que da· q~eatão d.e· pes-
liO&ll. ' . - . ; . 

() ·SR. ·TAQUES :-0 Sr. Augu.Sto de 01i'Veira go.rtâ 
mais de tratar da questão de pessoaS; · · · · .. . - . . . .... . . 

O Sa. AuGUST.o DE OLt'\o"EllU. : - Não estou tra- . 
ta !).do ·da qu~atão de pessoas f~Ho do. pr~sidenw 

· do Parauá, porque é preciso supprir .a sua vaga 
nesta casa. . , . · : 

Se o no'l>l'e deputado se achasse nas mesmns 
circumstancias em q.ue se acha aquelle senhór, 
eu faría a seu r s eito a mesm c n ura. r u 
!evadi) n fazer estas observaçõe~; não pOr moti
vos partieularcs, mas ·para mostrar que se "al
guma censura ha a fazPr neste·· caso, deve ~r 
diri ida á uelle Sr.-de utado ue :l.:io tem arti-
cip~.tdo cousa alguma c.amara, e niio ·ao governo 
que não. póde -:obrigar ~a um seu d'elegado a ficar 
111~ provincia exercendo .. um: emprego administra
tivH odendo a njj8'. ' lar.a es:ie finl fazer .uma 
tn:->inuaçao ou rogath·a ' a um r. eputa o, ao 
qual ·anis com("'tlte então decidir, devendo em 
tal hypothese, segundo determina o regim_ento,. 
communicar a esta c •!nara .qualquer resolução 
que o leva a não comparecer. . 

::>r. presidente, a materia da minha · emen ia é 
innocente, justa, e esta de accordo com os· pre
_çe.lentes mais recentés ~desta casa. Já :disse q:ue 
a apresentei porque · tinha visto a camara dar 
as~"nto ao l:)r. Azer~do Coutinho para substituir 
a "aga do Sr. conselheiro Jo:;é Beoto ao . qual 
coru tia · tomar assento em 1 ar do Sr. Maciel 

vnteiro. omo a casa sa e •. o r. ose ento 
é presidente da provincia ·de Pernambuco, e sem 
qu~ elle houv~sse ainda participado a esta ca
mara o seu im edimento, 'foi ado tàda uma prn-
v1 encta para a sua su s 1 açao. arece que por 
identiJade de raziio deve·se proceder da mesma 

' fôrma relativamente ao Sr. presidente do Paraná. 
Limito-mEl a Qstas observações, continuand· • a 
votar -pelo parecer e pela mi11ha emenda. 

o Sr. Pedreira (ministro doimperio)-; Sr. 
presidente, corre·me o dever de .Pedir licença ao 
nóbre deputádo pan dizer-lhe que uão acho 
justas as censura-1 que fez ao Sr. pre:;idente do 
Paraná por ter-se consea·vado ua presidencia sem 
pedir permissão a esta casa, sendo n\em_bro deU~. 
Devo declarar em bonrn desse, em honra do Sr. 
presidente do Pará e dos outros Srs. pre~identes 
que estão nas mesmas eircumstancias, que mar
cD.ando ellee de aeeordo ·com o governo, não en
tenderãO' neeessari~ pedir licença á camara, des
cançaudo na lealdade do ministerio para com elles, 
e ou ~~ mínisterio acompanhari~ os precedentes da 
cas·l e a camara os não revogava. e então não havia 

'. · fa r m t 1 dido a oiados ou 
nã11, e neste caso ao governo competiria o dever 
de solicitar a licença. · . . 

Não ho•tve pois da parte de qualquer delles a 
menur culpa a este respeito. EntGnJi de meu d~v&r 
dar e,;ta explicação á camara, e creio que sattsfiz 
ao nobre deputado. (Apoiados.: 
o ·~.P.. AuGt.TSTO DE 0LIVE.:IRA;- Não satisfez tal, 

O Sa. DtrrRA. RocH.'-: - .E$tá em contradicção 
e~m 'o·que dissé a respeito do Sr. Zacharias. 
: ó SR. AuouSTO DE .O.r.tvEtRA.!-Nào estou ; séria 
neeessado que o nobre üeputado. me-provasse que 

porque o regimento da casa é bem claro, • 
· Julga-se a materia suftl.cientemente discutida., e 

posta a ·votof; é ·approva~o .o parecer e a emenda. 
. ·o Sa. PrutsrDBNTE declara deputado o supplente 
pela província ·da -Bahia o Sr. Angelo Fr~wcisco 
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llamc)..;;, c) qu:ll, aehanJo-se na: sala immediata, ~ 
introduzido· com as ior.malida.des do ~stylo. p1·esta 
juramento e toma-ass~nt.o. · 

Ent•·a. em 2a-·discussão a prop,)sta do governo 
.na parte relativa ao or~amanto da tlespeza do 
minbterio do imperio, · -

r. "V e ra. a o a : - l'. 
dente, vou tomar a iniciativa ueste debate para 
pedír, ao nobre ministro do imperio, em prime~ro 
lugar. alg11mas explicações relat1vámente a alguns 
serv•ços p11blic~s á Mrgo desta repiirtic:ão, svbre 
os· qu1es h'a rio ~eu relatorio informaÇões que íne 
patecem ·pouco satisfactoria-;:. · · 

A e'ún~ra sâbe· que o poder legislalivo geral~ 
querenJo scudir a certas necessid~tdes- publicas 
~as prC?vinçias ·pat·a as · quaes os ·meios desta são 
msuffie~entês , decretou ·no-· orçamento· "dl'al üma 
q~a!lti~ para obras· publie~- s p1 ovinc~_es~ O nobre 

Matto-Grô~so. 'Ma~, Sl-'ni.ores, ha na prüvincia de 
S. Paulo dous •serviços próvmeiaes ql.te o govérno 
geral t~m obrigilçàc> de fazer·, qoe são de grande 
utilidade pa1·a os int~res,..es · geraes; e ·para os 
quaes os meios da pro<incia· não são · s11ffieientes. 
Quero.-fallllr dt: .um melhorameuto pruvincial·, · cuja 
empresa está -Já a cargo do governo geral, >ou 
que o· ·governo geral tem ·reconhecido · que ;Jhe
compete -tr~tar .delle porque· é-de·· interesl)e geral, 
e a·, .respeito do. ·qual entretanto não·· vejo tJO' re~· 
latoJ?-O d~ nobre : m~nistro <!_o imperio n~nhuma 

('( . t? • 

d:os inconv-enientes que tem encontrado pftra sa
tisfazer este enca.1go. · . · . · · . 

Vou· •tallar ' em · p_ri~ei_ro lugar da estrada que 
~ . 

de S. •-João da Ypanenia deve seguir para q'llal
quer. porto de7embarque da provincia de S. Paul<t · 
isto .é, ·para· o rio da Hioeira ~ ·Faço alguma~ 
obsel"v:tções a este respeito, porque · j~ os minís
terio~ antt:riores tinhão mandado . proceder a C:ll.a
:mes. para f,ctura desta t:SL~·ada, já. __ o .-governo 
reconh~eu que a aespeza ~m ella não deve ser· 
fe~ta pel t -província. porque aproveita . p:dncipal
mc~te a. um estabelecimento ger~l de· gl'ande 
uuportanc1a que ba n'\ provincia, que é a. fa- . 
b~·1ca ue !erro. de S. Jof10 de Yva.nema ; e· além 
u1sto porque e uma -estrada qué podt;} v (7overno 
considerar até como estrategica , porque ... hà um 
~ont~ da r ibeira qu_e . póde Slll' aquclle que pro
po~elonc ao goveJ~no 1;1 utilis 1~ão . :J~ste es~be
leclmeuto G!-1~ ~em ficado _esttml ate hoje., po- . 
tlend~ ser ut1liss1mo ao imperiu . . .• ·. · . 

O . SR. N Enu.s:- Seria bom que o goveroo 
mandasse e~pl•Jrar as minas de carvão que por 

p, , ,· • • • • 

O S.3 •. ~l~VEII>~~ D.\. )!OTTA :-Sei· que o governo 
tla · provme1a , Ja no tempo da administrac~âo do 
Sr. ~ab!lco de . A•·aujo , mandou proceder· a in-' 
vest]gaçoes, po1s estava muito penetrado du ne
~essidade da abe~u~a d~sta ~strad~. _Depois 
mesmo, sub as . à<.ÍUl!UIStr~çoe::; que succ•.::u.::tav ~ 
do Sr. Nabuco , tem St:mpre tvdos os .,.,,vemos 
mandado . faz~r mais ou m·eno,; investiaações. 
~sta estt·ada. hojc:l ainda · se t.Jrna . de uma0 n-eces
Stdade ma i<_>r , porque 6 governo da pt·ovincia, 
co~ as->eht.Im~nto uo govl:'rno .geral, t!!ndo pro
cedidO a uma. nova di visão de comarcas, foi 
creada uma C)marca •lU~ compr~hendia a viUa 

de Iguape , sem que se pudesse ir directamente 
de ltaP.e~ininga pa':3 o p'll't.o de ~g';la_p~. de modo 
que o JUIZ de dJrt-Jto, por est~ diYJ:;ao, era obri· 
gad_? a vir â capital. de S. Paulp., , vi~ ar mais. 
de aO a lt<! lP:gUtl:> • pq,ra I <YUa ~. q~ando dir:ecta-

ministro _:vejo que elle procedeu com · tanta miu
: deza a. re:=;p~i~o da. distribuiçà<? dest~ cred~tu que 
. ~os ~á notlCJa ate . . de uma ponte .na v;llà do 

Uatalao f~1ta com dous páos, que é que aUi ·se 
chama pinguella • não posso deixar d.1 pedir' ão · 

. nobr.; ministro que, . pf'netrado' como está da . ri e-
: cessidade de acudir· às proviueiãs·com..esses )nA~ 
. lhorament11s que óellas são de intcres~ geral: 

dê o impulso que sua iritelligencià." àlcanÇa: a 
; este _grrn<!e melhoramento, unico .âe que depcn<lé. 
~ a ut1llsaç~o de um gr~oo-~· e:.;~af?ele~~·ne.n~:· .~e~ 

: e"st~ esterilisádo • int~ir~meute .~ p<.\rque I nãó-)cin~ 
, me•? de ~mmumca.çao COJ.n. o htoral; podendt}'~el
: · dah1 a 12ycgua.s· o r um r10 navegavel' para ya-
. ~- . '. . "' . '" .. . . . ... . : . 

_' •. -- . . • , • • I - ' . ,( '- -. ~ ' .. , • '- "' ~. 

o SR. ~A. tiO LÓB.-lTO dá um aparte .. ~ . . :·.o ·; :. . . 
: O SR,. SILVEIR.\.· ·DA MOTTt..: :_.0 tiob1·e depu-: 
· tado d1z· ue e;:tp estabeleeimentó está destinado 
· a. es~er1 1sar-se .Por ~ ~ o earv:lo de· pedra. 
· D1re1 qu~ nas : 1mmed•açoes da . fab.riea _ de. !erro 

de S. Joao · de Ypanem·r, no : d~heto da· 'villa 
· de Plrapora, n poucas leguas da fabrica; e mes~ 
' mo no caminho ~ntl'e · a ·fabrica , de . fer~o;. e."e: tio 
: J.uqniá teu1-se feito e::~.:plo1:a.ções~ .. t~m.-se !deseo-· 
: ~rto · ~srvão de p~dra., a t·esp~::ito. ·~ :iqua.l- •po~ 
' rem. nao se tem feito ·um. e-x.une ·:ser~ :.:tudos 'OS 
_: e~ames tê ;n sido superficiaes .po1· não: ~•em·.sidtl: 
: feitos com to_da. ' ~ . el~r~za , e isto pt)t ,;maita·· 
: avareza ·de dmhe1ro • . C1'e1o· que o·: .nob1~e : Jnim-s~·: 
'tro :.do imperio me:;mo tem. noticia desses. e~ames1 . 

que_ l'ao c eg•t o ao · seu .con c•mento .e.L. 
amostr lS du Carvão . d~ .pedra.: · descob~rto- nas:im...,: 

t mediaçõe.;;. fia rabriCl de Ypanema~ ~ .. • . . ~: • . ·•·. : . 
' Tenho ainda · de_ chamar . a. ·attençuor·do -no'brt3; 
: muus ro para uma. ou ra o •~a · e 111 eresse•ga 
· na . provwcia . de S; · Paula:,. ·a . resp~ito .da-r <l'\la.l; 
: creio que S. Ex já deve .ter algumas inf~,rln~ôe$; , 

. Se~hores, , o -se-rviC)o du. commmliea~ii-o de·· p-r,o- · 
, vmeta de :s. Patllo com a provincia de Minas 
· Geraes ,faz-se actue.lmente co1n muita.:jmp.erfei-
. t:,ão, com muito sacrifiei_o tlos viajant !~ 1)6.lo RiQ'. 
. Grande, a 14. leguas adwuta da vill:l d:1 Franca. 
: Esta comrnuni-caç,\o pelo rio Pat'i&niÍ. c)uR:o Grande 
; c?mo é sua denominaçliu nas prc.>:oci uliJatlcs · dá; 
: vJl-la da Franca, faz-so C'll Cllllc~a ... ; •! tttn ria d;~ 
' P!_O.(Jorções colo~saes, J., ~r~ndc ln•·gu1·:r, mas que 

nao póde t~> t' um ont1•,_. rnl'JO «i~ pas~:lgl'tn senãl) 
. O que VUlg a l' lllt' t: to l'lt~ l.:ft:lll\ll Utlll\ haJ,;a. O·tom
; ~er~io tudo. p~tra ~uutt gra1~tJ P. parte lla' ;pro
; vmcta de Mlllas , pC\ra. a provinda de . Goyaz 

para a .· provi.1cio. li~ :Matl.u-Grusso e para · ,~ 
da .Ba.hh , se faz pa.~santJo pelo· Rio Grande. : 
Ora. n~;;;;se rio estaoeleceu a pl'•. viúcia d~! ·M•Ilas 
um re.,.ts tro no · 1 se cobra n;i"o só o ·di-reito· 
e p_?-s~agem que ··não: e mu1 to doce); · mas, .-1t.Mm 

d? d1re•to dc:·passagem a provincia dé· Minas; 
so · .JX·lo facto· d-e (ter nes:Se pouto u ·nas. ·du:ls: 
ca!1oas com :umas taboas por cima, a que cha
mao balça, -arrogou-se o direito: d..: · lançai." nessa 
pas;:;agem até . impostos de imptlrtação e exporta -
çao •.. · · · 

O .SR. RIBEIRo DA Luz :-Não é ex.acto, 
o SR. SILVEIR..~ D,\. :M:o'rTA : - Se houver . uma 

conte:,;t.ação formal responderei se acaso é ou não 
e.xacta a. P!:opusiçã.o que avan~ei. Não· quero 
cuntestar, no.o quero eutrar na l!ldagaç}io dess~ 
direít.o da província do ~Iinas, comquanto a prQ: 
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~incia de ·S. Paulo tenna sido muito prei~di- . 
cada com isto , porque tendo o meslllo direito 
que. a 'J)l'.ovincia de Minas á passagem do rio, 
estabeleceu o m~smo porto, o mesmo meio de 
cammunieação, .uma balça; entretanto até hoje 
ess~ balça · da provincia de S. Paulo nã? tem 

' da: ·província de :Minas entenJem que tem a 
posse do porto • e· que portantc> só el\as ó que 

odein. cl?óra1· direitos na passag~m do rio nesse 

O SR. RIBEIRO DA Luz :-Não é exacto. 
O SR. StLVÊIRA DA. MoTTA :-Eu .. estimo a con

testação do nobre deputado, que é inspectot· da 
tht-Jsouraria da provincia de Minas Geraes; es
timarei. m'uito para liquidnr este negocio, porque 
c(lmo represenf.,mte da província de S. Paulo não 
possO deixar de queixar-me da inferioridade em 
que a província· de S. Paulo tem . estado a res
·peito d~ passagem do _Rio Grande .. Poderá o 
'nobro: deputado IJegar que a provincia de S. Paulo 
à su·a éusta. mandou estabelecer no Rio Gr nde 
_uma bâ~:ca sua ,. e que ·esta barca não tem po
dido 'ti:ab$.lhar porque o prepol>to do governo 
ua prilvincia 'de Minas diz que tem ordt!m para 
não deixar tràballiar a barca . de S. Paulo ? •.• 
. O SR. RIBEIRo Dt.. Luz :-Não tem ordem nt:sse 
-sentido.· 
' · O _SR. SILVEIRA DA MoTT.>. :. -Não. sei o que 
1mpot· a senno uma pro 1 1ç o es e s 
Eincarregado do · registro no Rio Grande diz : 
« Vós pQdeis passa1· Iü\ barca de S. Paulo, po~ 
rem ha. v eis ··de . pagar á proviAcia de Minas o 
direito de passagem .... )) . · 
. O Sa. RrBEIRO ·nA Luz :-Não e exacto tambem 
isto, o direito de· passagem cobra-se de quem vai 
na _barca. . . 

O ·sa~ SILVEIRA DA MoTTA:- Os senhot"t>s não 
querem ·que _passemos, embora na nossa canôa, 
sem pagar. Para . evitar eeta collisão dos inte
·re_sses provínciaes, os governos das duas provin
·cias. têm procedido com aqnella let\ldade ~acerto 
que · se deve esperar de ambos os pre;Jdentes. 
Co11sta-me q11e se tem tratado do "melo de conci· 
lia r .estes .interesses. . 

A provinda de S. Paulo, que L'm sido ate 
hoje prejúdicada na passagem do Rio Grande, 
vendo que suas tentativas para estabelecer tam
beni ·a passagem no porto têm sido mallogradas, 
~uj'eitas a :delongas, exames e contestações entre 
os do us governos; assentou de promove1· uma 
obra de grpnde utilidade para todas as pro\'iu
·cia:s que se ·utilisão desta estrada, que é a ponte 

e sgu r.a~ que po e serv1r. c commu 1caçao 
para ·a provincia de S. Paulo, pa1·a a provincia 
de · Minas·, · para a t1a Bahia, para a de Go,·ez 
·e llalto-Grosso. Esta obra, segundo estou infor
mad_o pelos meus arlligos da pro\·il~cia de S. Pllulo, 
est~ -·orçada em 79: OOOS. Eu de-srJa,·a &llbcl' se é 
para isto.· que ·quiz discutir ns diftlc:uldadea em 
·que · s~ Paulo" se tem visto a respeitos da passa 
_gem· do 'Rio Ornnd6); eu deEeja"a sabe•· se o no
l>re· ministro do im'perio está dispoato a reconho· 
·cer ·a nat\iFeza geral desta obra da ponte do 
J agu:á.ra, · · ~istó que· é· o :meio de fanr ctaaar oa 
üconvell:ie'ntes~· àa .. collisão ·eDtre ·as duas · pro-

Tovo 2. 

vincias, e ao mesmo tempo de propord~nar ãs 
prvvinci~s _que se .. aproveitiio da estrada uma 
commumcação · factl. Parece-me mesmo qut: .o 
estabelecime~to dessa ponte não póde prejudicar 
os interesses de Minas, perque hão de por !orça 
fica~· salvos os SCf~S direitos_ d~ ~axa itineraría, 

Seria um grande serviço que o uobre. ministr~ 
faria, não á província de S. Paulo só; mas a 
t.~das as P.r~vincia~ que. se U:tili:>ãt? da es~rada. 

do systema actual na passagem do Rio Grande. 
·Já que tr;ltei, Sr. presidente, desses dous me

lhorament.ls provinc1aes, permitta-me a eamari\ 
que eu chame tambem a attençiio do nobre mi~ ... 
nistro sobre informações que nos deu a respeito 
dos · presidios m.ilitares estabelecidos nas mar~e~s 
do no. Araguaya~ Parece-me que o nobre Inlm~
tro não •·ec~beu informação alguma ex:acta do 
governo da provincia 1·espeetiva relativamente a 
e:;ses presídios. Siuto que o nobre .ministro no 
seu relatorio não se most•·e já informado do es-

. o e che ou este servi o u-
blico, porque S. Ex . mostrando-se iuformaâo. 
me dispensarh de faze1· alg11mas observações a 
este 'respeito, eu poderia contar. com o t·emedio 

' ;; o mal. .· 
SE~nhores, o governo geral . emprehendeu com. 

multo boas razões a navegação do rio Araguayfl, 
e Tocantins até ã província. do Pará.' Esta na
ve a ão era. o unico l'ecurso ara o futuro· da. 
provincia .de Goyaz; entretantn, t.en o l ·o go
verno despendido algumas quantia'i com ensaios 
dessa nayegaçiio, muito bem succedidos já por 
tres vezes, porquanto de perto da capit1l de 
Goyaz pelo rio V ermelhc.> e Araguaya s~ foi ã 
·provincia do Pará, e se fez mesmo algum C.t)m
mercio com vantagem da pl·o,·incia e· da empre
sa; esta unica navegação, digo, que podia . trazer 
algum futuro ã p1·ovincia de Goyaz, me parece 
que foi abandonada inteiramente contra. tts or-
dens do govemo. . · 

Di o ue foi contr<l as m.·dens do overno, 
porque não posso supp r que o ~overno gera , 
tendo mandado fazer esta navegaçao, tendo des
pendido nella. algumas quantias, tendo-se veri· 
ficado elos ensaio::! feitos ue E:Ua era muito 
ren 1save , e mu1ta '\"antagem, en o man a o 
o govemo estabelecer tres presidios militat·es, 
mandasse ordem, sem ter 1·azão a\gnma par& 
saber da inexequibílidade da navdgaçiio, para 
que clln se nbandonr~sse. No rdntorio mesmo 
se diz que o gove1·n.:> conheceu que havia al· 
gum:t difficuluade na navegaçilo do Aragu~ya, 
mas que O goYefllO niio aesacúfOÇOBYa diaute 
dessa diffi.culúade. 

Eu ·poderei dar ao nobre ministro do imperío 
âlgumas informações a este respeito. Oa pre:o:.i
dios militares da margem do Araguaya . forão 
todos retirados; todos os estabelecimentos_ ~l~e 
o governo tinha mandado fazer para auxtho 
dessas expe.dições para o Pará fieãrão abando
nados; todos os nucleos de catechese que tinbão 
sido bem começados á sombra dos presidias mi
litares, e com o auxiliu d~ dous ou tres. mis
sionarios que o governo tinha ·nessa p_uagem, 
todos esses nucleos de civílisação for.ão aban-
~ao. · · 
Não sei se o governo geral entendeu que podia 

pr.;-ferir a navegação do rio Araguaya para o 
. Pará ã navegação do Tocantins; mas a nave-
gação do Tocantins antes da conftuencia dQ Ara
guaya e uma utopia que o governo niio. deve 
alimentar, e na qual não deve gastar _•·u~tE:ll!· 
O Túcaotins só póde offerecer navegaçao fac1l 
e commercial .depois. d8 conftuencia do Araguqya, 
ou, quando muito, da villa. da _Palma; ma~ n. 
navegaçi\u do Tocantins nte. ab1 ofiere~ dtffi
euldadea iPIUp~era,·eiã. Da barra do no das 
Alma• ·até S. t"elix, no ~urso de 70 leguat, o 

11 
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Tocantins tem mais dt.> 30 cachot>iras, algumas 

· d'ls quaes de mais de meia legua cada urn:l. 
'Entletanto a navP.~a.-:ão do Aragnaya esta en
::laiada, tém.-se fcit~· )á tres expedições: Abi estão 
as ''iagens do Sr. conde de Castelneau. l"oe>conhe

·cendo' <\ exequibilidade desta_ empl':Jza d<> nave-
na ·ão · é rio ue não tem 1m ed1mento. 

Se ac;lsu o go\'errío imperial ~ell ai) _governo ' 
da província respt>ctiva alguma mstl'l!_C~ao J.H'\~a 
t'StUd'll' ao mesmo tempo a n·l\'egaçau do riO 
1'ocantin~ creio ne o no,•enlo fez o seu dever; 
mas se o governo · cn al~uma iustt·ucçao para 
u abandono da navegao.;iio do Araguara. se deixou 
t>sta empre~a pda' nuYega~ão uo Tocantins, o 
govel'no t•mnmettuu gm,·p erro; por fa)ta sem 
,hn·ida dt~ inform~Çõt>s -f•)i induzidõ a erro, pOt·
qne não pód.:. .haver a uiais pequena questão 

. na }H't>f~>rencia da na\'egat;ão de um e de outro. 
(lia um apa;·t~.: . ~ 

O go"erno diz qu·! o~cnpa-se _seriRmente deste 
objecto, qne agttarda mfon~ao.;_ot!s; custa a cr~r 
que um presidente dP. pi'Onncla, _quando o g?: . . . 

o ' . • ' 
abandonado a na,•egaçilo, estragando as sommas 
que o goyerno tem despendido. · 

P<'r is~o? S1·. pre_!:!idente, llle pat·ec~ que o 

bem melhorar, e tai>ez precisli' mais que a d$ 
S. Paulo. 

O SR. SILVEIR·\. Dh lfoTTA :.-Niio duvido, porem 
essa tem melhores l)rgãos do que eu nesta casa. 
e eu vou f:ular sómente da aeaJemia _de S. - Paulo~ 
porque é da que tenho nulis conhecimento. 

livt'úS m:lis indispensaveis para a 
Jos estudantes, quer dos professores~ não se en-
con rao ne a ... 

O Sr.. BRA.Nolo :-A de O linda se resente da 
m('stna falte. -

0 Sn~ SILVEIRA. DA l\{oTT.\ :-••• :\ excepção de 
alguns li v r os de frades que p \rll n~li forã.o !e\·a
dos, e á. excepçi'io .de algnns donatn·us de .ltvra
rias pa1·ticulares, que qua;;i todas forio orga

'nisarlas debaiJ{I) Jo me,;:mo systema das bibliotbecas 
dos ·frades, além desses li \'ros a bibliotheca 
não possue outros senão pou.:os que h'l muitos 
anno:> o governo mandou, por propo~ta de uma 

-~ ·- -
o "' • Por algum tcmp,_, o gl)verno continuou a man-

dar vir pat·a a bibliotheca algumas ·obras pe
riodicas que dependião de assignaturas na Europa, 

~ . . .. - . 

rel:üorio a · yespeito 
satisfaz ... 

serviço publico não governó poderia fazer C-lm 100 ou 2008 por anno, 
tem falta·io, e ha Ulllitos annos que a. biblio:
tbeca de S. Paulo não recebe um livro, e creio 

(Ha lHn apu;·te.;' ' · auns periodicós que se lhe 
Pois e cou~a . que me marav1 ta, que,. ten _o manda ·daqui,' o que nada engrandece a parte 

o nobre mimstro Je fazer o seu !_elatono, na.o •.. scientifica da biblíotheca. · . 
. tivesse esta,; iHfol'maçõe.s,_ p~rque nao _pc1s.so C!er · N<iO é só. Sr; presidente, por falta de livros 
que o presldP.nte da · proymc1a, tt!ndo . wstrucçoes para as cónsultas de direito qne eu faço estas 

_para fa.Zer ~ma obr~. _abandon~ o systema ?.o obserYações, mas porqu~ a bibliothecà de uma 
go..-erno, uao lhe d? HlfOl'lll~t~lO . algu.ma, obn- academia deye pt·oporc10nar a todos ~u..:lles 
g:1ndo a.ssim o nHm:>tro a vu· d1~er. a camara: que podem ter necedsidade de a consultar o meio 

. cc N:lo sei_ em que estado está 1st.o. >> Como? de se ficar ao facto dos progressos que a -scien-
~o;:rá po~swel que _um delegado J~ go\'erno, tendo cia tem tido, pot·que não se póde espera~ . is;;o 

. mstrucc;o~~ para. fazer uma eou:>a, faça o. co_u- dos meio . .-; partlculn.res, nem d~s e$tudnntes, e 
trario, e nem diga ao gover~o porque uss1m nem dos professores, visto que não ba· venci-

roce·ieu '?· .- · 
Portlmto eu creio, St·. pt;eside.Hte, mesmo ~elo sada de estudantes que 'possão cheg&.r para a 

·que tenho oU\: ido, q_ue o govel'IIO (fazendo JU!i- compra dos livros que . precisão, para estudar 
·ti.;.a às suns 111ten~,;oes ., á sua comprehensao as snaterias. variadas e p~·o~res:>ivas. q~e se es-
. . i ·;;c <l l' I U 1 

foi que se estabele~esso con\'eni~ntemente. a na- hoje que o nobre minist.t·o com os novos esta-
'\·egal';i:;, do Tt.>cautms, c que nuo se deixuss~ tutos unio as duas cadeiras da direito romano 
a outra; mas a ordf!m do governo foi e11tendida e de dh·eito administl'ati\'o. • 
p:u·a abandono completo da navogaçiio do Ara- Ora, ei& duas cadeit·ns c1·cad·'l.s, para o estudo 
g-ua.ya, fizel'ãll-se. tent lti\' US pa_1·a n:H't~gaç~o do das qul.les nho ha na bibliotbeca os livros ne-
'l'vcantins, qul'! e uma Vt!l'dadeu·n ~topl·l; f!ntre- cess:uios, e . entretanto V:li começ-ar um ensino 
tauto é p1·eciso que o go\'erno ~a1ba que todos que depende de grandes preparações, pl·incipal-

·o;; destacamentos quo t-llc mandou estacionar e mertte para o ensiuo de ~ireitl) _ administr~~~vo·. 
consN·,·at· nas mnrgens do Aragu11ya forito re- que depenc.le 'le pt·eparaçoes nao só th~or1eas 

. movidos, {ASSim como todos os pt·esidios for_iio ·como praticas, assim como do conhecimento de 
nbnnl.lonauos e apenas pt-t':iist~m algumas nus- tod!l. a nossa legislação adálinistrati_v~, . e· nem 
sues de dous capuchinhos.· . essa h a na b1bliotheca. . . 

Sr. presidente, .itt toquei t'lll nlguns pontos, em Eis, senhores, o porque ~u e'nt+mdo que · devo 
nlcrttmas ob1·as geraes de qu~ o governo tem-se chamar a attenção do nobre ministro ~para a 
in~mnbido d.: fazer nas provincitl~, e que s:\o verba das academia,;, · visto que não véjo no 

·de i ntert)sse g<:ral, e agora h'ei fllzendo uma · orçamentl) vet·b:l que dê a entend':r que: S. ·Ji1x. 
trnnsit;ão dessns so~ra~ para os li nos e pnra os iern · intençiio de dotar as acade!!ua~ com me1os 
esta4ele.ei.men~o~ sclent1ficos. . para que a~ suas reformas · scJenbtlcas sejão 

O nobre mnustro lerou _ao ?abn a rélo~ma dos executadas inteit·ament~. Agora, Sr.· ~t·esid-ente> 
nossos estabelecimt::ntos sc1entlficos su enores e · 
eu_ ~~rei agora occa~ião para. er.uittn· a -minha I intelligencia com a organisáção scientUi~ · das 
optnwo sob1·e o me~o de tornai completa .essa ·academia,., pcrmítta-me a caq1ar~ _que :unda of
Nfor~a; _ante~ porem de enlrar no que e ~e · fereça á consideração do Sr. m1n1stro jllgumas 
orgamsaçao scJentlfica pernutta-me o 11obre 011- !iaeiras obsen·açõe~ sobre a t·eforma. · 
nistro que chnmc a sua attenção svbr~ uma 0S. · Ex.. · emitte no seu relatorio ·ou . pareca 
grande necP.ssidade que sente um estabelecimento ·adopta1• a opiniã'o qué não jul$8 conveniente na 

. a que ~u . te~h_o a hçn~ra d <l pel·t.;nc~r: fal!o da org~misação dos estudos super1or~s d~ d~re1to a 
aca:J_?mla. )Ur~d1ca de. s. Paulo. · sep~ração _das. dua.s. ~a~uldaaes de ~~ec:cw.s so-
l' ao ve;o, ::>r. p1·es1dcnt.e, ftU~ta em que se de ciaes e sc1enc1~S ·Jurtd,cas. E~ não i.nte,oto, se-

n: e!ltender que o . govet·~o , t~ncum~ mt:lborar a · nhore.~~ estabelecer bojo um· e~aine .. sf?!>x:e ·~s~s 
· b1bllotheca dessa acadenua~: • . · , pontos da"'reform:(, porque,, e~ta :es~ ~e1t~,·e n~m 

o Sa. BRA:-;blo :-E a. de. Oli.nd~ P!~cisa tam· tenh~ t~~t~ .con_Ji~J!Ç~ nas. ou~~as Jdeae qu~. as 
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Üteponha .. ·ás do nobre ministro, e nem m~smo· 
deSeJO contrariar .esSõ systema de .ensino que O 
governo j~ achou admiitido. 

. ~ào qu.eto estabelecer uma .discussão. a res
paito d.a . cOI?'veniencia O!J in_conveniencia dessa 

lónge ,de querer .tn·ar a força {n~ral della •. esti
marei· t~ algurraa. par.\ auxílial-a; mas permit
t.9.~se-me. fazer .l_lm~ reflexão sobre _a maneira por 

ensino. 
S . . Ex. parece ser da. opimao, que eu tambel)l 

sigo, de que o estudo do direito administrativo, 
e n~o só do que: ã propriamente dire.itQ admi
nistrativo, mas das sciencias politicas, deve andar 
annexo ao estudo das scieilciasjuridicas, porq\le 
o grão de bacha.rel e .de doutor dev.e. presuppôr 
o conhecimento .de. Jltnas e outras, e ser habi
litação pat·a aml3at~ as carreiras~ Eti f:ntendo 
tambem ne;ota . parte como o nobre ministro, di· 
~er.gindo apenas da. opinião de um nobre depu-
tado ela· B h. · · · 
neste po~lto quanâ.o se discutio o me horaa,ento 
da aula do eommercio. · · · 
. Sou Lambem de opinião que ·no nosso paiz n.ão 
ba .aind ·l · - e • 
lisal-as. tooas ;. e portanto essa especialisação 
podia trazer inconvenientes, priucipnlment.e"qnando 
es~mos·· .acostumados a ch~mar para . tudo os 
hom.ens le ista.s i · :d t' a 
essa . cárnllra a . -illustração de certos eitudos que 
até hoje lhe- faltava~ Annexando pois ã.s acade
rilias de· direito o ensino -do .direito administra
tivo, se faz-um-grande serviço completando-se a 
educação do 'legista. . . 

Xs. creaÇões. de direito administrativo têm sido 
taxadaS .· dessas cadeiras · de appat·ato:>as e de 
simple:i ostentação, e não duvido que no princi
pio assim seja, mas o pensamento da sua crea
ção .foi grande, reconheceu-se a necessidade de 
se ir introduzindo :...nos nossos estudos o estudo 
do s steina admini.strativo e com essa idea vai-se 
reéon cen o no- nosso paiz a .necessidade cada 
1iéz mais imperiosa . de que é preciso . e:stuclar 
e~sns materias. · ·- · 

E .!linda• rnáis senho1·es a annexa iio das ca-
etras o treito a ministrativo ás no·ssas facul

dades de. direito~ é o reconhecimento da neces
sidade que ha rio . n0$50 paiz. de forrRar d direito 
admi'nistrativo â custa. do estudo do nosso direito 
civil · e· .. d() nosso direito financeiro, e da legis
l.açii~ .de P,.rocesso, isto c, é. o reconh~cimc~to de 
qun os . :pnmeirQs trabalhos para a formaçao do 
nosso dü·eito aJministrntivo devem comisth· na 
exp.loração de ·divei·sos ramos do direito, arran
cando a cad.a um o que lhe não pertence, mas 
siiU ao. direito . ndministrati~o '1 E' just.amente por 
este motivo quo dou a minha adhesão ·á ídéa 
da-annex.ação do direito admínistrativo ás facul
dade!!> .' de . direito, co:no a lei: ordenou, e o Sr. mi
nistro cumprio. : Mas se por um lado eu entendo 
que nisso existe um bem, por- outro. lado . eu 
julgo. que o nobre ministro, le~ado ~lo · gr~nde 
interesse do estudo dessas materias, deveria re
conhece,· que ainda quando na habilitação. dos 
nov()s- doutores fosse necessarw o estudo do di-
. • . . IDlntS ra lVO, se ever1a erear Um C 
separada da carreil'a dos legistas .•• 

CHa Mm · apa1·u.) 
Senhores, ató hoje no nosso paiz ha inoompa· 

tibilidft.des para muitas funec;õcs publicas, o en
tretanto a verdadeira incompRtibilida(te ê. a qno 
deve nascer da falta de babihtaçõ~s : ainda entre 
Dós ninguem póde ser padt·e sem ao menos saber 
latim. · · · 

0 ' sà~ F. ÜCT.t..'\"1.\NO : - Ou .dar fbÚtça. 
. O Sa. SILVEJM DA Mon.\.: ...:_ Emfim, sem dizer 

que sabe· latim; ninguem póde ser juiz m~nicipal 
sem ter o c~r~o qe direito ; nin~nem pode ter 

cel,i.os aecessos- a postos militares sem ter _s,ertos 
estudos; esta exigencia tem o governo por sua 
jurjsclicção estabelecido, ·assim· como· a de que 
ninguem póde ter empreg•)S _diplomaticos _..:_s.erfl 
ter ~ertos c01~hecimentos, quando menos. se] ao o . . ~ 

. . c ... • . .. ' . . . 
reíras l'.O . nosso p1nz para. as quaes e neces:>arH> 
crear-se certas habilitações.: por exe~plo •. ~ara 
os empregos de fazenda serj.a necess!lrlO ext~lr•se 

se f:tz nas thesourarias uma cousa a que so 
chama concurso, e (jUe deve1·ia. est1.r banido. 
porque é um·a. fcrmalidade qt~e mmtas vezes.a~asta 
o meríto, e muitas. vezes e um laço ao mtntst\·o 
habil, ou um pretexto pan })atronatos. . . 

Entretanto para e'>ses empregos é pr~ci::,o ·ter 
propriamente certas habilitações, mas nao ha de.: 
o governo obrirrat• . a esses homens .n. estudar o 
direito administ~ativo o!l· na academia de S. Paulo. 
ou na de Olinda, e.' tambem clle~ não poderião 
ap:roveita~ ~~it~. estud~~do-o isoladamente e sem· 

ministro, tendo . n)ettidry peito · á emprez'a de te
formar os estudos superiores, t:J:atando, J_lo_r exem: 
plo, de; r~form~r ·~ aula ~o commercro, e que~ 

economia política e ~miustrial,- e outt·as tod~;s 
accessorhs desse estabelecimento. o nobre mt~ 
ni~tro _pS.l"l\ ~omplet<lr ess~ serviç? . quE? faz ao 

ministerio dei~ar o se'u testamento [~·eclama
ções), sem' M menos algumas l!n~as que habi
litem e regulem a carrejra adm1mstratn.·a. 

O SR. Mt~tsTRo no lMPERIO:- Estã. no meu 
relatorio. . · 

UM SR. DEI't:TATo.:-Sõ . se trata de testa.m.ento 
quando ee está para morrer. 

O SR·. SIT~YEIRA nA MoTTA·;- Está . enganado . o 
nobre dep~tado; a lei mandà fazer· o testamento 
quando se· eStá . são~ .. · 

O Sn. AGUIAR:- :Mas _é quando se està são da 
razão. · 

O SR. SILVEIRA. n.o~o. MoTTA: - S1-. presidentt-, E'll . . - . 
portunidade .de chama~ a .a.tten~·ão do t.lo~~e ~i
nistro sobre a convemenc1a de:>sa . orgar.utiaçao. 
O nobre ministt·o · ·1·~onbece, e. mesmo dtz .neste 
sentido algnn)a~ .palavras iHl seu relatorio, ao.nde 
se lê que para. complet'r ~s ba.bilihç~es da 
carrflira administrativa não são sufficiontes os 
estudos adplinistl'ativos que estão annexos {ts 
escolas .de direito ; mas raconhecendo S . .Ex. ess~ 
verdade no~ seu rele.torio, eu .o q1.J.e lhe peço e 
que na reaiisação· de suas idéas S . . E?.· ~Prl?eure 
tornar a -organisacão da escola adm,m~!?~r~tt·,,a a 
mais pratica que fór po~sivcl, e que se apres?e 
em realisal-a. porque . ate cet·to ponto eu acom
panho: as·.appre .. hensõ~~· d_o . nobre deputado. P. e~a 
Bahia quanto . a esterJlHi!lde do estudo d~ s~H·n~ta 
administrati'Q:a annexa. as escola:s d~ dtr<!lt!) J~-

. 1·fJico; porque entendo que. esses ~tud'os. uao 
podem ser feitos com pN~e1to ~enao aonde .o 
governo póde pór h disposi~ão desses estabelf-Cl-

. . . 
· de direito administrat:vo não podem ter à sua 
disposí~iio •. 

U111 õt~. DEl'\JTArJO: -Por c:"\:emplo, as biblio-
tbocas. · · · 

O SR. F . 0C'TA\"JA~o .: - -Isto applica-:)e tambem 
ao ensino de direito. 

O Sn. SrL~Etlt\ J~.\ l\Ít>'TA : -Os _areJlivos pu~ 
b\icos . -e rt>pBrtiÇi:i~s stiperio:es . · pr_!.nctpatm<'.nt~: 
e\l BO menfls n í\o sei a g d•spostÇLles d•> nobt e 
ministro~ mas JamentQ ~~d~ j~ a_ sorte dp pobr~ 
homem que t iver d e ensmar. d~re1to adm'lmstra
tiyo na nossa faculdade de d1re1to, em uma pro. 
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'\"incia aonde não ba. recurso algum pua se f\zer ' 
esse estudo, tão· dependente de v:uiadas espeeíil.-
lidades. . · 

O SR. F~ 0L"'T.A.Yu.xo: - Dave suppôr-~e que o 

O Sa. SzL ''EilU D.t )lonA.~ -·Pois, senhores~ 
seja-me permittido desde já sentir bem a sorte 

. desse homem que tiver de leccionar dil~eito admi-
nis · · ::.:s · ., 
reito administrativo s~não ·o nome, quando a 
no:;sa legislação to.da está confusa a est~ res-
pelto. · · · .-

E•ltretanto, me parece que o nobre ministro, 
organisando uma escola de direito administra· 
tívo, embora com alguns estudos acc~ssodos ao 
direito administl~ativo, e ~stabelecendo algumas 
outras condições de aptidão para c~rtos empregos 
publieos; isto n!l capitú . do impel"io, faz1a um 
serviço á refôrma dos estudos. . 

O Sn.. Bru..~olo:- Para isso era necessaria 
nova autorrsaçao; a a a nã.o c 1ega para t~nto. 

O SR. SILV.EIR.-\. DA. Mo:rT.A.: - Tambem eu não 
estou censurando ao n?bre_ ministro _por _ter dei· 

. . . . . 
de accordo completamente com .o nobre ministro. 
··o SR. Sns.E:IR.:\. DA M:oT:rA.:- Pareée que a·at,l

torisação que o governo .teve . foi para annexa:r 
as cadeiras de direit? administrativo e direito 
romano á. escola de direito. 

O SR. F. OcTATIA..'I::O: - Apoiado. 
O SR. SILVEIIt.\ DA. :Mou.\.:- Termino aqu.i as 

ol>servacões, que as fiz unicamente para em alguns 
casos acordar a att~ncão do nobre ministro scbre 
alguns · poi_"~tos a r~spei~o dos qi1aes julgo que 

, . 
ca8os l> 1ra. lembrar ou. apre::>entar-lhe . a} numas 
idéas -acerca do ensino publico. como 13nteuao que 
poderia ser 1pais conveniente ou mais completo 

o Sr-. RibA1ro du Luz: -Sr. presídente,
algumas proposições emittidas pelo nobre depu· 
tado por S. Paulo, a quem ntuito respeito, .me 
obrigárão a tome.r a palavra. para offereeer-lhe 
algumas consid~rações que tenhão por fun modi
ficai" o seu juizo sobre o procedimento de alguus 
empregados tiscaes da provincia de Minas, per
tencentes a uma repartição d(l fazenda de que 
sou chefe. 

De ba muito, St·. presidtmte. que a província 
de 11/linas esbi. na pos:;e dij cobrar ·os direitos 
de passagem n.ão so nos rios interiores·da pro
víncia, como aiuda naquelles que servem de 
limites ás prc:.ovincias de 8. Paulo e do Rio . de 
.Janeiro, e deste direito goza a provincia de Minas 
desde o i't.nno de 1806 ou lfl07, se m6 não· en
gano, em que uma carta regia estabelecendo di
reitos de passágem subt·e o rio- dos Pinheiros 
~m S. PttUlo; ampliou a cobrançii destes direitos 
so re .o os os n•>s que cor ao a es r a ue 
J>rovincia de S. Paulo ~egue para a de Minas. 
Em consequeoeia' disto a thesouraria d•J Minas, 
quando este imposto fazia part6 da renda geral, 
to:ios os attmos mandava arrenH~.tar tt cobrança 
de mesmo; e depois passando 'l fazer par~ dtl. 
renda provincial, continuou ella uo gozo <!essa 
cobrança. Por este motivo é que se cobrào os 
dh·eitos de passagem no porto df\ Ponte Alh: 
lUa~> devo dizer que se ~ pro..-incia de S . . Paulo 
não os tem cobrado, é porque não tem alli eanôa. 
ou barca .alguma para estas passago:ns. 

O Sa. SJLVI:."'RA DA ?IIO'I'I'.t :- Tein uma barca 
melhor do qutl a. <i{; Mina~ . 

O Sn. RtBEtRo D-'- Luz :-Eu explico ao nobr~, 
deputado. Vendo eu,. P!>r.: una .co.~~SP.o~de~.eia· 
do Jomal Jo Commercto,. que o pre51.dente de 
s. Paulo ti•tlla ma.ndillo construir uma ha~~· 
para este port •, e ten Jo de seguir pu1t ·alli um. 
en.earrega o nomea o pa a r ;: . . 
as instrucções verbJ.es que lhe dei par4 ~ eu~:
primento dos seus ·deveres lhe . disse. g,ua logo. 
que fcsse coilocada a Ui a barca : d~ S. Paulo ~e . 
ep en . , 

governo da provincia nesse sentido ; não p<lrque 
eu entenda. que a província de S. Pli.ulo- n_ão· 
deve cobrar direitos de· passagem, mas porque 
observando-se ainda ria minha província as s.n- · 
t.igas instrucções da junta de fe.zenda sob'l:e esta: 
materia, que proilibJm qud putioulaL·e~ possão· 
ter barcas, ou usar Je qu'llqU:er ·meio de P.as
sagem, desejava então pedir ao governo da pro- · 
vinda afim de que se entendesse com ·.a·presi
dencia dQ S. ·Paulo sobre o modo ·de se ·regular 
a. cobrança de5tes direito.s, _pa.n que uma ·pro-: . .. - - . ' . ·. 

administrações de a.mba~ ~ · provu~eill.!J; ·. ~nas. 
nunca que .a minha pl·eJudtque a pro-v1~1a . do 
nobre deJ?utado _e _vice-versa. 

quando disse que hlivendo uma baréa· ({á· _pro
víncia de S. · Pauto·, entretanto se ·cobravão·. di.: 
reitos ·para- a província de Minas. Os direitó~~ de~ 
pass~ge~ · só se eobrão quaudo . .o!5· pas~~e1ro~· 
atravessao em · barcas da provmcu\ d~ ·Mmas ; 
cobra-se . sim uma taxa itiners.ria de 160 r:~. por 
animal, mas pelo uso das estradas, se~do. este 
imposto muito distincto do outro de passage•m. 

O SB·. SIL\"EIBA. DA Moru.: -Eu · passe.i.. :na 
barca de S •. Paulo e pagu~i. · · 

O Ss. RtaEtao DA. Luz : _,. Mas havia. · de pagay· 
taxa itineraria e não direitos de passagem. De
sejo n1uito· que este negocio seja ventilado entre 
o governo de Minas ! o · de ·~·- Paulo, ai;\~ de· 
se regular ·esta . q~estaoi · _9U'3 parece 'Pt'OXt~.a . a · 
terminar-se~ ·por Já extstLr ·em poder do nobre 
ministro, ou quasi prompto, o o~mento ·de .uma: 
parte neste rio n•, lugar. denommad•l Jagu'lira, 

· ci · -d. Desembo ue; é . ue tem de 
communicar a provincia ·de Goya;-: · ~ · & inas 
com a de S. Paulo. · . · ··- •-

Já, ·Sr. presidente, que ~ol!Jei a _palavr~Js()bt:e 
esta matería, ha de pernutt•r S. Ex. o Sr ml
nisiro do imperio que e11 f.,ue a respetto da 
uma esLt-ada. .que int.ere11sa, não só á provinch 
de :Mina~. mas tambem á de Goyaz e~ de Cayabá 
Pelo relat•>rio do nobre miuistru ve-se que a 
provineia de Minas tem unicamente . obt.ido dos 
cofres geraes para au."tilio de obras provincia.,.s. 
e mesmo geraes, . a qu~mtia. de lO:OOOS · dada ha. 
pouco para·· a. eonstrucção ·da ponte do· Rio Preto. 
Não me consta que anterionnente tenbl. a · pro
vineia. d6 :!\finas obtiqo outra qualquer quant~a 
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pará obras pl"().'<~'ineiaes e de ·interesse . gefal, a 
não ser·· esta de lO;OOOS~ 1}U6;' em .verdade (rtniito' 
mesquinha paTa uma provmeta ecmo a· 4e M.i~as. 
1;ã(). ~sta. e que: ... em~ .tQ.dos os. ~~nos ap%eseata 
~,.;.seu orçame~tos ~m sàld•>. ~m favor da. 1-e-

e :d'a.hi a Goyaz e. a ·cuyabá~ E~ta: ~stra~a . é 
uma das mais importantes da provmcta. de Mmas~ 
e eu peço .a attenção do .nobre· ministro para. 

· ella principalrrién~. visto que as 9utras ·e.;tradas 
aQ -norte·de.'M:inas_estão. uma a cargo da. com
panhi.a Uai~o li :Industria; e a outra a.· cargo da 
companhia do_ Mncury. , · : _ . . 
' E' éerto que na assemblêa provincial de Minas 
app:lreceil ·este anno '.um pt-oJecto que passon a 
s·er . lei provincial, autorisando o governo da pro-
vineia a · ·eontrahir ·. um emprestimo de .l60:UOOS - .· . 

receitá. pr&vineial. · · · - ' · · . . -
. Como· esta- estradl. 'não ·interessa SÕ · IÍ provin

eia ·de Minas; :mas. ta.mbem ás .. de ,Goyaz ~ Matto;. 
Grosso, -e: quando- fosse ella feita á eusta · dos 
cofres previnciaes,.não o poderia sér senão den-· 
tro das · raias----da' provincia., pl)r . isso · desejava 
que .o ·.nobre· . ministro no -proximo .futuro anno 
ftoaneeiro; ten'do á sn11 . disposição a q11àntia de 
1 .. 000:000$ para- -estas ·:obt·as, contemplasse no nu
mero dellas a partB dessa· estradA,. que_ vai de 
S.· João d~~l~Rei. ate ~~ villa de Fo!migllS. · vis~ 

\ . ., .. -
gada ·'pelo : contracto, que celebrou -com o ~nverno 
a .fazer o ramal desâ~ Barbacena aM s~ João. 
deixando-se ·o ·restante da :.e5tradà d'\ . l''ormig.~ 

'• - . . ... 

e•>nelujT_:a parte a q~e ~ me .refiro. Ch'lmo a at-. 
tenÇão -do nol::ire ministre para esta importante. 
estrada.; e bem -aS$im .. para a Jo ·Parahybuna., 
na ·parte que pertence a pro~ineia do Rio, por 
que, tendo· a , eompanhia. União e Industría de 
concluir breve á parte entre Barbacena e.·o Pa
rahybu"a; nenhuma vantagem se poder& .colher 
dest~- .obra, t:~e ella não fór continuada ~te Pe
tl'op'O\is-,·: visto - níe . parecer que a estrada de 
ferro do . valle do Parahyba tem de .ficar adiada 
para· daqlli a ma.itos . annos. · . . - _ · 
~ero que o nobre . ministro tomará em con-

sideração os pedidos que lhe faço. · · . · · · 
-o -Sr::'P.édretr~ ~~iniStrij_do i_!nperio) : -

Sr. ·prêSJdente. apressar.;.me·het. a responder ã.s 
observações-que os _nobres deputado;; se dignarão 
fazer. soare o ' orçamento Q.o imperio. • . • . 

o n.obre depu~tlo peta provincià de ~;Paulo .C9- . 
me~.u,-o se)l dtScurs~ ~ec\arando que· to~ava a 

~erl_!o ' provi:iencí:ts . ma~s. posi;iv~ par~~ a; ·Teali- . 
saçao dessa obrd.. Ai notteiai e mform~es obtidas 
sobre.eHa n!lo-e1·ão p.a.ra,isso .: .-uftieieni~.· - : ·. 

. H~ muito . po11eo ~~po. qual\do o :inéll z:êljtto7 · 
- r1o. J~ !!_e ac~~va na 1mp1;~nsa, foi q~e~re~bi -uma · 
e~?OStçao . fe1ta pela pessoa encaq·e~q.da .d.~ exa.-
mmar·e~sa-e_strada;_ e _confc.:>so qu~ foLo pi-i,m.eito 
trabalho que lUe- fo1 presen~e ~obre :este: ~bjeçto .. 
.(>_or e_ste trn.b~l~«2. re~onhepi .que~ .:essa. pesso.a 
d1vez:g1a da optmao qt\e ate entàO:··i).8r-ec~a mais 

· :>egut\ia . sobre :a. direcção q.ue. a. estraâs de:via ier: 
se me não en a entende l . · - . · 
vil' t.er ~o porto da Co!lceição de ltalih&dm,- -e~ não_ 
dal_l,t~en:~ d.:~Iguap~ ..... _. : .·, ... ·. · .·;.- . : . 
. T1ve po1s de axamma1·~stes trabalhos-já depois . 

. de aberh. a actual sessao , . · · · ·. 
~ão era portan q .pos:Sivel que .. eu- ~~ivesse habi-. 

- lttado ao . temp~·em que -escreviú reliltoJ-io para. oc
cup~r a attençao dau . camara~, . . dando--lhes- in for-. 
ma oes sobre a estrada de ue ·se trata~ -~ · .. · . 

Logo que estejá. bem estudàdt~ a direcçiio mais. 
conveniente e que se _achem .feitó$: ios tl"$.balhos 
de-reconhecimento do terreno. por-'. modo .• satis-: 

· factorio, logo que ·O. governo·_obtenha . . a plant'T 
dessa obra e -o respectivo orçamentp, 8ão aeixa~ 

• rei .de· tomtr ·em eonsideraç_ão' as obser.v~es . do·· 
nobre deputado ácerca da convéniencia ·.da- aber
tllJ'a~dessa estrada, se .não como ~eio .de. dar . 
impulSo á fabrit;a de !et·ro d& .·Y,P.ali~mà, · qtie, 
como se .sabe, .. d=pende de.. muítaS. ' eircümstan
ciàs impol'tantes p~rtl ser , uma · .. iealid8de-, ·ao 
menos co o uma v1a tle c m · ..... . · : -
n_ i~ipios do .intel'ior para o· lito_ ral, :.wua· V:ez ·.que 

. se recouheção suas van~~ens em · pre'sE!nça dos 
trabllho:; a que . me refen. . ·. · .. · : · .. . .' . · . 

.Tcmdo assim · ex licado- o motivo -or: · · e:-em 
1neu relatorio não me oecupei com ·•a· estrada, 
pa::~sarei ao segttndo· pon~. dO _diseliràó ·do ;llobre. 
deputado, em ~qu·l elle. tratou, da ·J>PDte. sobre ·_o 
rio· Jaguari&. Quanto a essa p()nte·. iuformar«!l 'ao. 
nob~e ~ep~ttado .o : á camara ·qne. quando· _entrei 
para o mmister1o. e atá- o ' momen~ .de eaCJ"él'er 
o relatorio, nài> 'tln~a aiuda o .. govécilo .. reéebido 
n~m o or~nm.eoto nem a planta i:la. mesm \'})o~te. 
Tinhão-~e e:cigido j~ do. Sr.· p%dside.t'lte .. de 'S.: Ea.ulo~ 
qu!lJldo·, o . Sr. prestdente ~e-l.Iin&:s·~raes .repre· 
sentou á.eerca da : neeesstdade de . fazer-se esta . 
obra: _ Respondi-lhe · que estàva o ~_ governo-. ã: es.' 

·pera dos trabalhos · pt'eliminares a qtie. me referi. 
e que o ·Sr. prasidente .da. província -de s; Paulo· 
ha-via manàado fl?.er. trabalhos por cert03 in.dis
peitsav~is para· c_onhecer-se não ·. só o. ll}etJlor 
loCdl , sobre que deva · ser - assentada -.a· .p-onte • 
Ct)mo a s.:>nuna, e:n q11e es~ tiver-·dá. ~portar.' 
. Em . _respo,;ta ao Sr. presidente de Minas. 'mui 

digno· memb!'o desta casa, reeomlllendei:·lhe que 
po'r:qrúm~o e:xàminando orelat-orio que .tiVd á botirá . . PI)Y su ~:ir :&m eiP man asse - . . os _eu-
de ofterecer á eonsid~ra,.ao ·do· COl_·nn teg' is .. lativo mes e tra alhos ll qu~ allú.Ji. · Estavão as ·c~>usas 

'r'" r:- neste }>Onto q u.ando t1ve :de lazer ·o ·meu : ·reta-
notava no mesmo rel.atorio alga.mas}aeunas rela ·. ~o. ·Ha W!lito poucos dias -foi . que--re~bi de 
tiv~mentQ a certos pontos com q~e oecupou a at- S.·.P4ulo o ()rçameut9 utandado fa.ur pelo Sr-pt'e-
t~.ni;ao da casa. · · -- · sideote. da· pNvincia pllr8' e5sâ ubra, ~ _por elle 
: Trat.and.o em primeiro lu~r da né~ssidacie ~é so11be· q11e impor.tàrá· na qua.nti-a de 90 tt tantos 

providencns.para a abertura da estrada de Itapatt-- tontos. de réis. - . . , .. . · _·;:· __ ' :: . 
ninga~para am dozl portos da mariohade ~.Paulo, 0 s · · d ,. 
disse -qu.~ -laanentava que no meu r~latorioen. nada. :. . "R .• SU.\"El~~ DA: M<YrTA. á. :ull!' .~pa:rte,;. . . 
tiveiSe . <lito aest:e re&peití> :. e que entr~~nto as.ia.z. • o' SR. PEDREÍ!Ú.:·~ se .o_· nqJ?re dep~tadq ~sabe 
convinha que se levasse a eft'eito est:1. obra~ In- gue l!a poucos dias .e!t~gou esse , or~nentO';-nãQ 
formarei a •l nobredeputado que não tratei no mea · tia razão . al:;uma para. SG indigir ·a -m(lnor· cen
re;: .. torio desta. estrada, nem ·com ella oeeupêi a sura ao g:.>ver,to, pot nã..> ter -matltl1\.dO ·trata r 
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dessa ponte, nem me parece que foi eesa a· in· 
te~~~o d<:f ~o~re. d~puta!l~.' .· . ·. . . · 

tJ s~ SIL17EUÚ •. DÁ MOTT~ :_~De' certo. 
··O Sa;·P!:D:aSIRA. :..:_. A~resee quo · algnmas· -pes-

me~~or loc81idade para a. eollocaçi\o dessa ponte; 
Se me·'llão- ~lig&n\\ -a· ean\qra de Ube1·aba' repre
sentou. ·ao Sr. pTesidente de 'Min~s. que: convinha 

qu&:- at' agora p~recia melhor. Vê pois o nobre 
deput'ldo ·que não era possível em taes circum
s~ncias dar-se impulso a esta obra , cuja· im
po!Un·éia sou ·o primeiro a reconhecer. (Apoia-dos.) 

Chamou por ess·\· 'ôccaSi.ão ·o nobre deputado 
s: attençiio . ao govemo para o regist1·o _que €!Xiste' 
~r· t>ftlte ·da JlrO'Vincia :(te Minas naquelle lugar. 
t:>obre este 'Ob)eeto me parece que o nobre de
put'ldo por Minas-Ger11es, que · é inspector 'da
th.esourâria · da fazenda pro\'lncial, já fez ''er ã 
ca·mara_ o- que havia a este respeito: o governo 

. .. . .. . - ... 

gimen colónia! ; · e essa eobranÇf\ perteneia ã pro-. 
vineia de (3-oyaz .. Se bem me recordo -assim se 
cõnservou.::aind3 -depois de 1816 (póde haver en-

. \ . . • • • '1 

lttgar p"tssado para a. provinch de Minas, C()'U
tinuou p~r . 1!-lgum . tempo o imposto a eerteneer 
a Goyaz,. até qne passou para a provmeia de 
:Minas. Em- .todo o caso é um imposto autori
sado :e não. póde ser supprimido,- ainda quando 
se entenda: que o. deva- ser, senão por um aeto 
competente-, por. um acto legislativo. . , . 
· Depoi,s disto passou o .nobre deputado a fallar 
ácerça' d_os ~resuüos miJibres : entendeu que era 
oald-o· d&. in(ormações · o meu relatorio ·na. parte 
ém que: t~ava -~~s prc:sic;líos· do · Ara_gtlJlya; por-

ava : 'informac;ões ·a respeit(' destes presidias , 
mas que eUe podia'· afiançar á eamara que esses 

1esidi.cs _não. existiio ~is, porque o presidente 
' . . •. ' . . 

mentos ~ue· se ' acbavâo nesses· p_ontos. Não é de 
àdmirar ·quê as informações· do nobré deputado 
J?eS~ :parte . sej~o· · d~ mais .recentê data dO que 
as: que constt\o oft\etalmente, porquanto · o nobre 
dep~tado eh!!gou ba · pouco:> dias ds: provincia 
de · Goyoz, tendó feito uma ... ·iagem muiLo ra
pi4a; por certo . não podia ser acompanhado p~lo 
correjo. pol' cujo intermedio são trànsmitt.1das 
as inforina~ões offtciaes ao governo. · 

Jã bn . dias o nobre deputado, conversando 
commigo~-teve a bondade de me conununicar o ~ua 
acàbou de dizer sobre ·estes pt'~sidios, ·e eu ttve 
oeeasiào_· tamben1 , de inforn,ar·lhe que, alem de 
nãO· eoncl)rdar na e:dincçi'ió delles , ainda ba 
muito poucos dias, terido de dirigir-me ao actual 
presidEmte, . recommender-lbe que lhes désse · in
er:eQJeJi.to,. com o fito de· proteger e desenvolver 
~ - navega~o do Amguaya. a · respeito de cuja 
Impof!.a~~a .~on~o:rdo com o . nobrt> d~putad~~ e 

das _in_f?rtilações que tenbf) ... · . 
o. SR. PADV.\ FLEuaY.:- Apoiado. 
O Sa; PltukEllU :.;_ • . • • embora se tenha· de• 

lut!lr ·côm·. algumas d!ffieuldades. se· pois 'foião 
retirados os destacamentos, cc.mo devo crer, e 
não posso·· deixar de --crer depois da informação 
do nobre deputado, o governo ha de ord~nar que 
se restabeleçÃo por .um· syst.ema que ·os possa 
tornar mais ~fiieazes, mais duradouros. Não devo 
oceulta1·. · que o · pTesid(mté ·de ~yai encof:1ti'ou 
grandes diftieuldades n-t sustentaçM de taes des~ 
~e.amentos, já no tocante ao fornecimento de 
p.1aptimen~os? já no de outros generos. Um dos 

: pre$!dios teve de ser. ab'andQnádO .. poi" tâ:Its•· ~4 
mantimentús, que nãc:r _chegá rio a. t~po, · ·é por 

. outros obstacu.los. · · · : · · 
· ' Trato dé ver se· não · se rã.: mais facil, .. pata ré..: 

mediar os inconvenientes, -~andar· _l~va! .. -os: -soé-

ranhíl.o , e só . llgllardo : iilformações · qu:é · higi 
pat·a este fim. A' ·dsta--dó que .teflhf• dito, não 
podia .. fazendo o meu' refatorio, exprimir-me pof 

' . 
Creio que forão estas as retlexões que· o . nobre 

deputado fez. relativamente a melhoramentos ma
teria~s. Se alguma houve além destas, ·o :nobr.o 
deputado terá a bondade de lembrar-me. · · · · · 

Passando depois a fallar da refórma· d.o9 e$tu~ 
dos superiores, notou o nobre d~p~ttado que· não 
vinha contemplad:l no orçamento que se discúte 
nenhuma .verba especiàl para aulil:ment!) de livros 
na bibliotheea de S. Paulo. Concordo ·com ·o· 
nobre deputado que a bibliotbeca da· academia 
d~ S. Paulo nà9 est~ _ mo~tada com· os. li nos pre--

: estatutos para a reforma das escolas de medicina 
e- dos cut·sos de direito, . 6. tratando• eu em um 
capitulo ospeeial d·ts btbliothecas destes- ·est'lbe-
1-ecimentos e do. modo de dirigir o respectivo· 

. serviço por fórma que ellas -prestem, maiol' uti1i
dade, c comp~tindo ás· congregações. propõrer:u ao 

· governo os livros que fossem mai~ neeessarios. era 
milis prudente não apressar-se a ·pedir uma v.erba 
para este fim, porque -não. podis·saber: em-quanto 
âa.via ella · ao . certo importar. Por .. consequencia.. 

· estando de aecordo com. o nobre de~utado quanto. 
• • ('f • • • • ue.r , 

: da ·faculdade de ·S. anlo, quer. ·da . de -Olind~, 
quer das outra~ faculdades, com maiM" sombla, 
de livros, direi· eomt11do que por ol'a· Jlãoc ha· 

· · • . a v rha- ea . ial: 
para este fim,. porq11e não sabemos a quanlO· 
montará a despeza necessaria. O govP.rno não 
se descuidará de provideu~iar __ a este _ respeito;~
de pedir etn tempo ao eo1·po: legislativo os meios· 
de que earec*-r, lugo que· as congregações-ftzereJD 
as convenientes requisições. · ~ · · 

O nobre · deputtldo d~pojs passou a tratar. da· 
reforma dos · estudos superiores; e notou, niio 
que o ·governo tivesso · deixado de- separar,. os
estudos juridieos. dos administrativos. na ~ íacul•. 
dade de direito, mas sim que : n~o tivéSse:ereado 
~m ellrso .especial par" · a carreira -admini$tra· 

. tlV8. _ · . · .. . .. •.· , . 
_ A . principio .pensei que o nobre depuÚld~ en

tendia q11e . o governo assim· prqcedendo . d~ixára 
dê usar âe autorisação·que lhe nouvesso ·sido . ~ :da
pelo corpo IegislatiYo; .vi· porém_ -pelo correr. do 
s~u disçurs<) quando o ~obre dcput.ad~ respondeu· 
a um. .aparte que apeza1· de recOnhecer que o 

overno '!làti · éshva autorisado ara este 'fim · 1-
gava OOJ'l·venie~t.e apro~eJ_tllr -~ Oc~tao para c a
mar a attençao du. mmtsteno para: este· ponto •. 
Collocadà a·. qaestão . nest~ · pé, direi a'penas ao 
nobre deJlutado . que a idéa de se crear um curso. 

. de Sciencias que habilite .3:; nOSSOS . jO\'",eDS para 
certas carreiras. que ni\o c:xig~m especialme~tQ. 
os estudos juridieos·jã.-foi' ~ventada no meu·rel:l• 
torio, e tlesta casa 'jã t.ive e>ecasiio de enun· 

· ciaT-me sobre· este· ponto quando tratei da au
torisaÇão . para a · ref!>r~:. da ' au!a ·do commer~o ;·. 
agora. accrHCP.ntareJ que eSJ'ero; ·se· · fór · munido 
dessa auto~sa~ão~ S'ltisfa~e~ ao menos · em ·pa:rte 
os desejos do nobre deputado, porque com mais 
a1$Umas cadeiras, e com o novo plano de estudos 
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qnc prete~do organisar na .aula de eonunerdo, 
poderei habilitar a nossa mócidade para .)s pri
m.eirQs.degrá()S da carreira ~o' empregos ·adini-
nJstratl'\'OS. · .. , . . 

São coneluirél sem informar ao nobre .deputad,o 
or :Minas Geraes relativamente ás duas estrll.das 

que . ou, a · o ar y nna e a qu~ p~ o 
Piumby e outros lugares de Minas vai ter á 
provincia ·de Goyaz, que. ambas . essas estradas 
me1·ecem a par.tieulnr consideração do goyerno. 

uan .. pnme1ra, J 1sse no meu re 
que o g~verno tencionava no prox.imo exercício 
dotal-a de. maior . consignação, e que envidará 
seus esforços para dar-lbe o maior impulso. E' 
hoje este impulJJo ainda mai:i urgente, visto que 
a construcção J~ U!JlB _grange ponte s<?bre . o l'i~ 
Parahyb&, . provJncta ·do- Rio de Janeno, Já .fot 
'contr_a!!tadà peló respecth;o presidente. _ · 

. Quanto·á outra estrada, Q governo ha de -pres
tar . a devida attenção ·a tudo quanto disse o 
nobre deputado, e procurarã dllr-lhe . o auxilio 
qu~ 'fór possivel; nunca perdendo de yista ~ue 
• \.1 ., . 

portantes obras de -outras províncias que as 
- 1·ecla.miio urgentemen.te.~tApoiados.) . 

Parece--me que prestêi'todas as explicnçõ.)S ~:ti-

Vozes:- Muito bem..! · Muito bem! 
o Sr. Ap.rlai~ ~u:!JD.arães :-Sr. presi· 

· . . · · . · a 1 ·a -de 
'res~e_i.to~ int~n·ogaç~o ao . honrado ~r. ministro 
.do 1mpeno. · . . . . · . , · · 
. Ha, ~!l .imp~io uma -p~ovineia, senhores, to~os 

nóS o sabemos, na qual annualmente .se espre1ta 
a vinda da eStação .. d!lS- chuvas, porque. a sua 
auscueia ·importa· a · aniquilaçãü de muitas for: 
tunas, a perda de muitas vidas, a desolação geral; 
é 'esta provincia a que eu.- tenho a -honra de rd7 
presentat· .nesta casa. · ,. · -

Consta-me que o anno passado se votou uma 
''erba espeeial·;para q11e- fos~e manda..:ia um-a com-

. - . n e~os afim de examinar · uaes 
_as ·.eau.sas da~ . $eccas_ que ílagcllão ·essa proVlncia, 
e .. aprescn~~u· .a ~espe1~ ~.seu· parec~r, ~m ordem 
a ser~m . _apphcados Oi> .meiOS ue ObVlat' ti\O grande 

· . ... . · consta u.j . a tê ho ·e cow;a sJ uma 
so ·. tenha fe'itu; ~penas sei . que o ministl'O do 
ímperio, antecessor. a& S . Ex., ofticiára ao pre· 
siden'te do Oeiuá, peJ•l}unta~ldo-lhe quats as causas 
das seccas. E' . subr~:~ .este pont.l, .St·. presidente, 
que eu tenho a honra . de chamar a attenção de 
S. Ex. o Sr; ministro do im{>erio. . 

A utilidade de um tul . exame é clara a todaS 
as vistaS; e· mesmo quando não se lhe seguissu 
immediataaneute, como deve ser, a prnt~ d~ 
medidas por . elle . acoa:clhadas, ao menos as ca
maa as mllnicipaes ticarit'io babiütadti . pa1·a irem 
iniciando- pO&tur.a~; prvhibindo o córte de certas 
at-vot~es, détermin a11do a plantação de outras. etc.; 
CJ que bojo. não podem . fazer, -por nada se haver 
seieoti1ic~ente IDdttgado sobre este ponto com 
respeito á pr~vil)cia do Ceará . . · : · 

Na provine1~ da Parabybu um exanae seme· 
lhante se inten.tou e. se procede~, graças . á acti· 
vidade do ex-presi<Jente · d·tquella provincia, meu 
honrad~J ·eolle .e ami o · entretanto, n'ão havia 

- par:a ·a· Par yba, como. · para: o ear , uma 
verba especial. · votada ·pa-ra se·m~lhnn:.e fim .. •• 

Poderia. fallar sobre · outros melhora~ncntos~ 
aliás .Secundariàs, que- reel!lma a provincia que 
represea to- ; ma~ não .o farei, ·poL-que n hora _está 
muito &éli1Ultada7 :e porque :me consta que o Sr. 
mi:Diatro· tio im:perio . oa tem. em "Vista. ·: · · · .·. 

Insistirei~ se fõr milter:, ' sOOI'e -o fK~Dto de .que 
ine oct~i~ porqu~. e :eüe uma questão de -vuJa 
e .de __ ;~ó.i:te; pà~: -~ _pr~v.iQc.~· do CéarA.._ . . 

A dí&cusdo· fica àdiada pela hot&~ ·· · "' ' ..- · · 
O ·SR.: .PuSU>E.~ ,:d~igila·. â ordem .-dO: dia 

8egui.nte, e .lev~ a ~q~-2-~~~~ .e.. S '!US\rtOS• .. - - .; ..... ' ; . · ~ ;.. .. -

PRESWENCU. DO SR. VISC\lNDE DE BAEPE~DY 

Sull)(ARto.- Expedim.te.-;- Pa)·e· ~e.:es e pí·ojectos. 
-Ordem do dia.- Pensao.-01· amento dO im-

. per.w.:- ascursvs dos Srs. Sá ~ _AlbuqtUrqt.'e 
Ca,-neLro de Campos, Taques, e . Brewl4l!o~ 

A' hora do costume, reunido nUDlero sumei~~te 
e pu os, .a re-se a sess o. .. 
Lê~se e approva-se a acta da anterior. 

EXPEI>l~~E 

Um offi.eio :do . Sr. 'lo. secretacio do senad~,. en
v.iando ~ proposição daquella camara que .auto
nsa ao.governo a Joandar matricnlar.no lu anno· do 
curso jurídico de S. Paulo. a Thomaz Antonio de 
Paula Pessoa.- A imp!itnir para .entrar na·: ordem 
dos ~rabalhos. ! . • •• · 

Pernamb11cana, incorporada na prvvincia:- ~·Per
nambuco pa,·a a. navegação costeira-,: pedindo 
isenção de direitos ao e:1rvão .e machinas neces-. . . 
mercio, industria e artes. 

Dos empregados ~~a visita da · poliéia • do ·porto 
desta cap1tal, pedindo) augi:nento ·do· ordenaiio.-:. , - ..... . . . . . : . . - . 

· · .. PAREC:E~,ms DE coli:ulSSÕEs' 

São approv!ldos_ os seguintes: 
• A camara muniCipal da cidade da Fortalêza 

pede qne se lhe conceia par.1 seu· pati-imo'ni() os 
be!l.s de raiz .encor.porado~ aos proprio:i nacionaeg, 
que outr'ora perteneêrão á irmándacie .de.'NoSü. 
Senhora da .Assuinpr;ao da mesm'l. cidade>: 

« A commissiio de fazenda -não aéha funaanieoto 
lausivel ara ·semelhante reten ào e . oruinlo 
~ parocer que se •:n e ra· are era a ~presen-

taçao · · · 
« Sala dai commissões, 17 d·e -Junho· de-18ã~.-

Silva. I''er,·a:~.- C. Ca~-,aeiro de·Cam s. » -

« Para pOder dar o seu. p~.!Ce~ sobre i. incluaa 
representação tla eamara mllnieiptlld& Saata Rita
do .. Rio .Preto da provineia da Babia, em ql,i' pede 
a concessão dé' terrenas para· seu . patr.iaionlq,- a 
commissno de fazenda rctquer _ que · se . peÇão ao 
goYert~o i:nformaçõ~s sobre. os. &Jguintas ponto :i ; 
· t< 1.0 Se h·\ terrenos di&poniveis: ;no · -refeddo 
munieipio.- 2." Se convem a concé:38iO pe4ida:-
3.o :Se convé~ eatabeleeAr como .regra geral; a 
concessão de terrenos baldios As cam.aras· :muni-
cipaes p>tra· seu patrimcnio. · ' · 
· <c. -Saln das commissõesi 7 de JO:nho· de ·185l:-
Siloo. Ferra::.- O. Cm--nei,·o :!.e Oa'lltpós.-w· · - · 

« Para que p()Ssa .à commiss:io ·ae' .. ta?.eitdá dar 
sell parecer sc?br~ ' a· il1cl~ .: repr~sell~Ção da 
assemblea prov1nc1al do R1o -.Gtaní1e do S.UI,.·re
lativa á medida · di:!= prorogar-se 'o•' -tempti"da.pre-
~cl'ipção ~a divi~a :(l&sSiV!l da nação, prerJ.sil ·de 

, - . 
u Sala das eolrimis&Ões. . 7 de . WlbO de 18ól . ....; 

Silva_ Fe1·ra~.-c. Carnei~·o àt: Campos.» _ _ 

« O;; pap~is qué a requerimento· d~ Sr.'' depu
tado . Ti.tára .fort\o remett.idos . á -comaüQào·. de 
!:lz~~ -réláti:vus _,à iod.emni.ação ,-de .:d.eboe 
geraes feitos pela thesouratia .. :. ~o~n~;'-4as 
.o\.lagô~ •. , não ~s~ão . ·.em .. «d~m .A~~, ~ç,~em 
qualquer· _delib~~o axc ~álnara, . e P?r, '~~, e~
t~nde .a _ COIJ1Qll86t\O· 'de:'~~a qãe,r ~~v:em;:ser 
r~~et.tidàs~~ · .. ~~no- _· pcu. ~ -q~"'.f'-~~ : "'~o• 
~-:JJec;essarlos; ·- tnf~~ _. st>.~~ ~~,J~lgar 

: conveniesate: · - ~ ~ - : . : :; ,..., ~ .... · · ····:. ~"' - ·-.. -~-
····: ?.~: ~ · .. :::: _;·;.: 
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88 SESS10 ·EM 9 DE JUNHO DE 185! 
'« Sala das· sessões, 7 de.·Junho de 1854:.-Silr.a 

Fe-r:·a::.-C. Carneiro de Campos.>) 
; ' l • • . . . ..... • . 

a A víuva e herdeiros de Francisco de Godov 
Bueno. pedem· que se lhe conceda o pagamentO 
em prestaçõeS. ~a divida ~-- que ficárão obrigados 

se; acll.ava .. o-_ mesmo God-cy sujeito como abo
nador do collector da vilh~ de Lorena José Pe-
reira· JQrge.. · ··...,.. · 

« A eomn- -
compentencia.,..das . autoridades administratiYas o 
favor que os SUP.plicantes pedem, e que portanto 
devem recorrer as mesmas ... autoridades. 

'< Sala das· commissões, 7 de Junho de ISi)l. 
-Sil"ll Fer't'a':.-C. Carnei1·o·de Campos.» 

.. ... ... . .· . 
. (( A-. .commis8ão de fazenda precisa de infor
-mações .do .governo sobre o incluso requerimento 
.da· camara municipal de Man~aratíba. · que · para 
seu patrimonio pede que se tbe dõe o terreno . 
pertenceBte. aos : ind~os, o que por este ·reque!-"· 

cc.:Sa a-- ~ , eomm~soe.c;, e . un o e 
...;..Silva .Fetv;•n.z~--C. Ca,:,leiro de Campos.>> 

: . «·o. inclu5Õ~'l'equerimento de. J,,sé Maxiníiano 
ap ts , · · · .- · 

e r~lamento ·~do St=llo, e .imposição . da multa 
_que: lhe · foL imposta por falta do pagamento 
aessa taxa, . i~rta- um recurso 'de uma decisão 

l . - .· .. ; . . .. .. . ~ • . 

alçada do co.reo legislat_ivo, e em taes tet·mos . 
entende e é · de ~areeer a commissâo de fazenda 
que seja indefet·iao. 

cc Sala das con:nnissões, 7 de JlUlho de 185!. 
-Silva Ferra~.~c. Cal':'lteü·o de Campos.» · 

«·Para. que ~ : com missão · de ft~.zenda possa dar 
seu par~er ·aos·· _inclusos t·equerimentos: 

<c ne· Jvo J~sé. da Cunha· e · outros, herdeir,ol!l 
de . Caetano José da Cunha ; . ·- ·. ' 

I 

mações do governo pelas eompetentes 1·epartições, 
o que requer. -. . 
.. cc Sala das- -eommtssões, 7 de Juul10 de ·l~t. 
~sil"a Fel•l·a;~-:c.· CàNlei,·o de Campos.» · 

. '" Antonio Americo de Ul'zr.do, havendo (obtido 
do governo melhoramento de aposentadoria, ou 
jubilação como lente da antiga escola medico
eirur:giea _desta eôrte, entendo que tem dir~ito â 
diff~rença entre oa,vencimentos que percebe actual
mente e os que percebia· em . v1rtude de sua 
jubilação, e :P-ede que se lhe mande indemnisaã' 
a referida dürer~nça. ' . . 
. « A , commissão _de fazenda entende que o sup
plicaute deve. allegar seu direito ante as auto
ridades administrativas, que são as competentes 
para·aquilatal-o, · e é de· parecer que as~im se lhe 
aefira. _. . . 

~ S- Ía as co soe 

. .. ' ... 
APRESENTAÇÃO DE PROJE~:TOS E 1:-tDJCA('ÔES 

~ . ' . . . 

São julgados · úbjeetc:os de deliberação e vão ·à 
imprimir: para entl'ar . na ordem· dos ·trabalhos os 
•eguintes projectos::- .. , , ~ · . , .: · . 

· ·«~A ~mbl~a .#.~r~!. Jeg_islat.i~a .resolve:. , · 
_ « Art-. ~ 1-Q~o ~nce~~u ~ ao hospital de cari~ 
d_a~ · ~ Ai!P~~- ã~ ·!~ará:: qilStro .. .klterlas, ·1: 
4exa~. ~b1da~n~a :~,~te, f:O~or~e o. plano 
~ottcediáas â. santa casa àa ,m1sencoràla. ·.; :: · ·. · · 

· « Art. 2.o O producto dessas loterias serã em
p~e-gado em_ apolices da <!ivida publica,. q~e ser
VIrá dê funao do estabelecimento, podendo a res· 
pectiva. ·administração. dispôr unicamente· dos juros 
·das mesmas. · .. ' · · · · . , . 

. a. .Art. 3.o Ficio revogadas as .disposições 'w). 
~on ar1o~ 

·((· Paço da camara .dos d~p'utados, -9 ds JutahP 
de 1851.-DomitlgOS José Noguei?·a Jagw:u-iõe.
M. Fe1-nandes 'Viei,·a.- J. MacaJ'iO Fi ueít•a -de 
Mello.- R. Ferr:eiM de At·a~jo Lima..- Ap1"1gto 
Guima,·ães.- Antcmio José Machado. » · · 

<( A a~embléa geral Íegislativa-re&olve: 
«« Art. Ln O te111po. de residencia exigido pelo 

art. to do ~ 4" da le1 de ~ de Outabro de 1t:l32, para 
que possa ter lugar. a naturalisação dos· estran· 
geiros fi.!a reduzido a 6 meztis. · · · · · · · 

" Art. 2.o Nos titulas de residcncia dos estran~ 
geiros .·se lançará pela com potente autoridade • 
s~ de~endenci,!l de . emolum~nto . algum ,· uma 

disposição e as da lei de · na.turalisaç~o, fazendo: 
se ~ e~_da .:.m an~e~ da . entreg~ do · titulo uma 
expheaçao a resp~lto-· das n1esmas. 

(( A assemblé11 geral legislativa resolve: · 
« Artigo unico. São · concedidas em beneficio - ' 

cidade · do · Rio de Janeiro ; revogad!ls · para este 
fim ns disposições em contrario. 
· <l Paço ·da camarn dos d~putados, 9 da ;Junho 
de 1851.- J .' M. Pet·ei,·rt da Silca. ~~ · . 

« A assembléa geral legislativa a·esolve .: .. 
(( Art. 1.0 l"ieão concedidas ao hospital de ca

ridade da cidadl! de Jacareby, {lrovincia de S. 
Paulo. 2 loterí~ts que se extrahlráõ. na córte. 
conforme o plano âas concf;;didas á · santa casa 
da miserieordia desta cidade do ·Rio ·de Janeiro. 
sendo o producto . das duas l()terias appli~do 
á ·eonclus~o do referido · hospítal. . .. 

<( Art. 2.° Fieão revogadas as dísposições ·em 
contrat·io. · · · · 

'< Paço da camara dos deputados, 9 . de Junho 
de 185-1.- J. F. · Pe1·ei1·o· Jorge.-J. o. Nebias.:_ 
Ca,•nei,·() de Campos.- Pacheco Jô,~dão.- 'F: . .losé í 'I~ Í) . .. . . . . •. . ' -

u A asse01bléa geral legislativa:· resolve~ .. ' 
(( Ãrt.' t.o Fica eoncedido aô hÓspi~l de s. ,Pedr~ 

dn. ViliJL. .d.Jl Barra. da pro'\incia. da.'l.&bia, uma 
loteria iguRl ~ás ·da santa . casa ~a: misericordia,. 
Q que sei'á ~trahida . nesta . cõrte~ · . . :· . . • 
.-:« Art. 2.o O seu :producto séí'á; conveitido em 
apolices -da·-divida pllblica-· pára' ;patrhnozíio '-do 
~;nesmo hospital. ~ · .. ;·. ·. .. _. · · 

~ Revogão~se as diSposições ·em- oo"Jürario. 
-' « .paço da àmara ~os~ ilepü_tãt}Qs,_: 9 · de: ·Jllfthó 
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de I%4-.- Salva a t•edacçito,- Sil·oa. Ferra::.
Ji!~ndes .. )) . 

:. ~-A ~m!Jl~~ gerál 1e~islativa t·e.solve :. 
cc Ar.tigo--u·nlco. São concedidas em beijeftcio 

C~)ndURiiO das. obr Q • d$ .matl"iz de' $~ ·,_.{vs.; 
c1 •} . · o enas, q_ ue se ex t• 1r o na cor , 

.conforme o plano. da...; que ·se .concederão á. sàtita 
casa da · misel'iC•lidil\ d1\ cida'l~ .do Ri() de .ra
neiro ·~ revQ~:\.das ~ pâra e~t_t) : . tini a.; disposições 

. .. • . ;;-·· ... • - · .. •;··= . . : . : · . 

. " Paço d~- :c,\m·wa· dos deputados, u de .Junho 
de--18::>-k-.F.. X. Paes,Barreto.- Pi-nto de Campos. 
- Sed.ra.-Sá·e::A.lbtiqv.erqu.~.~Br(tndàa.~Bo.•·;·o:;; 
Bar1·eto.- D. de &Jt(,~a Lecr.o.- Aguiar".- ..rl. d~ 
Olitlei1·a. '' : · · 

·" A. assem?lea · gera..l·legi:3lativa resolve: 
~<··Art. I.o.Ficão,eÔneedidas quatro · ldt~rias do 

mel:ln~o plar"1'9~. das.<!~ _santa casa.. da mi:coeric~mHa. 
d_a .cot·:e . ara. ,;1.nx,~l10 do h~~p~tal_. dê c~r1~ade 

as ,quàés· correrãc;:i nà' ·r:a~ão . de umà . por anno, 
c!ljo producto' ,s~r{t. ~(..lnvP.rti~lo em ap9lice,; da. 
divicl~ ~.Public·1. .PM?-. . pb.tl"itúOtli•l d9 m~sm_o est<\· 

<< A1·t.,2.o Ficá'~ ~~·eJog.Ldas '•lS 'dispo~i~õts em 
contt·ario. ·:. · . ,. 

· << Sala das · sessões, !) de 
au · an .~.- ou"ea.- . o•· a.- au a ·an· 

dido.-Teixeira dt: Sou.:a.-.-..L'l-lonteil•o de Ban·os. 
..-L. Ca.'rlos.--Conego Silva. :-Lima e. Silva Sobri· 
nho.-B,·etas•-...... Vi(Ji1•a de il-Iattos.-Rocha.- Ri
bei,·o da LH&.- Pat~la Fons.~r.a.- SoaJ·c:s ele GotG· 
·1,ea.)) -

« 'A a::>sein.b1éa gers.l l•)gislativ1 resolve: 
. r• At'tigo unit~Q. Fiei-i concedidn rima loteria para 

o hos·pital de Ctll1idade da · eidaçle de Laran~~irns, 
na -província. de Sergipe, 8egt\ndo as le1s .:m 

· , ·•l' · ~ a ··l't ,_; ' t i.r 
Queil·o.:.- B(ú·n.o tlo J[,~ro.i;n.~» 

·E' lido <) \'emettido ás· eommissões de negocios 
ecclesiasticos . e instrucçiio publica, zl ·pec1iCfo do 
set1. an or, sogu1 e pt·ojec o : 

« A a-;;Sembléa .geral legisiati\"it resoh·~ : 
fC Art. t.o O govemo fica autorisado ·a crear 

nesta. cône unh' faclddade de . th~ologia, com ns 
cadeiras que julgar COIIVel\ientes, entl'e •15 quaes 
se eontempllu1\. ·uma ue dh·eito canonico, :lnnJo 
á. mesma faculdade os neces:iat·ios estatutos, cujn 
approvação . depeuderâ do cot·po legislàtivo. 

<< Art. 2.° Ficá da mesm;\ sot·te aatorisQ{lo o 
govert1o para· maadar contt·actar ua Europa .pt·o· 
fessores (le reellnheeido merito para íB refendas 
ead iras, . qua,ndo não possa encontral~os uo Bntsil, 
1ixando~lhes .os respectivos ordenados. 

. <t Art. :3,o São t"evogada;; tod '\S as l~is em t> JO· 
t rario. 

« Paço d>~. eamara dos deputados, -em !.) de 
Junho de 18-:>J.- S. a R.- CarnUdo ... ventles ele 
Almeida. I> 

E' lJda e remettida ~i. commissão de policia a 
seguinte inJICação : 

« Indico que o at-t. 10 do r<3gimento seja [UO· 
di.ficado pela maneira seguinte: . . 

· « Os deputados que não puderem· comparecer 
deverâõ com nuniear a- esta eamara os· motivos 
de seus impedimentos, e quando elles deixmn de 

· o . . fazer dentro .do pt"azo do I o maz de cada ses
são, serão chamad<ls os seus respectivos Shbsti
tutos. 

, " S. S\ k.- A. de Qlivei,•a. » 
'J'QXO 2. 

. . . . . ~. :::- - --~:.-... · ' 

ORDEM DO DlA 

PB!IISÂO 

Entt'll . etÚ discussii<J o· pai:ucer a.d~:J.c.lo em lG d.; 
.Julho Je 1<3!8· rept·ov cndo a peltSão de 8008 con-. . . .. " . 
do almirante José ~Íaria. dü Alm~hla .. 

O s....-. SlqueJr-d. Qta«,iro;; :-Nilo sou (l;~
qnelle,; cjttc mnis go,;tà0 do) •listribuil' os dinh~i-
r s pu . It!os 111 1 ensoe~; . ma.; nn.o sou am em 
daquelles ··que·, desej:'i.o. •IUu ;;e~viços rel.ev:ültes 
deixem da ser l't!tnune_1·a•l•>S: por isso examinanuo 
os pa~is em vista -do,; qu;)cS a commh;são uc 
pensões. e ordenados de lt)iB deu o seu parecer 
ií.cerea de:-~ta pensão qne se disente, 11üo julguei 
que esse pnrecm· fosse justo; 1'ep1·ovando a pen
são ·C1mcedida á viuva ·d() almirante ;José Mm·ia. 
de Almeida. 

Se a camara tivesse o trabalho quú eu tive 
J.e examinar •>S documentos qtle a.ttesti'i•) os re~ 
leva;ntissi_mos sel."vi~os prestad•)S p•~lo a~mi~·a.nte 

, .. .. ~ 

. commcrcio, ·principalmente na provincia do Rio 
Gra.n(le do Sttl, e set·v:iços t:i•> relevant~s presto'!.t 
neSSil. c0a11nissão~ que o commercio dessa pro~ 
vinciil. lhe deu. u~ attestado hom·oso _que en.con
trei entre . esses. paQeis; no Rio Je .J,neiro, para 
onde t;mtbem veio afim de proteger o commerci.o,. 
iguaes se~:viços pres~;vu. ~ toolo.s ~ilscs se1·viços 
.forão reconhecido.J pdo> ministerio ..le e11tiio, cooio 
se vê r\-3 nm attestado honrosissimo q_u.:l tarnbem 
encontrei entre os docnment.,;s ~tlle ahi estão 
s'obre a mesa. · 

1:: < 

ra.11to a g1.1enn, ~tepois de te1· prestado 
como official de tllli'inha, foi empl·egado na iu
t<mdenci<l . da mál'inh' dest l corta, onile t;ontinu~tt 

' < 
C'lnh~>cimtJntos e -inttlHigencia m\o vulgo.l'. ·· 

.-\. .;,Hn' uilisào par.~ l'eprovnr a pensão conce
dida. . ::~ Slu\ vill va, fu.,da-:;e (>l'imeirament•) em 
que os seni~os do almirante tor:io remunerado,; 
durnntc a sua \•ida; em segundo lngar, em que 
uma das ·suas ftlh lS jt\ tinl111. nma pensão pecu
nial'is. Qmlnto ao primeiro fundamento, ahi <'Xiste 
u·na certidão .da cvmpetente secretu.L"b, decla.· 
r.mdo que este otlicial nunca- tev~ remúneraçtio 
o!e Sel"VÍÇOS <lll.t'tmte O. Sua ViUt1.; por ~onsequencia 
este fundatneato uesapparece. 

s.) alguma remuner:~ção hono!·ifica_ te~·e, •t _ca· 
m:u·a ::;abe que esta _ rarnu.neraç:~o nao e mottvo 
par.~ que não se attenda · {L vittv:.t d~ss.e offiâal, 
:mtes d~ve ser mais um. titulo em seu favor ~ 
a viuva de u.m almit·at\te não está nas eh·cam: 
stancia.s da. de U11l outro pa.rtieula1· : a vi uva de 
um homem que foi COildecoraJo não está nas 
eir.cumsta.ncias de se entregm· a serviços a ·que . . , 
recebeu sett marido são nm ti~ulo mais pai'<l 
obte1· uma pensi\O. Quanto á tença J ada á sua 
filha, tambem este fundamento desapparece, po1·~ 
que es.~u. senhora é full~ci..Lfi~ . . . 

Eu, P -·r~lit<.,, off~reço uma emcn~ .. ua. em pr~Jecto 
de resolnçao, app~·ovando ·a pensao conced1da á 
viuva d~se brioso aül1tar, pelos relovant_es ser
viços por elle- pr~stados, e estou persuadtdo qu~ 
os nobres deputados, consultando . os va!iosos 
documentos a que me tenh~ rcfer1do·, h n.o de 
approvar a resoluc;ão que oft'creço. D-Jsde já, a. 

· ~x.emplo de ou.tr.\S <loliberações :em casos 1den· 
12 
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}10 SESS.\0 EM 9 DE JUNHO DE 1.854 

'.icos, peço que- t\ t·esolução tenha uma só diS· 
cussão. 

E' lí:ia a seguinte resoluçãc., qui! é apoiada 
como emeuda ao parecer da com missão: 

<• A assembléa eral le islati,·a resolve: 
a Fic11 approvada a pc~nsão concedid!l á Yiu\"a 

.io almirante José .Maria de Almeida por 'decretr> 
de 7 de Dezembro de 1846. Revogarias as leis 
. .· - ·· - • •• • • -.. I 

Ju!gando·se disrutidn a rnateri&, procede-se ã 
-çotação do parecer, que é rejeitu.cJo por 38 votos · 
contra 31. 

Julga-se objt'cto de deliberação a resolução 
offerecida pelo Sr. Siqueira Queiroz, a qual entt·a 
logo em unic!t discussão por votação da camara 
a p*ldido do seu autor, e afina\ é approvada por 
~2 '\"Otos contra ~6. sendo en,·iada a commissão 
d~ redaccão. · 

Continú.a a discus::;ão desta rnateria. 
O Sr. Sa e Albuquerq~te:-Levanto-me, 

8r. residente, ara fazer s.lnumas observa ões 
acer.-a e negoc10s per encen es re·pa.r tçao o 
impe1·io. Vejo que 9. camnra !';e acha na presente 
sessão muito disp<~sta a niin consumir grande · 
parte do sen prt..cioso tempo em questões poli-
1c s, quas1 sempre es ere1s: veJO que a.m em, 

pc.r sua partfl, o gabi.1ete acha-se conscienciosa
mente disposto a empre~ar tC\da a sna' acti'\"i
dade e cuidado nos ~rand~s interesses do estado. 
Nestfls circu•nstancl·ls, entendo que faz gr~nde 
benedicin aG seu paiz e ao goçerno o deputad•) 
que, meditando seriamente na;; tvandes necessi
dades publ.ic'\s. chamar sobre ellas a attenção 
do Cl)rpo legislativo e da administração superior 
do estado. . · 

O nobre ministro do impe·rio deu-nns conta 
em seu relatorio dns reformas que ha>ia feito 
n. 1ns rncçao super1úl' ... o pa1z e na ms rucçao 
~>lemcmtar do município d" córte. N·vla direi 
:\cerca dt'ssas reforma~. porque entendo que ent 
rnat~"ria de instrncciio ublica a expl"riencia e a 

1r ,, fi g1 unos JUizes, ~ 

não as combinaçlies theo:-icas, muitas '\"ezes pen
sadas P. escriptas sem :-~ttenção aos costumes, aos 
ltsos, ás tentl~ncias e ar>S prejuízos do paiz ·cuja 
instrn~{'iio s~ reft>rmn. SE' dP.vo julgar das refor· 
mns ft:'itlls sómente pelo lado theodco, se devo jul· 
1;nl-n~ pela ciislrihniç:io doe r-stados e po1· outras 
medidns tle h>wmr•nia e de ordem, espero qtte 
essas rr•formas stmlo de gra ndc utilidade para 
• · pniz. Folgo de dizet• á camam que uutro esta 
con,·i•~çlio com rnuitn fo1•ça. 
Senh<~rNI , le..-anlf!i-me pal'tl fazer algumas re

nexl',es sohn· et i ••sll·ucçf"io publica, não sobr~ 
•?Ssa instrucçiio de que acabü de faltar agora, 
mas :-:obre aqn r~lla qut: é tão r&clamada pelo 
paiz, e ql\e tem sido até hoje tão esqu•!ciáa. e 
desprezada: quero fallat· da instn1c .. :ão a-gricola. 
E' sobre este ponto que peço á camara e ao 
{:tabiuete imperial que f1ção con>ergir a sua .át
tenção e S"Jli<'itudf>. 

• J .. ' o - . 
tura do nrrsso paiz? Creio que poderei d izer com 
todc.s os nobres depntad0s que o estado de nossa 
ügricultura. 11ã1) é prospero, é pelo cont:-tlrio de
caüente e d esanimador .... 

o Sa. P A.ULA ÚANDlliv :-Da t·otina. 
O SR. SÃ. E ALnrrQtrF.RQUE :-A extincção do tr;l.

!i::o, q ue ft:!lizm ..,ntt! nno é mais hoje um f:Jf('" 
bfema, a t>xtincçào do trafico, com a qual nús 
todos os agricultores nos devemos regosíjar, per
que emfim é um symptom~ precursM, :\inda 4ue 
Jonge , da r~f\3rma e dos m elhoramentos da no~a 
i ndnstría, a e:x.tincção dó trafico tem na reall~ 

b•·aços que a sua industr•a agricoJa ex:i~e. e que 
não existem no mesmo paiz! Sem dU\'lda é a 
:1dopção de instrumentos e . de roacbinas apr:rfei
~o·adas que substituem os braços do hcmem, pre
duzindo mais e melhor, com menos somma. de 
força bruta .. 

O nosso paiz infelizml3nte não estan prcpa
parado para -receber esta ceasação repentina do 
trabalho c;scra\"'o ; não temos machina:;, · não te
mos in~trumentos . aperfeiçoado!Z. E' necessario 
que o go'\"erno cuide seriamente dest:l necessi
tia·le ur ente· é necessal"io ue dê a mão a-
algumns plo'\"incias, que as coadjuve nas expe
rienoi<ts que fazem, das qua~s infelizmente nem 
serr.pre se sahem bem. c·reio que rião direi uma 
cousa ·nova asse'\"erando ue a inüustria a ricola 
em a gnmas pro\"'incias o imperio est em uma 
dccadencia muito grande. (Apot.zdos.) 

Attenda-se, por exemplo, pari'\ a província do 
Maranhão; existem a ui nobres de utados da-
que a provmcta, os quaes concor ar o comm1go 
em qne ella já não é a ·mesm.a província de 
epocas· :mtet·iores. Outfora as geograpbia.s apon:
tãrio a provincia do Maranhão como uma das 
primeirns do paiz pela fet·tilidade do seu solo~ 
pela-prosperidade da sua agricultura, pela sua 

· riq11eza 'emfim: hoje não é assim. Sabemos que 
existe na administração daquella província um 
yarão circum:>pP.cto. mri moço ill11strado · (apoia
dos) ; >emos qlle tem pt·ocurado intro luzir re
formas mui louvaveis; vemos que os crimes dão-se 
alli hoje em menor numero do ue em outro 

mpo; m s os es .wços esse a 1 a m101S ra
dor sobre a agl'icultura tem sidu quasi infructi· 
fet'<lS; >emos que algumas -tentati'\"as tê n sido 
fdtas neste sentidn ~ milS · os ensaios d.:ssas ten • 

. • ~l) têm dado o resultado que se espe-
rava. O qu~ t•eyela isto, senhores? Revela qti.e na 
provincia do Maranhão, como em outrt~S, ha 
causas da embaraço para. a mdustria agrícola, o 
que nos faz convencer da neces:;idade em que 
está o governo de mandar estudar essas causas 
para remov-ei-as, afim de qu~ as pro\"'incies vol
tem á pt·ospcrida.·ie qne já tinbiio, ou a maior 
ainda. 
· Tocarei em outl'as pro>incias. tocarei ua pro

Yincia de Pernambuco. da qual sou filho e re
prescnt1nte. A industria quasi exclush·a desta 
proYincía é a cultura da carma, o f1tbrico do 
a,;sucar. Não quero dizer quo lá se planta hoje 
mer1os canna -e se fabrica menos assucar do ~ue 
em outros tempos ; n!io : ahi e,;tá a estatis~tc3. 
da exp,) rtaçi'io que nos mostr~ que o fabrico . do 
as.-mcl\r tem-se dese~a'\"olvido naquella proviucia ; 
mas á custa de quantos sacrifi.cios ? Qt1anta acti· 
vidadt:> não ~em sido -e_reci;;o de,- ende.,r para que 
. . ' 

tras ? Sabe Deos quantos empenhos nãotem con-
trahi·io os nossos ag.- i cultores p~ra mantet·em-a 
no pé em que se acha ! ! 

O me~mo direi da · provincia das Alagóas, d;,t 
Bahb, e de outra.: muita;; do imperio. 

Ne<~ta especie de . abandono tem_ permanecido 
até hoje as províncias. A...; le~islaturas · a-nteriores1 
a" . aumiuistrações ·passadas,- UllO' ;CUtdilrão de 
meios proficuos, a. rémo'\"'er as cau-1as : do atraso 
que s e Qbsen ·a na industria-· agrieola. Para pro
V:tr a ' 'erJade do· flUe digo~ cu· invocarei os en-

: sn~os que algumas proYineias hão . ftlito, nos 
quaes tem-se achado oom . suas unicas• forças, 
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co~ seus unieos .recu1·sos, sem apoio Jos cofres 
g~raes. . . 

Do Maranbilo sabem todos que alguns -moços 
intelli:,!entes~ têm ido para a Europa estudar os 
princípios de sciencias naturaes- que Jl·ldem ter 
a lica ão vant1'vsa na · sua· rovind.a.; mas 
vo tan o a e la nã.•) t m encoutr t o emprego 
os ··seus estudos. A provi.1cia nlio- tem meios de 
fazer com que ·elles aproveitem a.s suas habili, 
taçõ~s em favor d~sa pórçno do imp~rio. qne os 
man ou., uropa, e -nes e caso essas 111 e 1..,et--
eias · r..:tit·ão-se das provincias, abri~·io-se na 
cõrte, aonde sã•> ben·ignamente acolhidas, não 
pelo governó qno não· lhes dá a p1·otecçào · con
ve.niente, ma.S p .. lo~ , interess~s e capitaes dos 
particulares. Creio Que a cama1·a sabe Je um 
facto a 1·espJi_to do · Ma1~anlliio : exístP- na .. c•ir_tP. 
o Da·. Caetano da Rocha - Pacova~ filho daquella 
provincia, moço Hlustrado e iutelligente, que 
aproveitoo oel'feitamente o s~n tempo em Pari»; 
està aqui inteil."~tmente deuic'ldo a uma índus.~ 
tria partic.uh~r. 

. ' ., ~ 

é que têm fE>it•l os .capitaes e intelligencias 
paTtl'cular~s ·? ·Esses têm posto em . prova alguns 
ensaio,; com. o fim de fazet' 1lo1·escer a indu.stl'ia 

• • ., • a 

tu e, i-:ol;Jos,' ·:antregue;. a seus ur7'icos rectnsos, 
hà.o nanfrugad·o, ._e as consequencias desses nau, 
fragios têm um nlcance muit•J maior do que se . . . " 

' ' . meçãó à apparecer no espirito de todos qu~ vi, 
vem da · mesma ·pr<>fissão. · e _qut: não têm ;~ 
coragem de empr~h~nder ig11aes melhot·amentos 
com 0 medo de:: igu~l ntina. ~est~ · caso convi, 
.aha que o gove1·no désse a m.'io a essa.s intelli
gencia:S e capit 1es para qno:1 pudes;em produzir 
salutares efftJitos. 

O Sr.. BnANL>.lo :- Ü•Jmo S•3 pr:tticn uos gt:an-
des paizc,;. . · 

O Sn. S.i E ALnUQUóRQUr:: :. - Senhore~ •. ú qlltlSÍ 
ul!la . uoutrina. cot·t·oalt~ 110 ~s irit.o J,s nossos 
agl'lCU Ol'~S, que~ lltt<J O t~m UIUltü CU 1\'ll• .o. qLt~ 
.1 prod ucçiio do 11ssucar .; hoia supct·.Lbuntlllltc. 
Dizem os homens. qu~ nüo t•~m t.ido o cuidado 
li~ eompulstu· as esto.tisticas commct·cines, '1 ua 
•> llSSUClU' 311p(>l'tllUR 11. jt Jli)S lllCl'CO.< OS 0!'1 r I • 
ge_iros. Ct·cio qn·~ ·seria desnec·~s,.nt·io dizer :.'\ 
camal'a rJUJ isLo •'~ uma doutl·inn falsa e enone:l: 
u nssucar uii.o su pel·o.buuuo. hoj<\ no m.:,·entlq --es
trang~iro : o nosso aSSUCill' l 'CCil I, ucstcs tucrca
il01>, n1!0 porqu•) haj11 ~tlperabuut.lanci :t. ma" prn· 
qui) uao p{Hle cCJmpet•r com o assuMt' estl'&n-: 
geiro pl1la quuli.J~r.le ,;nptll'ior deste, snperioridado 
qui) •J devit.la 110 tl.pet·f~içoam.~uLo das machinas, 
e de tu·io aquillo '}11,~ ca1·ecemos e não temos. 

O Sn. Pt: RJ,;IR.\ bA :-~rLY.\. :-A questão é o prer;o, 
que deeahio com ~~ fabricas de ·beterrilba. 

O SR. S.\ E ALUUQUERQUI!.:- Pelo contrario : 
nós vemos que o auno passado o assucar deu 
preços superiores, e apezar das circumstancías 
climatericas que apparecerão os lucros dos· plan-
tadores forão graudes. · 

·senhores, qual e o melhor systema de . instruc
çãu em um paiz qualquM·? Creio qne a i:amara 

í· rá · · u lle ue se ado ta 
ao maior numero de pa ofissões diversas ; é est.e 
o verdadeiro systema. de instrucç:'io. Pergunta
rei eu, debaix0 desta rt3lação o nosso syste1na 
de instrueção publica tem muito mel"ito ? Creio 
que não. · 

A attenção do governo (quando fallo em go
'Verno refiro-mf?- a tod'>S t"IS governos que o pa.iz 
tem tido), a att~nçii.l) d')s g~>v~rno-s e das legis
laturas se hão vuhido paru o estudo do direzto, 
da medicma e das mnthematieas; assim vemos que 
existem D•J paiz duas academias de direito, 11uas 
de m~Jicina e d1Li!i de mathema.tieas; vem4ls que 
existião o anno pas~ad~t 16'J7 alumnos de direito, de 

Uledicira e m tth,mlati<!a.s, ~ n~m um alumno se
quet• de agt·i~ultura ll Vemos, senhores, que o 
pl1iz despenJe ~-m;ttlntc!me:1te com estas escdlas 
a niio pequena so·mma de 2:)0 00080:)0 ; e fJUanto, 
pergnntareí ~u. s~. 1c,;pende com ·a · a::;ricnlwra, 
ou obj.~ctos qu~ lhe tD•{Uem de ~rto '? Para não 
IZt~r que na a, evo tzer q L\ój se 1 espen e ·a 

quantia de 4:00')$ com a qual se subvenciona a 
Sl>cieda l·~ Auxiliadora. da Indu;tria Nacio;Jal, •3ssa 
.instituiçfio <!ornposta de h·1mens sa.bios, e qu~ tem . 

.. 1 o gran es servH)•>s o p 1z. 

O S.a. FIG~.>ErRA DE ::\IELLO: - ü orçamentv ·Já 
2:•)()0$ ')Óin.t~iJtll. 

O Sn.. S.-\ .e Ar.DU·WERQtJE: - Senhore::;, um mi, 
nistr•J fl'ancez, cujo n•>me vós bem 'canhe<:eis, •) 
celebre ·Sttlly, disse <(da França -lavoura e pas
tos- sà•) as ·dua;; tetas uo estaJo.J> Se isto ~ 
verdade na . Ft·l:mça, creio qua m11ilo . ml\is <• deve 
ser entre nós, onde a riqueza $Oliln, aquella 
que hade estar sempre ao abrigo de quaesquer 
event1;1alidad~s, de. q~aes;~uer co~nmoções pôliti, 

' o ~ .I 

mos para ella, e lhe ·l~ssem,>s '' impo1·taneia 
que merece. 

Senho•·.-.s, t.mho fallado :>obr·~ a necessidade dt3 
.. t .. ~.. ( ·""" .. , -

guma cousa devo t.lizer a respeitl). dos m~ios. 
A camarã. sabe que tres s iio o,:; meios •1ue a ci
vílisaç:i:,J tern ~d~ptaJ.o com'? c•)nveni•mtes P.ara 

sã~ .a.- vias d ' eommtinil!a~tlo, a~ instituições d·J 
credito. e a. l:',,luca•.:ti.o profis,.;ional. Quanto ás vias 
de c<>mrilUnicat;ão, SjU sou feliz em p •Jder mos · 
trar-me hoje muito a~rau<3cido ao nobr~ ministr·) 
d0 imperio. pelo:; grande:> se rvii}OS que ·eU e lw. 
feito ao nosso paiz neste ponto. Nào menos de 
q_n;ltl'O via; ftlrreas se :\chão .contracta<hs, e se 
todas nilo estão em andtllnento, a cnlpa ct:rt•) 
niio tm1 siol(l d•> ll)br~ ministru, que venceu de 
sua pat·te to los ( s P.:nb:ll' ~t,;o·s, que Vtmcetl toda<; 
as dtfficulJ<ldes quo podii'iú ser vinga•.Lts. 

~R. • cT,\ vu~o : - ,;sas v1as ::;ao, no m 
entende1·, as pril11eil'!!.s neccssidad(ls J~t 2g-l'icul
ttll'a. 

nobt·e dep•üado. á.- inst•tu i çõ~s Je cre
dito, senh"r..,..., n:t0 sou cxigeute do mui;:; , nãu 
u.ct'd•Jit(l utesm•.) que 110 'tosso p a.iz possito já. ::..fr 
in!';titnidü~ b•\tH~os ruraus t :i.o r egulares, tão com
-pletos c t:i.o uteis eomo dle:> cüstu mi.o :>úl ' em 
outt·os paizes, a~JnJe prest•io ~ra.~de,_ v:~ntagens 
á agriclllt.ura. 0=-- . b::1.ncos tr~rnton 1.es. :o p odem 
existir daudo St~ cer~as base:;; e eondz.;oes anto::
l'iot·es, como se p·.),ie conc~ber a existencia desses 
bancos sem que haja um sy:>tema hypothf.cario 
regular 1 QLt<ll. e a garantia que p0U0 111 OffcreC•~l' 
ac. Utl.lment~ os agricultor•)S para obterem o . .; ca
lJitae,.; uecessarios ao m elhora:nento de s ua in
dus tria? 

::>em duvida alguu1a a garaut ia J a agr iculttll'<l 
sã(1 as terras; entendo que alguma eousa · pn<lia 
mós faz<:lr neste sen~Uo, mas n iio .;t·do qu-e j~ 
e já o pos.;a.nos ; necess itam•n'l d o capitacls é ver
dade, mas com o systema actU<ll 11ilo -os podemos 

ratat·ei :l"'•Jl'a ::>r. rosiJ·~ nt.e d•~ outro 
mtio do desenvolvimento da industda agnco a ; 
quero dizer, da iustrucçã:o profi,;sional. 

O SR. BRA:so1o : -Isto para mim é o· primeiro 
e ,.., principal elemento. · 

O Sn. Si: E Ar.nuQuii:nQUE ; - :3enltorc.-, quat:s 
são os conhecimentos que il~?-ve t er o a rrricultor 
para as op~1·ações ~ ordinarias dll. ~ua iuâustria ~ 
Figuremos o easo da plant<tção; só para à esco· 
lha do tt!tNno e demarcação deUe, o d~rkultor 
precisa de conhccimcnt"s geologicvs, matholmati
cos, physícos e cbimicos. ::)upp•Jnha.mos a oper~
ção em seguimento, trata-s~ a e ct1.lt1var ; o a~r 1-
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cultor tem ne~ssiJade de instrumentos c machinas, 
e eil-o jog,mdo com os principi<~s mecbauicos. 
Supponha-::>e que a operação. é um pouco tna.is 

·complicada, que se trata de d!lssecamento e de 
irril{ações, f,•z-se necessuio o conhecim.::nto das 
mnchinas bU t·aulicas. T1·ata o agricultor de ver 
u ~ . r 

:prime1ra ve~. qual é aquella que de\e seguil-a, 
que adubo é com·~niente para c 1da uma deltas, 
e n~ste caso são necessarios conhecimeuto5 chi-. . . .. 

Continúà a o;er~vão, o agricultor precisa, por 
exemplo, de animaes, são necessarios conheci
mentos de zoologia, da arte yeterinaria, e da 
llvgiene animal. O agricultor precisa de saber 
se com efteito perdeu ou não em suas opera· 
ções, são necessarios conhecimentos de contabi
lid?-de, e niic• t-r.·aria dizendo que entre nós é 
bem t·aro o agt·icnltor que tem a sua esc•·iptu
ração regular; ainda contmúa a operação~ elle. 
quer fabl'ic1r productos, que idéls tem de tecb
nologia ? Nenhumas~ o seu trabalh~ é todo etn . - . . .. 
assuca'r, não S·lhe fabricar licores, não sabe em 
fim dar ncn·as fórmas aos productos primitivos 
de -sua iudustria. Quer. saber qual é o m~·cado 

seus prolluct.os, siio-lhe necessarios. cr.nhecitnen
tos geog•·aphicos que elle não tem. Em fim, . se
nhores, a industria a(ificola no ;Bt·ilzil carece de 

.... ~ .. 
Em vist~ do que acabo de dizer á camara, 

nãc se admire de que .;u faç·l sentir a necessi·. 
dade da crea\-ãO d~ um instituto agricola, ou 
faculdade, ou :' ~demia, ou c,,ml) se guizer. cita
lUar, ·aonde ~, .. : .... inem as scit'!ncias natllraes e 
outras necessarias para o regulat· ~ndamento e 
prop:t·esso da agricultura. 

Senhore:;, xrão nos esqueçamos de que tres quar
tos de nossa população são talvez m01·adores dos 
campos, yi\·em da agricullúra, e a fórma de go
'"'erno do n.~sso J?~iz exig? que estes tres quartos 

par' pode1:cm bem \in:\' ndle. A institnitiio m u
nicipnl ~ uma das base:s om. íJllC! R-1sentn o nosso 
svstema repr~s~ntatiço, e <.':uge sem duYida al-
rr' >l 'n ll • a u t 
as funccões municipaes. Qnal é n causa pela 
qual a:. cam~rtts mu11icipaês nilo . produzem nl) 
nosso prtiz os mesmos b,,ns que cssaà institui· 
ções p1·oduzcm em ontt·os pai~cs ? E' porque llntre 
nós o.; hom~:n.. qne cxorcem css1\8 imp•1rtantcs 
funcçües nüo t~m os conhecimentos precu;os pa1•n 
c• c1tmprimcmtn dc: sons de\·c·r<>s; cun\·em quo h:• 
nhamo~ homc•ns habilitados pa1·a p1·ecnchct· estes 
Ca\·~os, e n:io é com o direito, com a medicina 
f' cQm ns mnthematicas qn~ ha\'cmo~ educa,· 
!lgricnllot·es, qu~· são os yerendol'eS nos campos. 
A este proposito citarei duas pala,-ras do mn 
gntndc h•)mem, de João Jacqnes Uousseau, no seu 
tratado de odncacão; diz elle: (( l\a ordnm social 
et_n que todos os lug'lres estão determin ldos, 
Cllda hornem. de\·e · ~ser educado para o seu lugar." 
Eu direi qae ria socie<lade em que. vivemos, o 
:J.gricult•>r · deve set· educado para VJ\"er na sua 
industria nntural, pnra succeder a seus pais na 
profissão em qu~ estes-vivêrão. 

u crew que mnguem escon lece que . lOJe a 
noss1 industda agrícola se acha grandemente 
desacreditada : os 1wmens de intP-llig-encia e de 
capitaes fvg em de empregar a stta illtelligencia 
e os seus capitaes nessa indu ~tria, empregand·>· 
os em outt·as quaesquer elllprezas , despr~zando 
inteiramente a agricultura ; nós sabemos que Yul
g•wmente se diz que os m~ltns são para as fé i'P.S ; 
(, noi!'; nP.ces:;ario levantar es:>a noll!'e twofi~siio 
do · abatimeuto em que ,jaz, conceitual-a, -o que só 
podel'emos c :;nsegui•· h<~jc dotando o r1aiz com 
umR academia e escolns pl'aticas agricolas, qu~ 
<>lt:Y0~1 n sciencia e arte de cult.inlr a t~rra á 

altura em que s~: a.chão o direito, a medicina e 
as mathematicas, porqtte, quando todos se com
pendrarem de que os diplomas ou pergaminhos 
d~ts academias an-ricolas sio tjio uobres, tão hon
t•osos como os :ias aca.iemias . medicas, juridicas 
e mathematiC$lS, -pafa aqudlas- m.andaráõ os seus 

os; es a sor .. e que po remos ver OJe o.s 
filhos dQs filz6ndeiros abastados convenientercente 
educados para suceederem a seus pats na pJ'O
fissão que f~z a fortttll& destes. 

. . ' .,, . I 
idéa que acabo de emittir nãO faltão · objecç.<5es 
que se Ih~ opponhão, objecções ·que saltão a 
todos 9s olhos, sendo a principal d~llns .a falta 
de pessoal habilitado para um ensino inteira
lllente novo no nosso paiz; esta obiecçãc com
tudo não é tão poderosa .comtl pôde parecer, e 
se o ~o:'"'erno não habilitar o paiz a dar uma 
respost'l hoje a essa objecção, ella . daqui a 10 
annos, a .50, a 100, ainda ha de estar e.m pé 
(apoiados).; é por isso . que devemos principiar 
hoje. {Apoiados.) . . -. , 
luta.mente no paiz QS meios necessarios para 
darmos principio â realização desw meu pensa
men~o. porque existel!l ' no paiz algun.s hom~ns 

ser realizada · hoje, nem am'\nhã, nem. mesmo 
para o anno, podemos mandar alguns homens 
que já possnão algumas habilitações estudar fóra 
do paiz, e lã aperfeiçoarem se; o que é necessario 
é que em tempo se estabeleção os meios para 
que algum dia se consigão os fins... · 

O Sa. PAULA. ÚA.NDIDO E ouTRos Sns. DEPUTADos : 
-Apoiado. · · 

O Sn. S.\ E ALBUQUERQuE:- Senhores, játoquei 
em uma consideração, da qual ainda vou fallar. 
Infelizmente to nós ob r\·amo ·e 
capitaes dest~rtão da agricultura, & qu.e esta não 
póde pa·osperar, porque sente faltare•n-lhe os ca
pitaes necessarios: é portanto preciso que o go
vemo collo u~ sentinellM a.;ti\·as e vi ilautes 
que se opponh~'> a essa deser~,;ão : essati senti
ne>Uas ntlo podem ser (\tttras senão a illusta·l\çào 
õo agricultor, n sua educação conveniente, edu
ca~iio que, habilitando-o a explorar mais util
mente n cultura da terra, P•JSSR • lemr-lbe ao 
('spirito R convicç•lo de que niio dev-e abandonar 
n sua industria ~ a df' seus pais, de que os 
seus ve•·dadoi1•os e legítimos interesses estilo uo 
cnmpo. (Apoiado.) 
Gerahn~nte se diz (( sem capitaes não podem 

han•t· apet•fei~oamentos ~·: concordo, senbo1·es , 
conl esse pensamento, mns tambem concordaráõ 
commigo que siio os aperfeiçoamentos que pri
meiro conYidão os capitaes, attrahem-os ,, d·~lles 
se ampât•ão; portanto, se. ou pelo governo, ou 
por outro qualquer meio, se promo\·erem melho
ramentos na agricultura, esta industria terã· ca
pitaes; os melhoramentos e aperf•!içoamentos uas 
1nd11stl'ias · são incentivos, são espvnjas que at~ 
trahem os capit&ef;. (Apoiados.j 

. >l,ta o a an ono da in ustria agricola no 
nosso paiz, cu creio que tem verdadeira appli
cação a ella as pala"·ras do sabio Cha:~siron, 
que dizia não ha muito tempo na França: <c Em 
nossas academias, em nossos discursos (\ratol'ios, 
nós chamamos a agricultu1·a a pl'imeh"a das artes. 
Em nossas leis, em -no:)eas instituições, nós a olha
mos comú o mais vil dos officios. O mais vil offi
cio exige ainda um aprendizado .: a agricultura ~ 
abandonada á mais vergonh •S'\ rotina. E' preciso 
começar por abrir .em nossos campos os {'lhos e 
ouvidos daquelles qu~ .devem v~r e O\lV!r. » 

Eu, senhores, repito •It1~ . hoje t1ltnbem uos ~ 
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preciso abrir nos nossos campos os .olhos e os 
ouvidos daquelles que devem vêr ·e ouvir. E 
porque é, Sr. presidente, que existem no nosso 
paiz as academias de dit·eito, de medicina e ma
tbematica? E. sem duvida alguma or,1ue o paíz 

. . . " ' 

Póde deix 'r de !';P.r inseusata ; e se, pelo cou· 
trario, fôr pela affirmativa, será a severa condem· 
nação do nosso nassado e um consolhc disct·eto 
para que tratemõs agora de remediar esse mal 
e melhoru essa índustria. (Apoiados.) · · 

Pelas palaua~ qa~ tenho proferido sem duvid·l 
alguma terão comprehendido os í:neus nobres col
legas que o que peço pot agora são escoh•s de 
agricultura na. parte theorica, mas .parece-me que 
muit~s uão enténdl!m commigo . . essa n~ce:;,sidaâe. 
e que pelo contrario julgão que deveremos ter 
escolas raticas sómente: não enso ue as es-
colas theoricas . de agricultura pos . .;;ão 1spensar 
1JS praticas, mas penso qlle estas devem prece
der áquellas, que as escolas praticas devem ser 
o com lemento das theoricas. Entendo 113 este 

. lugar e pt·e erencta nao p e se1· recusa o a 
theoria, porque, senhores, sou daq_uelles que pen
sãó como o Sr. Rover-Collard, que · cc no facto de 

uerer des r~zar-sê a theoria vr . ser de.;neces-
sana prat1ca, a a pre ençao exceSiõlva~en e 
orgulhosa de não sermos obrigados ·a saber o 
que dizemos, quando fallamos, e o. que fazemos 
quando praticamos alguma cousa. '' 

A este respeito me permittirá o nobre lninís
tro do imperio que· lbe faça seQtir a ·necessi
dade que tem o go\"erno de proteger, Je qualquer 
fôrma que seja·, ess'l. escola de agricultura theo
rica e pràtica, que algtms estrangeir\)S pr~tendem · 
estll.bel•!cer nos arrabaldes desta cidade. O pro
gramma foi já publicatlo e distribuído. E" o pl·i
meiro ensaio· deste genero, ensaio . que deYe. ser 
prrJ eg1 o, so pena a YP.Z e morrer , . 
gr-andes ohstaeu1os embaq~arem o passo a(\s seus 
emprP-hendedores. Sou fil_ho de fa;.:endeiro e tam
bem plant-ldor: o espírito de classe levou-me a 
proourar es,;es oro ns, conY rs , 
pude conhecer que do estabelecimento dessa es
cola p·1dem 1·esultar grandes .vantagens para o 
paiz; se essa em preza não fôr auxilia.da pelo 
governo, difficilinente serilo alcançados essef' be
neficios; é ,pois preciso que o gc)veroJo tenha em 
alguma attençiio esse n'''"'} c:msaio u~ricol11, que 
lhe preste um auxilio t·azoavel com as g1wantias 
e segnranças que a prudencia aconselhar-lhe. 

Senhores. o anuo pl.;sado nesta casa e na 
outra camara nl"'entou·se a idéa de :;e liwar n 
agricultura d~ alguns impostos que a nggravaYiio, 
isto com o fim t.le a proteger; largas c luciJa.s 
discussões llOU\•eriio a esse respeito, e o que é 
certo é que foi redu~ido o imposto de exportal(ão; 
e por ventura a agricultura aproveitaria com 
essa reducção? A l'educ~üo do irnposto de ex
portação, a meu vêt·, ·não fez bem algum á agl"i· 
culturll. , ella irà engro's,;ar tal ''ez a bolsa de 
alguns neg?ciantes; . mas a agricultura, !Cpito, 
nao aprove1 • . , 
de continuar; Deos perm_itta que eu me engane. 
Tal reducção só aproveitaria, se o nosso com· 
mercio fosse em toda parte regular. 

Senhnres, a respeito da aboliç~o desse imposto 
eu penso diffdrentemente de nJUttos! penso com 
o Sr. visconde de Abr~ntes ; eu q111zera que =a 
agricultura continuasse a s()tlrer esse imposto; 
mas q11izP.ra. tambem que fo~se. applica~o em 
favor da anriculturã ~;-...:; ~:·o·::::~:=:::. ( !po:ados.) 
O a~ricu}t,;r quer d:1_r, q!_let· pagar o i~~ost , ID<i5 
quer lambem que lhe de, que o prot•·Ja•>, porque 
para a agricultura nada é u1~1 ou d?u,; (>Or c~nto 
que pague de imposto, porem -mu1t0 e a falta 

de s?tcor.ro q11e soffre. E~n apoto desta vet·dade 
eu e1tare1 o exemplo da l(ollanda. ; lá. os impostos 
sobre a agricttltura sii:o immensos: a taxa sobre 
s terfa,. ~ imposto por. cabeça sobre ·o gado,. a 
contr1buu;ao para os dtques, ô d_lreito sobre o 

.O SR. Si E ALBUQUERQUE : - Cot~prehenda·se
me bem: eu não qu~ro que a indllstria agri
cola seja grava:la de impostos, empregar~i antes 
tc.dos os meus esfor.ços par_a que ell!T seja alli
viada de tanto peso; pretender o con.trario seria. 
ignorancia a mais crassa dos _prsncipip.s econo
micos, seria mais do que isto. seria uma g11€rra 
de mc·rte á agricultura. o que eu quero é Ql\6 
no estado actual de nossa !iOciedade, tiio atra
sada como se acha a nossa a~ricult;u.ra, C$J:e
cendo, além de outros. beneficios, de estradas, 

· p n e oje n · i 
desem·ol\"'imentó , procure-se dotal·a desses fa
vores, e se ·pllra ·isso fõr ne~es;;aria maior renc:ia 
publica, não seja esta re(luzida com :\ diminui-
·- · . o~ Não será a im· 

. posição de 1 ou 2 % mais sobre a lavoura que 
lhe ha de dar a mort·~, se ·por outro., meios st; 
lhe der maior vida. A ag_ricultura ~ tão discre~a 

para ganhar mais·. 
Senhores, toc·wei ngor~ em uma esEecie que 

não sei se estará ao conhecimento Cios meus 
no.bres coHegas ; qllero faltar da tendancia flUe 
se vai · desenvolvendo em algumas provinc1as 
paru mud.u·em a agricultura do seu sólo: eu 
vejo, por exE:mplo, algumas· prô\"ii"Ícias, que plan
tavão canoas e se occupa~ão no fahrico do as
sucar, não quererem mats tratar com o mesmc· 
empenho deste ramo. ensaiimdo agora a cultura 
do -ctlfé. Eu desconfio muito dessas osciU<'Içües 
' m us t·1a, e ilS me az m cr · . 
flllta de bracos já se f11z sentir na pla•ltação da 
cllnna. A mudança de cultllra é prudónte. qu1mdo 
as condiçi"'.es do sõlo e do climtt são favorav.ais • 

• r o , o · · • 
e eu temo que não nos acont~Yça, se 1sso con~i
nuar, o me~mo que aconteceu no reino de Por
tugal, quando um. decreto do marquez de Pombal 
mandou que se urNncassem as c•1IJI1S das :-inllas 
para se culti\·ar o trigo. ·o que deu <lrn resultado 
ficar CJ pov,., sem piio e sem vinhQ. E" ainda esta 
uma consideração gr&\"C que eu otrereço 1\ atten
ção do Sr. ministro, afim de interess'll-o pelo 
melboram"nto uo fabrico 1lo assucar e de outros 
pt·oductos agricolat\ adaptados ao sólo de a1gu· 
.mas provincia... . . 

Senhores, eu creio que não · direi cousa difficíl 
de acreditar-:ie asseverando que as repartições 
publicas superiores hoje se achão muito inoom
modad:ls, não pelo gt'ande numero de trabalhos 
que pesem sobre elfas, mas pelo immenso nu· 
111eru de requerimentos para a obtenção de, em
pn~gus publicos. (A.z:>oiados.) Diga o nobre mi
!li4ro do. ~mperio. di_ga o nobre m}n}stro da 

'su·a~ .··à~.tecamaras ~stão ou não cheias .de pre· 
tend~ntes a emprego:;, se suas pastas não estão 
repletas de requerimentos em que se pedem em-
pregcH publicos... . 

O Sa. BRA.~o:to :-E' uma ~ndencia bem f:1tal. 
O St~. SA li: ALBUQUEUQUE : - Concorre ·milito 

pa.ra es~e g;·ande numero dc- pretendentes a fal_!a 
"'' Põur.Rç4o da moclda~e dos campos, porque na.o 
é raro hoje vêr-se o filho do ·aglieu1tor abas
tatlo pl'ldir um emprego public~ _de fazenda,. e 
requerer um emprego na rep_~rtlça.o do impeno~ 
da . marinha. etc. 
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_Eu entendo, Sr. presidente, qu~ .; uma le.i de 

sabedoria, que- é uma lei de pl·ogresso, que ca.d·l. 
u..nl queira melhorar :.. sua surte, <lUe caua um 
queira viver mais confortavel, mais commoda
·menk:. do que vive; ma:; ~ntendo que isto deve 

)· 

curar !'Cdhol"lll' a nossa_ sorte, n;'io deslocando a 
nossa posiç~o. mas ap~1·fe1çoand'J a uossa pro
~;;~ão. ~.4 poia<ios.) 

. . 
justos para com essa sci~ncia qui! uos nutre, 
para com essa sciencia que alimrnt 1 toda a 
nossa industria, todo o nosso commet·ci<', pan. 
com e:-;sa. indust1·ia, sohrP. a <Jnal reca.hem (1uasi 
~xelusivllmente todos os nossos imt~0sto;;;~ en
tendo que é che,:!ado o ·tempo da pairarmüs Qsta 
divida Sllgrada, entendo ·que· é chegado O - tP-mpo 
de derramar · S(•bre a,; cabe(: as da mocidade do:; 
Jlosso_s campos. a instruc~ào ag .. icola ; ·~ uma 
~spec1e de bapt1smo·qttc lhe devemQs. 1.-J.piJia-dos. 
Muito bem.) · 

O Sr. Ca•neir.• de Catnt>:•~ .-P~dind 
a P'laVl':l. sobre< o .wçamento do imperio não é 
n1.eu . l:Jrop.1síto examinar . a marcha deste' minis
t'~rio, nem as v~rbas do seLl. ?rçamento, b~m 

duzid •. ; na díscus's:to ; prõcm·u s0menté ter occa
siãu de ch 11llar a atten(t:i.o do uobre ministro 
para· alguns . p~ntos imp.ot~tantes' do serviço, . e . . ~ . . . ~ 

niéntemente, pois ácerca cte alguns vai-se con
cebendo s~rius receios tle qui.! certos expedient-es 
que se Yã(l introduzindo nà administrac-.:'i.o esta
bele~~ã<J p1·ecedentes e fundadas prevenÇves qtt.~ 
''iráõ a •::ntbarat;ac ou imp(Hlir ·grandes intet·esses 
do paiz. · T•·atarei em primi!iro lugar de um ;;er
viço importanti~ · que ·interessa ~obi·cm<'l.neira. e 
im!nédi!lt_arnente a min_ha província, e pódt;! in
tlun mn1to . na prospend:tde ti·~ outras ; refiro-me 
ao exame e exploraç:'io de lninas· de carvi'io de 
pedra. que ·cousta· ahi existirem. · 
. · ~- :;uperfluo ponderar a imp·H·tanc· · 
terte., porque t.-.J."s ent~ndem tlUO é i.lo· maior in
teresse aproveitar essas mina.- em q ualq ue1.· ponto 
do territorío em que ellas se achem; mas como 

• • ::- ... o • • • • t .. 

aproveitar este recur;;.-.. , l' ntenJi que d cyia cha
mar a attençilo do noln-e miuistro do imperio 
para este ponto, ou dJ.l' occasifi.•) a q u~ elle uos -
tranquillise noticiandv-nos pro\·idencias que tenha 
dado p tra que este prec1oso recurso não cvn
nue esteril. 

Em Dezembro de IS::d, estando eu púr acas~~ 
na pl'esidencta da minha pro\·incia, tivt:! occasião 
de reu1ettcr ao Sr. Juinistro Jo illlperiv Je eu tão . 
umas anJOstra::; dd carvão miueml. O St·. mi,Jis
tl'O tn 'l.nd<>u proce-le1' a t·xamo::s sobre 0:ssãs 
amostr~ts pelo digno 5i". Jirector du museu da 
~urte. En1 rcspos~a· csLe_ e1!1 I:Jl't!j;ll:Jo ,J ,~~larvu que 
as ,amostras •mYwdas mJ1cavao a extstencia do 
•!~!rvã~ vul_ganutlnte chamaJ:> _ Je pedra ou car-_ 
vao b1tununoso, ruas <tue erau de cai·vãu cha
mado an~hracife ~u carvr~o ma~ro; e que era 
de u~a 1mportaucta cons1deravel pnra o pa!z. 
Depots <lesse exame e dess:t r~sposta •lada nu 

I !"-) ;- ~ • 

tenha Ja<.lo passo algum para verificar a exis
tencia dessas _minas. e tratar de aprovúital-as. 
Como · este obJ~cto c de bastante interesse ao 
estado, e cvnvencido qu~ o Sr. ministro do im
perio se empenha pe~o ser_yiço do paiz~ noticio 
e oft'ereço á sua cous1deraçuo e reconheciJo zelo 
esta materia. 

Essas mi .. as em S. Paulo exi,;t,~ul na cou1at·~ 
de ltapetininga; pelas amo:;tras qu1.: se Ll!tll acbaJo 
em lu~are$ dift'ert'n~es ellas se estcnllem c:ousi
Jerl\vclmente, dd mOJo '}lle S~ - vil'...:re.:cu I!OJUu 
um recurso eoMid.,ravel. 

Não sei .,e o motivo da ac.lu1iuistralià•;, uo:: •:ntii.v 

. n:'io dar nnüta attenção a ~ste negocio proveio 
de informar o director do museu que as amos
tras Jo car.:_vã.o não et·a des:;e vulgarment~ cha• 
mõldt.~ carvao . dti pedra ou carv:io bituminoso ~ 
mas sim de carv:i.o de . pe_dra anthracite ; inas 
w1o sõ esse me:>mo dire~tor resaniava á vi::;ta 
das amostrao;, a. existen~ia daquelle, porêm sen o 
certo que o cat·và•.> mineral, como as minas d·> 
carvãl' anthracite p.n· ;;i só· sãô muit~ inter~s.:. 
sante3, ois é certo ue sobret.udo nos -Ests.do'e-
Uni.l_os ate na na~ega~ão a vapor. nave~açao 
con"ld~ravel Cl)mo e a da Undson, de Ddawre 
e outros pontos, elle é hoje quasi que excla
sivamente empregadt). Assim, ainda sendo com
PI)Slos unícamtnt~ · de::.sa especie de mineral os 
jazi::;·•S de .Itapetininga sãl) de · maior impor
tal.cta. 

Os expecli~?ntes da administração a que me r~feri 
no princip;o do meu discur~o e amenção embaraçar 
os progressos tlas pt·ovincills são os ségtlintes. 
Viti-se entrando em duvtda se as assembléas pro
~inciaes u~d'i•) levar a eff.:ito os mclhoramen~ 
tos das vi11.~ de communicaçi\q que qneirào com
p~~hender, porque ba r~eio de que empresal'ivs as 
11ao apreseutem tend·J '!lles medo de que o governo 
neral decrete or · ,;i em resas semelhantes. A. as-
seiJlblea p1·ovincia 'e . au •> ratou -u tm;l- · 
me,,t~ da e~corporação d<: uma ..:ompanhi1& para 
levar _a_ efftllto uma est1·ada entre ·dtverSt)S pon
tos do,; mais industriosos dentro da. província; 
é uma e-. ra a provwcl'l : -m;lS no momen o em 
'}Ue se tt·ata deste •)bj~cto no corpo legislativo 
p .. ovincial, trata-se do corpo legishtivq geral, 
de autorisar Q governo g~r tl para encnrporar 
companhias S •)hl'•: a mesma etnpresa, isto é, para 
construcç;io <le vi"--s de commu.,icaçi'io entre os 
mP.SillCS .pontos, P.ncorpnrando-se para isto urna 
companhia com ·~statuto · do governo geral. -A 
concttrrancia do p·od.:r geral a este respeito não 
púJe :<er ad nittida, porqnP. tende a paralysar toda 
a. ncçiio legitima P. nc~essrill dos poderes provin-
cta~s. -

Eu ní'i:o c:.meeho wm') •)S _dons pod·~rcs p•) s 
sãú cst.ü' nttto~·-~;;alos a cont1·actal· sobre a. 
m.::sma .:mpl'OS<'?-; e unt:1o, por força., comó SC ha. 
c r.;star m:ü.;; obediencia ·,ao estatuto neral, o 
qui! se .-c~ ~uc ~ fJUe a acç:io da a.--se:n ea pt·ovw
cial uull• tica, e eu digo que esta nullifica,::io im
portr.r[t n :i.11 se fazer lll:üs lllt)lll<Jram.mto algum 
u.as prov.in~ias: S1~ ~~n-se :'Ls ,\S.~cmblcns provin
ctnús •) dn·ett•l de l('gLshr svbr.; st•as VHl.S d0 com
municaçi'io;po ·que assim se c: ntendúU po h r-s! rell
ltsat' UH-tis , c;OII\'i~nicllt'..!mt:tll.•! o P•'nsamcnto dos 
m·~lhut'l!:lúnto,; t!a.s provindas, niio se Jeve l10je 
ueixar em tltwi<la o limitd UI) podo.:t· n. este I'•!S· 
proito) , pnrque n sim vai·$B annulnt• ou: e,-lo)rV:tr 
esse,; melh~·ranwnto:::; \lt\•1 SI! tcvt:. em vista obter 
com o acto audicional. E nit•J ti só em S. Pa.nlo, 
mais tnmbcm em outt·as pro...-ind 1s, t!Ue se vai 
dando o , mesmo facto, bt1) é, Jc contractar o 
~o\·.~rno ge1·al sobre a mesma empresa. ú.cet·ca. da 
qhat a assembléa provincial eoutt·acta. 

..\. empres< que ::;e pretendia lt:\'ar a effeito em 
S . P<ltlf••, ent;orpol'ando-sc uma compauhia para 
tomar a si a realisaç(to da a.bei·tura ole uma es
trada soffl'•!ll e soffl·e embara•;os, além de. ou-
tros motivos. pe a ! en a que o po et· g,.~a 
venha dP-crctar uma ubra serndhaute por meiv 
de uma companhii.l. que contl'acte com o gov~mo 
ger:ll, st:guntio um ado que peud~ da solução do 
seJt.L<iu. Xesta it1decisão de liutite:;; -dos poderes 
não podem deixar ·de ficar pt·~>judicados os mc
lhoram.mtos das provin~i<is. Entendo que, pro
cura.aJo-~ todos os mo1os pclvs qu<tcs o governo 
pode fonlC' ntar OS pr( •gt'e:iSOS <lo paiz , sando (). 
mais iluporl!mtl! o mel1t0rat· suas vias d13 conuuu
nicnc;.;\o, ostu1·vanJu-so isto, não soi cumo se p•).,S:.I. 
dar um pasiO pl\l'-'- e~s•J~> rn·~lhoramenLOs ••• 

\lia ttlit a.par-~.) 
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O que des·~jo é que se usurpe o que pertence ás 1 

asseo.bléas provinciaes, e se não embarace o que 
pertence ao governo geral. rrecise-se ~s e;;tratia->. '\ 
c~~~;r<u1e .cada-um destes poaeres. Cóncebo que haJa 
d}ffi.culdade em desi~naras estradas n-u:ioni\.Els, a,; 
provineu\es, e ., por m JU ~o que nao a lmpo:;
sibilidade de o faz,~r. fi que é urgente faz~· lo, por
que no meio dos males que apou•tuentào e vex1o 
a nossa inda'ltria e prosperidade, o que redo· 
m1na so re o os os ou ros o m e a o 
vias de communicaçào. 

Ha um c.utro ponto sobre o qual eu estima
ria que a acção ·do Sr. ministro do imperio se 
fizesse sentir, •1ue é âcerca lia nossa le~islação 
commerr.ial quanto a este ramo do servtço pu
blico. Foi dado, como tó4os sabem, aos poder~s 
pro'"inciaes dP-cretarem as vias de communicaçiio 
provineiaes ; penso que, logo. que as assembléas 
proYinciaes se restnnjão a 1sto, tudo que fór 
neces.-ario para realisar este fi.m lhes de..-e ser 
permittido, d~ve?l todos o_s recursos achar-se nos 

' -nistração. de modo tal que se tenha de espe~ar 
pelo pla,cet do gov~rno _ge~al para levar a effe1to 
qulllquer empresa provme1al.. 

do co~mercio, o direito de dar ~·seu placet, 
pois que sendo as C''mpanhias sqciedades aono
nyma,;, não podem funccionar, estabelecer-se sem . - ' . , 
ou p1·ovincial ? Pnrece que é o ge::-al -: ma.;; eu· 
estimaria que se reformasse a legislação a este 
respeito, e que os _poderes provinciaE'!, sobre. os 
quaes o governo pode ter toda a acoao para nn~ 
pedir qualquer mal pOl' via ~os. s~us delegados, 
pudessem completar nas pron:tc1as o que é pre
ciso p1ra n. incorporação dessas companhias, dan4,o 
os dHlegados d•) govern•> geral o seu placet. Se 
n companhia ou empresa embaraçãr interesses 
geraes, o presiGente, o del~gado do go~.-erno ge
ral, que ltie ~egue ·esse place_t. 

dito, qne conjunetamente com os mólhora.mentcls 
de vias de transporte me parecem ser as con
dições ne•:essaria~ para. a_s . pro~jnc~'ls poderem 

embar çadas para facilitar as instituições de cre
dito, e vejo que pl:llos favor~s q_11e se dão n cer· 
tos estabelec1m~ntos bancaes amda se vai em
baraçnr cad, vez mais o estabelt1cimento de 
instituição c credito lll"O\'inciaes. 

Além das via~ de communicação, qu.: muito 
preci!'lão da ca.pitae,;, as insLituic;ões de credito, 
não ~ preciso que o diga, l'iiO as con,iiçõ;.!S- da_ 
mobilisação, permitb'l·:>e <Hze1·, da amoedagem, ~a 
capitalisaç,io de todos os '\"alores de que o pa1z 
póJ~ dispór ptwa appl!cal-os aos melhurameJ?-tos 
mdustritLes : mas s~ 1sto por fa'\"ores espçc1aes 
como que se concentl-a em certos pontos, ha um 
tal ou oual monopolio a este respeito, como as 
pro,·inc)á.s se poderáõ mov~1· ? terão . po~ i~f~li
cidad~ mcouvenientes de mator monte. 1nstltuwoes 
baneaes provinciaes, .mer.tm_ente industrta-~s. q11e 
poss:\o compromett~r mtere~ses geraes ou grandes 
do estado. 

Assim não só or ue ve·o esses favores ue 
se dão a certos estabel10cimentos ancaes J eXlS· 
tentes, como porque acho ainda na legislac;ã•) 
commercigl do paíz aquelle mesm<• embaraço de 
que já fa.Uei par·1 os poderes provinciaes rea
lisar instituiçõe:-; bancaes , eu peço de noYo ao 
Sr. miui~tro do imperio q11e pense sobre a con
veniencia de reformar aquella legislação a este 
respeito. . · . 

Uma das ncr.essidades d6 flue ha mutlo t t:mpn ;.;e 
faUa no nosso paí;t é de braços; todos os espi
ritos atírão para a C<)loni~aç}io; m~s ell>l não tem 
sido facil, nem ser:í em nosso patz. Os pod~~es 
J.•roYin.:i tes que não se pod~m enc trt·('gar ~a m
troducc;ão de colonQs, penso- mesm-.:> que nao de-

vem. fazel-o dü·ectamente, e deix.ão i::~to aos e:-sfor-. 
ços particulares ; tnas. ainda q ltando quizessem .. 
favorecer essa introducção. por particalares,. como 
por em quanto parece conveniente, não .. tem- meios· 
para isso; as · rend lS que se dt:ixárão ás ro•· 
vme1as sao em gera mu.1 o pequenas ; o gõ\'erno . 
geral tem mesmo J)Or motivos. hem entendidos 
obstado a que em algu'llas provincias essa~ ren.
das se elevem íc.omo, por exemplo, rec.ommen-

. - · ao. em· 
sobrecarregar-se a exportação), de modó q11e os 
recursos dos cofres provinciaes são em geral: 
escassos. 

Ora. eu vejo que o goçern<• espera grandes 
· recursos da v~mda d'\S terras ; dec;ejaria saber 
do Sr. ministro do imperio se nào .acha .insto. 
e interessante que uma parte do prodnctv dessa 
venda das terras pertença. ás respectivas. pro
vincias. Eu entendo que é um direito que ellas 
têm; e nem seria isto uma medida nov~t; em 
um paiz onde se tem procedido semt>lhantemente ao 
q e. n s procura~ . .; pr . , . 
dizer! que _procuramos . cop1ar a. este . r espe1to, 
isto e, sobre a _venda: d_as. t~rras nactonae~,. o 
producto des~a venda fot ~edtJ.o aos respectivo~: 

divida pub ica nacional. . 
Limito ao que levo dito as observações que 

tinha a .·f.lzer. Re etirei, como disse no principio 
.;o meu tscurso, que n o me encar~ego e res
ponder ás observações feitas por outros . S~s: ' de

. pubdos, ,Porque, além de tndo, o Sr. mantstro 
do imperto não precisa q__ue outras por elle res

. pondão a e::;sas observaçoes. · 
São lidas e apoiadas as seguintes emendas da 

commissão: 
« Ao ~ 10. Augmente-se á verba a ·quantia de 

1:000$. ' -
cl Ao § 16. Augmente-se á \"erba a qu\ln tia de 

:h300S.· 
correspon en e ao or en'\ o e mats o s 

offici-les empregados ultunamente, e ao ~ugmento 
de 1008 que teve o ordenado do p..,rLe1ro-mór~ l 

ct o ddite- e- e ro,·inciaes.- Fausto 
A. de .i.gu.ia, ••. :_B. A. de·M. Taques.- A. J. 
Hem·iques. 11 · 

o Sr. Ta.c1ues: ~ f ,r. pt·esidimte, não ~.endo 
,·ersado as observações dos oradores que me pre
C31êrão propria1~e'.'te â~ercll dn.; ..-erbas do OfJa· 
mento, en me hnntare1 a pequen~:&s observaçoes 
no que tenl1o a dizer. Os oradl)res que .rue pre
cederão dirigit'ão diversas questões uo . go ... erno; 
ao honrado 8r. ministro :io iu1perio, que se acha 
presente, cabe satísfazêl-os ; não Stlria con
''eniente mesmo qtte tomasse a mim dar uma 
re,;posta qualqu.el" , que não poderia e:>tar de 
accorJo co;n os desej"s dos · illu.stres deputados 
que hi'io formulado essas questões. Reduzir-me-· 
hei portanto a algumas considerações ~elativl\s 
pr,,priamente _ao -- orçam.ento,. ~ em parttcal~ a 
ex.p<Jr as razo~s ·que mdu~trao a · CMnll!tSS!!O . a 
offerêcer .as emendas que ulttmamente forao lidas. 

A primeira destas emendas diz . :;.:esp_elto .. !lOS . . . 
<' sel\ ordenadv a com missão julga que é de 400$; 
a l!cl·escendo-lhe a gratifi.eaçà•) de 6JU$, o que vem· 
a rortnar o total de l:OOOS A cam wa~ sabe que 
n•l itlade em q11e se acbào S::3; AA. é necess~- . 
rio ctll'ar da sua instrucção, confiada aos cut· 
dad•)s do corpo legislativo esta tiespeza portj\n_to, 
ncr~dito, não pôde soffrer a menor conte,;taçao. 

A. ségunda emcnd·1 diz respeito á . ver~ ~elà~: 
ti\"a a esta camara. A despeza tam:_ d~ · ser :aus
m·,,ntada daqni em dian~-:. a~ r.azau · ~~~~ d~us 
officiaes qu;! ha poucos did.S forão· admitturos.ao 
serviço da camara, e do augme~t!?,d~ ; W.OB .gue_:· 
teve o ordenado do porteiru~mor . . E ~uma . -de~ 
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SESSÃO EM · 4J HE JUNHO l>E 1~5~ 

ramo de serviço, ha p~lo contrario de.:;organisa· 
. ção Apeza1· dos·· esfol'ços que têm sido feito:> pelo 
honrado chefe ?e:)te ram2 de .serviço. creio que
ha algum defe1to. que nao pode ser remedi:\do 

·pelo zêlo c boa vonte.de. · -

empregiidos de saude em o nosso paiz ~ ess~ 
projeéto, que em verdade me parecia estar nluito 
l~f!ge da pe~·fei1;iio, . ~inha todavia em minhu. o_pi: 

relativos á medicina · public<: se t~chaviio alli en; 
um quadro methodico. · . 

O Sa .• P.-\UL.\. Cummo: - Apoiado. 
O Sa. TAQUEs :-Acredito eu que cou1 algnm 

desenvol~imeuto, com·· algumas pequemts altera
ções, o projecto podia satisfaz..:.- as publkas tlr.J· 
cessidades com alguma economia . .. 
·O Sa. P .... vL.\. CA:SDIDO :- Apoiado. 
O Sa. TAQUES : - •• . porque uma \'(\Z cimtl·âlisado 

o ~erviço, _me parecia que não só ell~ te ri~ lugar 
mwto m9.ls em re:;;m, como tamb~m sena ·-feito 
muito mais ecouom1cawete. S•'gundo esse pl'ojecto 
todos os empregados que tiYessem por fim cui
chlr de negocios · d 11 hygiene e medicina publica 
estarião- sujeitos a um c "ntro de quem reccberião 
in~,~rucçõ'?s ; e q~1e terião em todo o serviço a con
ve~uente mspecçao. Esta organisa«;ão me parecia 
vaii ·asa e a umc.:a admissivel: assim or.éril não 
s~ . . . m en en 1 ·O ; o J?rOJecto não mereceu favor 
d~parte do governo; ficou por conseguir.t~ cn
võ!!!dó no. pó, ~as _pã.stas _das commissõ ·s t ~ o q_ue 
a~n~eeu ! Creãrao-se ddrerentes repart1çoo>s, m
àependentes umas das outl'aS, com centros differen
tés, ~ que me parec'!l qne n:t() poo:I~ráõ manter no ser
viço _à 1:1u!~de precisa. Tem ·havido até duplicatas 
àÊf ~art1çot:s do mesmo gen~ro : ba conselhos de 
satii~t5rid'a?e cr~ad_os pel-as assembléas .provinciaes, 
b1f JU_ntas de nj-g1E>ne cread'as peb. le1, e ha com
.rn~~ . medie~~ ~r~m<las .pelo _governo! especial· 
ml:m!te para e"antitfat. o que d1z respe1to a febre 
S'bittrelfs. Desta maneira não ha organisaçâo neste 

cowmunicação com as províncias. 
O Sa. T ... QuEs: - ·E· o que eu noto, nã) ha um 

cent1·o ger!-\1, m1o ha senão re_partições di.sparata-
' . .. . . 

S1·. presidente, toc.mdo nt?ste ass.tunpto em que 
sou levado, não por amor propri•> OI\ p•lrque li
gue grande important:.h\ ao projeeto que sub
metti á consideração da camara, illaS porque en
tendo que as c-ousa;; .~omo se achão não estão 
bem, chamarei a .attençiio do nobre ministro do 
impet·i•l para o estado da s<Ülde publica na. mi· 
nha Pt-ovincia. Séi do:; esforç6s 9_ue o . govo;t•no 
tem fdt~ p·a1·a melhorar o estadry ·:lanitário na 
provincia da Bahia, sei que al~umas quan
tias se tem· despendido no louvavel intuito 

por algum'ls vezes cessado de fulgellar de uina 
maneit"a mai.s fo1;t·~ aquella 'provineía, mais de
pvis tem · vott tdo ·~om. ~ymptonias aterr·adores, 

• . > • • ~ • • 

e sabe tambem o nobre Sr. Lo secretario, que a 
fo;>bre ama1·ella está fazen.do b:-l.staute:; estragos na 
capital da Ballia. , 

Quando dalli parti no princípio Jo mez passado 
soube que no. mez c.le Abril bavião fallecido 25 
doentes de febt·e arnat·ella no lazar.eto, sendo tal
vez pouco ::naior o nu.men> dns pesso\s que pari\. 
ati entrarão. Cónv~rsando ~r,m o h()nrado Sr. !<>
secretario, esta noticia lhe cansou algu!na soq_>re
za. Sabe-se tambem qu .. a est~~ •·espeit!) os .cutdn
dos do gov.::rilo na capital do impet·io têm dado . .. . .. . . 
P.stragos da febre amarella têm diminuído nmit') 
nesta capital. · · . 

O Srt. P~tui:..\ CANDIDO: - .E' quasi zero. 
O Sn. TA•JUE:5: - O :;;el·viço feito na . capital do 

imperio em relação a este oujecto tem men~ci<lo 
elogios de todas as pe~soas qu·~ lll~ hão dado 
atteur;ào, quel' dentt·o, (_luer' fóra . do paíz. Nos 
j•>r"na~s est1·angeh·os nao íaltão lvttvores dados 
ao govemo pela maneh·<\ porotue o servio~i) llygie-

. uiCl) se te111 f~ i to . n11 p1·ovincía do Rio lle Janeiro 
d«'l ccrtr•s tempos a esta parte. Na provislcia de 
Pernambuco masmo, que não tem t·'\ntos meios 
como aquelles que :::e ilão na capital do imperio 
para o bom desempenho deste. st!rviço, tem sido 
lle fdto de modo qud tem merecido ·elocrio; en
h·~tanto, senhores, uão sei porque fatt~lida.ue ntl · 
minha pt·oviRcia. apczar do:; esfurços do governo,. 
nada se teu1 consegUido de melhoratnento a e$te 
respeito . ' 
, <O assumpto J de . gt·ande importancia, trilta-se 
da hum.Lnid·tde entregue á devast·u;ão da tBrl"i·vel 
m olestiu que assoll o paiz. Nem o governo s·~ 

ersuad;L ue é só na ca ital da I'I)Vincia ue 
a e l'O amare a. s ou persua t;!o que a e re~ 

quer seja amarella, quer seja da classe do ty
pho, como outros quere:n, tem app,l.reci<.lo no 
111terior da provincia i na minha COillar~a deixei 
a febre. que nã.o tinha. caracter diffe1·ente da que 
;\taca va na capit:l.L Em Fevereiro dest~ anno ella 
havia apparec1do em uma villa, e em lfaa·ço appa
receu tamb~m em outra, acommettenuo a homens 
robustus que em poucos dias fa.Uec.:erào. 

Portanto, senh . .n·es, p:\rece que o govern•> nlio 
deve afrouxar em seu zelo neste assurnpto; nio 
descar.ce, uiio penc;e que a febre amurella tem 
desappareeido do paiz ; ,j preciso que 1·edvbre-
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' 
de e,;~orc;os para extirpar à -mal, aüãs terli. o des-
gosto-de ,,.el-o propagal'·Se pelo interi.or d~ tolo 
o .Br;azlk N1'io digo _que·r.a cap_ital .üa 'minln pro
vmcm se desen volv'~ .o· serviço na. escnlu em que 
é feitn n~- capital do imperio, sei 'que ·as · pro-·- - . . ~ ' .. 

a este tespeito, pal'a o qu 11 nü~s · não mo· j Lilgo 
hab.ilitnuo, est·~· vc:,to seria pn1·iL que o honrado 
ch~!e d'l repartição da sande na c~tpitnl du im
peno, ú nosso digno collegn, o hom·a.do Sl·.In se
cretario, fosse á: província da. Bnbia._ .. 

o sn: P.\.L'L.\ C.\.NPIDO dá um ap~ute. 
O Sn. '1.'.\QUES: - •••• exnmínnsse 1; que falbt, e 

se fia tilguma'cousa qne se · possa 1·emedinr. Es~ 
tou•. peratüidi~v:::. ·quc· ·o patt·iotismo; o nmot· da 
humanidade que domina no honmdo ehefu· Jest.L 
re li'ti' -o· ão: se .reellStlrião a este scrsi o · elo 
coutl'.llrio term.:cllc ~mni~n !:ntisfuçüo em prestal-o. 
{:tf-pow.dos.). .. .: . . . · .. . · 

·Depois:· de bavere111 estabelecido ·• con.,~<>nient.e- . 
menta · ec3tc· set"vi o na ca ítnl do . im eri•) e >Íll.· 

e ece -n naq.ueUa pcovi.rreia. . 
Co!'reio 'get•al 13 paquete~ de 'l'O,POi·.-Sr. pr.esí

<~entP, eis uma :verbn. a !espeitu da qual peço 
hc~·n ·n ~\ cnmnrn. m·n d1zet· duas alavms. Não 
en o eimpua.nar u. esp<.'zn; ten 10 po1·cm n·~

cessidnde d~ dizer · pouco nesta: occasiiio sobro 
este nssumpto. Em outras occas:ões se· tem feito 
grandes elogios. no serviço dos . pnqneLcs do im
pet·io; tnlyez nlgnmns ·pessoa;; entemlào que este 
serviço tem ' chegado ll(l s.:u maior ponto de 
p_erfd,çiio; ~ll.!!_:'io ent~ .. ~do assim, !tci-ed~to qna (J 

go\-·.e~90 · dc~c· ter mtuto· em v1;.,ta ~ melhora
mento de_s_te· ft~rno de · serviço. (Apoiados.) Os pn- · 
quctc3 a vnp9r nncionacs no pé em 1/ue se nch:io 
niio podem satisruzer as necessitlát ~:s publicns. 
(Apoiados.) l'õni . ümacapacidal.!o omito uimtnutn, 
c Hnposstve q1;1o e . es cor~espo11 uo no. scrv1ço 
que dc,·cm pt·estar. · · Os factos · ulthnnmente oc· 
con·idos são muit~ estronJosos a est:J t't·speito ; 
esta cam:1r."L .mesmo se rescitto dos etTI.!itcs do 
Jll, 0 SCrVIÇO. ' pGl •JS. 

T~dv:5 ~a bem quo n:'lo é · tfil) grnndc c.lml.) so 
tem quertdo dn1· a entender, n !nlt.a· tlo nlguns 
<.loP.utados qutl ·nno comp:u·ecerilo nestu s~s.o~iitJ 
no ·~tempo- murcndo . na constituição. Ett c.ligo a 
Y. Ex. o que J~e. acontceett. · Clu:>~ttei · do eu~.tt·o 
d!l . coL"!llrc~l a<?ndc s!r\'o, ü. ·eupitul dB ~~\h in no 
clan 27 de · .Abrtl; cr<!1o que no·dln ~~org\\mta chc· 
g~~ n~· _yo1·to daque.lla !!&\plt.'l o \'npor ]iltpera- . 
t1·t: : nno. e-ra p<.ssn•t-1 u nmguern tomar tUIUl 
pa~sngem 'U 'bot·J? deste \'npor, 'Porque uàtl tinh:t 
cbpa.c!tl~t.dc pLU·n !S ~o. (Apolado,or. \ Stt4e. St> qu~ o 
m~l11~lu5tl'd ntn&go -o ::;r. seundot· \nlluS'}l\es 
vc1o sen1 ·nenl1llDl connnodo, tnhez dorm.nt.lo liSG
lH'Il n mesa. Todos sabem o !}UC nc-ont€ccu no . 
,·apor lmpe,~·ado·,·rqne pilssou pela Blthi:l ilt:>pc.:s . 
do Impératri;-; l'encion•,·iio v;l' ne~se ,·upo1: o 
Sr. sena~or Gonç.1lves ·l[tirtins e ·n:nis dous col· 
lt'g~s · _nos~o.s; n:io bouve li.lgm' Jl:tra que ell<'S 
putiesl:et~ romur pass:fgem; !l. \'R~l· trouxe 101 

c • t "' 

sageir.os. e nlgttus 1ecrutns: riingntm !"e · podia 
mexer a boi·do. (4pc'iados. ) Estou pe1sundhlo \juc 
o guYcrno p1ocura tnell:.oJ Ul' ( ste rt\UiO de Sd'~ 
yiço, ·e ~ isto mesmo consta do n:lt~tol'io uo nobl e 
~inis~~o do im per i o. Apro\·eitci est·\ occa·-si:io pm !l 
fazer ·.sent·r à camnra qu~~ uf.o hn muita jus tiÇa 
n·e~sa::; ·. a-ccusntões que o os tem sido ft:lt&S tte. 
nos d-tmot·aJm(S em cone~H'i r nos trabalhc.s dn 
sessüo ; nGO tÍV.tmOS meiôs fttra·qne c!IfgtlSSt mos 
em témP? ~ . o \"'&por <m que 1 udc vir fci o d.'l 
companhia 1n~rta. 

o Sn. llp;DES. ,l>E A'L»Ut'A: - Niio sunrdt1$~e ran A ultnna l1ora. · · · 
TC.'XO 2.. 

97 

vitlc~cias nc~ssttrías n•l n;wo c~ntracto• q~o ttn~ 
<ll:l celt:!bl·,u·; acredito -que ess·~ contr teto será Cí~
l~brauo como o ex.igem os interesses ptiblicos. 

Sou membm da commissão de orçamento ; nãO 
estranhe pot tanto a cumara que·. eu procure. umn 
u:tudunç l. para o futuro. Gasti'io-se 4:000tJ corn o 
pl!sseiv pnl>lico : l~eço liceucn no St·. mhistro 
pnra fazer um:t peqtwun reftex:lo. Acrcdit•l quo 
o passeio publico não é jardim, como costn.na 
ser ~.hmominaclo uns nossa~ leis. Niio sei o que 
~ ~ járqinl do passe.i<? publico, - ou é jardim ou 

·O Sn. ME~.nF.s r: E Au.tElDA : - E' a:nbns as 
. cous.ns. 

. . . . 
zc1·, o qn•l eut•.mdc é <1ne P!\SS~io publico Jo:o.Y~ra 
s..:L· pt·opriamentoJ ; . de\·ino·se · deix.u· as nl'Vul·.:s 
Cl'<'Scidn; q.:1c cxi$1em. pm:a_tornnr _ nquellc _lugar 

. . .. . 
rio~ .. não der~n nlli tt·atrix-sa <.lc flores ; nã.J é 
este o li:n f)tta devêru. . ter nrtneHi! · estabeleci. 
m~uto, nem tambem o d~ melbvt·ament.Js :l"ri
colas. Ha outro csf.nbelecimenLo mais ut.l p

0

am 
o prr.gresso da nossa ngt:icnltm n, que vem a 
!=et· o jm·Jim 'bot.!mic~.l da _l.ngó!l de ltodt·igo -~.1.! 
J<'reit·IS ; é nlli (). ltC éxist~?'\ St>mentes C plantus 
pouco propagadas no pn1z. Portanto peui:1. a., 
governo que· reduzisse n uc.spezu ..do passeio pu
bliCI'J ao •1ue é necess.ado pnrn ; que o,:; habitnu
tt:!s <l:\ cnpitnl do imperfo tenh::io um passl}io .· .\ . . - . .. 

estabel<'cimcuto . botanico, 1icm indnsh·:nl ou. ngrí-
cola. · . · 

O · Sn. F. OcT.\Vuso:- N:to ha nn-h mais 

Janeiro. 
O Sn. 1'.\QUES : - Tulv(!z st>ja. a:;;sim por n:i•) 

estar convcrLiúll vel'dtldcirnmentc um pnssei.> pn· 
blic:o. 

(lia um ttpw·te qua 1u1o pudemos om'il·.: 
O no\H·o tll'pntl\d•l por Pern-nmuuco me pcrgnn· 

ta ~c o jtu-J.m botanh:.J ua J.agtla elo Uullt'ig., 
de 1-'rt'itHs t•&tà no 11é cou\·enit'ntc; niio _s.;:i .se ') . 
esti\.; o 1;'-•\'t!ruo fvi llutori~nuo a \'l!nde1· , (IS td'l n.o 
pea·tcncentcs •i fnZll\,1<1 .-:ni quo fvi COllStituhlo 
aquelle janlim, l'~:sen·ando·SP. ~s tt:rHnos nect·~
sua·ios p:tl·n o seu t.lt~~n\·ulvimento, no n:l:lsm•J 
·tenlfo '!UC . cvut a receita provl'niente dessa al:e- · 
nnçao dt\'él'iio-su fazet· :~s obras o crc:trcm-,;c ns 
iust~tuiçêcs que necessita aquelle estai.clecim.:-n· 
to para ser levndo a um pé digno · da unl,'iiO; u 
p~u·a qu..: J.~llt. se possa cvlbcr . to:.la a utUiJadt:>. 

Se isto se tun !eito n5o sei; t.na..<> D:cnd:tu 
' ' 

peusan1.: nto q uc o co1·po lf'~isl:lti\'O t~ve quando 
yoto~l essa auto1 isaç-:~o. 'I odn a cnn;nr.~ ~ul~c, 
QUd aqudlcs t~.:rr1.H:t· s se àel.av ão ri:nl L:trntcnl.ic;s-, 
o goveJ·uo foi uutolisado n pô1· .am tu·mo a 
isto ; é uma das disposit_Õ( S u.ais c(•n\"cuic. r. te:; 
que teu,t pns~nJo u:\ <:amara . nno só pn1 u so 
m-atar c'-m o dispo·dicio dos tencnos pub:kicos . .qu~· 
nUí se . da>a, Cl.iUi'J ttimbt.ln. r::nm se dnr n:nior 
descnYoh-imento ao uurco e:,tabelcd.u::.ento agr i
cola que l:n no pniz a cargo d<J gov<.r.n.:>. . · 
Limito·m~,'ST. r.rc::-1d<nt(',: :às ol.:!en·a~õcs l)Uã 

t~nho fdt-o ; estou p<rsnadido qol' soilo rccc
. bidas c( m 1nriulgt-ncin pela cumara f! pE:lo illlls-

l'-
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SESS.~O E~l-9 DR .JUNHO DE_ 185i 
traio min!xlro a qtHml tPJlllo a 1 onra d~ me 
c.lirigu. [.J[u.i.to lJe-:-n. ! m~~ito bem !) 

Acha-se sobre a mesa e v 1i n i:upt·imir para 
eutt-ar n:l orc.lena" !los Lràualhos, o s~guin~ va· 
recer re~ati\·o ao <H"~o.mento do llliuistcrio d l 

« A ta commtssiio. de orçamento e:uuninou a 
p1-opostn. do g•)·,·~rno n~ p!u·te que fixa n,; <.les
püzas do min•stel"io d;t fazenda no exet·cicío de 

• ):) 1\ • lt tl lHl.O .en 0 H r O OI" a (• 
nlgunll\ êlll qnall}uer das ruhl·rca,; de uespezil 
de$-tf~ miuist.~rio, ntl.cntn a· ntiliclaue do: todos os 
serviços a q1w ell:ls se referem, é de parccc1· 
quP. a reft!riu:l pruposta st>ja nloptada. pãra o 
lJUC a on·cr~c.-.: conv~rtiJa uo s~guintc 

PRl).lEt'TO DE Lb:I 

· rc A :lS3•;tnhlt;n get•fi\ lcgisla.ti \"a dec1·cta : 
<< Art. 7.<> O mi~istl'O dl'! ~stn.do dos negocias 

~_;lljecto;; ilesignn·ios nos st>gnintcs pn.ragt·aphos a 
l)llll.11tln . de............... . . . • . • . H.l),I~::SOS,~lt-:!9 

11 1:" .Juro~ . e nmnrt.isn~iio <.la 
divida cxt()f·nn. calcu-
lauos ao cn.mhio de 27 3.823: uoso~ 

« ~·" • nro:>. < n t 1 ,.,l ·;1. 1n e r na 
fnndnda. .... ·...•... . • 

cr j . " Ditns · da di\'itla inscri
pta antes da cmiss:io 
clns l'e.>pecti\·as apo
lic .. ~s c pn~nmcnto Pm 
clinhcil'•.l da;; 1}\Hilll ins 
u:l me:;mn divhl:t me
nnres d•! .,l(JI)$00 l, na. 
lúnna do '" t. ~l;) <la. 
](>i de 2l «le Ontnhro 
dl'! 1S:t2 ..•.......•..• 

cc .:Hx.:L < n ~mor i.: <,:a • 1-
lint ela Bahia. e emprc
gndns no 1 c5:gate e 8Uh
stituição dv papel nwi!-

. ;]. .... · ..... -.... .... . 
(c· ;},<> PPnsionistns do c:>slado •••• 
cc li.<> .Aposentados •••.• . •.•••••• 
(( 7.o Elnpl·o~udos de \'Cpnrti~ües 

extinctns .........•... 
cc R o Thl'som·o nacional. •..•..• 
rc H. u 'l'hesour.uias ........ . .. . • 
<< Hl . .lui.i.o do~ .feitos dn fa-

zrndn ............... . 
cc 11. Alhmdt~~ns .••••. .. •.• • ••• 
<< l~. Consulados .. · ........•. ~ . • 
" l!i. H~cebedorins .. . .....•.... 
cr ll. l\le$1\S de renda., e col-

lcetol·ins • .•.•...•...• 
•c 1 r.. G:t >n da mOt!r.l.t •••••••••• 
u lv. Oflicinn c n:r11utzem uc -ptl.-

pcl selladu ..•.•.•..• ~ 
cc 17. Typographin n:tdonnl. •.• 
cc 18. Oflicir~a <.I e ap.1lices.. • •.• 
•• W. Ar.ltniui~tt-a<:ii.o de pl'opl'iu.:i 

(I 2:}. 

(( 21. 

. (( 2:?. 

. . ........... . 
Dita <le ten·cnos tl:a.m:m-

ti IIOS ••••• •• •• • .•• · •••• 
Ajudas <1~ eust•'l a <>m

pr<>g.l<.lol': de f:tJ . .::ndn •.• 
Curncl•ll'ia de a.fl'ieanos li· 

vrcs ..•... •. ....... . •. 
« ~3 . . Medic:..iio de terrenos de mn· 

.. ·.1·i nbas .••....• . •• ~ • •• 
(f 21 . . rr~m.it):l de let.rn.~, 0 ('5· 

· COJ)fo· de. assignndos 
. das alfnndewu::, co tu-· 
tuissiies. eot·l·etR~!c:>Rs P. 
S&:•f!l~ l"(a$ •• • • • ~ •• • • • • • • • . 

?.0: 0()(lfl0 )() 

. . . ' 
5' :;:; : -!~"ifi:Nl 
l33J:01USl2tJ 

43:$(i~~Gc~G 
3:{:l:201ft000 
4.'37:~Hf):):) 

f>l:218SO~J 
1. 1&1.: 14!>HOOO 

171: 101$000 
!)l:WOSOOO 

~17:ü~GSOOO 
111 ; OOOHO:>o 

71 :4008000 . 
41: IOtl$0:10 
:J:3GOSO:xl 

ll:078SOOo 

12:000$000 

2:000$000 

« :W. Juros dos <>mprcstimo;:; do 
-eôft:~ do3 orp.hãos ....• · 

<r 2J. Repo:;ições e restitttic;ões 
UC uireitós t:l"Ontra.s .•. 

cr 27. Córte e con lucç.:'lo di! p~o-. . ... . . 

<c 28. Obr.ts ...••• ; •.••• ~ ..• ~ : .. 
« 2:1. Gratiibàç.ões ...••• . •••••• 
« 3'l. Ev~ntuaes .••.••••••••••• .. 

· a :32. P<\gamentos de empresti-
. mos do cof··c dos or-. 

phiios ..• . .-: ..••.• ~ ... 
« 3:). Dito uos bens de Jefnnt•.>s 

c :ttBcntcs ... · ....... . 
cc :}1. Dito dd deposito c.le qual

quer ot·igcm ..•.•..•. • 

~;00.'l$:JOl 

· 5Q:O:>:>SO:>o 

s 
H 

s 
u Paço da camarn dos deputados. em 9 de 

J11nho tle 1S:J!.- Li.~!Jú S:11·;·<t.- lVantfeJ•ley 
Paul~~ Santos. » 

proposta. do guverno na pnrttl relativa l'l receita 
publica parn o exercício d·! JS:).'j a 1S.56. sobre 
n. quaL ncn!lUma altc~àção j11lga. convenien~e in· ~ .. 

· u Para aquelle fim a commissi\o apt·esen_fa. ·a 
referidn proposta convertida. no St>guíntc · 

PRO.iEC-z:O .DE T. EI 
< • 

<< A asscmbléa. gcl'nl lPgislativ_a decret·1: 
(( Art. S.o A receita gel:t\l ' do impcrio ó orçn•la 

na qu mtia. de •.•...•.......••.. ~· ~H.OO:):O:l0,$001) 

cc Art. O.~ Esta. rc!:cita sen\ e'r· 
fecittatla com o pl'Othictú tla .rcnd;1 

. c • 

cicio da pt·esente lei, sob· os titulas 
aumxo designados ': . . . 

11 t.o Direitos Jc importação p1ra . 
c• 111 •••• • • • •••••••••• 

cc 2.u Ditos de bahleaçiio e rcex-
portnç .. ão .•.••..•.••••..•• 

u 3.o lJitos idem para a co~ta 
u· AfL·iea ........... · •••••••••• . 

rc 4." Expetlientc Jv.s genct·os es
. trang.:u:os, ~u"l?ach:.tdos 

CUU.l Cat·tn. ele gUJQ ••••••• 
(C ~-0 D!to uc;>s g~ner~s do ~paiz .• 
« U.·• D1.to dos .c.lttos h nes .••••.• 
cc i .o Armilzcnagem ••.••••..•.• 
<< ~.Q Prelnios de nssignados •• •• 
cc !).o .l\Iultas ••• •. •.••..•..•••• ;, 

· rr 10. Anc(Jragem .•• • ..•.•. .•• •• 
(( IL. Dil·eito::s de 1~ % uus . (;m· · 

Larc~ções cstr{lugeims q_uo . 
pns.suo a nnclouucs ••••••• 

'' 12. D:tos de;, % n•\ compr~\ o · 
venda. das er~l>iu-ca.çõas. •. 

(( 13~ D~tos de i)% _de cxpol;talfã~ ... 
• ...- o ••••••••• 

« lã. Di1·eitos <le 1% c.lq e~ porta-· 
. ção do· out·o em Lart~-- ..• 

rc IG. D:tos' de . ~ % .d.Js dia-
.. man tes ............... . •"" ••• 

<t. 17. E xpt>Jicnt.!s tias c~pat:lzias 
<c 1 tl. !\lult"s . . •••••.•.• .. •••••. 
« l!l. Rcnla. do coneio. gel'ál • •.• 
11 20. Dita da cn~a da moeda ••• 

. « 21. -Dita da senho.riagern dJ. 
. .lll'•lt~ ~ .•.•••••.• ·:·. • .•• - •• 

r.< 22. Dit.n r..la Typogt'<lphin N,. . 
cionol ••••..••.•••..•••••• 

rr·2:3. Tlitn 'd:l CtlAA ~ ... ~ffPt"1,:1lO 

----

2-j:lOO~OOO 

. 12: 400,00o 

.i 6~ G~SOJ.() 
-·-· ~~iiosooo 
3. 5:)a ~ooo;;tlJo . "' ... .. 

9l()SfJ33 

l2:2SOSOOO 
87 :®SOO.J 
. . 2i 2.%$0 ÍO 

17li700$'00:) 
ú:J.: · í9QSOOO 

a!.:S70SCOO 

!S9: tooaono 
!}~14~l1H 
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SESSÃO E.M ~- ·DE JU~HO DE 1S5.i 
« '24. bita <la· .Fabrica: ·aa Poh·ora 

-~" .~>: Diti&dade'ferrôdeYp_anema 
cc 26~ Dita dos ar$ena.es~ ... ~ ••• 
((' 27; Dita do p1-oprios naeionac:; 
ct 28: Dita de terrenos diamau-

~ ·· tinos •• · •••• ~ • : •.•.• •: •.••• 
« · 29. F óros de terrenos c ma-

rillba:s .-.... ~ ........ · ..... . 
« 30. Laudemios .••.•........... 
« S . 8tza · os cn:; c ra:z . . .. 
cc 32. ~ecima. de uma legua além 

· da demàrcac;ão.... .• . . . .. 
cc 33. Dita. addicional das eol'pora-
. rações. de mão-morta •. : . . · 
·., 3 t Dit•citos novos e velhos, e de 

~Tlaneellariâ.; •..•... -•..•. 
cc 35. Ditos da.s patentes dos Clffi· 

· Ciaes da: gtiardà rillcionaL 
cc ·36: Dizima 'da el1ancellnria ..•. 
f( 3i. 'Joias dás ordens honorificas 
(( 38.-:Mn:trieulas dos eursosjurí-· 

- ICOS~: •.••• •• • ..... • • ·; • • • 
(c 39. Ditas das escolas de medi-

~ ·ein·a- ~ •••• ~ ~ · • •. . . :. · •••• . . · •. 
<< '40~ Mu~tas por infraccão de re--

men s: ...... .. · ...... . 
« 41.' Legitimações •....•.• : • . .• · 
« 42. Se~lo do papel fixo e propor-

ctonnl ...• . .••.•....•..... 
• • . 1 · ep sr os ·pu-

. bbcos; . . .• .• •.•...•....... 
c< 44:.'Pa.tentes de dcspachnntes 

c corretores. • • • . ·: • •• :· . • • 
cc 4;;. Feitio dos tltulos dos 

· n1esmos .•• ~ ..•.••.•....•. 
t( 46. Emolumentos . da secreta- · 

' ria. dó tL·ibuna.l do · co'm-
mercio· .....•.••••.•.••... 

cc 47: E.n~olun1entos das reparti
tl~oes de fazenda .. · ...... 

cc 48. Imposto sobre lojas; casa;:; 
' ...... ... . 

c( 49. Dito sobre casas· de moveis, 
roupa, etc.~ fabricadas em 
p~iz estrangeiro ..... : •• ~. 

« f16. lJ1to sobre · üm · 
tel'ior~ .•...•.. ~ . ·- ~ .. • ... • . 

• ;:;t. Dito de 8% das loterias .. 
(( 5"~. Di~o de 8% dos premi os das 

:mesmas ~ •••••••.••••• - ••• 
« 53. ·D:to sobre a. minernçiio . • 
« át. Dito sobre datás mine1·ae:J 
« oo. Taxa· dos cscrA\"OS ...... . 
« 5:i~ V:enda. de pâo·brazil ••••• 
« f>7. Cobra,:ça de di"idn aciivn. 

cc r>R Dízimos~ • . · ........ • ..... . 
(( áCJ. Dceima urbana.~ •......•• 
« oo.:;•rertu8 -pni-te:~ de offidos .• 
rc 61·. Eruolun1cntos -de pt1liciu. 
« 6:!. lt1~pos~ó · sóbre ~s casas de 

· JesUo e modas .•• ••. ~ •.. . . 
«· ~:. D :tO d~ patente no eo.nsuruo 

« 6!. Dito o·:gàdo d~ .e~t;s~~;~: 
~ 65.· .M-eia "sb:a dos ésera,•os. ~ .• 

· « üü •. Sello ·de·heninças:eJegadus. 
·« 67. Rendimento do evento.· ••. 

fi_Ezh•aO#•dina2-ia. 

« 6.8. C?ntri~~ição p~ra o monté-
. -...... _p~o. • •• • •• . .: ~ • • •• •• •••• ~ .. 

I( ·ro. Indemnisações.: •••• ••• .-•. 
" 70. Juro9d~eap1taes'nacionat's. 
u 71. RePc>at~- o i'estituitõe.;. 
cr ;:r. Véíada·,du proprios nueio~ 

ua~ ~ gent:I'Oif ........ ~ • • _. 

37:-16ú$000 
12:-!705000 
15m20SOOO 
53: llOHUOO 

15:820R000 

3:010SOOO 

58:630$000 

200:000$000 

3t:930$000 
. -.t!l: 2-'JOS(I(l() 

5:730~000 

800:000$003 

8:730~003 

21 :~~0$000 

ooosooo 

5:000$000 

21:500$0ú0 

7:7Z:'IOSCOO 

1-t:lW)$1.)00 
2?8 :2-Jt)/!000 

130::>505000 
3\.i: lC0$0110 
·. 20:JS000 

lüt ::J:)(~SOOi) 
7S: -&:'Jfl800!) 

37:!:210$000 

18:€i20NOOO 
ú ill: OOO?iliiJO 

1:000$00() 
~: ÜOO,'IQI)() 

8:~90~000 

13'2:'280$000 
. 1fl:270$000 

91:010$000 
1()(1$000 

930SOOO 
7i:7~ 
16:<JOOSOOO 
66:3'JOSOOO 

. . Ü',):~$000 

cc 7'J.· Receita eventual; ........•. 

c< DeiJOsitos. • 
'-

« l.o Em restimo do cufrc d · 
· orphãos .... ; .........•..• 

<c 2.o Bens de dt!ftmtos c . au-
~cuto:i .•..... . . . .... ... . · .. 

« 3.° Consumo das alfandc"'as c 
· eonsu a{!os ..... :;. . . ; ; ; ... 

<c 4-.ó PrellJios 1le loteri-as .. . ...• 
<c 5.o S<llnrio de n.friennos livres 
« 6.o · Depositos de diversas ori--

gens .•..• . ..... • ........• 

455:00)$000 

327~0jQ$00:t 

2:500SIY.)(I 
8:0&~$000 

12:lí0600'J. 

1 Uj: 28QSOOO 

cc Art. 10. O go"et·ao fica autot·is::ido para emittil· 
bilhetes do_ tbesou\'0 até a sonuna de ,L001):!)001~, 
como antectpação de receitt1 110 cx~1:eício dostn lei. 
· cc Al't . 11. Ficão em vigot· .todas ns di-sposi<;ü~s 

da lei do orçam~:nto antecedente. que Rào versa...; . ~ . . .. - . . 

<< Sala das commissões, !) . de . ~unho. de IS:í4. 
-Lisboa Serra.~ JYanàerley. - P!ittla 'Santo:s. )) 

nifestu.ções solemnemente feitas pelo gabinete 
actual em uma e em outra casa do parlamento 
levã_o-me n ac1;cdí1.ar qtte elle procuT1u·ú. l'<"alisnr 
os Importantes melhoramentos 'de quo o paiz 
carece. (Apoiados) Penso, portanto, <IUe s~ria 
imprtt·ll'nte e mauifestamcnle impolilico aban
donar n. posi<;~o expectante, o h·t·ctl~ctidmncntc 
fuzer-llie opposição, . tendo elle apenas oito ott 
nove mezcs <le existenci!l, o hnveui.lo além disto 
dudo alguns passos que, .ua opinião dos honteul1 
llc bem, não podem cleixa1· de. se1· precu1·sores .. . . .. . .. .-
(A poimlos.) Eu·, pois, nostus cit·cumsto••cins, nüo 
me occuparei po1· ora d.! quetSt.<j~~ }Joliticas, de.
clat·nnllo t?dav!!' que o fm·ci lu;.;o qoo Y(•ju. qntt . . . ~ .. . 
pniz, nilo prcenc!:e n alta mi.!siio do que fvi en-
ca.t·rogndo. · 

Ent•·etauto o . rrícn devet· de representante uo 
uma das A'l':mdes pro,·incius do irnJ?t-rio me obl'iga. 
a fuzel' algumas consiuera<;ões l"Cbiiv:lt; aos di
vcr:Jos:= oüjectos de quo tt·ata o orçamento em 
iliscn:;slio, e a ehnrnnr para· clles u atter11;·'io do 
bourado ministt·o J'espectl\'O, vb<tc'l comi) entendo 
qutl desta maneiro. auxilio os nobr~s desejos du 
quo supponho nchar-:>!e clle possuido. (.!zJoiaOo~·.) 

O nnno passado; scnltot·es, quando tive ocea
siào dl3· falll\r a 1·éspeito do Ol'Çllnwnto do hn
pet·io, e-xp~>ntli algumas reflexões llcerca do ·ctes
grarado estado· t.ln. nossa ·ug,·icultura, lastimei 
mesmo que ella nunca houvesse mt'recido a muis 
insignificante protecçaio do governo 6 do corpo 
l€'gislatívo; c o fi:c }lot·qut~- entendi, e nind:\ eu- . 
tendo, que sem darmo~ o . mais largo destlnvol
vimento a esse pod~roso elc:me~ito .de vida social, ..... . 
prospel·iuade quo nos s:'io afiançadas pela ri
qllCZU e'productibilidade do nosso solo. (Apoiados ) 

Oro, se. as prop!'lsi~õcs . qne .então emitti, c qno 
ngot·n reptto, são mcontestavelmente vcrtla.Jeiras, 
se tndo conconc para 11os faze!' crer qutJ ao menos 
por muitos nonos;,·_ e tnlvl'z por s t'lculos, o 'llOSSo 
pniz ba de S t:r exClusivamente ngi·ieola~ itfío posso 
deix.ar .de deplorar , que no or!:nmcmto que se 
discuté se nã o ache consignada nma verba com 
app_lica~.iio · espcciaJ pnra us mdho:ramcntos da 
~a.vmna. . · · 

· V~'jo, · é verdade, t>stampados ·no rclatorio do 
nollrt~. ministro algumas iJ.:as a este !'e::;peit?, mas 
observo que todas dias :ie referem a culQutsllção 
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e :l'ias de communicação, que S. Ex. considera 
como os pündpacs elementos do progrcs.;D e 
}wospcriua:le da. l.lOSS t agricultura.. Seja· me porém 
p.muittido d:scord,•r um pouco c.lt opini•io do 
11vbre ministro dl') impe1·io. · Rec:)ubeço ·que na 
'·erllada as. \'ias de couununicaçiio ir a colonisn~i\o 
co 10 · · <•S n u1itant~s :)dcm l'!3Star 1d1~-
rosos au:-:.ili.:ls no J~senvol\'imento da agt·icut
tura, más nntendo que s~m a educação c in
!:.tnt•;ç io _ pt·ofissional , :.em f'Sco}as agrícolas , 
;.l tlellcs n1eivs muito ouco oclcrãõ nli mtat• .. 

Portanto porsaado-mc que u opt::i.nJo _no seu 
r.:h1torio os dous el~meutos rcfc1·idos como os 
tmicos ... • 

O Sn. UI:-\ISTRO oo htr·Emo: - Os dous prin
cip:les C•lemcutos. 

O Sn. Bn:..xt,Ã<J: -Dando-lhe:; mn~ impo1·lancia 
c·xclasiva, S. Ex. collocon os mclhorllme:nt:>s, que 
t•>dos . nós desejamos, c qne a~ cit·c11mstanci9.s do 
pa1z: rccl<llllão, em. uma es})hera que não pódc 
satisf1\Z~r as necessidades deste primeiro e .mai~ 
importante ra:110- ãa nossa riqueza e, dos recursos 
11acionae~, 1 u .:; n in p n'ão.não ix 
uc ter _uma b 1se em exemplos de nações mais 
cnltas e civilisadas do qut! uós, como mos
tral'ei. 

ucstc u'Itimo ímperio, co.lser~·aya-se no mesmo 
t!stnuo ue desanimo e rotina em que se acha a 
110ssa (apoiados;; cntreta"1to o que aconteceu? O_ 
(JUC fizerào aquellcs dons gúvcrnos pa1·a desper
ta.·em a nctividudc naciona-l, e impriUJirem o prO· 
g•·cs:>o o o., des~nvoivimento n:\ agricultura dos 
I$CU-3 pai~e:s '! Pa·ol~ttrádio aperfeiçoar a intelli
gcncia llo:; agricultores, creauJo escolas, estab.e
lcccndo premias, proa1ovtmdo -a emulação e, 
1iualme11te, sulmlinislr.tndo-lhes tvdos os recursos 
'l.UO podíào concon·c:r para animl;ll-os lJ.' C?llt.inua-

f.>i creada e.n Dorpat debaix"> d:} dirccçâu do 
sabia professor l:ichmáltz, e dados c:>tcs passo, 
uma considet·avel multid.io de institutos . agro· 
nomícos sargiràc nos di\·et·sos pontos do paiz, 
todos fund::uios ou Jlrotogido.; pelo ~Ovt.!r.no. l"e- · 
sultando delles um ntlerfciçoameuto, t<'io eon'l
pl~to ua agriéultm·a, que Mti UúS stcppes da alta 
e baixa Dessnrabia tem ella flli to üuport~:tntes 
conquistas, segundo affirma o 81·. Tegoborski. 

Ora, ::;e a scienda l1a p1·ocluzido c:;lcs nota,·cis 
effcitos em pai~cs tnllitt) mo;1os f:-.vot·ecicios pela 
natureza do que o nosso, -quo r.:sultndo.; ·nn~ 
tnjosos não deveremos nó:5 espera•· della, con
éorrenuo em nosso fa,·or ns <>x.ccllcnt~s condições 
da bor.dade do clinia, da ft!J'lilidad~ de) solo e 
ua superior intcmg ncia d:J. noss 1. poputa<,;.ão ·? 

D.Jvo pois confu~sat· ao nob1·e ministro quo em 
f &C~ destes exe:nplos colloco a iustruc<;àu pro
fissional em primcir~ lugnr na ordem dos ::neios 

da nossa_agl·ieu\tura, j ulgundo nlém disto. como 
indispensavd a immcdiata. pl'otecçào do goYerno 
e n ·todo o sentido quo pos:>a concorn:r para dar 
espea·an.ça,; de un.1 futuro feliz ao3 ;lg'l·ieultol'es. 

E notai. senhores, que a prupl'ia Franca nos 
<la tambem . um exemplo que justifica o que 
acabo de ·dizer. A.ntes da vnblicação dos tra
balhos scieutifico> do Sr. Brossard em 15581 nüo 
havia quem . em todo esse pniz n vultasse .o da 
sua riqueza agro!lomica; a r·,·au~a - era eratão 
pobre eom_p.arutivmncnto a~ que ,-t:io a ser de
pois quo llt:urique IV, considcrf'tndo os trab1-

ll!o.:; do citadll B. ·os.;ar.J, . r .. .z. intNiuzi'r . . i' scie.n· 
cia na la\"I.)Ul'll. Possui1ldo 51 unlhõês ao· hectares 
d~ t.eu~uos ;n·a~·cis; jci 110 tJtnpó de.- T .. ~iz XVI 
t'lla conta,;ã mais de um· t~~.o-: eulU\·ado, e 
hoje· 2:3 milhve'> 4e· h~ctares pertQnceni ,: ao do~ 
miriio cx;lusivo da agricttltura. nã.o~ ,ol?stante M 
t·ev h ,,,. ~ cc ssiv t~ ue alli têm .. tido lll"Bl'. 
Só aos cuidados d·> gov.,rno, e d_c:>éov.olvtmeuto 

-~da scitmcin a~ro:lOmica, a> s,y~teJpa _de. l't;cou~ • 
pensas, á prot-.:cçiio _pt:l'tna!leut~ ~a~~ ao~. a~n
cultm·es dev~ ella t 10 .. satlsfaetorw.s .. resultados. 
_ Gera I meu te se. cl iz, sen to•·cs, qu.e $3.0 a.s Ylas 

d.: eo:tlmUtlic<"l.ção que operão ;os gra.ndcs: ~~sen
\'Olvimeutos na agricultu~n. ·~ :.~ uobJ,·e : m zmstro 
do impet·io partilha esta opm1~o.; tn;lS embo1·a. 
se me . acc11ss de proferh· . u:n_ • par.aio~o. direi 
'sempre que scmellíaute mtueu~de pensar _en
voh•e uma usUI·pação feita ai 8cicnc1a; . a ' la.volu a. 
fliz pro~ressos l)ola intt·oduec_!io. de_ . n_o-v:os pro
cessos, de Jescobc1·tas que tenllao po~; ,fim ~11101:ar 
o pt·eparo . das terras, deson volver .as·-s~s furças 
productivaa, e ap~l'fei9oa1· os. pro~uctç,s; ·t~do 
isto ortence á SCldJlCta, e so âalla , pod.l . ·''ll' ; 

se t m o1·na· o llCCI:3 e meh :~ d1spendtOSOS: em 
nlnuns estudos da Eilropa, e no_ eatanlo a agri
ct:ltura jã. se. nchav_a nelles. larga~en_!e des~n
volvida. Aprecto as v1as de commun1caçao, ~orc~:n 

ou mtus tmpJr :mc1a ao . , 
porque eute:ldO que delle. S~. hão de emana~ OS 
aemais inc_.;lhora nentos, e a.s:;tm se me pemuttn 
pugnat· pela cr~a~iio de c~colas da _ agl'iculh~1·a 
nos diversos pontos do patz, para. qa_e: ~S!'J dl~· 
seminc eutt'C a impórtante classe dos IIOSSOS agn· 
cultor~s a sc!ct_lcia de q_ue · elies __ car~cuu1. 

O nobre mnnstro do unper1o e todo:r ·o:? l.Jon· 
rados membt·o~ q~e . ·_se ach~o M:õt.a ca.sa con
cordiio q uc no~ . e:>t l.mos _ em ":eS.J?era de . uma 
gt·an~e c1·ise, qu~ . por sun mugn1tutle . cx!ge n 
tlmprc~o de mctos cffica~c~ e: _prowpto3. pat:a. 
l'CIIIl)VC ·a, U a l 
tos : í..tllo ua falta de l.n·acos péla e:x.tinccão qo 
tt·afico1 c como é, senhoL'es, que . havem_o:; . ~e 
o pul" uiques !lo _css~ calamidad~. qu~El se avlZI· 
11 a, s .1 => . • . 
tratem de afast:u·, se não no todo, ao men_os em 
parte. os lm\lcs que cl~lla terão dd , resul.t_ar-nos ? 

No rclatorio do ministerio do imperío d<?.anno 
passado' se lc um t!:ccho gue o actual :nobre 
mip.istro não deve p_crder . de vista;. e.~ Jreclto 
de- que fallo é aquello em . que se : d~z- que ua. 
J .. uiz1ana o em Cuba uu1 cscr-1vo prOduz assu
car pua Jcz caixas, co1no o affi1·tnou o Sr. co
l'onel Cat'.ilon, que foi mandado am pela PEil· 
vincia. da Bahia: e qual póde - ser a raz11o, 
senhcr.!s, por que se dá este facto na.: Lui.ziana 
e em Cuba, ao passo que com . os nossos.escra
vos c 1neios de cu\tllr!l e fabricação · acontece o 
cont··ario? Sem dtlvidá algum~ e· p~rqWl :am s~ 
segue um outro prQccsso ili!Iereate_ Ao "llo_sso, o 
porque se empregão in~trume11tos ara!ertos aP.cr· 
feiçoados, é porque .finalmente .a. ~ao "da sclen
cia._ se . faz; sentir; por ,conseguipte . cu~pre-no:1 
9l)auto ante..; Í!ltrod~zir . enl J:lO~O .. pru.~:. : esses 

:s ' . 
obter grai?ile~ rt!su~Údos agrieolas .PI?f 111ew ~e rua· 
cllinas. ·e com o menor emprego pos :tv.el de braços; 
se o ·não fizerti'IOs a ·· nossa _t1gric1.iltitra ba de 
cahir e aniq\lillar~:se, e do seu ,aniquillamento _ha 
de necessariamente resultar o da fortuna pubhca 
o prosperiJade da . nação. . . . . .. 

.O nobre dcput.ado; mcn illustre · eo}~ega por 
Pernambuco, que pugriou em· fayo~·. d~s·,~esma:~ 
Jdéas que eu estou agonl., sus~nta~llO..: ~~v~n.tott 
un1 .. pensamento que . ~ào , possº ~!Jlitt!~ ; : d1sso 
«:lle que seri11 convem~nta ~ntm~?-Sá.t ;<>~ estu
\lus agrouomieo3 em um~ academia, t~h·ez esta-
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bêlecid~. ~- c;apital, mas eu ent~ndo qu} em ve.z· de· a4~.P_~rnios:·esse.·exped_i~nte; lUajs pr:Ofi· 
c_uo s~1i.a e~t;~\,.úlece.rm~s ,esc«?l~ · ~t.l agric'~ltu,1·a 
nas dJt!erent~s provmcaas ·do, ~mpeno, assoc•tmilo. 
a ellas c:.onser\·atori.ofi. dà macbinas, e <lcstinandó 

·Jrções de terreno do aominio . 'ublico iu·a. 1lellcs 
os a um nos az<!rem,. e baixo c.la dh·.ecçao o:;. 
t·~sp~~tivô; me~~res! .::çperien.cias pr~Üic~· dos c•l·. 
nhecunl:!ntr>s. theo,qc?s que forem alcançando. 
'f (Idos nós sa1>eínóa · ue o nosso aiz é . vasto. 
c qu~ os .scus .. )a 1 .atl •s, p1·mclpa mcn e. os . o 
eampo, silo_ pela. mor parte poua·eS;. po1: . conse
guinte collocar-se um·a academia dõ &gricultura 
1111 capital do impedo ímporl.al'ia o mesmo qlle 
não crcal-:1 em beneficio de: toda _ a -na!)ão, mas 
uuicamcnte do' :mu1liçipio. neutt·o e da provin::ia. 
do Rio de Janeiro;· por esse · motivo pois me. . 
opponho a semelhante id-éa, e ainda invoco contra 
tllA' o exemplo· da França, ·da A,Jstl'ia, e mesmo 
da Rua-5ia, que em taes crea:ções abandan:írão 
o systema de centralisaçãü~ · 

i ·- 1 . 
pit tl. do imperio~ · di:;so que ella de\•e1·ia ser 
c~oada uonJe , o ,govt.rno ·Julgasse mais conve
meate. 

o s~ Bn.\~D!O :_:_Repito, ; se~lllores, que o sys
ten•n. ~as n~çõ.!.s européas. é. nest 1 cas~ .o mais 
prefenvel, P.llrque conhectmentos. desta . ordem 
uovcm ser. ílisseini~~dcs _ po1·- t.odas as ro~alida
dcs,_ de .. ·cm. n'lesmo ser .le\·ado,; á. _porta dos. 
poures; e nós que gastamo3 ,33;000:000$ em taptas 
COllSolS inuteis, . em t~mta:; repoi·tições desneces~ 
sarias, em - tantos .des_perdicios . · injustificilveis, 
porql!-e não ~avem_os de. nppJica~ 2_ou 3,9!)0:0008 . . . . .. 
certo: UUÍa clcsgraça_ se )> não fi~erUlOS. ·. 

O S!r. Cualui:.'- D.\S NEvE~~-Na-minha p1·o\'in· 
cia n!lo ·"o cunhecem muitos 'instL·umtmtos. 

O su: Ba.\:!'D:\o :.;_Em ' Pernambuco~ aoilile todos 
os dias_ està~ ~b'eg~~-d_Q :'\·~pp~·e$.~d~ ~Europa., ha, 
UJclhoramontos. _ q u~ : nao sao . co11he.cldos. . . . . . . . 

EIÍ' póis, ·s:~n .. Qte$,. cbámó:-· à, atteução ci(\ nÕ:t>re~ 
miuistl:o .. do . jmped~- . ro~odhe. -.me~tn<>. .que appli,1 
qqe~ . etta illpstra4•k ,iuteUi~en~ia S<>brc.,.esta ma~: 
teria.~. visto. ·C:O!QO •. ~te ~oj_e. nao hon·re . minist.ro "·não· 
ltflu.ve lagislatura;,que .\l~laM ... occnpasse, que se. 
lem\muse dos agricnltores, c lhes estendesse uma 
mão. protectora ; só se. tem cuidado. da. p<>liti~. de 
inte~·~sses" ·de, : s~g~n.dá , ·~rdiilll,;.:é. ·ae .n~da n:ais._ 
Que_1r~ ~ ~x;, t~~: . ~ gl<?!U~ que.t~lcan_ç<?u .Culb~rt.;. 
qua1rs. '"tvcet·_ nÇis .eqr, 'coes_ ,~os ... t?razJ~lros, . na. 
memona dos homens -de bem, .. assnn-como aquello 
~rande . éstadísta . aiodà: vive -na. ler.t{il·auça dos· 
ft·ariceies..~ : . · , i . . · · -. · . ·: . · . 

O Sn. :Connt:.:t~ ·DAS, N'E'\".Es :-A qu~stão ·é' ter
mos ~dinheiro; 'COm• .eU e ·poderá: vir ·· e .;sa. gloria~: 

• .. :Sri:tó·:-.:E ' uma v~ senhore's - ue 
tenho . fállildo· ·'sobre . ·estes · assumj>t'·.Js; . seja-trie' 
tatrl~éjn: ·-p_~r~itti'd~ ~:kopreseti~ar ~m~. · id~a .'.que· 
talvez p'reç~ extempoxa~~a~~: ma~ que eu quero . 
ddxar consigliada · entre · os trabalhos da. sl!:os~o 
deste ' ann~~, para ~que :ena: :se rea.lise c.quando fõr 
possivê1. 1Essa')d{h de que !all<V é a ·· de : uma: 
exposi~no ngf:ieol!r e' industri8J~ eread;t _na ~apitru· 
do imperfo'~"·: ,., :·:;· , ... . "' ' ·· ' ; · · .. _ .,. · · ' 

SerihoieS~ . es~ ·j~J~~:: ~ê~nh!!Ci,d.Ô -n~ _E~o~,; 
corou d1z o , ~r . • ~Pt?.''i"k•., que 1 ~ expostço~: 
~nr~.~- upla;mft}.lenci,~~a:>~S:Z P.ó4~N~a t;a0 (i~n;. 
vQtvl:~~t!f-9 .das ;~n4~tq!ls, .:.a.- u1eslll~ na _.,c~l~.r&: 
das terr.1s. O Sr. V-itàl Roas; que f~1 o pnmeno 

pa1·a a ·nos:~a e~gricultura . •. 
O S1t. · Con.ni.:A. o.\~ Nt:ve:-;: --Por ora aindii' 

não. 
O Sn. BR.\!\D:tn ·:~Ao mt\nos quan1o ·for possi

vel.Faço esse pedido a S. Ex • . por -iue eriumdo'qa_e 
a cxpQsição ó o mei9 moral; o. ·mais • anima:dot'· 
que póde havc1• para a$- in.dustrias.· ;: ' ·. · ; 

Seuhores,- nód temos · o mesmo amor de _glor1a 
que podem ter · o.i homens d l Europ·a, as molas 
do ·coração brazileiro n~o · são inferioTes ái- d J 

- ' r • . - : . . . 

: premio, a · •·er.ompeusa', a eonsiderclçsio :publica, 
servetn de nubrcs ·estimulo~ aó ·coraç-.io : do · ho
mem s~cinl,-_ tani~en1 no ·Brnzil- llà~ 4d strvir: 

,. . . ' . ·. 

· tem : fortuna de se achar no p ider ein uma 
época ein que to~l)s os espiritos. estão _incli~a

. dos para o progresso,_ que apphq11e . os. :~el.>s 
: que estão a tõeU a.lcaoee plra que,_,guando não . 
. já, .ao .menos na ópoca que fól' e~~vçuie~_tõ se 

ponha em prut.ica ·o pensamento que : .4Cabe de 
· cmittir~ ' · · . - _ _. .... _ , . 

· 1\.:ndo ditO- pérfunct(\rlnm6nte· · ~qu,illo. que· j ul
ga~a · mni:> t\rgente · a ~espei.to · da ... agri'cultura, 
iio )ncu paiz, . lndustri'l esta que _não · 'posso 

: debca'r de amar de todo o meu coraÇão, por 
. isso~. mesrí1o. qne son· ftlbo de 'ngricirltorr pas-

sarei a · al~1uas- vc1·bas d~ orç:uue_!lto_ p~-ra cha
. mar tamb.em sobre cllns a attençao. do . !lObl"\1. 
' rilinistro. · - · · . · · . . . · 
- ~ Instituto raccimco.-São possO . déixar, ·senho
. 1·cs, .. de . solicitar . tod" o~ , .cu_idado :do ho.nr-ado 
· S1;. mitliSt•·o . do.·iiupsrio . a resp~ito , deste .in~ 
. st~tn~ ) . N iiv sei. se nas oU:trns pro'!"Jn,ci~ do: 

: ~ :"' ' o • • . - ~ - ..., • 

• é u1u.i .-pro\"avel que .. sim ::.-a . vaccinl,. .em -Per_, 
. nambuc.o. está · enh_perfeito .aha.npo,ao ; : : :~U'?pre . 

pois que o .Sr. ministro do imper.~ \flJ100Suat'i vas~ 
. s,o.bre e,s~e .obj~tQ~ e s3 lemb~- d~ ·; ~op:nlação 
, que t 'lllt;~: so,ll·~~-: eou1 .. a poste .da,. ~e~~ga ~; ,ç~,uppr-9. 
: que:. pro" i~enci~ .• pot: t.l)dos ~os , tu.elOS;.~O;. :;~'Jl at~. 
, c.an~ ·p~r.a - ~ ,~!.&se gra!lde. pre&&rv~ti;,•o : de-

uma :mole;i'ia , tão fãl.al saJa , -llula,, realidàde . nJ. 
Brazd ..... •:-... · ,•.: ;. "·' . ·;-. : 1 , . .. • - ~:- · · -

· -·Eni . .p:;,:na,\lb~o. c•>Ul'O ~i~ae. :Qua~i :.que: tliic>. 
ha-uma ... miua de pa~J, \-·accunco ct~~.prH.te .para.
C9Usa . atguma· t(a,Poiacft>ij : enlr~~w_. ctue, udas. 
comareail do iuterior, & u1~a~o ua eapttal a 
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provjn-~: .de e~t-t-os em·:· certos. p_erioclos ehe
gãa.a morre::r;wu1tos. de~grata1os V1et1mas daquell~ 

p~ie~d~tf.e ·c;cio oue toda a ~mnrn' ontentlri· 
cotpmigo, que.· a satÍde elos eidadftos··ó objecto 
muitO iin · rtante ·o ue : u'lndo se t~_~n. dcltn, 
cóiuo mutt~ en1 .disse o .no re cpu a .. . <:l pt> n 
Bàl:da,_qué mc-·prcccdeu, quando s~ ·proêut:A .. cx~ 
-t.ir.par; · •'Óll. ·ao menos acautelt;Lr uo~nças e.ptde
mi~ · ue odcm rouba1· muttas Ttdas, ·toi)o o· 
Zí1 o -e':eur. ·. o e pouco, a wnslg!l:\ a -". -

couvemcn s. os l"tcos rP.~lavao por · ~1 .su ., 
~~t~lias _ ; cmfbn todos · \•iTiiio n'ssustnd'os, . por- · 
qU:e . lla. verdade aquellll peste é dé caracter atel'-:. 
rador . . 

ra, eons•gn n o- e o 
pars. a · ,·a.eeiuâ, não sei ·porque moth•o cada 
vez.. este 1·amu itDportanto do .. serviço public•> se 
a4í'H. mais a~andonado. Eu' pois rpgo ao ' lJObt•c 
unnL.;; 1' m . . , 
ticp.n.do certo que a populacão seu~ duvida nenhuma 
ab1.mçOará os uesvellos de !:>. · E·1:. que tenderem 
a est~ fim. 
. :Sobre -:outro ol>jucto tamoom chamo a- nttenção 
diJ ho!lra(.lo, miu~tro, e Tem a · ser a respeito 
da vet~ll.. relath·a a .canaes, pontes, estradas e 
outras ·obras. publicas. S. Ex. no seu :r:~;:l-ctorio 
fallou sobre a. poul~ do Recif~,. declal·ou que 
t!ll1 peubava. ,tOOQS os :. seus e:Sforços para que esta 
gr~ndé ubra: se. ,reaiisasse : mas .eu observo que 
o. tetnw: :s~ vai- passando, e na~a apparüee •. e 

' • t: . 
fatai: Aq~el.l~, ,obsa.· é re~nheci_ ameute ·de nc:-: 
c~ssiQade. palp,~~je;; ._e nao queml .o. :nob1·e nn
mstro toe .. a .noticia do que em -- uma. hora_ du . .. · •, ·"· . . . - ' - . . . . -
pd,as: .OO.dal:1··:~ • 

0 S~.·· MINISTRO DO !YP:mtv dá um aparte q.ue · 
n:Io: ouv!m:OS. · · · ' · · 

O· Sa • .. 13~\.~oio : ~ A pro\"isoria me:Smo n:lo 
está coneluida, ·e ·se· eu: ebamo a rittenção do 
s. ~ Ex. sobre , este pnrt.icular é . porq qe vejo que 
o Sr ... ·Nc:aU tendo. iao examinar essa obra, até 
1íoje não. deu .o se~ · parecer a r~peito do sys
t:!ma e . plano da eonstrucção. Pt-ço pois ainda 
ao .-uobrtf miriistro ·que . mande· adiantar o :nl,Elis 
póssi-vel.essá obra. de in~resse ge•·al-e indeclinavel. 

N:.àO . J>98~0 f.d.mbetu deiX.at' d~ ped·it ·ao Mbre 
tninistr~ · que ·me diga .o que é f~ito do dessec
canlento do panhno da c1dade de O boda. Const··-:ue 
que :() ·,_góve.nw tem dudo ordens · a este respeito, 
mss-::-Sa-·me · tetn ·dito que o engenl1ciro que esta v' 
d.t:Stinádo a -énearrega1·-se da obra retirou-se da· 
provitlPa. :e· ~9e' acha' aqui na eôrte. Não sei se_ 

~ -, - ~ - . . . . .. . .. . . . . . . .. .. 
S. ·-Eic> Ora','o , esscccamento · daquelle -pa·ntano 
e ·a ·c:analisac;ãó~ do rio -Beberibe são obras · de 
grande tránseendencin, e de urgente necessidade~. 
como pooér.~ : attestiu· todos. aquell(>s qui} fol'iio 
t.J~tudantes ;.na :academia de · Olin.da. ·A pi>pnla
ção .taquetta' -·cidade e dos s·eus an·edores -padece 
muito: ~r cauSJt de semelhante . pantano, ptin• 
cipalmente · em· .certas cstatões do atino; cu por 
iss? rogo ao nobre mil_listro que app.lique todo$ os 
me~ os-. paa·a· -<tue se: realise o -proJectado dessce
camento";· tan~ nuiis qu~nto ô _go,•emo, lucra· 
éi:mi ·essa obra; ·visto •tuo oz:s terren~s; -õoj~ w
b-drtos ~agua, poddm ter grat1de valor • . 

· • Calo.ni-zs1nili«l~·~;i~ - · N. ão · pq6so :· ife1à ,. riles~a 
fut·m \ nesh. oeeastiio · d<!1xar de . .chaDi ir ·a âtten
ç~o do--nobre· min_ist.ro_, para a 'cóloriia U\ilitar· dtf 
J'uncu~eil-as na minha p_ruvincia~ Es~JL colonia 
tem s1do in!~liz •. E->t.-t~>elec~da · nci' Jnesm•> te11ip~ 
que B eol<)ma Leo otdma nas Ala õas acontcco 
nc l~r-se es em um ~··an e csenvo vunento, e 
coan _todo~ o~ sign~e~ de pr~speridade, entretanto 
qne a de Ptmentena;; esta como. ·que n'> esLadv 
de. ~-~crepitnd<!._ Creio que· ·o . rclatoiio . do nobre 

· . ei1 n er ts I) m·esmo. · . co otua. 
r .. eopoldina tem creio qne 300 ou-400 co1onos ••• 

U~u. voz :-A povoaçi'io. 
O Sn. BnA'NnÃo :-Mas n. ·:uc Pema~buco cst}\ 

em de~rescimentQ, ou para melhor dizer em um 
cstndo vcrdndeir.tmcnte roi::ieravel. ~-. · 

U>tA voz :-ESS;I n~m COI}lCÇOU~· está em papel. 
O' s,n. Bn:.:snXo:- Diz o · nobre deputado ·meu 

· n?bto n~nigo e . com provinciano que a colonia · de 
P&mcntctrns estã etn papel.. ... .: . . 

: O Sn. BR.\:SDÃO :- O que é facto in.conté~ta\·el 
e <fltC? ·a col~m.ia de Pi~cntciras, sõ· tem o nom~.-
0 nobt·e nunastro · ba ·de · reconhecer que seme
lhnn ~ : · · · · . · 
en:i_P_imP.nteil·as . e .suas iminediações que:o ~rupo 
de "ieente de Paula. e outros muitos .malfeito
l·es · ~é t:eunirão e: ncast~lla~ão para pJrt\ubiu.· as 

- prO\'l.ll,ClaS . de p~~nambuco c Ahtgôa~' 'o. assim 
dare~ lugar · nos 1mmensos ·sacrificios de 'tid&'S o 
dil!hei.l:'o· ·9ue Jorão·. ft'!it\)s · pa'rs. déstrhil:os. Seria, 
po1s, lllUJto co1n·emente q11c csst ·colo'lua se des
envolvesse; e não · vi~.'Sse ·a ·-·mô1Ter ·no nasce- _ 
douro~ · ; · · · ' · ·' · · . · · · · 
. O henràd~ ,deputado. 'Dela ·Bahiâ. qne fill\(iu 
antes . -~~ num- pre\•enio·mt! -mzeudo qnanto · enl. 
bastante .a · res elto · · · ·. ··> · · - • 
que nav<•giio li_a·· linhn do 'norte do~ i~~dCI :'jul-· 
go-m~-- -pms · dtspem;ado . - d~: fazer . mrus';rcHexões 
sobre E.$.tt) assuu1pto. ·Entretanto. :direi sempre ao 
nobre mi istro u e - . ' · 

c. co~mr.n:jnic·wã.?.~!>~ · riãó .im~õzer· a: ·c:a·m pá{aliia. 
no no\ro con~t·~cto -que vat fazer, wndições muito 
cl~r~s · ~- ''be~ de~nitlas , a · ~iiv-cgação. ' ·a. :vap,or 
no lttoral elo 1m~r10 ~r esso1 !mtta·serv1r-ã ápenas 
para. a -~du~.ao de eserwos e, tle- rec~t&s,· pôr.: 
que cu C()~-f~st> que não h·\ homem· que se .,reze 
um pouco "'que de bom {,rratlo ·-se qudra ·1uetwr 

· em uan dt!~s · vapores _da cosnpanhi~ no e$tado 
aetual. ··. · ·. . . · · · · · ·. ' 

N)~o gu~r.o attrib~ir . isto. aos. seus· ·dii·eetore~, 
porqttc os ~~@~O çonbev'<>\ enlpat-et·apen~· a.tfnosso 
~ão fudo ~ -'~ ' f tt&lidad~ q_ue n~~s pl>r.sçgue ·, ·: ~.: · ol:> 

. nobres dep~~?-o~ que ':~rao ·ultnnumeote uo:norte 
para e~ta • - ~?fté- podetao _attestar· . ~ v~rdadê que 
acabo· dü. f!~pende1·. (Al?O&.aflog.l Atlirmo mais: ao. 

· nob1·e muustro que ate lla deput'luog · qUó sühenr 
das su~s prov~ncia~ e · ~110 pam .11 · d~ ':Pernam· 
bueo :somente: ;pat'A .. espcrareau· alli: -·:os · :vapo1·cs: 
inglez~s, ~- . ~~erem ~elles . auas ..,-vjageps ,_ ,~tudo 

, o-r causa · ·. mão · esta o d · an · : 
~sim · aC(llit~~u ' cóm ·· âlgups ; n9tr~s· · ·~ép11~os. 
da: ·Parahyb~- ·, :_ e. tambem cQm· .o · das· Alag(las,. 

. que se asseqt~ aó meu la;lo. '(Apo'~os.) . · .. . 
Bem xê c :'taóbre .mini.-str;) que. ' érn-tOao: u easo 

é uccessario · fntroduzir . m~:lltor.auientos :neste ~cn~ 
tida, porqúe .. (lo, contr-ario ' u reSillt.:ido .·-~ru oCÓmu' 
disse~ ficarem' ·OS VapONS da iitiha IÍãcioual Ser• 
vindo. ape-ci~s pnp-a o tru:nsporte de escravos. · 

."Vou· ·ag~ tratar ~os: . eorreios. _O :nobre mí
m:str~.· n.o · ~J~t·. rela,tQf]O reconheef!' _que· .o .1::0rreio 
do. Bt~za{_ .~-.: ~p~ .U<fM.~o.~-~e:mperfetÇão_: e 
nem eN pos~nvet- qull · S. E-x. · nao reconhecesse 

· isto, porqu~ - é patente que nem mesn1o - riâ côrtll 
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elle presta o serviço que era para ·desejar, se
gnndo a indole de sua instituição; e por esta 
occasião não po.ss:J li<JiJur de repetir algumas 
observ•1ções feitas por mim o attno passado sobre 
este obj ecto. 
~fio sei por que motivo ~e fez introduzir no 

correio uma especie dfJ agiotagem, que eu não 
p.1sso comprehent.!,~r. I~not·o a t·az>io por n carta 
que vai d,Jpois du tm hora ha de pagar um 
porte rlobracL> uo que paga a qne & remettida 
na hora a:Jtorior, e o caso é que ainda não houve 
quem me désse uma explicaçiio que me sati~fi
zesse a tal r'l:lpeito. 

O Sa. F. ÜCTAVIANO dá um aparte que não 
ouvimos. 

O· Sn. Bn,\.ND:i.o :- ParecJ-me que se niio deve 
agiotar assim com a popLtlaç:'io, qwJ ji paga tri · 
hutos em demuzia: seria sem duvida mais con
venient<. determinar-se que as c~rtas sejão rece
bida:; até tal hora fixa, e previamont.l annunciuda, 
do que espaçar se es;;a hora e exigir-se o porte 
duplo ; isto pt·Jsta-se a muitos abusos e a Vil· 
xações, que cumpre exterminar. Assim, poi~, es
perü que o nobre ministro tomará este asst1mpto 
nu de viela considernçiio. 

Sr. presidente, V. Ex. me permittir~ que eu 
continue nas minhas observaçries, e que- fac;u 
ligoiras e snccinta;; ·reflexões snhrn a verba
Repartíçiio f!C1"ol das t e;·1·as publicas, medição 
destcts e colonisrcçlio.-i:lei que o noure ministro 
flwdou-se para organisaç:lo do regulamento das ter
ras na pratica segnida, no direito e:;tabelecido nos 
Est,<dos-Unidos: sei mais que S. Ex. nutre esperan
ças de adiantar e de~envolver a colonisaç!io entre 
nós, mas eu qLte sou pouco entetidido llestas 
materins, talvez por isso mesmo não tenho cnn
vicç.ão de qnc o ~ystema adaptado por i:l. Ex. 
pua a colonisaçii.o qua se pretende re .üisar seja 
praticavel com vantagem. 

Xntro a opinião de quJ a colonisação polo 
modo por que o govemo a quer fazer, e parece ser 
indicado pela ld das terrc•S , será sempre entre 
nós· um sonho, o Deus permitta que oa factos 
.provem o contrario Jo que eu digo: j nlg.) que 
com as .mcdirtas adaptadas podení.õ vir nlgumas 
dezena~, aiuda mesmo algnmas centeuas ce co
lonos da )j;nropa, mas nao me posso pc•rsuadir 
que a colonisaçã., se desenvolya na escala que 
o paiz precisa, e ·infelizmente não sou eu o unico 
que nutro esse~ receios; homens ha muito pra
ticas e entendidos que pensão commigo da mesma 
fórma. 

Um systoma de colonisaçii:o igual ao que o go
vemo qu )f aclopL•r foi pratio."1do pela RtEsia 
com algumas motlificações, como consta rlo~ es
criptos do Sr. Tegoborski; mas qnul foi G resul
tado? Ahandonal-o dcmtro em pouco tQ.mpo como 
impraticavel o infructifero, adoptando outro meio 
que lho tem trazido grandes resnltado3. 

Prirneirameute observo, senhores, quo o nosso 
plano de colo11isação funda-se em procurar eolo
nos em ma~sa na Europa, homens e familias, 
sem se inda17ar da mor .• ! idade, da condncta desses 
!Joment~ ou aessas famílias .... 

O Srl. 1\írnrsTno no I:llPEn!O: - t\iio s:io essas 
as inten~-ões do governo, aflirmo-lhe isso. 

O Sn. Bn.üm:i:o; - Se não são essas as in
tençõ::s do governo, bem ... 

O Sn. 1\h~rsTno DO lhlPEmo :- O mesmo rela
torio diz o contrario. 

O Sn. BRA~D:i.o:- ... mas eu direi sempre que 
nem assim me parece reulisa vel o systHma ele 
color<isação que s.J project!l. O nobre ministro 
sabe os embaraços com que elle proprio e seus 
atlt8cessores tem luta.lo !Jfi!'a promoyer a colo
n:~ação, ·eu pois ~ntendo quo esses embaraços 
ndo se1·,]o l' <! lliOYLtos pcl:Js me:os qne s0 quer 

aJoptar, o creio mesmo que o systema da venda 
de tclrras será um embaraço constante. 

S . Ex. deve necessariamente ter sabido do que 
se te~ 11assado com a cJlonia do Sr. princ1pe 
de Jotnv1lle, e com e8sa casa ou socindade da 
Hamburgo qLl;1 compruu a Sua Alt0za uma porção 
de tcr.-as para pmmover a CJlonisaç:'io; deve 
ter present., q a e essa casa ou Aoci.ed tde tinha 
W) _noss.1 paiz o credito de puli~o rica; qual 
porem tem stdo n resultado c.c semelhante em
preza? Pagou ella por venLm't ao principe a 
Importlncia da compra que lhe fez'? Não e 
af'nm o que prtltAnde '? Nath m'mos do que 
200 · 0:10$ do governo brazileiro, e aindn com es~es 
2JO:O::FJ# quem sabe se ella poder:í satisfazer aos 
empBllhos que tem contrahiJ.o? I ! 

Purtanto o systema dtl compra e Yl}l1da de 
terras par~ promover a colo!lisa.;ão. me parece 
que servtra de embaraço pet'lll>l!Jente a re•Jlisaç<lo 
llesoe pensamento, senJo CJ•le ainda insisto em 
consi~lerar o Rystema russo como preferiyel. _Na 
Hussta o govemo premeia, dando porções deter
minadas de terrcnoR aos. grand.tls o pequenos 
agncultores qae so tem dtst-tngmd') pelo maior 
des,mvolvimento e aperfeiçoamento de suas cul
turas, o es>cs homens tratiio de fazer povoar e 
cultivar os setB novos pre;.lios por colonos ma'1-
rlados buscar no estrangeiro, ou por nacionaes 
cont.mctndo~ ou associados uo interior. 

Eis como o go\'crno da Russia tem conse
guido cultivar a alta o baixl Bessarabia, paiz 
UJtciramentcJ ingra. to, e que parecia não ~e prestar 
de modo algum ao melhor melhoramento. Quando 
o p;t·andtJ ou pu']neno agricultor brazileiro, · de
pOIS de ter esgotatlo as forçns produchvas do 
terre no que possue, SllUher qne o governo em 
recompensa de seus grande' esforço.; o ha de 
premiar, accrcscentando o seu pntrimonio terri · 
toi'Íal, sem clnvida rcdourar;'t de acti\'idtde, e 
ernp1·egará com gosto todos os seus esforços 
para chamar às suas terras braçoH estranaeiros 
on nncionacs, que o njntlem a explorar R

0

S ri
quezas que ella< contêm; i~to entendo eu: mas 
mandar vir colonos ou promover a rmigraçiio 
por m eio de vend·t das terras me parece qne 
pelo menos na.s circlllnst,lJ:cias act.uaes não pro·· 
duziri effeito nlgum. O colono estrangeiro qtlCl' 
vir de sua terra com to .los os· com modos; p.t
rece que faz nm mui~o grande favor ao Brazil 
~m vir habitnl-o, por isso quer que se lhe pague 
a voutacle, que se lhe dê passno·em, quo se lhe 
ele) terras, e tudo O mais do que pO:lSll carecer. 

Creio que o nobre ministw está intimamente 
cnnvencido de que os grandes entraves que ·se 
têm suscitado no governo do Brnzil relativa
monto :í. colonioR(:.fto hi'io dado este resultado, 
isto é, a rduclnncia qnnsi tenaz cL1 parto dos 
indivíduos que poderiiío vir como colonos, re1t1· 
ctancia que torna mcessario fazer com que se 
lhes compre a vontade. Ne. te caso ll<tll haverá 
di11heiro no Bmzil que chegue para compL'ar a 
vontade desses colonos estrangeiros. Torno a 
lembrar que fallo da colonisaçfio em grande e;;. 
r.aln, porque sei muito bem que não obstante 
todos estes embaraços podem vir 100 colono5 
para aqui , 50 par.1 acoL1, etc., etc. 

Demais, cu ~ntendo qt1e a colonisação deve 
ter como nccessorio indispensavel uma provi
dencia que ainrh n:'io foi lembrada, e s5m a qual 
olla de nada nbsolutnmCJJt.e ~ervirá entre nós. 
Eu vi .na província de Pet'llnmbuco um facto 
singular. Havia uma colonia denominnd:.l do Ga
tucá; foi ella estabelecida com bons anspicios,· 
e c no i,_; que o governo concorreu com todos os 
meio::; p 1m conBtituil-a; mas sabe o nobre mi
nistro o que aconteceu? 'l'odos os colonos aban
dono\rão >l colonia depois· de terem estr:~gado 
uma porçiio dcJ mattn3, queimando-as para f:1zer 
ct~nJo, e foriio e>tabelc·cer-se ao Hecifc c·omo 
comin::rc.iantcô! 
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E" isto u~n .. fado ve~·cl•d•!iro. ~cu possv ap.3ntar 

alguns d~S:>e::~ colonos.pelos svus nomes q~t!;e~tfio 
ft:itos_ neg·)êia~te,;r Dra,. çolpnisação. de:it~ ma~ 
heirá.'é_JIH:lhOl' .não n tCl'ffi<JS. 0~ COlonos afi\Uil':ÍÕ 
imm~4i~t.ameu!e,:pàra A~ .,~ssas ~raÇ~s-:~c. co!ll- · 

..... .... . . . . . . . ' .. 
sabit· a ,...-·en!ie~. n.. r~talho pe~o~ ruas, ganhau(lo 
5$ ou 6p .poi· . ài~. é. muit.:> _ m.elho1· u~~och.' d() 
que estar :n~~,U!atios... . 
· ·lU. ·\o~ : - por 1s o qn.~ o · sy.s ema 
venda. das te1·ras é mElhC"r. · 

O Sn .. B1úsoio :- 6 dhitt~ito d.\ Europa. .é 
muito ·_diffidl \:it· p.tra .ó Brazil, Üflt.IO- Y. E!C.. 
certo disto, pam -se t:mpregnr na compra do 
terras; o noss;l d~uheiru sim · é que todo. \'Õ:l 

1-~ . • • • . . para. .a... · ,. .. . . . 
U.vA ~oz :.- N.lo '\'ê o que acoutecc nos Estn-lo3-

Unidos? · - : · · · · . : : . : · · .. ' · - · · 
·o Sn: Bn \;xl)XO: - Nã.J . ntgtimentemo:·; com os 

Estados~ Unidos; IUU a~ circumstancins s.!o· iniéi-
ra.:ncn ~ ·. lY~rsas ; ·c p·rçciso .. q ll~ .os nobre.; .. c
patndos ·se : ronYençiio que :.os.. co V• nos iiiôcilrno 
os · E~talos-Unidos ·por .mo.th·os que niio _se ,dão 
em relaçfio . a.o Braill. · · · · · · · 

uero :v L' a. c:!t.ecu~no a· e_t eis er1:as, quea·o 
ver _-o seu · restiltado, qu~ ,.~1· coloni:inção se·nl 
u:na medida q uc · acat1tele o . . m.nl qne ·acabo ue 
11pontar, pnr~ áêr; sou nesta a1·te como S. 1'bon1é . 
. eu o a per~uasno. c gue o ~ys ma . a op n o 
não produzir:\ 'cffeito· .. nlgnm. ·o ·~overno portu·· 
gu'c-2: coloniso~t · 9 .Brn.tit pelo . systemn :lntigo, c 
o~ colvnisot1 mu:to· bem ... . . o • • • ... • 

. o Sn. F: .. OcT.wr.~~o,.- Colonisou-o ()hrig•l~u.> 
os sens subc)itos. a. virem p:tra o Brnzil; mas 
nós não J>'?d~mo.; obrig:lr os estrango!ir.os a virem 
ao nosso p:u.z. . · · _ 

O Sn: Bli.\.~"D:\.•>:- E:>t;\; engan -.do; 9uh·os foriio 
o.~ : meios·;· tambem a· Atistrhl · e a Ru·s,;i:l ·t?im 
conseguido- rcsultául)s àd,_n~irilyds po1· gutr?.s u.(e~ 

I 

adoptnr~- como · j:i ·fiz ver·; n.:> entnnto · eni' ;~-m 
do: Di(!u ~ai.z . des('jo :vi varnent~ q~e os . esrorço~ · 
dv · nobre. ~umsf:ro ·s,'jiio' · eoruado.; com resultado·; 
satbfadorio ·. · · · · · · · · · · · 
·o Sn .. ;:a.\.~.,8~ .o.~..-:cu~JI.\: ~ Mau as ~olo.-,iAs 

da. R~ssi:$ furão êCStabelccif!M. por uru otodo di.tfd-' · 
rente .daq~cUo .que· : ~ .11oure U.cpata.do .diz. 

. O Sn. - ~!t;\~D~o~:;.....s~ritl · oot!l qric prov~~e isso. 
S_r. pr~1llentc, a ho~ _esta d~lu.a o cu.nno c.J~yo 

m~:us 'fa.h~r a .ceamaro·;· tenho 'fe1to ·no .meu dls
cu.rso- . ruvt:rso'~ ' pooiJos · no · nobre ministro do 
imperio.' ;:porque ent-endo ·que s. E~.. aniriuiüo 
como ·se· ·acho. ilo ' ·uob~ d~st>jo d_o fazer re~lg:tr 
o seu-·nomE.', o· de concorrE.'r· para. a t:rrnnélezn 
"' prosperldnde do Brndl'. os u:\o desdenhar:\. 
As;;im, pois, concluo, "deelàrnttdo qud nic· eon~i· 
dcrarei -fE.>fiz se-- no 'intercs:lu da riação f-.~&·~in pelô 
nobr~ - ~V.Hstr:> · ac~Urhln:J ns ob:;ervaçõcs (lU•l 
acabo dc :q_p1·esentnr-lhc. {~I'ttito õzm..) · 

A disca3s:to 1lca a.:lia ln pélâ hora. 
Lc;:lr..t:l- s~ a scss:Io. 

, , s,e·~~- em· t~ de .Ju:lla3 

PnES~1.>I::\CU DO Sr.. \&sr:O~DZ DE B.\l!:I'E:XDY . : ·' 
~- -~ ·.; · · -·-~-- .. . . .. , · .. : ~ : -!.~:.. 

Sc:,xlu:nto.- :J!xpl'dient~.-Pare.~e;·.:s ;- OrJem "d.). 
Ui:l,:_~T.:'nCffAimtOS (Ü)$ emp,•egaUO$. ·da Cai$(% de . 

' amort&saçõo. ·.Discw•.so d-,· S~·. · Gome.;-'RitisiriJ.
Orçamento· do'impàio. Discú1•s~s dos :S~-s. Saytro 

· Lobttt<J~ Ra't'óosa- rla C'zmha, L~boa ·Sf..>r."ct' te 
Olit~eirã lJello. · .:. . • · _ ... - . 

A.· -hoi.l: d'o ~ostuo1e·, :l·eunid:J numero ~ufÍicil!nte 
de deputados, abre-s<: :l szssão. 

Lê-se e approva·s~ a acta . da. antcrio.r. 

.EXPEDIESTE . , . 

. Um- -1:>ffido d_o Sr. n~iiâ-strudo · ~~pedo e_oviaruio 
n . . . . w;;. - • 

~Fica., a - ~:nara- , irttc:irnda; o :-vão· ._n .nrdlh·ar-~ 
os notographos, !o.1zendo-se. a Jeviu~ pa1·tieipa.,;âo 
n•> 9Co.ado. .. · · 

~ o ... ... ' 
ereto pelo qual S. M. o · Imperado-r toave poa: 
bem f,,zct· mel"cê d:' pensi'io anuuni.' do ~OO,y-·4 
D. Fonciscn 'fheodolindn de Vasconeellos.Goa
çnh·es. -A' commissiiv de. pen:;õe~ e i:)r~n~~los. 

Do Sr. lo · s.ecret.ario do senado~. enviu~tlo a 
propo:>içãc. dnquella . C;nannra au.tori.sando o go~ 
v.e:rno· á iniandar . naatticalp,r no l.; .. Q.rln'o do'·cm·.-;o 
juyi~ié() 'de ' .. Ql~·pda}/,e~iud~nt.~; '.JQ.~~-; ~~~-r~ Ao 
V ~lléJuni.or.',;.,....:A_ i_mpdmi.r par..: ~ht,r,n•.ua .. o~d-~lu 
dos"'tl'nba!hos:: .... · .. · · !. · . · . · · ' ·. • ... · . · · . • ~· . 

'; . ·-- - ·• :· ... _ : : ~:'J • ..;."· .. -~:-;r , - · .· . 
C1·úz, ·subdito .portugae.~.- pedil1~9- .. di~O:SA :(Jo 
iute1·stici.o ·ptlr..u. so : p()d~r " naturalisar ciúadãu 
bnlzildro. - A' comn~issão_ ; de. : c9nstituiçiio - e 

S.'io opprovaclcs os seguintes pnreceres : 
. ' . 

cnmnra dos Srs~· depuudos qu·e lhe scjão _ .(là~os 
os ordenados ' qnc yeuceu comG prof .. :ssot· u~ '1n
;:_;lcz do semin'lfio de ·S. José desta 'côrLc desde 
o din .. eD?-:. que foi · pri \"atlo. do . exere_íeio d.' na~s
ma . c!l~ca_r_n. nt'3' o t!m· _-que: _de . nov_o _ _ entr.o!l. ~-o 
c'!-erclcl•> de professot· p:tblac~ de·· m~~ez ~esta 
co: te, •te · ql~c obtev.e t1omonçao por tl~~reto - d.:! 
7 .de Fevcl·dro de ltHS. · A.Uegt~. o- 'stipplie:Lnte em 
abono de sua. pretenç:it>'~'i]u:e, · J1.aveniio · obtil;lo a 
mErcõ de propr1et1ac.JP- tia caddr•l. publica. de in· 
glez uo · _seminnrio : ~e S. .José desta c~rte, íõu 

. « Dc .. toU:\S as aJlegações pr.)uuzida5 'pelo sup· 
plie~ntJ . só uma .se *·cli!:'' . P~?v~da·. p~l,?~ '_ doen
ru~ntl)s ·que neompanh:n·ao •) :"lnstrqll'no. 11 r~ue• 
rim:mto q~cr foi · pl'~cntó · á. t_a·: _eo;hmis~~b <d-e 
or~ament•l, o · v~tn a· _!;cr · n de · sua próprtcll~~e 
elo prof~ssor ingl z elo . scminnd~ dd ~- José, 
con.~cJUa.,p·ato Sr. 1). Joito VI, · por _decreto ·d(! 
11 de· Abril · .de IS·.H~ não bnveru1o · doenmento 
àlgam q~&o. ~ pr~.we ··n nn.tit_r?liSnÇ_Gô. :o· jtlr~me~to 
u1,. constrtuação.- o ·fiuahneut" t:J fúcto de ~cr ·a 
p_prtaria · d:i. demi..sã•) · ~cir ·. fun~a1oento' ~ · simtle.:> 
cuenmshncul ,de~ · ser ~ ~liPP.h~nte . c~.tr~~~~-

(( Na nuscriein désses · doéuu1cntos, que . n com· 
~são. , considera . eS$e~lcj~~~ - para . ÍOl:~llf, _ _ lUU 
JWZo s&g•U'·'···so}>re u lllStacn : .tfUC _por n.ntura 

. po.Ssa aÍJ$tslir no: soppbeo.uw, e par.u.. :};li) ~nv.ei\;. 
· turm· itm parcécr d~sf. i vor;, y~l. ~ ·.pr~~)lç~o ·quo 
põ!.le talvez ser fundadt~. .. em dire1to, en(eude n 
mesma ·eommis i'lo ue ··se d~vem ·' es rar··c8tes 
documento·s ' para· só 'da·r um :p~recdt ' d:eüniuvo 
S.Jbre a 1naterio •. sendl) p4lr is:w agorn «J<~ -pare
cer que se u~cbrc na :~tição d\) . sopplicant.c. ,pa
~ro GU:il!lel·mc . Paulo Tilb·u.ry, . qu~_ ~ _...eUc ut:\•<: 
JUntar c:!ocu~nen~os que pro\' em _os. St>_gu~n_!e:s Cactos. 
u~tn':_allsaçu(l, !nramet.tt? da con,~lt'uiç~o, c ac. 
m1S3ao. ·.pela ~lmpleõ c1rcumstane4a do .$er . es-
tr;lngci.t--o. . . · . . . .. . 
·« P;a.~o da cnniarn; fO de · JunhO de' 1Sõi; 

Pattl" Ba'fttós . ..- lVa;rder1~y. »' · · ''- · ··- ·- ... :,: -

~- :P~a q~c: p~~sa: .a. :comnri:;~â~' .. de ~- ~~~~:J:l· da.r 
o seu pOTeçer :-sobn;, :a materia da i'rojecto u.:-Ul 

· àe 18-3!J, ·aliado e rcmcttido ao seu exame em 
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SESSÃO EM-JO DE .JUNHO DE 185-i to;, 
virtude· da deliberação ·dest.a. ea.sa de 29 do mez 
passado, precisa das .seguintes . infot·maçôes do 
governo, as quaes por este requer : 

<< t;• Se existio em deposito ou foi rceoll1iuo a 
deposito o : producto do apresnmento : do ·brigue 

· · ,· · · · · de 
S. J.-uiz do Maranhão, pelo almir:mte marqaez 
do Maranhão, na época_ d'\ independencia. do 
imp~rio, e no caso de affirl!latiYa qual o seu 

«< 2.• Se as reclámações- do mesmo. marquez 
abrangem o prouucto do referido apresamento. 
. << Sala. das commissõcs, 10 de Junho de 1'1351· 

-Silva. Fer,·a~ • .......;.C~ Carneiro àe Campos .. )) _ 

« .A r~gente e freiras . .:lo convt>nttl - do Santis
simo Coração de Jesus- da villa _ de Igu•1rnssú. 
pedem a quantia de 7:200fl.para os reparo:S ,domes-
mo convento, que se ncha em ruina. - · 

« A Mmmissão de fazeDda entende que este 
p~dido. não póde ser a~tend_ido 'P?r: e.;ta camara, 

' laçào à caridade e assistencia ptlblica, não ccn-
:::titue uma obrigação a cargo da fazenda ge>ral, 
mas_ ainda p_orque no p~nto 4e .vista1 ou e_!ll re-

'J!"- .. ~ ' 

acha dentro · d~s t·ains do preceito da consti-
tuição quanto· a soccorros publicas, e menos das 
que . são tre:~adas pelos ~iios principios de eco-

, -
indefira· seu requerimento. 

<c· Se.la das commissõcs, 10 de Junho de 1854. 
-Silva Fer'ra~.--e. Ca1·neü·o de CampfJS.JJ 
...... · . 

<< O bispo de Pernambuco pede nas inclusas 
representaÇões: 

· assembl~a provincial do . Rio-Grande- :do Nort<' 
q_uc pe~~ a con~trueçiio ,de , diversas. obrai. .pre~ 
cts·l de mformaçoes do governo sobre os ·seguintes 
puntos, _as quaes pelo presente requer: _ 

~< Lo Sobre a necessi.tade ou utilidade das . .. . .. ' -. 
- . 

" 2.o Sobre o phno e d~speza provavel de ·cada 
uma. 

«_Sala. das _ ~omrnissões, ._10 dé .Ti.uiho de IK•J. 
- t • ~~r ~.- . a1 tro amp_os.n 

<< .O bispo ·de S. P.1ulo, pede para a construc•~ã·' 
de um eàificio que sil·\"a de semiual'io epi5copal 
a con~essão de· cinco loterias. · · 

<r Para q'-le a commissão possa dar seu pa
rec~r a ~ste re;;peito preci:::a e requc1·_ ·qui) se 
peçao ao governo as seguintes inform:wõcs: -

« ·Lo Sobre :l.' necessidade da - obra;· s:m- ·plano 
e despeza que- provayelmente 4-,~mandará. 

« 2.0 Sobre . -~ conveni~n.cia dó au,gmento ,d_o nu" 
~. . . . . -· ~ ~ . .'-' ~ . .... . . . - . . . 

c< Sala das commissões, 10 d~ Jlinlto de .IS5J. 
-Silca Fe1~1·a~.-c. Q.al'?"'eil·o de Ctimpos,i) ·. · . 

de 1" .lmba, 'pede· ser res.tituido á ~a .classe do 
estado-maior do E'XP.t·~ito, c o tenent~ reformado 
Fernando Antonio W:illouw~ Sayão ped~ a 5a parte 

r.. • . . • . . • -

· Jiccs da ct•r.te.; a comm.issiiq de mal'inlla e guena. 
para poder dar .o seu pnrecer á~ercil. ·das . )'efe
!itlas pre_,!ençõcs requer que a respeito se pcçiio 

_ wformaç~es no. governo. _ . _ _ 
(( Pa.ço da_ cam'lra d,o~ deptJ~ados, em .10 t1.1 

.Tunho de 185-t.-A. C. Seura . .:-J. A. de .Ui1·a-mla. 
-Pd1·e~1·a ela Sil'l)a. >> « 1,o_ Uma c~msiguação~ara tts obras da _ matriz 

de S. José da cidade do Recife. · (í Jusê Joaquim .de 1\Iagalhães, corre_io âa !'ie-
« 2.o:.Qtx.att~o : l{:lte~iâs em favo-i da- ínesmamatriz.. . cretaria desta apgusta ·<.:amara, atlegando· achar-se 
« O .primeiro objecto . deste pedido _ não póde . impossibilitado · pot· molestia àe continuat· u(l 

nsiderado des eza _.a ca-r o dos ·cofres. e- ex.ercicio do seu· emprego, que cx~ree ·a muis 
raes, .e · o segundo constitue a materia. e_ um. pro- e ~il n_nnos, . como ·u o prova con~ ocumeQ os, 
je.;to de lei •.J.Ue foi julgo.do objecto de delíbe~ . pede. que seJa aposentado no refertdo lug 11" com 
raÇão. · · o seu vencimento. · 

" Neste <t on)missão de olicin tendo or incont~s-
missão que quànto ao primeiro ponto sf'jK inde- taveis as allegações do ;supplicante, e conside
ferido, · e que quanto ao·. segundo se atknd:l á rando · que ncnhllma lei E:Xiste - qne · estal.leleça 
decisãó da casa. · sobre o referido plc:>ject·•: n: aposentadoria. dos empregados ·desta . casa. ó 

a Sala· das commissões) 10 de Junho de 1851·- de pllrec.er ~e se ndopte pttl'a. com o supplicnuto 
-SilvG F.- _ .~wrcr..:.~9. Ca-rneir_o_ de CampoS.>> o mesmo arbitdo que ·em idenLicas ciccumstnn

cias se tem tornndo ; _ disponsanJo-o de todo o 
« A carnara inunieipal da cidade cre Sant'lrem sen·iço e conservando-se-lhe os seus venci

da provineia --do Pará pede . meios para f..,zer . mentos. 
face á conclusão ·das obras da matriz da mt>Sma · << P'iiço da cnmnra dos deputados, 10 de Junho 
cidade. de 1~.- Visconde de Bacpemly.-F1•ancisr.o de . 

<( A eommissiio de . fazenda entende que esle Paula Candi,lo. - .F.· X. Paes Bat·l~eto .. » .: 
objecto não ·pôde eonl>Lituil' .ur.n ortigo de des-. « J_àsé _ do Almeid_a Saidanh_ a.·-.'.tiilt_i"ô .. porteiro· 
peza a cargo · dos ·eoft·es ger•les, e portanto é de ~ 
parecer que 86 in~ fira . 0 .1·efe1'ido ; re_q uea·imcrato. mó r desta: a}lgltsta __ ca~oara, ~ ten~o. sido _'d.ispe n • 

sado .na ses~ã_o· de 18;)2 de todo _ o sérv1ço, cou-
<c Sala. ·das comUlissões; '10 de - Junho · de 185-!. set·vnndo-se-lhe todavia o ordcn~Jt) · conespoi1tlente 

~S~l~~ F_er~·a..:.-C. Carn~i,·o de Ca1?J1JOS.>1 ao lngnr quo exerceu; pede que ho.fa esta camat;ll. 
.-« O . bispo - de . Pernambuco pede consignação Je d~cretal' que peht. sua mol:te pris:;c .o ·seu. or-

para obras do seminario r~spectivo. . . . . .· denado a se1· percébido por sua mulhel' e filhas 
soltt=iras. . ; . 

« - comm. ssR · ~- , _ _: - · d 
r ecer sobre este _pedido, precisa e requer que se ' « A: commtSsilo e ;policia, . sem ~deseouhecel' os 
sollcitem · rnfvrmaçõés ··do governo sobt·e os ~e- ·. serviços· do supplicante, -, entende. que ._<le\'e .. . set.· 
gu:intes :pontos·: . -- indef(>ridcdl. seu . .requerimento, · visto que a sa-

-</l~;, Se :.lia . necessidàde .·para_· a_ eo_· nsti:uéçã_o .d_e- tisf~~;ão do . se_u,_,pe_didoc impoxta a . concessão d e 
uma.pensão~ _o .que de_ certo uàó .cn!Je . 11a c~.un. 

ta~ obrãs~·. · .· · _ _ . . _ . pet.eucia de:;;ta camarn. · . . . _ 
« ;2.0 !Qual o seu plano . 6 .... emquanto podem . <cPa~o ·da: ca.'!l."tll'n d{js :.deputadaS7 ;10de .Jun.ho 

mootar. -;_ -. . _ de , 1::;54. ~ .• ri$c&rlde,; d~~· Baepently. ~,h~rm'icísco 
:«f:Sata;·d~ cÔmt~·issõe-s, ·:Jí). 'de Junho de 18M.: de. Páula -- Candido.~·li'. :.X--Paes. ,&,·t·.eto~ • _ 

.-srwa.Ji'erra;.-c~ .ÇanPciro .de. CampOS~J) ;_ .. · ___ E_· .. ~.'.!\_ p' p. t·.'o;·.'.,_-:_,_-o,_.-.o ___ ~ .• g_ ;,m,i',~.'-t5.._·: ~.-y.·~ .• -· .. :,. __ · .. _er~· -- -~.- _:.:-a--ndo· o 
- :". i : - . ! '.t '("· ·: ~ : .:. ;:: ~ :.~::.·;. · .-_ .~ .: ·.·.- ~:-:.,-.- .:..;~ ·-~ . .. · ~ _. _; - - ._4,AUJ ~ ~~- • ..,. ____ r~-'IÇ~ . ,, .u.t.:. 

-.~ . Par.a. que a , COIPII:lissiio de; _fazt!~da _pos~a. dar ~J;~igo 1:esen·n<ló -P.um ·quan.aq. ~1:1r . d1s~uúdo 9 o•·-
seu ,pareccr .-sobrc a iuclus~ rcpresentnçno d:1 ~n~c~to : - · 

TOllO ~?. 14 
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SESSÃO El\1 10 Olf JUNHO DE 185! 
- << O padt·c LQ<>nnrdo Antnqes Jt!eita Hem~iques 

requer a esta ttugnsta eanlara o pagnmcnto do 
sua congt·ua como vigario sernl do bispado de 
l>eronmbuco, :v:cndda do lo de Outubro· de lSl!l 
no ultimo de . J unlto do- 1850, o qual lhe fót·~ 
•· s n · · • · · ., · 
tln JUStiÇa e_ vrJcm Jo thesouro nacional de ~ e 
12 de Outubro daquelle nnno. não obstante haver 
para elle, a competente cousiguação. 

u Dos <iocu:me·nto · · 
sua petição consta q11e co:n effeit•) f~k:l clle {-lago 
no üx.ercicio de 18!9 n 18;)) sómcnte. até o .ul
timo de Setembro de 18 lU . pelos ftlndos abertos 
pela. assemb lt~a. get·al lcgisla.Lh·il, mas q uc em 
vi1·tudc dos· citados :ú•iso e ot·dem quo se de
clarárüo não estar O Sllpplicanto COtOpt·cllendiuo 
11a disposi~iio do ~rt. ju $ 9o da. lrli u. 51-l de 
~s de Outllbt·o de 1818 que passou para os cofres 
gcl·aes o pagamento dos parochos, c Jevet·-se 
ll!Tectua.r O Sdll pagamento pelOS . cO[t•es pl'O\'in
c:iaes, ~e!xou dé sei· pago no so~mdito perio~o da. 

Ju ·dl! Julho de lS.jO em diant11 
110la thcsonrarin. da ftzcn•la em virtnde do dís
losto no ~ ~u do. mt. a() cl.a lei ·n. [):);) de lf> de 

« A commissão de pensões ·e ordÊm::td•lS,. co::t• 
sic.lernndo qne o pagamento dos magistraJos ccwre 
~elos _Ct?fres geraes, c que os ''igarios gel'ae:i 

~$ de Outubro dt: 11:i1S;- sisto como l;~ta assem
bléa geral legislath·a f,n·iio · '\'Ot:ldos posterior
m<:nte a esta lei os fundos precisos paa·a a 
congrua da.quene cargo, como l'e võ~dn. iuf<>l·ma
c;ão do thesourciro d<.t. fazenda que in'·tme a 
)Jetição elo supplicant~: é a e par~ccr que· tem 
cllc direito ·à o pagamento 1·equerido, c offllrece 
pQr isso .:"i. consideração da catnatn. a seguinte 
1·esoluçào corno artigv additivo á lei do orça
lncnto: 

(t Fica o- governo autol"isado para manJar p:tgar 
ao padre Leonardo Antunes 1\leira Hcnl'iques o 
que se lhe dever da congrua vencida como vi
~ario geral do bispado de Pernambuco, do 1° de 
úutubN de 18-19 ao ultimo de Junho ele 18j(). 

'' Paço -d "L camara dos duputad~s em 10 de 
Junho de 185!.- D. F. B. da Silveira.- J. E. 
de N. S. Lsl;ato. J> 

çlla): -Não tenho por costutne fat.er t·ectificac;ões 
cie uma on ()Utra i~exactidüo que appnt·ece no 
Jol"1t<!-! do Co~merc1o; nem o far~a n•t presente 
occa.swo' se o que se · acha consagnado em um 
uparte que dei · não importasse uma inverJade 
d ·t minha parte. . 
Quan~o ·orava -o nobr~ d<:pntado p'lT Pêrnatn

buco, d1zcndo ell.e que JIÍ tmha h:wido na cns:l 
di~ussões a. r~speito da chamadn. de supplente.:> 
~ sobre o voto de _ gt'llÇ ts, e que nc:;sa occa'ii.l'i.u 
e que eu deveria~ tC!r tomado a pala"7m-,- ~''dei· 
lhe um aparte, dtzendll ·que não 1ue achava na 
casa. Ora, ~ste apart., erA em re.r~rencin à dis-

cussão ·de parcceNs relativ.>s :i chamada de sup
pleutes, c u:'io :\ diseussão do voto de gl·aças, 
pot·qu(.l uiio polia dizl!r qu·l não -me aehava 11a 
casa nesta ultilll:l. disCllSS1l.O, pot·que com e.ffcito 
eu cshva ~a casa. Faço pois esta rectifie:1çào 

jmporta 

OUDEM DO DIA 

V_SNCDIE~T03 OOS F:~l'ltZGADOS P .\ C.\IX.'- D.\. 
!-..li:ORTIS.\~-:\.0 

Ent1·a !~m la Jiscussiío :i res•>lução que augmcnta 
o~ \'Cnctmeatos d~stes empregados .. . 

o s~. Go1u.os :R.lbcJro:- Em uma das 
l"eSSÕCS pa,;sn.rlas, quando se diSCtltin.- esta 1"CSO
luçãt), julgando ·procedentes as duvidas a..pa·esen
tada'! pelo honrado deputado . pel \ Parahyba, 
duvids.s que proce<liiio da inex.actid~.io do JH"O-
jecto, julguei conveuiP.al.e ~edir o se•l ndiamento, 

nà:o e;tava completo : niio e.~tav;i completo , 
Sr. presider1tc, porque niio dis~riminnv1. os em
prcga.lus da ca.ixa tla amortização prop1·iamcnte . . .. - . -

. - o 
cscripturação da. divid • publica fundarl_a e juros 
d~ apolic~s, dos etnpL·eg:\uos da sub:;;tituiçào do 
pape!-moe<la, nn~exa :i;-caixa _ d'\ amortização e 

OL·a, é- nesta secç:i.o que se supprimcm algnns 
e:np1·egos, mas o· pt·ojecto não declal'ou, e pol' 
iss-• dig•> qne o jnlgo itacompleto. 

Creio que desta sorte u honrado deputado pela 
Pal'i~hyb~ ficará. satisfdito ·em pt·es~n!: \ desta 

. c:xpl11.:açao .. --
O. Sn. Ht::~mQuEs :-Si-m, senhor. 
o Sa. Go:u:F.s RIBEIRO :- Em consequench. disto, 

meditando seriamente sobN a materia, entendi 
. q.?e devia pedi.r à. cama1·a. :em nome da .c?mmis-

uonun.Je de dechwar 4tlle ticava satisfeito com a 
substitniç:lo do projcctl), devo rospondlll' às bt·e-

. Yl!s reflexões que ft:z o nolH·c depntado por Pel'· 
latlmllur;l) que accllsou a comm1ss~'io de menos 
economica, quando att~m'3ntavt& a despeza, no 
passo I}Ue a renda publi:.:a d~croseia. Clltn!)l' ll•llll' 
diz~1· ll. camat·a ·~•te no llllgment.o do; ven"imentos 
dado por este projccto aos empr~gados. da . cal.ixn 
da amortisaçüo ba apenas um uccNscio10 da deli
peza de 12J~OOO. 

Senhores, os a.etnae::s vencimentos dos e:uprc· 
galos desse .estabelecimento fvriio mal·cados-quan
do a . moeda era foa·te; t ·>do o mundo sabe que 
na o<;casi:io da ereação d ;l. caixa da mnot·tis'l.Çào 
.vivia-se com muito 1neno.:~ dll que hoje; o é e\·i
deate que, quantlo quilsi todos os ·emptegado~ 
têm tido nugmonto de vcncim·eotos, tnitatstros de 
estad~, ·desembargado1·es, empt·egados de_ fazenda, 
j~izes ~e di~·eito, etc .. ,. et;}., a razão q~e p•·oee-

r~~peito da.quellds, e muito mais qaian'do· é sabido 
-pot• toJos que ~ C\tXa da am;n·ti;açào em-· seu. 
pdncipio operava S >bl'e _r~,OOO:Oa:>$. C; hoj~ sobro 
61,030:0:}:)~, bavenio as3L.tl .accL·~sctmo de tt·~ba
lho c de respons:tbilidade, cire11 nstancia -que o 
nobre deput:1do devia metter em linha de conta 
paa·a ~ preten-iido. augmento d•} sens ordenados. 

E como, Sa·. presidente, p >derill. ter. feito algnm?.r 
sensnçiió na. eo.sa . o ~ qtte- disse o nobr., depUtado 
por P~t-nambuco, qu"'nl'' ex.:lamou: « ·a · -renda 
tlecr~see e a desP.ez~ - nugmenta, ~ corro-me o 
dever <te. dcm'lnstrar ·que pel:.J proJ~t\l h\ ape
nns tUn auganento d!> d~spt?n de t·~~~. e o fat't'i 
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eom tanta. evidencia que a camara ficará con-
victa desta v~rdade. . . 
· Os vencimentos dos émpreBados da cab:.adaamor
tisa~ão pela antiga tabelln unportavão ~m 18:7b0$, 
pela, JJOl'a ·· tabella · quà acompanha ao P,t·ojecto 

· · · ~ v a stm um 
augmento de 4:640$; mas senhores, 6 projecto 
suppríme o lugnr de cobradQr que percebe ~0$, 
supprime na secção da subsLituiçiío ·do -papel u!'n 

:r:: nm 2" escr1 tu1·arao 
que perce e · 800$, o um conftlt·cnte que tambem 
percebe 1:200S; .sommão estas addições 4:::>205, 
que, ·.abatidos de 4:6408, 't'êtn a ser o accrcscimo 
da dcspcia unicamente de 120/1. Ot·a, a commis· 
são entendeu que.por .um accreszimo de 120$ não 
(levia deixal'. de melhorilr ·um cstabelecinü:nto 
tão import~nte. . . . . . • 

l\tlando portanto >á mesa o proJecto subs~ttu.· 
tivo, no· meu crstender con1pleto, e quo· snt1sfaz 
as conveníencias d·a pretendidà reforma. e peço 
à caniara que consinta que a commissão retire 
o ue está em· discUssão. 

O Sa. Pru:sxoEXTE :- O regimento da casa não 
permitto ·que se retirem project:>s da discussiio; 
parece-me que o projecto otferecido pelo nobre 

. . . 
em éon:::ideraçdo quando este que ago1·a so dis
cute eutrar em segunda discussão então pôde 
ter lugar a substitui~iio de mn por outro. 

R. :li· 
mais conveniente. 

Julga-se dis· .: <: i:i. a mate1·ia.; o projecto ,Passa 
para a 2a discus:Sà<-. 

ORÇA:YENTO DO IMPEIMO 

Continúa a discussão desta · materin. com as 
emendas apoiadas. ..... .. 
· o Sr. Snyõ.o Lobato :- Sr. presidente, 

não retet'ldo contrn~·iar o que disserão o~ no_bres .. 
sàu de hontem a respeito da cxeellencin do ensino 
tia ogricultu1'a que o governo devia promover 
em beneficio de t.ão importante ramo da in<lustria ; 

~ - . 
para que o ensmo de materins que aproveitem 
a uma profissão tüo uhl e tiro necessa_ria ao 
cstt\do seja em muito attendida pelo governo ; 
zqas pc!o modo .P~r que os n?brcs deputaqos 
encarárao e trataruo desta matet·tn, pela maneira 
por que fizeriio carga a todas as passadas ad~ni
uistratües de deleixo e incuria n tal respe1to, 
parecendo inteiramente nttribuir á. fl\lt~ d~ ttm 
ensino especial de agricultura o estado .de atraso 
em qu:c ella se acht\ no paiz, me pat·ecen qne 
niio assistia bastante razão aos nobre~ deputados, 
que. JlOr u~n ·lac_!o n~~ attendiãc ~s eir~umsta~
cias â.o pa•z, nao v1ao !lellas a verdadeu~ t:azao 
desse atraso, desse modo acanhado rotineao por 
qné realmente é. dirigida n agricultura do paiz; 
em segund9 lugtU' não forão JUstos pnra com o 
governo impet·ial, porque deve-se atteuder que 
segundo no.ssas instituições não compl'lte. mes~no 
inuuediat8.men~ · ao . gover:no get·al provtdencmr 

possa ehegàr a todas · s.S .classes e na esc.ala que . 
preténdem os n9bres dep~tnd~s, em vtsta .d.o 
que determina o § 2o · do art. 10 . do acto adi:lt
cional eStabelecendo a· compet.encia das asscmbl.éas 
provinciaes~ · · · 
· . . Ass~ Sr. presidente, . me pareceu que men~s 
1"8zão nssistia ao nobre. deputaao ·por Perna mbuco, 
quâu~o most.rou~se -~- eseandalisado da a ttcn-ção 
espee1al _que n1erec1~o ~o . goy~no . os cursos ~u
ridic'ls, as . escolas . de med1cma,. as · ncadem&as 
:militiU'es e de marinha, ao :PSSSO .que aba.udona.va 
inteiramen~ o ensino .. aa agricultura. . . 

13;. n~m . po~iâ .c}ei~- d~ · se .r .encarregado á.s as-

sem~!éas prov.inciael> o legislar svb.re o nssumpto 
de:!~ • ordem, porq.ue. se.u.do fõra . de dt;tv.l.da . qus 
as d1 ercntes provmc1as, ·pelas suas cü·c.umstan
cias especiaes, podem ~ devem t.er diversidade. do 
cultura, uaturalmenttl ás sua~ resp.'!ctivas ~;:;em, 
biCas rovc1· .com. et t en e . e ,; · 

Assumpto tão vario não podia S•!t· conv.emente
n_lente otijecto de_ um. s.ystema geral de· ensino pra
tico; pois que entendo que os- nobre:> deputados 
niio ~etendem UC Se montasse COtÍJ Om osa OS• 
teut.~çào uma academ1a para o eusit}<J thcorico da 
agricultura, reqneren1 o ensino pratico,. a àemons
tra~ão do ~etbodo adopta.do para os .ditr~rentes 
agncult.orcs se aperfeiçot'~m .. DQii: .processos nfJ- • 
cessario~ e en1pregal..:os nas SLtas·-.ra:vouras. Ora, 
bem se '\'ê· que ospecialmentà. por actos legis.: 
lati vos p1·ovinciaes. como está . uÇterminado na 
constituição, é que este objccto :.deve set· atten
dido. . . · .. · . . 

Não se segue daqui que o governo, ~eral · de
cline · de um ranio tão importante . da fortuna pu,. 
bliea toda l\ sua attençi'io. Segtirjlíne.nte ao _governo 
gera. mcum c (j mutto promover com e caem 
tortos os m(;lhoramentos possivois, pro.vendo so
bre . a ,_platoria. por intennedio .dos -delegados que 
colloear em cada. uma das rovin~as. . ·. · 

.1! as; r. prcs1 en c. o que e ora e uvt · ~1 .. . o 
qu~. não se póde contestai·,-c. o· q'ue 'l•equer" a la· 

. voura sobretudo' pat·a ·que tenha- o dc.scnvolvi
mcnJ._o, ftlça o. rogresso que tod~s .desejão, éque 
se ae1 1tem os mc1os e commuutcaçao .. • c e 
o meio. segut·o, o meio certo de obterem-se desde 
l<~go ·resultados extt~aordin'ados , . · po1;que en1 · ver
dade~ attcntfl as c~rcumstancias li~ p~iz tião ser~o 
uma·· ou multas escolas" que poderao fazer· salur 
a ·lnv.onra do estado ·aco.nbadv em que ::;e ·.acha~ 
{ApQiádos.) São as circumstancias do paiz que dc
tcrminão este modó acanhado e- rotineir!> em que 
se conservão os. nossos agl"ic_ultoJ,"cs. A &npcl·a
bnndancia da tel·ra, . ·a sua ferLllidatlc mesmo são 

. causas que dete~rninão · ·est.e · rest~l!-!ldo. As distan. 
cias em qne vivem . os hvrado_res!: ~~stac~dos P?r 
nsstm. tzer · e o . . , 
culdâdo ou qunsi in1possibi_da~c de, trarisp9rt~s·, ó 
por isso o nonhttm nprovettatucuto de mmtos ge-
ner9s da sua cultui:a, .são · as v~ruadeiras .cuu-
s o. a c 1:) ;) ·o 
tot·es. · · · ·· ·· · 
. Pa1·ece que enunciei u.ntâ pt·oposi~o repugnante 
dizendo ·que a fert.ilídado da terra, _.a . superabun
dan,cia dell<l .,et·a· do ce1·to modo tambem uma rn· 
zão para o estado de att·nzo em quu so aclla a la
·vourtl; entretanto ô . uma vt~ruude • . /l. t~rra lul 
Bra&il ó uma lisongeim quo pllra ·o exultar c~nt 
os do.ns os . mais libcraes ni:io e:dgu a.Puratlos cs· 
fúrr.os do agl"icultor : é bastante o mau1 rúdc tru.
balho·, unlt\ derrubada, uma simples qt1eima dá 
taes resultados como uão dão ccrtameuto os mais 
e·ngenhosos .processos. nas· terras · .da.-. Europa: a fu
cilidade que o lavrador tem de mu4ar suas plllll# 

. tnções, de: faz~1· sempre as nov.as derrubada:;. faz 
com .que elle uão trAte de .aprender ·e apphcat: 
esses prócessos complicados artificiaes ele que em 
outras partes .St! usa . patt\. ~enovu a. , fo~~ de 
terra sustentando semp1·e J_gualdado . ~a pro4 

dueÇão. -.. · 

virgem do :Brazil obstãG a applicação de · n1uit~s 
i 1istrumentos que se usão na. Eu.t·opa em cbao 
muito ditferente; Sl.!l·ia. mister confeccÍOlla\" ins
tl'nmentoS adoptados á nossas _. z-iiesmns circuú•
stancias · não se dão a este trabalho homens que 
com .os mais toscos processos ·alca~ção. vnntajo-: 
sos resultado:>, .tal é af~1·tilidade· do ··sólo "e a be
nignídnde do clima. E' assini qtLil OS;DOSSO~ home~~ 
do· camp<?. se co.ntentão· -.com_essa.rotina em . q:u.e 
e.stão., e . com a qu~;: 011 antes: ,apezar ,:(la qual 
o hpmem laborioso. obt~ .. espaJ1tOS()S,.resulyados,. 
u1u grande lucro : e .pQr tsSo , qua, dCS;(i~nhao ou 
r.ejeit.â1) .qua~quer proc~~s que os levew :lA um~-
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appli~a~o maior que d~mande_u1· ontr~ :lttenção, 
outros gastos, aos quaes se na.o _prestao, porqu~ 
t-stão. satisfeitos com o que lucrao act!lalUlcntc. 

Viria ao" caso narrar ·um facto que amda llon
tem me· foi .. çommunkado por nma pessoa. que . ·. ' .-. . 

é o simplês ensino <im uma ou muitas escolas 
que os. levaria desde logo ~ abrir. uma nova. 
época· no séu · svstema de ·culttvar. Amda n nnno 
})assado estava "n1. Bahia um hespanlwl de P0rto-. 
Ricó, chamado Juan F.uratz. Este homem, ~mes
trado culti-vador de canna,- esperto fabncante 
dé assucat", tendo visln e r~conliecido o metl.lod-1 
imperfeito por que na Bahi:l, c -com isto pórie-sc 
dizer em todo o Brazil, se cultiva a C;lnna, e 
se fabrica o . assucar, cn tendeu q uc podia com 
proveito p1·opri~ prestat· um . grandu serviço, 

• .. • . tr • .. 

thodo facil, ao alcance da comprehensão do5 
vossos cmpreg<ldos c dos vossos escravos, pelo 
qual quas1 duplicareis o producto da. cnnna de 

• • . r- • ; . . ·• }", 

do pessim() assticàt• masca\'0. · que acLualmente 
fabricais eu •os · asseguro 9 me1hor assucar 
mascavq, fgual a.o dt- . PortQ· Rico, que. se~Ul'll· 
m.ente e o melhor do · mun:do . . Eu me obr:go a 
apresen~ar este resultado ensinando este me~hodo 
nas· vossas · 23 fazeridas. l)or · ... abi tereis gànho 
ntuito, c ficará ti província Julbilitada·- n a.ppro
Yeitar-se deste melhoramento~ introduzido J;Í em 
grande escala. Em troca só vos peço que se 
deposite a quantia de 1)():000,~: que eu ·tenha di
l"Cito a esta quantia qunndo t> resultado do m·eu 

t d a a· ca ct a a: lenit c 
q'uando todas o..c:; condições 3 que _me compro
tnett.o forem'J>P.rft!itamentc'.dcsempenuadas. »Este 
llespanhol gastou t•·es mezc:> na. ·cid:1de da Bahia 
nesta · demanda: o r ·ull d dclla foi m S tem• 
l1ro do· anno pa.s:~ado embarcar-se no· vapor que 
Jllll"tio para a Europa, .· levando a. convicçiio de 
quo era 1·ccusado ou desdenhado · pelos proprios 
interesslidos um melhoramento tão um. tão vnn-
tajoso! l "· . 

Ora, pondero cu, quando uma lição semelhante 
quo al'guuumta,·a com o-- p1·oprio interesse, com 
o interesse ma~imo dos homens a quem se diri
gia Juan Farratz, quando uma tal lit;iio não 
foi aceita, foi repcllida ou desdenhada por um 
llelt)ixo ou inc11ri:l i·ncomprehcnsive:l, pôde-se es
perar c1ue cotn prclecções nesta on naquella 
escola os nos~;os la·vrndorcs dCS})CI'tP.m âe~so 
souu1o lr!thnrgico em que muito ful~adamente 
' ' ivcm, tirundo desse modo rotineiro que empre
:;fío . productos quo os satisfazem ? Eu creio que 
não. · 

St·. ,prcsidé_nte, eu disse (jUe pelo moi o pot• 
que- o imperio é povoado, segundo a extensão 
de suas· terras e cscil$sez de sua o ulacão · niio· 
era ,p,osstvel qne .o lavrador tivesse incentivo 
que o levasse a . apur:l.r o l)rocesso de cultu...ra. 
Sabe-se que:por processos bem combina.dos :ó_en
(Yenh~sos . multiplicão-se os productos, não 'sõ os 
3_c 9US:Jq:q.er· ,çspeciali~ade que -principa.hnéhte 
for culttvada, como muttos outros que conJuncta
JOent_e podem· ser aproveitados; mas· na. dist'in
da em · que vivem os nossos ngricultores ~ com 
a.s: diffieuldades . ou nntes. impos3ibiHdade de 
transporte, :não . e_ possh•el que elles tenhão .. esti
mul~ .Para apro~ei~r · tantos ·productos da. la
v.>ura, . . :.antas novtdades da :terra1 · que sem 
duvida' :alguma aproyeitarião se tivessem : um 
mercado,_ .~e ' tivessem faciliclade .de transportar 

os seus pt·oducto.;;. Assim P_?is as vias t~perfei
çoada> de communic.1ção sao para elles a pri· 
meiu - neccs:;idade; são a grande porta pela. 
qual ha de entrar a sua civilisação tra~endo
lhes o e.:>nhecimeuto de todos 03 methodos mais 

' - . . . 

Y'lrnl) e co:u t'lda. ~ efficacía de . u:n gvverno 
entendido, patl"iotico e illustrado como o que fe
lizmente temos, tod1\ a Stta. esp.::cial nttençào. 

Quand<> filllo em yias de communicação; bem 
se vê que tenho em vista. aquellas que em ver
dade sejão as mais eonvenient•~s; aquellas que a 
ci vilisação moJcrna tem adopta_do ; ref!.ro-:m~ á:; 
estndas de ferr<1, p3rque são as que oft'erecem 
todas ns condições satisfactorias; com ellas no 
Bra.zil não haverá .mab ll)nges, não l1averá ser
tõ~s ; co~n ellas _as terras as m~is ferteis . . que 

l11i0 de iler aprOVflitadas ·e adquiriráÕ grande 
valor; com ellas · .1itl'llmente se consiguirá obter 

Brazil a tã? necessaria colon-isação, . im possi-

brgu que attrahinl o estrang.:iro.- · 
Sr;. presidente,. sem dar-se v,\lor á.s.terl·as não 

é possível que a çolonisação se. verifique, c a. 
•• ,l i . . . - . 

ter vá lo r sem as estradas de · ferro, . pois . que 
só ellas farão que essa~ terras possão ser apro: 
veitadas. Abri, senhores, es . .:;e interior rico -de 
vegetação, de ex.ten;;iio, do; terrenos mais apro
priados para t_odo e qualquer genero de cultura, 
e ent~iJ vereis a facilidade com que a coloni
saçào se desenvoh•er.á •. 

S:io podllntv, Sr. presidente, as vias. ap~rfei
çonda.3 de communicaçãó não só a granúe ne
cessidade da la.vour,\, como a condição e~encial 
da prosperidade e elevação deste grande impe-
r· · -e· • · · • · · · 
por .taes condições _ que o corpo lezislativo,· na 
l~gislaç,to passada, .tanto se empennou em . pro
mover utn melhoramcp.to tão essencial á Civili-
su ii o aiz v · 
de 18;)2, · que determiná n éc)n.str.ucção de uma 
C3trad:t de ferro que, partindo da · capitlll do 
imperio, se dirija ao interior para a prov.incia de 
S . .L'aulo c de Minas. Igualmente tambem se au
torisou no art. 2° dessa lei ao · governo o con
trutat· outras estradas quo por ventura .o1fcre
ccssem vnnt.ugens, ficando sómente reservado ao 
cot·po legisl•tt•vo a apprO\'açiio da taes contl"lltos. 
~o etltrehnto, se.1bores, . essa estrada que . tão 
positivamente foi decrobda e quo sem duvida 
algnma ó n. unica qull no presente o1fe1·ece todas 
as condições garantidoras de um resultado satis
f.tcturic>, essa estrada que por si mesma · deve 
pL'cs~a~- - sGn· iço:; im_portantissimo!J· c em_ g•·an.de 
escala, .porque partmao da capttal d.o 1mpeno, 
isto' 'ó;·ao centro político, administrativo c com
inercial~ do. Bt•azil, e tOda lanÇada .no . tor::ão..mais 
cultivado'_~~ , prn_ductor . do paiz, e abre eommu
nicação . com províncias que pela riqueza do seu 
solo e outras. condi ões.· ro ·leias tem um r: 
fútu\"o. Essa estradg, de . fdrro de 26 de . Junho 
já seria ·uma gt·ande realid1de parJ. ·o . paiz, se 
_pela . mais desgraçada . fatalidade não . fosse em
baraçada na quadra.. a mais propicia para a sua 
realísa~·io. Está na lembrança de todos ·que em 
185t, quando a Europ 1 se. achava em mui diversa · 
situação, qu_ando havião todas as p~oporções para 
que. se r c:ahsasse ~ssa estr.ada, qu~z o· máo fado 
do JmpertO, eu · na.o o posso exphear de outro · 
modo, _qt!e ella ficasse suspensa no senado, 8Pe
zar -da decid~da ·maioria que a apProvava : sa
be-se perfeitam~nte que uo ultimo dia. da sessão 
de proposito -se 'P.àdio ~i · p1.lavra- afim ·de ·quo· a: 
respectiva lei u.ro- fosse v~t&da (a~oíado~1; eu !Pio 
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tt·acto: .se tacs e taes emergelleias desligiio uma 
parte das obrigações estipuladas, esse desencargo . 
deve ser reciproco, -a outra part/3 tambem deve 
fic:lr deslig~da de qtiaesqner obrig•1.ções. · . 

Sr. presidente, quem nos póde assegurar que 
terà. termo em breve a complicação dos negocif.ls 
europêos? Quem · nos poderâ dizer qne em um, 
dou::; ou tres annos desappareceráü · essas cit·
cuwstancias extraordinarias que hojé existem, e 
que portanto a companhia poderã no fim desse 
tempo executar .a C~preza a que se Obl'igon r 

' rt•l)tes periodo!l, ateada a guerra, ella se pro-

todo o direito d~ _declinar d l. companhia de Lon· 
dr~s, e neste. caso ~ntendll- que convém ·_q:ue 
me.-!JlO ~entr•> · d<> :patz se procur~!Ji o:; ~eios (Je 
reahsaçao dest·\ · emprúStl. · · ·· . · · ·- · 

.Julg<>, e tet~ho tamb~m ou-vido ·a este "t"espeito 
a p-!sso~s ·mutt•l cl>m.p~t~nteii. qua · no · ai:.f e~s-
em . cap1 'les _ as an es I? ara a _empresa; . e·, 

Sr. prestdente, o estnbelec1mento de Cl'~dito · em 
~rande· .escala hoje montido nesta. capital . é um 
aos . me1os que afian~a umn prestação. se -~ão _de 

, ' ~ c pt aes 
neccssarios, e até me parece que seria esse · uni 
meio alta!líente prot~ct.or desse est 1.belecimento, 
pot·que com elle se lhe _ p1·oporcionaria· cieeasião 
de dar empregv eonvenientem·ente a{>s seus· grande:; 
c!lpitaes c recursos de credito: · · 

Accresce, senhores, e · é um. facto positivo qu:à 
V. Ex... _pela sua posição, c'>mo· um .dos op'u.len· 
tos propríetarios da província do :Rio • de·Janeiro, 
es~'belccido em um <los pontos_ favore~i4~.; ~la 
proJeetad:l ·. estrada de ferro, tem· ·perfétto ·eonh~
cimmto, qne uma grande parte . dós· agricultores 

· · - , - · · nte interes:. 

~ 

e~prez.a semelhante, e as assignatuta~ àlcançá
rno m~lhares de contos, sendo de~' note:t" quê 
então muita. gente não ~creditava :na :possibtli
dade da empreza; e . ue;n· da parte dos ' a5signàn-:. . 
tes havia tão abundantes meios' .·.como ·á.:sua 
disposição têm hoje pela real -extine_çiio .~ do·· tr·a'
fico de africanos, os· agricultores ' ·do:.ruo de ·Ja:~ 
neiro . · · · · · · 

Demais, senhores, ninguem ignora . a , gt·ande 
btferta '<JU6 ha. .na praça _d~ c~pit~t , do. i'f!lp.erio 
de cap1tae:1 :para . q!J-ae~qaer· empreza3~. -·al'f!da . . . -

longa por m1,1ito.:; nnnos; e os interesses, os 
grandes recursos e notorins disposições das dift'-.!· 

----~~õus env~o~lv~·i~d~a~s~n~e~s~~~~~~~-ru~-e~~~~~~4a~~~~~~~~~~mm 
uaturaza a poder estender muito e muito essas . empreza tão recommeridavel~' · ·-
complicações. Pot·tanto ni\o julgo conveniente que ·A guerra européa., se· é a causa da compa-
a empr.Jsa da-· estrada !le Cerro &~eretada pela lei nhia de Londres não executar · esta obra; não 
de 26 de Junho fique t\ meree do acontecimentos serâ para desviar della a concurrencia · de · ·ca-pi-
tão incertos, ~orquo -tl'l\t.a•se da satisfação de taes ; ao ·contrario me · parece que mesmo · por 
uma necessida<lo ·urgente · e palpitante para o causa · desse estad<> critico e agitad'o dá· E11rop\ 
ptliz,julgo quo nó~ nlo podemos ser ludifl't!rentes_ muita .genta prudent9 quererá colloear .. uma parti! 
a UlllO. pausa: a unt adlaanonto talvez por muito~ de sua fortuna ·em Jug\r arredado o aliis recom.· 
o.nnos, ile um melhoramento sem o gu.al o Brazil mendavel por· ·muitas circumstaneias :· propfui::ts~ 
nllo pódo ·entrar em uma.. época de verdadeiro como é · no presente· o · Brttzil. · · · · · · 
progresso·; de verdadeira civili:mção; nestas ·_cir~ Uma ·grttnàe. vaniagem quê entendo não é para 
cumstaneias ·oa. :me ,d il'ijo ao nobre ;.ministro do dcsp~ezar; e · : resultar~. ·.de · ser orga~isada ~.co~-
imperio o lhe porgunto se não eollvém por. todo3 . panbu~ - dentro .do pa1z, vem a ser a : ·fllcttida<le 
os modos apressnr"-se a reallsação dessa em- de- se · compórem interesses diverg.mtes·'· que · se 
presa ? ·Se toniando.:se impossível eonse<Yuir-se a derivão do contraeto ·da. continuação. dll es.trada. 
realisnçiio delta· pé~a companhia de Lond,res, por de ~&ná atê ·á província de Mírias. ' ; · · · : ' · · 
causa das oceurroncias cxtraordinarias, não nos . E ;;ta empreza conéorrent~: ·eom a · ·estrada~-a~· 
será possivel. re~rrer .· a ou.tros meios. para co.n· Pambyba, decretada; ;pela lei de . 26·· de'· Jun.bo;: 
s<'guirmos um resultado tão necessario ? não : póde sel." levaçt~: 'a.' e1fl}ito :·Sem·,_ prej'Q:dÍca~n . . . . , . -~' : . . . .. .:" ··· . .:·-· ~ 

• v ' 

gando..;se essas circumstancias extraordinarias quo 
hoje infeliztrientifsê dão · nA·Europa, ~se a compa
nhia, por. causa. dell~s, quizer ·· -nc~r deslígad~ 
da conyentente:· execuçao do contrato, o governo 
do Brazil~. pela jüsta· reciprocidade, temdireito·a 
ficar . tambem desligado· 'do · empenho contrahido 
com a mc.Sma'eompanhia./a.té porque seria absut'do 
que uni ·contra.to'Ieitó P.ara : a e~ecuç-âo de uma 
obra· pudesse ·ser· entendido por modo qu~ o re
sultado· fosse o rião ·. fazer~tsé a- obra; c o- não: po:-:. 
der-s~'.fa.Zet~_tf"t1e ~9utra._· .qualquet" "Dntneira . . ; tenho- I 
par~ :n~_f:It-p<?(~co~~vel ·que dada a f~lta da 
e:t~t:uçao 'd~ ' -coritraetada estrada, o gov-er.~ · ~m • 

possi~ilital-a, a? · mestrio-·:~mw··qne ·ena ~P~t: ~·si 

I. mesmo neee~aru1m~nte de':e' ~~e~~ rui_ nosa · P_~ra 
os seu<; aeetonistas:.; e por•ISsO'··entendo qtte1 se 
o :governo_ p11desse --~nteressàrt'Ms aeeioni~ta'S '.da· 
empreza ·Maui na' ' conitrueçio":da estraia "do 
Pat'ahyba,-- declinando-di\:·eontilinaçio do ·peqüe.ne! 
t!_ilho. de, Maaá~ · ,qàe · ·.fi~ria : no' · <~_ae_ á"{ e _ ~··qu~ 
tno somente· deve ser; •·tsw--é, sunples~,oommlí
nica~o ·de ·. um:· porto d'\' bá~ . d~' · 'N.'f.t~roby' 'á 
fralaa : da · serra da E~trella• ' t\'i\lo ·tentf ·'b4rmo~ 
nisadOo'' e salvado · OS m'aÍS~ _jlréeÍOiJOS; íat~SCS 
do :paiz> · · - ·· · : ·.' ' . · · · ,, ,, _. ·.. ·'<:n'~··; -··; ... ~· .·~·~ ~- -
. o_ mé5mo nobre , míni~too , do i-~perlo;• qundo 
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presidente da província do Rio de JancírD .. 
. c.ontractaudo a estrada,ue ~lauü, .pôz como clau
sul:i _êssp.nçial que jàm~is a .· es.ttada . de ferro de 
:1\Ia.ú:í pudésse de fórma algn.ma: prejudicar a es
tr~da. projectada. do Parabyba em discussão ne:>se 
tem ·o. no: COJ' O }e islati\;u; Cúln . a t>)"S icacia 
e, 'tine;) admiiüstrativo que t os .rccon 1eeeu1.11o 
nobre mipistro, .. S. E.'(. bem comprehen~en a. ml
portancia dé UDJa. e I)ULI'.ã estrada~ e quanto Uu~ 
ioi Of)Sivel tratou de susteut.:ll' .a verdadeira 
estr e .el"l'o quo cumpre ::oo re u o _pro-
l,uover. · . 
·'E, senhores, seria mais do que. ·uma ex.tra
v·aga:iicia, seria m:~is do que urn ~imples ~rro, 
s~ria uu1 llbsm:do. inqualific.avd, que tratando-se 
"no Br~1zil de esta.belecel· a prin)eir.a estratla de 
fetJ;Q de grandes ·prop~n:ões para O se~YiçO gera], 
se · fosse _procurar. um dos p•Jntos .ma1s .obscur9s 
da b~Jia ele Nictherohy. o po~to de Mauá, quo 
neoltumas - proporçõt·s .oJferecc . para ser o ponto 
de: pa.l-ti_da della,. deixando-se u capital do im
perio, o c~ntro . a~ministrativo . e . cumm.ercial do 
pa1z . ne assnn. se u op asse esse poo o par<1 
lev.ar ~ - .e..;túlda "de ferro ao lugar ·mais çscabroso 
e al~~ntil~do da serra do mar· que deve ser 
trall~ppsta, )sto ~. o~ 01·gãos ou. se-rra da Estrella, 

e1xan o-se . a epressao na ura qu ex1s e na 
'n'iêsma. serra do ri}ar. no "lugar denominado o 
:Rodeio, ou por ahi- algnr~~. para o~dc. dir~c~a
.n,..en~e : · ~e pu_rte desta capJt·:tl por.' .. um cammho 
. . · no o o . e · s 1 e ;· e 
e·s~v.e ·~e a.as~n~ão ne~te ]ugar ..do Hodeio que 
é quasi irisensivel t \ · · · 

Que~- Lri.rpspost-t a serra. do mttr, se lcvassr. a 
prc~e._t:tdida ·.· e~tr:lda de Ma~á pela extensã~ de onze 
Ie:,ruas do.· cam1nho o 1na1s mo.utuoso até chegat· 
~o , ri~ Parahyba,-: õeixando-se de a preferir pelo 
~nto_ do R~dei9, de onde vencida. a serra .do 
mar com tres ou quatro leguas de caminbo menos 
monLuoso se .tem. tocado a margem· do rio Pa
rahyoa·! !I Qué ·de · prO)IOSito .Se buscasse a di
.re~~O: ~a Estrella por Petropo~i$ at · . Ol:ro' no 
... . . . :: ~ · IS e, . . sp -
_cia~ s da pro~1;1cia do Rio ·de Janeilo e de Minas, 
-deixtmdo-se a clirecção da ~pit'al do imperio 
por .todos os muuicipios de se;18. -acima da pro-

. . • · · · · • · ov' -
cias de·S: p.,uto e :Minas·Geracs, sendo que.neste 
circuito são comprehendidas ·todas .· as Yias de 
commti.nica.ção do interior para a côrte! ! t · 

Senhores, não era . possiv~l que s~ns.'ltamente 
se adaptasse outro plano para a construcção da 
primeira .e::.trada de fel'ro de grandes proporções 
no Bl'azil senão o que posith·amente fo1 decre
tado pela "lei de 26 J'unlio; é ella que a estrada 
partindo desta capital · do impel'io·. vencendo a 
serra do mar no lu~ar ·o mais asado so -dirija 
á:~ províncias de S. Paulo e l\linas·; parü quem 
tem um Jigt'iro conhecimento da topograpbia do 
tel',l'eno · ~especth·o, está bem desenbt:ada ta. -linha 
decretada, c já foi claratuente demonst~da no 
contr.acto celebrado em Londre~, como o declara 
o riobre ministro no seu rclatorio: ve11cida a. 
~rra.; ,dQ màr. cuml?re . g•mhar a margem do ·rio 
~~ra.byba.i e po1· eJla subindo e descendo, por 
~.!·~O ~seguir. p~1·a S. Paulo, e pelo-outro pau 

* ~ • • 

·:, .-, : ~ o'.âSSini era mister~ porque nas terras de serra 
~ima· .da. J)ro:v.incia. do ·Rio de Janeiro _ o. unko 
terren~- asado .pam:leito. de . uma estra4a de ferro 
e . j~~~eote . a.margem t!_o Parahyba, que é em 
qu&SJ. • Wda . a . SU& ~tens ao uma vargem seguida 
t1 n~~lmente _. niy,elada ; ·. ~ para os ·~nobres de
pu~~ que nã~ cr,~b~essem pessoa1:tuente aqu~l· 
l~ .· Bl~:>s . basta. ass1gnalar. esta , c1rcumstancta 
que o., Pa~byba ;~U.S :~odo o ~u- ,-eu•·so, de:;de 
que . entra:.:,na· pmVUlCJ.a. do Rio -de Janeiro - atk 
~~À8Jlhar; a _ de : .lfiaas·Gd~·,.não .t.em salto ou 
~óéita alguuià . ilotàve1, senã'-1 no w:uni_cipio 
ª~ Ç~~p.o~~ o~4e ,~; es~~ .Qão tew de cht:g-4.r. 

- - ' 

O Sn. PA.uL,\. C.t~DlDO d·\ um apar~e. 
O Sn. SAYÃo Lon.-\TO :-Essa cachoeira de que 

fulla o nobre deputado~ está. fóra daliuha. que a 
estrada tem de percorrer, e en su.;~nto, e ninguepl 
n1e · ~ontestar~: com ver~a.de, que em toda a d•i-

O Sn. PAuLA CAxowo :-0 quo eu disse ó que 
ha uma cachõeira acima de. S. Fclix, em Campos. 

O St~ SA. )::xo LonA:ro:-Portanto, ·meus sen,l19res, 
e inquestiona\·el que essa estt-J&da, que foi posi
tiva tJ deliberadarnc:nte decretada· pelo corpo le
nislativo, só . pó~ ter exccu~ão fiel e p1"ove.itosa 
âo paiz · partindo da cõrte, . subindo. a_. serr~ do 
tnar, chegando ao rio Ptu:ahyba. b1furc~ndo-se 
em sua ma.rgem, e a.;sim tomando direcção para 
as pt;ov incias de l\1inas e S • . Paulo. . . 

• · stionavel mais meus sellhores .. que se 
a estraia de 1.\olauá deixar . e ser o que .e, e o 
que unicamente deve ser. ist~ é, bre'-:e commu; 
nicação ae um po1·to da . -ba1ua de Ntcth~roy ·~ 

· I d · •rra âa E~trdla., ara se prol()ngar ate 
á provincia de. Min•lS, nao ~ a!' o ll~S. 9uasl 
insuperaveis . difficuld~de~, seU<\0 1mpo~~1b•l~dad~ 
de cxecu~ãQ, it·á :w·eJudlcar . todo . o P.lano d.1. 
linha de ferro da lei de 26 de ,Junho, Jrá :crear 
uma concurrencia ruinosa aos · seus pl·op~lO~ ac
cionistas, e tambem t"llinosa- para os acc10mstas 
da linha de 26 de Junho, e .por fim o thesouro 
e que . ha de carrcg\r com . todQs esses pre-
juizos. · . . ·- d · d 

Senhores eu me lembro da opmmo e. um ?S 
estadh;tas ~aís eminent€ss do . paiz, e pol' ~.o:i 
todos muito conhecido; refiro-me ao Sr;. Berna1·~o 
Pereira de · Vascoucellos~ o qual, qu 1ndo ouvta 
fallar de eonstrucção de esttadn~ de ferro no 
Brazil, . rnettia a ridiculo taes vroJectos, 9uando 
com indi ·na ão os não rothgwa cons1âerau-

paiz? Qu.er·se improvt~l.t' um me ~ n -
gantesco, quando· não_ ha populaçao bastante, 
qnnndo não ·ba produeçan, ·onde . e como lançar 
uma estrada· de ferro? Como snstont11r uma em
presa que demanda tantos milhões? Como. esperar 
tirar lucro · de um dispendio semelhante? » E por 
ahi ia o illustre fi.,,ado re~llindo, refutando o 
plano de q':lalquer estrada~,_de ferro. . . 

Eu enten11o que . elle. ·.era exagerado, . . se . el~e 
Tivesse se não nos tivesse faltauo._essa e~pa;c•· 
dade quo por muito tempo não será. substttu1da 
no paiz, seria hoje estrcnuo propugn~dor da 
estrada de feno decretada na lei de :~ de J~
nbo .. porque bnvia do r6eonhecer que : Já as ctr· 
cum'stancias do paiz são para ta~ empresa; .PO· 
rém pOl' ~erto que eU~ atnd~ s~r1a o oppos1~or 
das empresas temerarlaS, evtdentemente prE'JU
di.::iaes, · taes como ess:l de Mauá •••.• 

O Sn. Piuú C.\~otl:>o=:-Não apoiadc:>. · 

tinha ó illnstre . senador-~ respeit~ de cstra . as 
de ferro, tinltão . muitos. homens prudentes do 
nosso paiz: a. discussão que houve.;.no ~rp?)e· 
gisla.tiv. o po. r . ó~si:io. .da. . ~ecretaçao. :d. a. lct de 
26 de Junho, ·dá , disto testemunho; quer ne:>!a 
camara .. quer no senado, vozes se levantámo 
impu.,.n'ando o ·/ projecto de eonstrucção de estra~ 
das- d'e "ferro no 'Brazil,' 'nãó.· porque nã? f.>sse 
elle proposto para o lugar meis .capaz, ma!s apro
pa:iado , a tâ\ . inelhoramentp, mas _por. Julgal·o 
ainda inopportuno, \)Orq~c se. ~eec1av~ que as 
cia·cum2ltauciw; do pat~ uao -~tív~~ a p~r dos 
~ii~cios .que d~;~o ~us~ ~ i11~ucc;ao ele 
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sfmtelhantc mc:lho.ramentà, temia-se pela. ~órte do 
thesouro pubheo; que ia· ser gravad.o com r.Js~ 
ponsabilidade · trcmenJn pela garantia · de 11w 
capital immenso e· aveutu.rn·lo nes'la. eml)resa. 

Estas· apprehensõc3 que tinhão homens . muito 
ru·ientes muito· ::tttiotieos· ue não .erã() te-

va os s mente pe o espin e contra icç p a. 
impugnar ·o projecto. de estrada .. de f~uo, tinhão 
o seu fundamento,: e até certo ponto ·d,evião ser 
tomadas.· em consiJeração, d.e\'iào ser justamento 
e,; 1ma as. ao o s ante, p::tssou. a e1. e u e 
.Junho, e pllrece•me qtie desde · então um.a Te
pt·esa que _se Mhav.t conti~a t:ompcu-se, desde 
logo cessárii-> todas as ~apprehensões~ <\ temeri
dade ganhl\u · terreno. e asseuhoi~eou-se' 'deile. E'
como_· se. explica. o contrato feito· parâ a:· conti· • 
nuaçao da. estr'att'\ de ).\lan:\, contrato que,_ se 
pu:.i~sse ser ~x~t.utàdo~ não poderia ser ~enão eln 
lletrune.nto . . do:> accionistas que nessa empt·esn· 
se empen:bárão, _dó publico que n.iio sérá s~rvitlo 
em cousa alguma., . e que :.antes tem · de soff.-cr 
por elle, . e ~o· thesouro que pot· fim tem d~ pa-

o Sn. PAULA. c.~NDIDO: - o thesouro não tem 
nada com. M:auá •. 

. . 
deputado· está muito alheio das circumstaneias 
em que se acha esta empresa_ . •• • . . 

o Sn. -P.-\UL."- C.-\~DlDO! ·- o .nobre . de utado é 
que cs • 

O Sn •. Suio Lon.\TO:- ••• : poís que· ·nem ao 
menos ·leu o .t·elatori() do Sr. ministt·o do impe
l'ío, que a este respJito se expt·Lile muito da
rameute. Ahi diz . S. E~.: <c •••• e:n presenca 
destes trabalhos pt·epat·,&torios acaba a compR.nhia 
de solicitar a · ga1·antia do juro e novos favores 
como indispensaveis para a. realisaçào da em
presa •••.. » 

O SR.. P.-\.ULi C.\~Dmo:-J'•i se concedeu? . ' ' ~- .. . . . .. 

dnçito da SU<t -dívid·1 dig1)-lbe _sómenk e:ltl'e pa· 
renthesi.s, · quo o que se uecidio em sessão·géral. 
dos respectivos accionista:;o foi· que: para :;e dar. 

ri11c· ··o á .·. - a tr 
en precisa .. a garantia do . thcsouro; é condir.ão . 
sí.ne qua. not'l: se não .:obtiverem essn. garnnti:l, 
abrem. mão da empresa, e terá · deso.pparecido a 
companhia; se continuar ,a · companlna; ó porqn~ 
te1·iip conseguido .a _garantia do 'thesouro. E. 
nesta hypothese que falto~- . · 

St·. presidente; · a . estrada de 23 de .Tn!lho nas 
proportões em ~ue· foi decretada deve s ·r execu
tada, se é que a. lei :doYe ser·obsorvaàa tlt>lmente. 
Estu · t:strada .. a~sím executa.da terá: de pao;sar 
nlém dal Pa~byba do: Sul, ·<lcveTá cbegat• a pt'O
vincia ·de .Mlna~. c · o . seu -nnt.ural: destino · era 
mosmo talvez :o. lugar ' de••ominado Porto Velho 
à o Cunha, :até ·onde. se quer continuar· a estrnda 
de Maná. Supponha-se c~ecutada a . estrada de.$ 
de Junho·; : se- nbt~ir-se no publico'' ,o serviçú dtl$ta 
liuhn;, o . viajante .e: todo seu , tr~m .. póle ·vir-do-· 
Porto -Velho .do ; Cunha .directamente. sem inter
rupção a~é à cõrte,. _em -! ·ou 5· hora<;; · 

' . 
f~itó~ supponde a estrada: de Mau á fnnctionando ; 
ternos que .o rriesm'o vinjànte: 'do :~l.lrtó.Velho do 
Cunha tem- de sesuir ·por . essn estra~a: 'de -~aníl 
nte Petropolis, on~lc soft're a -primeira baldeação 
para deset:r a serrâ dôs Orgãos' cm 'nnirnaes ou 
dUl carros· puxàdOs~ : por _auimaes;: __ tein -·em bai~o 
da sen"a d~., ~~tre,ll&'5ie sotrr~r· s~un~n·bald~açao 
p11ra vir . :nu . loeomotl'va : até o · po-rto . de , ·}\fauã; 
onde _tem de sJft'r!r tcreein.l batJ·ea~!o' · pnl"!t .m~t
~r-!!3 . no: :!apor,_4~c · ó _deve trazel' _á e~rt.e~ · -~{'3; 
dtttu nas domoras · qu~· tro1zem taes ·balde~çoes; 
que traz o· tta .• sporto etll · carretas· on ansm11.cs 
de Petrot~lis at€ abaixo da · serra. na dt'mora, 

lll 
s~m hllar nos r1seos, d'~· atravessar ~ bahla cin 
vapores CJtnO a'lnetre:; . . que · temos; . e'. :Vede .'SD 
pelo t.vh -d0 _ t~mJ):> o · publico · g~nna alga:ma 
Clll!~a- Ell ,cr.;~o _que na~a gilnha, que muito, p-erdê. 
Vt!J<l.tnu:S, p'lrem, s~ pode g<lnh:w alguma. Cóusa 

elo la<io do barato. Sa .>nde 8.s tlu ts estr'àdas 
a Jrt:.Ls ·ao ·pu tco;· o. c_aptta' tmmen,;o empre.
gab na empr~z:l. _da estr:1da do Pauhyba é éSSe 
outro capital imm~ri30 ta'mbeni Q.tte demanda· a 
exe_cu~i'iv da e;iitrada de .Mau:\; 't>l.u.·igiio necessa-
t'1amen e a que os . re es ejao c:1ros, porque 
como de. outrll so•·tJ p·ollet'àõ manter-se em prezas 
que cust!il'iio tamanho · capital? !!.ias haveüdo .só 
a estra.1a. dil lêi d.; ~6 -de Junho,. c-Sla estràda 
t.endt.> .toda. a: freguezia · qu!} de outr\1 ·modo ·se 
r~parte <eorh a d~~ ·Miuii; ·para ~Ha .n.fitu.it:á- tc.do 
õ pessoal; todas as cargas·, a su.a tarífll~ natu
ralmente babca, d.evo. aindit . baiiar; ·. pJrquê ·.o 
capital empregado »:lio· é o _me3m?, poi~ ,<iue .. 4es
apparece tod.s:>. ~ que gastarta a lmlia. de .Maná·; 
os fL·~tes portanto neeessâ.riamente â.~_ve::n.b&'i'ia.r. 

Agora notai ainda f!lais. O · the~~uro, já : oiie~ 
. . o . . . o . ·. 

2li de Junli•,, <>r~_iada ein t~o; milh.õ~cS estertirio.s 
(cerca.· Je 2ô a 27;0()J;00JS); ? · thesoliró .h a· dê 
ainla o_nerar~se com. ~m_a s'}gn!lda gara·:ltla·~ de 

ao pLtblico?! 
Senl10res, v llhiio· as . apprdhe!lsõc;; do .. fl~Üecido 

Sr •. senadot·.Ya:>conceUos, quR.ndo clamava co,ntra 
a temeridade. d~ s~ . ten~rem .empl"ezas insensa
tas .. Para ,g.>lpe do ,eno;aio a ~S.tJ;ttda doPara!iyba, 
a estri1.d·1. decretada pela le1 M 2J de .• T.llnho, já 
é do sobejo para .. q•1e accresceat:lr. mais essa 
que n:'io completa, em nada o. system~, · qu.e não 
serye ao _publico,, e. que em; t·esultado. sa plldesse 
se~· levada á exe:;ução, seria a _t uina dos :p&"oprlo~ 
emprezarios, e cl)m ella a pm·J_a das ... cmprezas 

e es r a · a; e . .:rro n pn.tz . .ma . a . ~ r 
a pl"imeira especnlAção em tal $entido, · outras 
tão c~do n:lo se iutentlio.: no nosso paiz. . . . 

Senhoras, a cxperiancia. nus . aconselhll qttfl se-
Jamo s 3 : • • , . • •' 
deá ~ivo;. pat·a q~e .o futuro do p:liz seja .· o ,que 
ddve ser, qual f•)i talllado . p~la mi\o bene.ft.ce1lte 
do . CreaJar, ó de mistl!~ que n:il estradas deJerro 
vcnhào ab•·.ir a porUJ. vasta da e~l4luil!o.çiio e ei
vilisaçii.l; é .mi:Ster que com cJrtt1za: se íoJ:iuem 
estas artcri~ p•n oade .deyc correr o, Mng11e 
animador .deste c.:>rpo inerte de gigante I! , __ .. 

Se. ao contruio._ temorariameute ma:llogrannos 
estn empresa, desviando-a daquiUo :q:ne :deve ser; 
prejudic~n:io-n. -p~r · u~ . modo ·in~xpU.cav~l.-' set·ia 
1sLo maas que .JncurJa -e dele1xo, ·~rta~:Jaltar 
altnmente a·:>s intel'esses dn-Jniz·,- commett~Jflamos 
o crime :·de lesa •-furtana. puhlic11; :de lesa pros
peridade· ~o :paiz:! - .. ' . · ,- ' - · ~'. ' . ··: ·:-:;. : ' \ 

Sr. prestdente, .voltaado ·ao . men' {fl'OJKISito~:col'l ." 
elúo decbtrando qu-e dlndo-se a·: irnpossibUi~de 
de .obter-;:;e a prO[Qpta :r.ealisaçi\o :dR( ~stràJa•'ide 
f~rL·o contraetada; em LOndr-es-~- cilmpre,:qtle':~por 
todos os modos · Sll - proeure ·~ m&iosJ, de. · e~tec:~«ar 
cs · o ra, ·e ·.por- eer'<>"qu~ .mesm~·n~ nosso ~ 
temos reeQr,:;os bastantes·-; :com··.elles=se execuW:t& 
a obra1 . obt~r-se·hia& . aindal, ;~:,vm.ttàgeat~ - isto:~ · 
o harmonisarem-se ,todos · iO'S ··iaUer~ses.~ . .;po~ <-qne 
o. governo • be .n ; poderia · oorisegúir: ·dos ·accion'istas 
de M.auá O • .tom:u-em ·:a - pmto~a· e:Jt-eett~ii.G da,.;.es
trada ,· da ' lei --de 2J: de-. Junho, •- essa·;:"f'erdJdeirà 
estrooa . qn~: ·se :póde :'~astrUil; no· !pait, q~.;devé 
apresentar .todas as·.va_ntagema. ~todos os·'~Qeros 
qttc· são· de~ esperar oo: somolhanta-emp~ ,;;;. 
. o sr ... uàrtio~~-4à; Ç~~li~/~)~c)~~~~~~~ 

Sr. presulcntc, .cu n~ csb.V(IS& J:60lvado a _tomnt 
p:~rt.e na disl'ttssão do nrçamt~nto do imr<"rto. jul. 
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112 SESSIO EM: .to DE JUNHO DE 1854 
n-uei-me obrigado a p<-dir a palavra em conse
qllericia de algumas ooservações feitas pelo iUustre 
deputado 'pela minha provinc.ia no seu discurso 
_proferido na sessão de hon_tem..: Essas obse_r-:_a~ 
~;õe~. se bem .. as compt·ehendl, nao se bannomsao, . . . 
os iilteresse.s · da provineia que ambos represen
tamos nesta casa; por isso resolvi apresentar a 
respeito . d~l1a algumas breves rc·flexões, para 

. . . -
se por ·ventura em engano me a~l10, ou para. 
que em -sua· resposta esclareça mtus esse . pont~ 
do seu discurso, se por venLu1a o con1prebend~ 
como devia.. · 

Disse o nobre deputado que, tendo a asscm
bléa legislàtiva de !:). Paulo autoris·ado por uma 
lei o ' governo · da província a · contractar co_!ll 
qualquer empresa ou companhia .a construcçao 
de uma linha· de estrada entre certos pontos da 
província, tem·se tornado di:tlic~l a encorporação 
de uma companhia para tal fim pelo 1·eceio qu.e 

·trerentes em resario · manifestavão de ue 
o gove1·no geral concedesse privilegio a uma -outra 
companhi'a. para. ·a · construcçào de uma estra.ia 
de ·ferro nessa. mesma linha· de estrada de que 

ta ·a 1 i · rovincial· e ue tendo as assembléas 
provínciaes, . pPlO acto audicionaJ,. O ireito e 
lEigislar.sohre estradas no interior ãns provinci:ls, 
parecia que não era conveniente, que era mesmo 
contraiio aos interesses cias rovincias ue. o 
governo. geral concorresse com o provme•a -na · 
co·ncessão dos privilegies para construcçào de 
taes estradas, por ser esse concurso um obs~a· 
etilo á'·realisaçüo das empresas provinciaes. 

Certq,mente reconheço com ·o ·nobre deputado 
que pelo a<.'to addícional; art. 10, S) So, compete 
á.:; assemblél'\S provincia~s legislar sobre· ma teria 
de estradas no interior da 1·espectiva pro,•incia, 
que não perte:.ção á administração ger<'ll do es· 
tado ; mas j clgo que não se póde realisar o receio 
que manifestou o nobre deputado· em relação á 
estrada ·a ue ·se refl!rio elas considerações ue 
passo ;a e'Çpõr. . . . · 

Essa ~trada é a que do po1 to da e•dade d·e 
Santos se dirige á villa. de S. João do Rio. Claro 
com ramaes. a outros ontos da proviocia. Etn 
um os ar 1gos a · et que au or1sou. o go''erno 
a conceder privilegio, a -encorporar uma compa
nhia para faetura dessa linha, se acautelou a 
bypotll~se · á::erca dà qual o illustre deputado 
n1anifestou o seu receio, isto e, declarou-se que 
se por ventura appat·eeer alguma en1presa que 
obtenha privilegio para eonstrucção de estraJa 
de ferro dentro de uma zona de cinco leguas por 
um c outro lado dessa mesma estrada, essa em
presa será obrigada a indemnisar a companhia 
c1ue se · organisar elll vit"tude d·l dita lei provin· 
cinl, satisfazendo-lhe tudo que estll houvl!r dcs· 
pendido na .estrada projeetada, que é pllra o 
t.ranl)ito de earros. Parece-1ne pois quo em ' 'ir· 
tude desta clausula, qne ""se acha c:xpressa na 
propr1a lei que autorisou . o eont.racto, as empre· 
sas J)iio podem nutrir o receio a qu<.• se referio 
o: nobre. deputad.o. · . . · · 

· .• .Eu.· . .fiz , parte . da commi~ão de obras publicas 
na· ·assembléa -prJyincial de S. Paulo,. c comquanto 

I 

a - seu . es : proJe e& . o re es rn áS 
· .tiyasse .lugar . depois que Ille retirei para esta côrte, . 
. coJlitudo~- tendo tomado· parte na confecção co 
parecer . ~~rca desse pr<>Jecto, estou ao facto de 
suas .disposições, · mes~o porque ess~ lei foi pu
bli~da ~nos jornaes desta,cõrte afim de ter publi· 
cidade a: oonv<>ca,tão das pessoa's que quizerem 
iomar ' a . empresa.. da . menc1onada ~strada~ As dis· 
ppai~ões de; ·gue fallo -_ ac;bão-se consi~adas. nos 
. artil.:.6 c.e 7 :(}q~ .p.-sso :a .lêr..- (Lé.) :.Vê-se pois 
que eS;tes .artigos; .. acautelão o. . cnso de eucorpo
rf\r: s,c . }!lgum~ com,pnnbi~ ,pa!ft a cons~rucç_ã<? .do 
c3Miriho .âc 'TértO".'.. • · --- · · • ' · · · · 
·:. Nenf . po~so . admiti'ir que · ~ concui-réqcia do 

governo get'al em· negocias desta m·~lem possa 
prejudicar a província de S. Paulo ou qualquer 
outra do impP.rio. para onde o góvcrno gehil. qudra 
conLraelnr a factura de..Alg.uma--estrada de ferro;
ente~do pelo çoutrario qtte ser?-. uli1 grande be· 

devemos . desejar que quanto antes se realise na 
nossa provincia. A. lei d.e 2G de ·Junho de 1852, 
qu~~ autcir}sou a · concessão de privilegias· para. a 

! . • . 

desta cõrte aos pontos mais convenientés das 
prvvmcias de S. Paulo e Minas, tambem no art. 2<> 
autoriso'u o governo para conc~der p_rivilegio ás 
empresas que se pn1puzeS::>em a construir estra· 
das de f~rro em qualquer óutro ponto do impe
rio, ficando o respectivo cootracto sujeito a appro
vação do .. corpo legislati\'O. Em . virtudo dessa 
autorisação nós vimos que ·pelo decreto de 17 Je 
Agosto de 1852 concedeu-se. privilegio .para con
strucçfi.o de uma linha de ferro do Recife para 
Agua Preta na província de· Pernambuéo; nmos 

ue or decreto· de 19 de Dezembro ·de 1853 
concedeu-se igual privilegio para factura de um:1. 
estrada de ferro partindo da cidade· da Bahia á. 
villa do Joazeiro. · · · ~. 

Todos esses rivilenios e concessÕes~'forão f!'i· 
tos so a garant1a . o governo ge1·nl, e mediunte 
os favores de que trata a lei de 26 de Junho pnr:\ 
dest'arte facilitar-se afactura e construcçii•l des

. sas cstrad<"\s, e or ventura esse beneficio ttc se 
esten ~u a em ~ corte, as provindas d:l a lia 

.e Pernambuco ni'io se deve e!>tendet· igu:-~lmen to á. 
minha provincia, se o go\•emo geral entender que 
deve conceder privilegio para nma estmda de fe.rm 
da Santos a S. João do Rio Claro a alguma em· 
pre~a que o solicite? • . • 

Estou intimamente convencido ·que esta concur
rencia do governo geral com,o provincial longe de 
ser noch•a ã P.rovincia de S. Paulo •. O\.\ a qual· 
quer outra do imperio é antes beneficn. Trata-se 
de realisa1: empresas como estradas de ferro que 
ns rovin-cias não odetn levar ávante em eonse-
qu.enc1a. a escassez e seus recursos pecunrnrJos 
e de outras condições · que sómente o govemo ge
ral. pó<!e facultar pel~ autorisação expressa da 
le 1sfaçao a tal res e1to. · .. . . 
~e o no re eputa o se exp tcasse e mo o mau; 

explicito. àcer~ desta. materia~ pa~·ece-me _que !l 
seu reccto dev1a retern-se a -outro :ponto, 1sto e, 
a uma questão que póde originar-se da intelli
~encia que por ventura se queira .dar ao art. !..0 

da lei provincial que ac.t.bei de ler. ·Estabelecendo·se 
nesse artigo n. obn~a~ito.da indomnisação, poderia se 
entrar etn duvida so essa obrigação so subsíst > 
em reíerencia n qualquer emprP.sa para. estrada 
de fe1·ro . q~e se encorpore em Yirtude de privile
gio concedido pelo go,•crno provincial, ou s~ tam
bem comprellcnde qualquer empresa a quem o 
p1·ivile,;io teuha. sido .eoncedido .pelo governo ge· 
ral, ctn virtnde de contracto em ·quo. se não men
cione essa clausula da indemnisat;iio de que fo.lln. 
o dito :antigo. ~ · ' . ·. · 

Purece-me po::'ém que se a· _nssemblea ·pro
vincial "ol.lrou, eomo é innegavel; :dent1·o da es
phera de,,suas attribaições, auto1·isando a cons
trucçüo dessa linha . de ~trada ·para , carros, e 
cs e ecen o por e1 a menc1ona a m emmsaçao 
COlllO garllntia da empresa . . ti_ecéssilri'áillcntc qual
quer outra companhia .que tenha. em vistas a. ~ns
trueção . de uma cstnida de . ferr~ ·será obt;igada n. 
indcmnisa~.ão, ~ nenhuma . . co~cessão. SC: ; PÇ)der:i 
fazc1· nesse sentrdo, quer por parte do go"Yerno j)l"(\
''-!_ncinl~ quer. ~o1: Pt~rte :~o. g~y_enlP·: ge~a~· , , que 
~aO . tenJJa em Vl_Sta essn C.onà~çaq •: ~19. .Vez ,.que 
a· estrada ·se :v·enhn . n. ver.iW:a~ · denU:o dR- zona 
meneionnp~ no , art~ 7o flil lef 'p'i·~\-i~Çar;e~~~est.ão • . 

Em mnteria. de cstrad;lS n!io .temos em verdade 
legisLaç.'lo e~peéial Ané ns. claSSifique :é dtin.na de 
tnod-.5 con'\'eniente; o qáe riii'o .é'dc :SdJiliúü·; ·por
{\U~ .<"\>n\'-' 11a· ·poucos dias· (,bst>rvou'_·:meti illustr~ 
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cr.l!eg;l por S. Paulo, o nosso dir<:it.o admi!!istrll
t.i\"O se acha ::l.iJ?da a m_uitos ~espeito_s_ ittç_pm_pleto. 
:\!.esmo. em · p::uzes m:us adw.nt:ldos; na França 
pot· exemplo, a primeira clas .. üflc::t.çtio rcgut:u· que 
St: . deu ãs estradas duta de Dezembro ue 1811, c 
aindn ns.sim a matcria de e;;tra<..ias de ferro é re
nulada or \\lna lc..,i:>lat,:ão toda especial V(ltilda em 
~- :... ra, se nuquc c p:uz colll os l'<!CUrsos q o 

lht.l ~ão proprios a matt:ria ue estradas de f~rro 
é regida por uma legislação especial·, c s.c es.>as 
estradas nunca se realis:1o sút:~ o concurso dG 
governo, nao c e a · m1rar que en re .no 1 

se não Jiscriminem perfdtamente as estradas ge
racs das .provinciaes, .c que npcsa.t· de ter~m as 
nssernLlé:ts proYinciaes o üireito de concéuc1· pri· 
vilcgios c lt>gislar sobre essa matoria, so tenha. 
facultado no governo geral o direito do conceder 
idcriticos privilegios par:\ qualquer ~outo do iln· 
perio onde se trate de construir estradn·1 de ferro. 

Feitas estõ1s observaçõés, Sr. pL·esidente, em 
re~erencin ao discurso do nol..lrc deputado pela 
mtnha província, passarei agora, v isto estar com 
a. palaYra, a .trntat· de uma. muteria que jt'~ foi 
discuti · ::; u · ~.: , 

em seu discurso proferido na sessão de ho::tem. 
Antes porém de çutra1· ncsta~materia, permilta·lll0 
o nobre ministro do imperio que lhe peça algu
um::; iufotmaçõt::. sobre objcctos pe · 
sua reparti•.;il.o. . 

O Sr. viscontle àc Abrantes, quuudo e m sua 
missão especial na Europa nos anuos . ~1 c 11:>-1..1:: . . . . . , 
' , r:> ~ 4.. .. 

vígoravão n<' Prussia o em outros estudos da. 
All~m~~nha algun:; artigos ua. an Liga legisla1;i.io 
do . p~uz que embaraça vão a cmigt·uçio. E:>:;cs 
nrttgos, segundo e::;sa informnção,, con~istcm, além 
(lo dí·oit d'aubaint:, no direito conhcciJo pelo 
nome . de jus Llet,·actionis, que é uma. t.:.xa. do 
10 % cobrada sobre o .valor de qualquer capital 
qu~ s·1he pura fóra .do pniz, quer em virtude da. 
em1gra.çào, quer em virtude de her:an~<\ ou doaçfio. 

O governo da Prussia mauda. ex.e~uta.r · c pôr 
em vigot· e;;sa. legislação no seu paiz sómeute 
cru re ·, , · ·, - · · 
daquelles paizcs em que tacs ;iir.eit.us se ~x.er· 
cem para com os subdit03 prussianos. l\fus não 
acontece o mesmo em ouLrus esta.do3 a.llemfics, 
tant6 assim quo .o ·governo da Unii'io .\meric. · 
para facilitar a emigr;u;ão de colonos para. os E"ta· 
tl_?S·Unidos, vio-se na olJriga~.;ão de fazer conven
çoes com algun:> d~stes estados, afim de que em re· 
lnçiio aos allernães qne emigrassem para a União 
Amel"icana não vigorass: a dítn legislaçiio. A Fran
ça já de antiga d'tta tem cel~:brado identicns con
venções com varies estados alleDH'ícs pa.r<L nbuli· 
ç:1o de . tacs .direitos em relaçãt1 a seu::; subuitos. 

Ora, sendo esta eomrnunicaçào do Sr. viseonue 
de Abrantes feit!l em UH6, e acomp!lnll3da · de· 
outros esclar~cim.entos a . respeito, desejo saber 
se o governo, para . facilitar a emigrac~'lo, enten· 
deu conveniente· tomar ,a este re::;pdto alguma 
p1·ovitlencia, pois não serú. . de certo animadot· 
para o colono qne qutw vir para o Brazil com al· 
gr.m capital a diminuiçãO de 10 % do valor deste 
t!m virtude do jus uetructionis. . 

Desejo igualmente que o nobre ministro me 
informe se. Pfll' ventura, não só nas porto~ du 

. ' 
' o como nos outros lugmes onde costum:io embur

cnr colonos para o -Brnzil, existem t~gentes. · cn
cari:«.>gados de .v~rificar a. conducta, ~ - n morali
dade delles ; a faltA dl! l.u·ntos uão póde . ser 
substituída por emigrndos ociol!o~ •. de máos pre
cedeJltes, o que uõo tenlt•iu o . habito do trnba

·lho do campo ; do 11ma colúnis11r.i'io morigerada 
. é do . que. O pah: pr~ei.ia. l,etO csua .iU(OTJll&Ções 
po1·quo no rolatorio do JIOht·o mlnllitra, ua p:~rtc 
ern que t.rala · do coloniaucllo. 1.•U uuu cnconb-o 
<>b~ervações quo .me p<.n1ado cachll'ec!cr ílobre~ o~ 
mcws .empl'egados pelo J:<•''Cl'llO " c•M&f.' t··~~~pdto. 

T01tT'' 2. 

Qunnto ao syslcma de eol·~~lis;!Ç.i<::U.I<lop1:rulo--(! --- -
~es'3w.r~l:v-id.o--:-no-rela:toríõ--dv nobre ministro, cu 
Julgo que é elle o mais convenier~_.'-.:; c. o . que 
pam o futm·o nos d:irá melhores résultatlo.s. 

Foi. esse systemn-dc venda do terras c:n lotes 
meJido.; e demarcauos, que vamos adotar cn trc 
nús, o system:.1 qus melhor resultado apresou to.Lt 
llOS '> U OS· lU OS, 011 • C C I 
cffic1.cia depois úc iflutihnentc ensaiados e em· 
pr('~ados (,utros . di1l~rentcs meios 'p:1ra se pro· 

·mo"llcr a colonisat~:lo ; foi esse sy.;t~ma tlà ,·<!nt!a 
e v ·;;; <te crr 1 • - · • • 

cipalm·ente concorreu para pt·omovct· uma ~ranclc 
emi~mçiio p;u·a os ost:1uos da União, a pomo 
que essa g1·andc l!migração, que n:'io c~ccdin d e 
7,1.100 in :i~:vitluo·s por an no, depois da nbolit;<io 
elo trafego cresccn consiuera\'elmcnte, elevnnd1)-,;e 
a mais Jc: 4.0,00:.> por anno u datur de 183~ C:lll 
<.li.1nte. · 

11Ias eu, reconhecendo com o nobre ministro 
que es;;c systema é o uuico adaptauo para prv
mo\·er a colonisação espontaueu em gr;mdc es
cala, ümLc:m me p r.r;;uuclo quo não póclc ell(~ 

. ... ·- ;"" 
<:: 

c.Jar1ui a muitos ~mnos, uilo sendo pot· i.sso o mais 
apropria:lo para exclusivamente rcrnovt?t: a. cl"is•: 
que tanto teu~en;os. 

' em pouco tempo? Eu crC'i'J que nãrJ. 
(Ilr.t wn aparte.} 
Di:r. o nobre mini:;;tro no seu re1atorii.) qtl;) as 

terras que hão de ser di \'iJidt\S c llemnrc:ul:t;; 
eslà() sujeitas a. ires classe;; de u1cdiçõcs; umas 
com.prchcnuem-sc c npplic:'ío-sc ús terr:ú• devo. 
lutas elo do:1linio publico ; a st-gunçla classe nppli. 
ca-se ás ·terra.-; sujeitas it legiti •nn<::"ió c rem li
daçã o; n. terceira se ri emprega.Jn W\ mediç:io ele 
sesmaria:; süo medidas Olt terras originarzamentP. 
a uil'idns or osse, ue se nchilo em podet· 
de terceiros com titu o egt uno. 

Ora, essas tl'CS classifica~õcs de meclit;<:i!S, ::tppli
cada cada uma de lias a terrenos de ~litrcJren te 

I ( '111 a· lllt\iOl' 
parte do territorio do Bmzil, c pelo regulamenlu 
que baixou do minist~::t·io do imperio em unta 
de 8 d~ !\Jaio proximo findo, presct·cvcn<lo n 
fômm e proccs:;o d~s mcJi~iics, tnt Vl'jo que t'sl.as 
hão tio nt.'ccssariumento f1l?.ér-sc mlli vagarosa· 
mente, c que só no fim de muitos nnnos c (lllu 
nó.-. poderemos const?:;uit· n dNntl.rca~;\i'> ri~ lot~.i 
mais coashleraveis dessas terrils. Demais acho 
que n quot:l. dcsignndn em mml.· uns verbas destH 
orr:lllllPfltO pnnt execução Un ·lei dn:> terras f! 
colon:saçüo é muito pequena, s ,,ndo o · recurs(l 
do produ.cto da vend~~ das terras um meio -com 
que não se doYe ainda contar, porque esse, re
cút·su só pót!e Upfllrecer depois dn \'Cllda elos 
primciro.s lotes que forem medidos. Quem · co
uhcce n-; difficuldat.les com que -lutou o g·~verno 
franC(:Z para estabelecer o caci~\stro ; ~uem co
nhece a somma enorme que ·teve t.lc despendes·, 
e o .grande numero de a.tmos que trabalhou ua 

- · .- e S:l rande idé::t. ode :.tj uizm· dns 
. difficuldades que <;ncontraremos ·n ·1. exe~uçao !l 

l<?i das terras. Ntto ~e trata segurn.mentc da u :u 
processo Ho complicauo · como _o do . cadastN> 
que aliú.s tem <>Utros : fislS e se effectu:\ p·or modo 
difft~rente.; mas tamhcm . elle se bas1! L sob~c o 
Jn·oc<·s:;o <.le médição e demucaçào, que ,; o mais 
difficil c· dir;pcndioso -por muitos · m.oth·os; -c se 
nós attendermos i de1icienci;l que te:llOS de ho, . 
mcns pr(Jfi~sfonaes pn~·n ser!!m .empre~ad?s na. . 
mcõiçilo do t4o gr:1nue porçno. de tcrntorto; ~e 
at!A>ntl~s·mos ao:; accidcntcs do ter1·e~o e a outras 
tnuitill'l circum!'t.mdas, forç<•snmentP. se, rcc•J· 
. . ·- ~~ . 
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nhece ·que só dep0i;; de m..tit•> tempo é que se 
póde colher o grande resultado que se teve em 
vista com a lei das terras. 

E' tambem uma. g1·anJe diffi~ulJade paru a 
e_olof!i${lçiio _ o_ embaraÇO--~-m- -qtH SH ha.-de achw 
.o e:>tt'arigeiro que se quizer estab<!l~c_?r _no pa~z. 

t.:. ~ c. • 

para cl~llas deduzit· ns S<~guint.:!s ccnsequeucias: 
13 , que o sy::>tcuw. de colonisiti,:iO pot· meio <la. 
ven~a de t9~·1'<H não ~~!.•iP. dar b~ns 1·es~t ta.:ios 

a.m;os; êm · segunjJ lug11r, qne conjttnctan:"ente 
C•1ll1 esse systema, c p:u-.\ suppl'ir a falta de 
braços quf:! se11le a ac.tu:ll hwouril, sed. mnito 
conveníe11te que o governo auxiliê u S\'stema lle 
coloni~ação por pan:eri 1... ~ • 

O Sn. l\lr:-;IsTIW no htPI~tuo di um np::u·te. 
O Sn. B.\RMSA nA C !':•\IIA :-Entendv, SJ'. presi

dente, <]llt3 n uito ~~! n.tlopt:lt" este c.xpedien~e, 
uüo pQderemos t::\'it:lt' n cl'ise dl~ que a lavonnl. 
esl:.'L ameaç:td:l, couformc: todos recouhe~cm, . e 

lllltit<> granc..ll~ , por exemplo ~uo Oll 2.)0:000$ por 
anuo, conse_guind<> o go\·et·no pot· meio ddla o 
importat· para o pai_z .~t .n certo mu~!!l'O df! co-

grande,; . l'I!Sultados. 
Pll.l'a este meio de cotonisação pelo systema 

tlc parceria a ass.~mbléa. de minha pt·o,·incia 
Yotou no nnno do 1$;) ~ uma quota d<J 25 :0UO$ 
pol' anuo, c tem com isso conscgtlido ,,!gnmas 
vantugenl', pot•qtHl.llt•l não obst lllte esse systema 
wlo l)ouet· sHr sen:lo tl·ansitorio, comtuuo póda 
~upprit· a falta do bt·a.;os, já ma.ito scusivel. 
~ão estas as cousidct·açõ~s que cu tinha de 

npt·cscnll!l' Ú..Ccl·ca do ot't;t\m:-ontc_. do m~liistel'io do 
ímpedo. 

o Sr. r ... l~b:>n Scr1·~ :-St·. pt:esiJcnte, mui 
pei} uena parte tom:u-ei ncst' discussão ; uiio tinha 
mesmo inteuç:.1o dt! entra1· uella, nu\-> detenhi
noa-mc a isso o discur.~o hontem proferido pelo 
Jlt)Ll'G deputado por S. Pnulo. :Este disti:1cto 
membro, cujas opiniões sempre ac~\tei, parcCCil· 
me equi yoeat·-:>e a respeito de uma proposição 
qne _em.ittio .trat~n~o d~ in:;tituições bnncaes nas 

' · · ' )' ll<: 
saxáõ as nünhas obsen·açõcs; ~ tal, entretanto, 

. o 1·espeíto que lhe consagt·o, que antes de tocar 
uo _ponto em _qu~ discOl:tlam<lS • . e como compen
saçao Jo sacrJficlO que 1sso me custa, fallarei 
daquillo em que me acho em pe l'féito accorJo 
com elle. 

E' innega,·el, Sr. presill~nle, que o fnturo d•l 
paiz depend~ dos seus melhoramentos m·lteriaes 
(l que oceupão o primeiro lngnr cntt·c •!stes us yia:~ 
de commu!licação e, o, apel'f~içoamento dos pt·o-

-ce~sos ngncolns. E tao geralmente rcconheci.:.Ia 
lloJe esta T;crdadc, que demorar-me c::.n demons-

h':ll-a fJra descoahec.:t· o valor Íl\estimavel do 
t:~mp<). Tamoem acho d~ m11i pequeno alcance 
pat·a o p1.iz a Cluestio · susl!ita.da pelos nobt·es 
deputados p-1r P~t·nambllco; o q11e de v~ prece
det·, ··na sua. marcha progressi,·a, o cuiino pro
th~:;ional, a$· e.scolns dt~ agricttltura. ou as vias . ' . :- . ., ~ 

· pnran-.ente aeaciemica, só ptlderin ter uma soluçiio 
, ~bs'?luta Se tl\'tlSSe d~ SCI' applieada a um p!lÍZ 

llltel.l'ãmente tnculto; m Ls. quando tH;nos já. gt·a.n · 
. ' -

bilid:lde, quando uma grAnde pal'te dos nossos 
p~·oJuctos fica inteirame:tte desaproveita la. pelas 
ddficuldaut!s do trân3p )l'te, toda a duvida fe1·e a 
óoa razi'io. 

No estaJo actual da agrlcuUut·a, antes mesmo 
de qualrtll·!l' me1!10ramcnto nos proc.:.ssos empre

, ga io~. as boas ,·ias d~ communicação não só 
~utgmentadão considerll\'elment'~ e sem dopen
deucia t.le no,·as forças a nos:;1 .producção. como 
lhe imprimiria mnís Yl\lot· pela cessação de enor
mes despezas de que actu~lmente se vc sobre-..... ~ . 
~ y~1est~o, .P~is, 'tem . uma solução pt·atíca de 

pruneu·a mturç:w. A:> VL<lS de conlmllmcação sem 
escolas de agdcultum pt·o.-tuzirião desde já grandes 

' I · · "·· ·· 
de communicttção, ou sel'i.ào inut:.eis, O\l de mui 
escasso:> fi'Ucto. As \·ias de commllnicac;ão são além 
di~so o meio mais efiic tz - de promover o np~l·
fel ~.)a mau . . rr • .. - . à o 
de todas as luzes, a civilisnção emfim; e os tra
IJ~?-lhos que lhe são rclatí\·os pedem tempo que 
pode S~L' utilmente empt·egnd.J no cniino e estudo 

· da agncultnn1. Pensem b~.n nist.) todos os de
posita.rio3 da aut:Jl'idat.le J.mblic<t, e não só da 
q_ue eman.1 dos podel'es geraes, mas ainda e . prin
ctp~h!JO<~te •lrJs pt·ovíncia~s. ao.:. qua.es o acto 
add!c1onal P!lt'ece tet· contl:.u.io esp:!cialm~nte este 
mc~1pdros_o encargo. 

Nao ex1ste, pois, no ml!u modo de ver, a 
menor duvida quanto á ordem t.lo trabalho~ toda 
a uest~io versa s b ·e · i füZeL' a 
t{io grandes, a tão urgent~s necessidndes. E' ahi 
qne ~e eneontL·iiQ_ as verdadeira.; difiiculdades, 
pt·occ~endo umas· de defeito da nossa. organisação 
su cno1· outras n st o de infancia 
outras finalmente da. escassez dos nossos re-
cursos. -

. . E ' in_dubitavel que a nossa or"anisação aJmi
mstmttva superior serzí. por m"'uito tempo um 
estot'YO no progresso prompto do paiz 1 os me
lh.)ramentos mnteri~es. Nào cabe ne.s forças hu
manas, n:io ha capacidade ou aptidão que baste 
para bem desempenhar to.lo:.> o:; Jive1·sos encnt·go:;, 
os arduos c m11ltiplic."\dos deveres que pcsão 
sobt·c afguns 1l1 iniste1·ios . . 

O trlinisterio do imperio é sem contradicção 
uu~ dos mais sobrecar1·egado:r. E' disso uma prova 
cy1<ltmte o l'elnto1·io que ptilO muito digno mi
ms~ro ~ctnnl foi esta anno presente ao corpo 
legtslatn•o, e qne c sem úuvida uu\ dos· mais 
completos c noticiosos ·que" lhe tem sido apre-
sentado. . . .· 

E'. t~Ll a multiplicidade d~ objectos, n. hetero· 
gene1dadc das materias, que não só faltará o 
tt:m. o como a dis osi ão de es il"ito necessarin 
para q uc um só homem possa attender a toJas 
eU~ do modo por q110 o exige e o reclama u:n 
p~1z novo, onde tudo se r\Cha · por crmu, onde n 
v1da. do mcr<> expediente é um grandBsimo mal, 
purque o tempo de org,lni~nçiio ê precioso o nilo 
pódc ser bem aprovt.litndo sa111 aquella auJacia 
de iniciativa e de acçiio que só póde toro homem 
pa·o1lssional. E quem pód<J s er profi!'!siono.l em 
todos os l'::tmos do sen·fço publico a ca.-go elo 
minísterio do imperio? . 

- ~.,;ti} d1~f(.'itO ül'ga.uicv jd\. não é f..,lizmrn~.:l Íll· 
te~n~ment~ n~gado Ol\ deseonl.lecido; o :::ir. ex
llllDJ.:stl'O do 1mperio o dem911Strou c&balmento; 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 15/01/2015 14 57- PÃjgina 12 de 15 

SESSÃO E~l - 10 DE JUNHO DE 1854 115 
S. Ex.. o Sr. n\inistro aetual está tambem muito 
longe de dissimulai-o; mas apresentnnuo c des
crevendo ambos fielmente o mal, nem um nem 
outro o ataciio dírect:1mente, indicando o verda-
deiro remedio. · · 

rias com chefes -habilitados, e sem tluvida re
cornmendavel. como consagrnçiio do pl"incipio da 
d_ivisão _do traba~ho, cujos resu~tndos _sã? i_nques-

mi-

o SR- LISDOA SERRA:- Leio no relatorb do 
muito digno e illttstrado St·. ministro da guerrà 
uma ídéa que me faz conceber alguma espe1·ançn 
nessa escola ; é a separação da parte civil da 
propyi~mente militar; sem isso 9uasi nenhum 

o 
para os trabalhos a que ri1e refiro. Não ne~o 
que os alumnos da noss1 escola militar que ti
verem aproveitado seu tem~o dldicand?·se séri~-

não, possão ·,ser consiJerados homens instruid•ls 
e bem preparados tbeoricamento; mas isso não 
basta, porque é então, e sómente então, que elles 
devião começar o estudo das applicações. sem o 
que para mni pouco ·poderâõ p1·estar como (;n· 
genheiros. São justamente essas escolas praticas 
que não temos, nem ainda 1"\ldimcntarins. 

Actualmente são as Yiagens os uniCQS meios 
de que podcmC\s dispór para alcançarmos negte 
ponto as luzes de qtte pt·ecisamo!i:; aMm dellas 
só nos resta o recurso da intro:iucção -de bons 
professores, dé homens abalis~dos neste ramo 
dos conhecimentos humanos ; mas este meio para 
ser proveitoso presuppõe a existencia de grandes 
obrt,S, porque e só na · continuação do trabalho 
qne se póde adquirir os mais uteis _conhecimentns 
praticas. A mesma especie de tmbalbo soffre 
grandes modificações segundo a natureza do solo. 
os ncciclentcs do ten-eno e mH outras cireum-
s ancJas ocaeil. e e somcn e ,, comp cxo e o os 
os systemas em cad o. Pspccie de tral:ialho e •) 
con}Jccimcnto do t.odtu! estas e:Jpecies que consti
tue o. scicncfa prutica do engenheiro. 

Emquanto pois, e1npregarmos os n1cic:os nde•{Ua
dos para ca·ellr um pessoal hlont!o, o qnc li•) 
póJtl ser obra do tempo, resta· nott utu urrico re
curso, ó o dos cngajtuuentos no estrangeiro. Não 
nutro a esto respeito o menor preconceito, nem 
vejo o menor dezar paru o impllrío, pois obsen·o 
que paizes muito rna.i.s adiantados que o nosso 
na est.rada da civilisação se valem d~ habili
tações estranba:o naquillo em que por circum-

~ta!lcins especiaes um povo se t')rna sempre mai~ 
ms•gne que outro. · . _ ~ 

O n&bre deputado tocou em outro ponto no 
qual .,u estou tambem de accordo com elle; sobre 
a necessidade de melhor definir os encar~os ge·
raes e provinciaes quanto aos melhoramentos 
ma er1ae~ c vras e communtca~ao. noure c
~utado notou que_ algumas obras . em que os 
Intt:rcsses tant" sao geraes como provincíaes 
são de or1linario os ·menos attendiJos por uma 

pcc1e f e nv1 cerc a mpe enc1a; en-
do-se dado alguns casos em que am~os os po
rlerP.s geral e provincial trat:lo Jo mt:smo ob
jecto simultaneamente, perturbando-se reciproca
mente. 

Sinto tão prQ!undam~nte a neccsshLlde de al
guma providencia a esse respeito, que jli. em 
1!;48, fazendo partE desta casa, apresentei um 
requerimento quo foi· muito debatido, e a.finnl 
approvado, para que uma· commissão de trcs 
membros da camara q-ue tivesse pl)r · adjuntos 
dous .membros ~~dernos fizesse_ um_ tl'açado das-

., ' ;, 4. • c:-
1·eco::sscm isoladas, farião sempre ·parte de um 
mesmo todo e possuiriam os no futuro ttm svs- · 
tr.ma completo· de communicações. ~ 

Não se trataria de precisar miudamento · a 
clir.ac.;ão dns estradas, o que _demandaria uma 
triangulação geral do paiz. - c um estude) minu
cioso da topographia e accidentes dos terrenos 
qne tivessem de atravessar. Era um trabalho 
feito no- gauinetc, tendo por bnse s.õmente os 

· factos existentes o as e:-:ploroções c reconheci
mentos ató hoje feitos. 

~- . 
meada, mas C"omo o nobre depu"tado me .des· 
pertou essa lembrança, eu o veriticm·ei, e · no 
caso negativo solicitarei a intervenção da mesa~ 

r • ,...,. • ..., • • ,- .._ 
. t") 

depU!..'lclo pela provinda de S. Paulo que me 
pnrecêrão menos cxactns, e ror isso dignas de 
rectiticaçtlo, nn pnrtc do l'iCU discur.:Jo em quo 
se occupou das institniçõe;; bancnes. Dbse o nobre . 
deputado que essas instituições estabelecidas do 
modn porquo o . tem sido, conshlcradas em rela
ção iLs provinci;ls, lhe erão damuosc~, creando
o monopolio em fa\·or da côrte para onde emi
grarião todos os capitaes provincincs, com pre
juízo dos estabelecimentos indnstriaes que· nellas 
se poderião formar. . 

E inteiramente o contrario. Em vez do . mo
nopolio em .favor da côrtc, houve perfeita igual
dade ; as mesmas concessões forão feitas {B pro
víncias por meio das caix:lS filiaes; em vez de· 
fugirem os capitaes das províncias para a cõrte, 
soarão os eapitacs da cõrte que se derramaráõ 
sobre as \)rovincias; em vez de serem prejudica
dos os estabelecimentos . industriaes. reccberàõ . . 

Se é evidente que desde que em ponto qual -
quer lla certo · mo'\"imento <-ommerciar os bancus o 
pod•}m n1 ui to favorec:er e se ti V;lr, creaudo ou 
dan•:to maior expansão. ao ·credito, não é menos 
certo que nos pequenos circulas os beneficios da 
ta•;s cstnbelecimentos terno limites muito aca
nhados so :;e conservarem adstrietos ã.:; ~ircum
stRncias lQcacs e não procurarem estabelecer 
relações· mnis extensas com outros pontos mais 
favorecidos, que teuhão por v.~ntura com aquelle 
affinidad~s nt'.tuTaes. _ · · . 

Se cada província crear · Ou conserva1· seus 
estabelecimentos de credito isolados dos da córte, 
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llH 
as notavéis· ,·aníagens de q•1e goza este gt·andc 
emporio conuuercial não pode1·iào j:'nnais dilfun
dir·se pelú imper~o. ~;'io só contínuar!a a lHl\'CI", 
como até a'lui, um cambio dc~vaataJc>SJ :>olm~ 
as pt·ovincias e entre c::ll:l::, mas ai11da se. con
s~rvatião a-; •'-ra.ndes diff·•renças 'lll.C hoJe se 
notão no prec;.o . ·os capitaes, a:1 o or1gem a 
diversidatle d6 interesses que cllcs produx~m. e 
que em al..,umas pro,•incias se clevão ao dupb 
c.l nt~ u.o t.d''to do ue dão uesta . e(11·te em tr:ms-

• 

accoes re~a ares. 
Inferi, não sei se com ra<::ão, que o nobre dcp~

trido lamentanl que a or~anisa":io tios estabeleci
mentos de credito n:1s províncias fos:;c d~pl!ndeab 
de neto do l}odct· get·al. 

MitS não só so acha esse principio consagrado 
hoje pelo nosso direito admiuistt·ativo, m•tS · ú 
<!lle conforme :l. pratica das llU.ÇÕeS lll:'ÜS :tuian
tauas nesta;; materia.s. Até 181:0 dependeu em 
Frau•;a do poder c~ecutivo, em ·virtude de uma 
lei do anuo XJ a concessão da fa.culd tde pa.r;t. 
a cncorporac:1o de bancüs departamcnta':s, c _f .. n:~o 
por cs a. manet · r a ~ t.: • :> • 

nos díll'ercnte:; pontos Jo rci.no ntc a:qllclla_ t.l_uta; 
lll:\S peh lei ue jf) ue Junho _de ~~!0 fo1. ('SSé 
poder revuca:lo pelo corpo legtsl!ttLvo, e so co~n 
a nu o .,_ ,, .c 
tuições haÍ1caes. Eo;sa 6 ta.mbe:n a prati1;a. da 
Inrrlaterra, onde são inteiramt-nte prl,]übiuo~ b:l.ll· cos publi'cos até. uma certa distancia de • Lon.-

'!\~ .America do NorLe cada estado ten1 plena 
autoridade neste ponto, e _dahi resula. !}- hctcro
gencidad~~ de svstemas baucaes da. Unmo, s~udo 
os bancos dos· estados do norte perfeitamcnto 
livre;;, emqu::mto que os dos ·estados âo sul são 
})ela. maior parle modelados pelo systema. pre
dominante na Euroça, e que na verd 1de parece 
mais racional e p\'ud•mte. 

o principio pois ua intervenção bencfica dos 
podc:rcs gentes do estado, a;;::;im p:tra proteger 

· a. f1)rtuna puiJlica como para estobelecet· o crc-. . . 
; "-::>, -

SUSCeptível de toda 3. CXplnSÜO C dcs~nvolri
mento, c possiJ. a seu turno nctivar o moYímento 
commercial c ptir em acção todas as forças pro
ducth .ts do pai?. , é nn, principie. g.!tt.tlmenta 

.. < .. ' 

diffundindo capitaes , jit desenvoh•.;ndo o credito 
local , já regul:trisa n<.lo as oper:tçõcs commer
ciaes, e j {& finalmente tornando mais gt·ral c 
uniform~ a unidade de Yalor representada pela 
llO~sa moed.l corrente. 

E podcl"ião obter-se t:io trnnsccnJ.entes rcsnl· 
t.udos l'Or meio de cstahc:lccimentos ou ephc
mcros, ou int.eiran1~ntc- locncs c 1solados, como 
os que poderião ser mantidos sob n tutela dos 
pocleres provinciaes ? · 

:5eria sensato, seria prudente, seria m esmo p:>s· 
sivd que se faculta-sse ás sua::; notas c11trada 
nas t!Stações pubhcas 1 Que perturba<;ões, que 

perigos, que v...aried.a:lo de pa lrõJs, que desordem 
m~metaria s~ n:io iria produzir no paiz ! 

Tambem não é exactâ a asserção de que o 
ba 1co do Bra~il p >SSa. receia r competencia e por 
isso oppür-:;c á organi::;ação de estabelecimentos 
bancal!s p1·o riamente industriaes nas rovíncias. 

amax:> pot· sua tn tl€UCia., •m em ~Ltenção a 
s.::us interesses, deixnl·á o governo get'i.&l ae le
gal~s:lr a encorpomçào de taes companhias, quando 
as -Julgar s~nsatas e bem cabidas, or ue neste 
caso, em ouge e po erem er1r as eg1L1ma:> 
conveniencias do banco, viráü a ser os seus 
melho1·es auxilhu-es, d.mclo um l fórma regula L' 
c uma existenci•t definida a uma g1·ande parte 
d l furtuna publica, que, peta modo por que ainda 
se u.cha em todo o ímperio. niio ·póie offer~cer 
ba;;c :soliJa para operações· sensatas. 

Devo pot·. ultimo n~:~egttrar ao UC)bre de puLado 
que a su:l. provinda ser:í uma daquellas que 
primeiro gozaráü das vantagens que lhe:; pro- · 
mettc a lei de 5 dd Julho ; porque, tendo o 
llu\"O banco aceitado e reconhe~id fac o ua 
c:ncorporaçfío de uma caixa filial ahi creada pelo 
antigv, cuja primeira entra·.ia de 10 %. havia elle 
já feito realiiat·, nilo depende o começo de suas 
o er~l ões senão da conf·~c ~ao do res ectivo ro-
gu amento, impressão e prepal·o de notas e outrvs 
tt·abalh·3S preparatorios, de que ora se occupa 
desvela.damente a directoria, uté aqui muit:. ata
refada com ·os trabalhos da ro ria orn-:mist'lc•ão. 

vsso e evo alem disso aftirmar no nobre de
putado que não só a dit·ectoria do banco, como 
o goycrno, nutrem a este resp3ito os melhores 
dc:scj os. 

o Sr. I~ello:- St·. presidente, sinto ter de 
occupar a tribuna. em uma. hora t iio adiantada, 
porque os meus nobrl3s collegas não p<,rleráü 
d~ixar de ouvit-me com algLUn desQrazer. I\fls a 
ne,;essidaJe de cha1nar a attenção do nobre mi
ni::;tt·o do imperio para t\lguns s erviços e melho
ratn,~l~lo,~ íx:'ateriaes. de geral interesse iniciado~ 

t . . 

niio potlerúõ ser levados a atreito sem que sejão 
auxiliados pelo governo . geral, me obriga a tomar 
a pahvra. a serl'lelbante hot;a. 
~ E~. sabe, n camam toda o s'lbe hmbem, por 

que terá lillo uo:S jomaes e no r elatorio de S. Ex.. , 
que ue ha nlguns annos se procura descobrir á 
margem di1·eita do J acul1y uma mina de carvão 
ue pedra, tla qual tem apparecido vestigios em 
difi'~reut.e~ lugares proximo daquelle rio. As in
vestigações que ha uous nnnos se tem feito, ninda 
que em pequena escala, derão ultimamente em 
resultado a certeza de que alli existe o verda
dcirQ catTiio de pedra., tão bom co:no o que 
ll •)S vem do estrangeiro. .. 

O rclatorio que o ministro inglez cncarr.~gndo 
dcs3as im•estigações dirigio ao presidente d.l pro
víncia em din,; do mez 1)assado, dá taes s egu
ranças •..jue devemos acreditar que com . cfleito 
esse carvão ó da melhor qna.lidade. As expe
riencias .a que foi submcttido o que se extrahio 

· por ultimo c?nfirmào ta.mbem essa verdade. Ora, 
a importancia deste desêobrimento, que nos dá 
~ espcra.nça de. obt~rmos o ~ais· poder?SO auxi-

' snt·ia ás artes c á nossa nasceutc navegação a 
vapor, deve aconselhar ao governo a não deixar 
de fnzcl' proscguir nessas investigações, al:U'gando 
a cspbera dos rcspccl.ivos trabalhos nw que se 
chegue ao rcsnltndo Ol\ do se doscobrh· uma min1~ 
abundante, on de termos a ce1·tcza do que dia 
nãll existe. 

Todog os da·los qua act.nntmeute se tem po
dido eolhõr das ilwcstignções a que se tem pro
cedido fazem pr~sumir que ha abundancia do 
mineral, pois que nas diversas perfurações que 
t em feito o mineiL·o em differentes pQntQs, todos 
ã margem UQ Jaeuhy, se tem achado -veios de 
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2, 3 e mais palmo:i de espessura.. Ellc presume 
sobre dados mui s.~guros :qu:c mais abaixo do 
l'io Jaellhy, mais prC>xitno. da capital da. pt·ovin· 
cia, deve existir o fóco principal qlll3 elle pro
cum~ e q11e tanto no:; interessa en«ontrar. 

Nã Jmvendo· "á orlanto du-vida sobre a exis· 
teu ria do ve•·dadeiro carvão de pedra uaq uelles
lugares, e solm~ a sua boa qualidaue, o qu1: cum
pre . ê continuar as i-nvestigações até chegar-se. a 
couhecer se ·a «bundancia ~ tal · ue convide a 
explor:lção em grande. Entendo que. o governo 
de\'e tomar muito á peito esses trabalhos, por 
que o l'Csultacio delles, se fcir satbfactol'io, n;to 
interessará sómente âs rendas e ú prosperidade 
da província do Rio Grande do Su , mas ts.m
bem ás rendns do tbesou•·o, e ao progressô das 
artes, d~ iudustria nacional. 

A vantagem é immensa, senhores ; tem·se cal
cul>ldo, á vist ·, i1as despezas de extracção e con
ducção de algumas toneladas que tem chegado 
á. cidade de Porto ·Alegt·c, que poderemos t~r alli 
pelo mod_ico preço de lOS ou 12$ or tonelada 
o ver a _eu·o c:n:vao e pe 1·a, ao lOm com o 
que nos vem do estrangeiro, e quo nos custa 
30$ e 40$. Não recue pois o governo diante do 
1·eceio de fazer em pura perda uma.despeza. maior: 
qua quer espeza que se a~;a., 1un a mesm -
lograda, será sempre louvavel e util. (:Apqiaàos . ) 

Um outl'o trabalho de importa.ncia, que se acha 
iniciado na.quella provinciii. a esforços do . se11 

1gno pres1 en e, a. a er ur n -
rio Vaccacahy, um dos mais poderosos tributa.
l'iOs do Jacnby. 
~c conseguirmos ft·anquear a navegação dess-e 

rio até a villa de S. Gabrjel, como se pretende, 
e é facil de cfféctuar ·se até .cQm pouca despez~,. 
grande impuls() e desenvolvimento se dal'á. ao 
commercio do interi.or da p1·ovincia, ttlém de fa
cilitar-se e abreviar-se a communicação da ca
pital com o interior, e de estabelecer-se a nave
gação a v~ por 'desde a barra até- aquella Yilla, 
que está situada ex•>etamente no centro da pr<>vin
ci ; c 1 1 i · c • 
Pela Lngüa. dos Patos se atravessa o espaço que 
medeia entre a b'lrra e a eilpital da provincia, 
e. vai-se daqui até á villã â.1L C~cho:·ira elt? 

• 1 

ut~ S. Gabriel, e para todo o mterior da pro
Yiucia, a \·iagem é por telTa, penivel c dispcn
tliosa, principalmente na estação das chnva~. 

Os consumidores e commerciantes do interior 
da. província são hoje obl·igados a il• buscar, 
com immensos sacrificios, incommodos e gran
des despe2es; á. praça do Ríô-=Grande ou Porto
Alegre, os generos · de gtte pl'ecisiio para seu 
commereio ou· consumo. Esse3 sacriftcios e des
pezas diminuirão muito com a navegaçiio 4o Vae
cacaby. porque então a villa de ):). Gabriel se 
tornarl'1. o emporio do commereio uo·interior da 
província. 

· E11 disse quo a abertura da navegação desse 
t•io ·é facil e pouco dispendiosa. E com effdto, 
como s'lbe e o disse 110 ·seu relatorio o honrado 
ministro do impedo, j t1 dous dignos commercian
tes da villa de S. Gabl'iel descerão em pequenns 
canóa.,; d-esde essa villa at.e a coniluencia do . . . , . 
Cachoeira ; c consta do rclatorio dessa viagem 
que apenas uma te1·ça parte da· ex.tensão do rio 
mais ou menos neces~ita. de alguns· trabalhos de 
d~~cortinamento, limpeza e canalização. 

A despez.a, portanto, não póde ser gra11de, e 
em todo o caso sempre será j_nferior ao inte· 
resse que clella rPsultará. E não t! só o com· 
mercio quem ganhará com .este melhoramento. 
Tambem o governo terá nelle um · quinnão de 
utilidade. A villa de S. Gabriel é um ponto estra
t~ieo da provinei~ do Rio Grande do SuL . Nas 
diversas entergencias em que ·o governo se tem 
Visto fJbrigado a pl'OYer a dtlfc~ da.quella pro-

vincia e ã. segurança das fronteiras · a villa, da · 
S. Gabriel tem sido sempre o ponto--eeutra.l . da.~ 
operilções do ex.ercít.o, • e o ma1s •apropriado- da
posito dos artiglls e p6treehos de guerra. :Actnal· · 
mente mesmo ainda alli se aehão aquartelados 
ai uns c;or os.· Coo erando ortanto ara· a aber- · 
tur.~ a nav~gação do- V:.~e&cahy, -~ ·g~ver~~ pro
vera á .neces;rihtie de fac1ht·tr·a aeçao· almm1stra· 
tiva. para o int.e1·ior da província,. e· á -conveniencia 
de .economisar ou reduzir as dcs eza.s, · ue ora; 
az com o ransporte ' e ropas · e petrec os e 
~uc1·~a para aqu~lb ponto ou 'para outros do 
mtenor. . 

Por estas razões • senhores ; eu julgo ser dJ 
maior interesse publico a abertura . da navega
ção . do rio Vaccacaby ; e espero .. que o honra;} o 

· ministro do imperio, que jã: tantas provas tein. 
dado do seu· zelo pelo ~r.viço: publico, promo
vendo importantes mt!lhor,amento~ materiaes; prin
c!palmcnte nas pro,•inei~ que administr.>u, e das. 
qu.aes_ mereceu bençã.os, não deinrá· de tomar 
em consideração estas razõ~s. ara fazer p.o paiz, 
e esp cin tnE\n e pr -. i i . 1:1 o 
Sul. mais este .importante serviço;. 

E' de. igual intel·esse a et>ntinuação··dà · aber
túra do · tiangradouro na J.-;~ag:,a-~eril!l.~ A nave-

D . . 

peh commuoicação que estabelece par:l.•--as -.fron
teiras de S .. Miguel e Jaguat·ão, e porque fi•an· 
q?-êa a esta .imJlortante villa o eommereio d-as 

4 -

ã.
"Ôa um baixio·denomina.do SangradouroJ, o .qual 

ifficultavtt muito a navegação ; · e'· portanto' .em
baraçava as communicações entre: aquelles pontos •. 

O patriotismo e ·o interesse de algulís nego• 
ciantes da villa do Jaguarão•habiUtou- o governo 
da província. em 18;)2 a'~'riiciar· os trabalhos da 
abertu1·a de um cana-l ' -s?bre esse baixio ·: o c; co
ft·es. pro-vinciat:S auxiliárão ~sses c -trabalhos; q_ue, 
depois de interrompido~ por falta · ·de dinheiro, 
continuârão ultimamente com auxiiio do g-.>verno 
geral. Convem muito que este auxUio não cesse, 

~ofres pr.>vÍ~ciaes . do Rio -Grande do Su~ , • tão 
agorentadl.iS em seus -recursos, e tendo de occor
rer - ã~ muitas ·nec~ssi?ades dos. ·serviços e ob~as 

' da provincia, não podem oontinuar a despender 
com olJras e melhoramentos desta ordem; que 
interessão principalnlente ás rendas o . a udmi-
ni~traçiio ge1·al. · 

Demasiado têm cl\es jü despondiolo com obras 
o ser\•lços quo lhos não competem ex.elusivll
ment.e. Cllm a colonisação , por exemplo, para 
cujas dcspezas tambem o .tbesouro ó obrigacto a 
COlltribuir. Todos sabemos <}UO , se em algum 
ponto do imperio a colouisaçao tem medrado, e 
se ael1a em estado verrladeil"Qmente ft.oreseente, 
é sem duvitla na província do Rio Grande. Mas 
são os cofres provinciaes que · têm contribuido 
qtiasi · exclusivamente eom · Avultadas quantias 
para a -uequisição, estabelecimento e subvenção 
dos colonos. Tem acontecido mesmo -um facto, 
sobre -o qual eu chamo a attenção do nobre mi
nistro com<1uanto não me conste que tenha tam
bem sido praticado por elle. Alguns ministros . .. . . . .. 

c:olouos, que aqui cbegão á. ventum , ·procurando 
~tnbelecer-se , sem que todavia · dem ao mesmo 
tempo providencia alguma -pat"a o seu estabeleci
mento, e forneção quantitatiVo algum ao governo 
da província para e:;se fim. · 

o Sn. MursT~O DO lHPERIO diz algum~~ p#avras 
que não ou~imQS. · ,_ · 

O SR. Bt:.LLO : __:_Não rue referi: 8.1) .,t"mpo de 
V. Ex., resalvei a época -da .sna ' ádministraçi.o : 
d~o que a11tetiorm~n~ assim .. :se::praticou; -~
nbo experiencia dos ·embaraço3 ·.em .. que n... admi
nistração da província ~e achou algumas vez;~ 
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por estas ~mes&as de colonos- não esperados, c E-stado? Não seria possível · empregar · no serviçO 
assim. desprovidos. · da cntechese clérigos nacionaes? Não seria mes-no 

Ora; a · colonisação ê um objeeto de interesse p1·eferh·el que a conversão dos nossos indi enns 
geral para o Jmperio. O aeto addieional, confe:. e li sua educação fossem feitas por clerigos ua-
rinda as assembléas provinciae:~ a nttribuiçào de cionaes ue lhes ensinassem desde o dnei io a 
egts ar so re . a e<J on1saçao_. nao es· eu o ex- mgua que e es evem sa er, a ingua com que 

clusivo da -deapeza : esta compete em commum elles se devem communicar com o s:esto d:l po-
ás _ :~dministraçõcs provincial o geral. - I pulação do paiz ·~ -

O mtsnlo acontece com o serviço da catechc:>se . . 1 Ha, senhores, um ponto no interior · da pro-
A catecbeso liga·sc de tal sorte ã coloDisaçao, i vmc1a do Rto-Gra.llde, por onde vagão algumas 
que .não pos!o deixar de dizer sobre ella alguma 1 pequenas tl"ibus de ind1~enns, que não tem po
csusa depois de · ter fallado sobre esse primeiro 

1

1 dido óu não tem querido fixar-se em _parto al-
nssumpto. : · guma, a não ser nesse mesmo ponto. E' o lugar 

A calechese '-d~t·e~ _ ser considerada como nm denominado Pontão, ao norte da provincia, pet to 
grande mu:iliar da colonisação do iinpcrio. O~ li da. estrada ge"ral que conJu:r. pa1·a as provin·cias 
nossos indígenas são os nossos colonos natu- I de S. Paulo' e Snnta Cat.l:aarina. NesE:c ponto im-
raes~ ~O ga,·erno , querendo povoar alguns dos portante pela vizinhanp dessa estrada muito 
nossos sertões, que estão hoje desertos e incul- frequent11da e a de maior rendimento, pois que 
tos. querendo aproveit•lr as terras ferteis c fe- por alli transitào todoa os commerciantes _de 
cundas que temos em compiet.a ociosidade , não li bestas que passiio para a pt·ovineia. de S. Paulo, 
póde lan~ar m~o de outra popuiação que não seja e os nettociantes de gndo que passão pa1·a a de 

,. rn, e o ·0 . --

não póde servir-se de outros 'colonos- que não dente da provinci~ intentou estabelecer ::.uma co-
sejão os nossos inrligenns, porque os cmíg1·antes lonia militar. Para isso tr.nndou construir nlli 
europêos niio se cstallelecem, ainda com as maio- um grande cdificio. quo custou aos cofres pro~ 
r es vantagens que. o go ~e1 no lhes pos·""stn-&~co....-n-n"'cea-;.;-i-.-,.t, i"'n-..reiii n"e""S.--..c"'e'"rc""a..-dm.-c-::J~O~:<iiOO~OitS ~: -m....-.:nnsr,--,.r«ettii~r-..-a""nrldnoc:'. S""en dmar-- -
der,- no · interior de nossas terras e sertões. província esse digno presidente, e não esposando 

Mas eu tenho notado que os esforçol;! do governo o seu successor as mesmas ideas que élic tinha. 
têm· sido sempre frouxos sobre a catechcsc~ Em a .semelhante ~espeito, foi. abandonnâo o projecto, 
1845. com_o que se qttiz dar _um impuls . · e , , 
serviço tao 1mpo~tante, ·e cntllc promulgou o go- 1·epartição da gue1Ta, medir e demarcar alguns 
vemo um regulamento reduzindo a systema o lotes de terrns para serem distribuídas aos sol· 
trabalho da catt!cbese e o serviço da adminis- dados allemães que obth·essem suas baixas , 
tração das -aldêas: mas este systemn. nenhum mandou a administração da provinci:t medir alli 
fructo fem produzido, c hoje se acha completa- uma porção· de prazos. Este serviço está feito, 
mente coodemnado pelo,sancção da experiencia; mas ni\o tem sido aproveitado, porque o goYerno 
não se teln colhido désse systema senão o go· parece ter de!-õistido ·de estabelecer nlli como 
"lrerno geral uma decepção~ e as assembléas pro- colonos os soldados. all~mães, que dcixárão o 
viuciaes algum~s despezas inuteís que têm sido serviço do exercito. 
obrigad~s a fazer p~ra a manutenção de alguns No cmtn.nto ,senhores, eu entcnllo que o go-
peq_uenos nuc:kos- dess~ colo~isaçào de alâêas Terno 1~iio tleYe d~ixar perder-se ~Od!Jo a despeza 

~. , om a 
·Entendo, porta~\ to, Sr. presidente, que o go- medição · e demarcação dos prazos~ e me parece 

--:orno deve orgamsa.1: um outro systcma de ad- que essa despeza e obras ~erào muito bem apro-
minis.tração· para as aldêas, promõvh em maior veitadas, se se levar .ú eft"dto o estabelecimento 
e:;eala , - · · · · · · · · · 
dado das -assemblé.ls provinciaes este serviço P- Esta colonia, p'lra a qua não faltará~ mor.a· 
as despczas necess'trias para ello. A ass .. nl~lea dores ~m uma pt·ovineia ~iio abundante· de mUi-
provincial do Rio Grande do Sul, por exemplo, tarcs pobres e de soldados com baixo. e . invn-
tem despendido se1npre grossas quantias com a lidos, sen·irá para a segurança da importante 
cntechest', com a administração âas aldéas que estrada que por nlli pasM, fornecerá a.os vian-
alli existem ~ entretanto não tem podido conse- dantes os recur~os qne nctnnlmente lhes faltão 
guir qu~ esse~ estabelecimentos medrem, flores· para umn ''iagem lon~n. ·por lugares desertos e 
çüo, porque o goyerno geral não tem querido mcultos, e garnntil·os·h,\ d<\s · sorprezas e ag-
nuxilial·a. Apenas em ltsõ2 deu um auxilo do .-rressõ.;s dos indi.-rcnas. Servirá tnmoem de nuclco 
2:0008000. . ae população industriosa, disciplinada e util em 

Nem é possível, senho1·es, que s~' descn\·oh·a a uma ,·asta extensiio de terr11s muito fertei3, mas 
eat~hese se o g~verno niio lançar as suas vistas d.-scttas o incultas; e finalmente poderá vir a 
sobre. este serviço com a intenção de reformar ser um centro onde se reunão, se fixem e t·e
o s,·stema por que actualmente é feito. T.anto ã cebào os beneficios da civilisação as familias e 
catecbese propriamente dita, como â educação- pequenas tribus de · indigenas, que JK.r alli -.·agão 
dos .indios nas aldêas, falta actualmeute o prin· sem pro"eito para si e em detTimento e susto 
cipal elemeuto , o elelllento reJigioso. Não sei . dos viandantes e · dos proprietarios d&S terras e 
como · se possa converter e . educar os nossos ca1npos vizinhos. 
indígenas sem o auxilio,. sem a intervenção dos· Sr. pr~sidente, todos estt>s serviços e melhora-
poderes. Sem o concurso deste poderoso ele mentos maier-iat-! de ql_:!e tenho f~tlladC! são d~ 
mento, ereio que nunca cxistiriào . as aldêas que interesse geral, nao b·arao vantagens somente _a. 
actualmcnte temos, não obst.ante achar-se nctual- provincia do .Rio-Grande do Sul, mas ao \)::LIZ 
mente ·qu~si . todas as nossas aldêas sem um sõ todo em geral; por isso ouso esperar que o go-
padr~. · - ~egundo se lê no relatorio de S. Ex •. o verno, e especialmente o nobre ministro do im-
l:)r. minist.ro ds imperio, c tambem no elo Sr. mi- pcrio, a cuja rep~rtição pertencem, lhes de toda. 
nistro da justiça, a falta dtste elemento da cate· a attenção, desenvolvimento e alUxilio que me-
chese :é devido. ã ausencia de clerigos proprios reeem. 
para ·serem empregados neste serviço, o goYeruo -A discussão fica adiada pela hora; e levanta-se 
te.m-se ·dirigido a curia romana solicitando alguns a sessão ás duas horas e tres quartos. 
mis,;ionaríos qae ainda· não põde obter. . 

Ma.S · eit ' pergunto :- se . o gov~rno não puder 
vencer as .. . difii.euldad~ g.ue ~tualmente : ~ ()p
poem á vmda ·dos ·.nuSSlonanos, este serv1ço ·na 
dt~ continuar. a 1icar . uo abandono em que tem 
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SessAo em t ~ de .Junho 

PRESlOE."CIA DO SR. \"ISCO:SDll: DE JU.EPE~DY 

Smuu.nto.- Expediente.- Or.lem do dia.-Venci· 
menlo aos oUlciaes da segund(l, cl.'-esse do e_:x:e~·cito. 

,. e o ene e ·r .; . 
dos Srs. Gomes Ribei1•o e Aguim· - 01·çamento 
do imperio. Disr.u1·so :lo S1·. Ped,·ei~·a. Vota· 
çlfo. -;- P;·e:enção de D. Joaqui~a 1úm·ia da 

A' hora do~l).;tume, reunido nu.mer.:> legal, 
abre-se a sessão. 

Lê-se e approva-se a acta da antecodenj,e. 

EXPEDIEXTE 

Um rêque.L·ime.nt.o da c:u1lar!l municipal da villa 
da Bura do Rio G<·:1nde. pedindo uma consi· · 
gna~.:'io, por meio dt! loterias, para edincaç:lo de 
uma m:ltl'iz. -A' com missão ·de fazenda. 

Uma r~presentaçiio da camara municipal d11. 
Yilla da Encruzilhada e da cidade do Rio Gr~lnde, 
provincia de S. Pedro, ácerea da · conveniencia 

de utadvs rovinciaes eleito; or 
municípios.- A' commi:-~sao de constituição. 

Dos moradores da villa dP. Ita.puia da. F11xina, 
contra o. annex.ação do respectivo município à 

,.· • :- .. 6 - • • .. 

ticn. 
Um 1·equerimento dos officiacs refurmados, re

sidentes em Santa Catharina. pediu lo qut: ::;ens 
soldos sejão jgualados aos dos officiaes refvrmu.
dos depois do decreto do lo d~ Dezembt·o de 1814-. 
- A' commissão de marinha e guel'rtt. 

Da imperial irmandade da .santa Cruz dos MI
litares, pedindv serem os seus pt·edio:> allh•iados 
do pagamento de decima.- A' commis,iio do fa
zenda. 

o adt .To é Gnecco e de Du'\rte Guilherme 
Corrêa de Mello, pedindü d1spensa_ do temv.o que 
f,llta para nat11ra.lizarem-se cidadãos brazlleiros. 
- A' commissiio de constituição . e poderes. 

.. Do Ma. o 
les do Pilar Tavares, brazileira residente em Por
tugal, pedindo que em vista dos ·serviços pres· 
tados ao Brllzil JlOr seY. -pai , so conceda um 
soccorro pecuniar10 para s~ sustentar e a sua 
mãi.- A' com missão de pen:Sões o ordtma'dos. · 

De Joaquim Martins tla Silva Pl'ates e JosJ 
Manoel Madeira, pedindo o l:tgat· \'8.30 de co&:· 
rei o desta canaara. -A~ mesa. · 

Fica a camau inteh·ada do incommoJo· àe 
sau.de dos Srs. 1.-,rancisco ~oru·es Berno.rJes de 
Gouvea c Antonio Pereira B.nrcto PeJroso. 

ORDEM DO DIA 

VE."{Cl~E."frO AOS OFFICIAES D.-\ 2• CLASSE DO 
EXERCITO 

Entrt em 3a disellssí.io a resolução gue faz ex
tMsivas aos officiaes da 2a cla.ss~ do ex~rcito, 

o Sr. GoJUes R.1belro : - Eu requeiro a 
leitur~~. do parecer que precedeu a est:1 resolução. 
(E' sa.tisfeito.) · . .. . · · 
P~lo que aeabei de ouvir, e se bem pude eom

pr~hender o parecer que aeaba de ·~r lido , a 
minha.opinião não é !avoravel ao P.retendent.a. 

~ ~ , -
'mi.ssão ou a gu.m membro delta 'que .se acha 
presente me p;>ssa dar alguma expliea~ão. · 

O u.e 11dd colher· de tu.Jo quanto ouvi foi 
que es e o eu1 , cn o st o e 1 tt o, · requereu 
depois ser r~integrado, e que se ·lhe ·pagassem 
os vencimentos durante o tempo ·em que esteve 
demittído ; q li e, indo este requerimento ao- pro· 
curador da coro:.t, este declarou · que, .. qu.a.nto á 
1~eiutegraçio, pod:·l t~r .lugu . sem· prcjuizo. de 
terceiro pela. benefi.cencia. imperial ; mas que, 
qtnnto ao p:l~amento que i·eclrunava~ nfio ·era 
fulhlado em. dtreito ; . qu·e a conta•loria tàmb!)m 
der;l. um parecet• contt·a quanto ao .pagamento 
desses vcncim~ntos, pois não era fundado -·em 
direito; ma:. qu;~ se lh~ poderia conccd~r •. a ex.em-

~ 

tão do direito que assistic.t' ao pretendente, mas 
veio com u mesma histori::~. drr contadol'ia, isto 
é- como a fulano de tal se fez esta graça, t&m
bem se faça a estt-; isto é, pratiquem-se ·estas 
cousas que entre nó.:; C()stUmão appareeer ; con
cedão-se certoi favores,c~embora a lei não seja 
expressa; ultimamente .. vendo o . governo que .ó 
que se pretendia era c~ntt·~rio á l~i, indofc1·io 
~ pretEmção, e deste indeferhnento dl) governo 
1·ecorreu-so á cam:u·a co:no cofre de graças. 

·o : l\, ã. vista do_ que ·acabo. de expõr, P-~rece-me 

o govemo execute a lei. Trata-se de um oJDciàl 
detnittidl) a pedido seu .•• 

Ull.~ ''OZ t -Não senhor • 
O Sn.. GoYes RmErno: - Então porque foi elle 

demittiJo ? DJscja va sabe a·, pois que não consta 
do p~recer. · 
.,u~.\ yoz :- Porque se jul~avt~. que não era 

brazileh·o. - . 
O Sn Go~IB RmElRO : - Se · elle n:Io ora bn~ 

zHeiro, devidamente na · Cónna da lei foi demit~ · 
ti_do ; se a· sua demiss~o teve lugar em execução 
da lei , se · ctl~ se dedico1t a outros · misteres, 
como sej$ ao eo:nmanio de embarcaçõas~ segundo 
m.~ . con->ta, t~ve durante esse tempo oecupaçiio 
luct·ativa, .e estando demittido em vtrtude da 'lei, 
sendo depois t:eintegrado por . um aeto de muni
fi.cencia imp3ria.l, que direito tetn st reclamar 
es3es . vencimentos ? .•. 

U.u:A. voz: ...... Elle provou qu> era brazileiro 
nato. 

o Sn· GoliEi RIBEU\0 : - Pvr ue não rov.oti 
n \ occasiào em que . foi . dem•ttido que era · bra-. 
zildro nato?. ~inda a-;sim eu ~enn!> , vistçi q~e 
quand.) um JUlZ ·-de direito .fica sem comarca,. 
l'eclaman.do. depois seus vencimentos att·az~os 
ré.;ponde~-se :· cc ·V m. esteve.· ad v.ogando, empregou 
o S!U temj)O · luet·ativnmente, nàt>· tem · direito -ao 
qne ped.~. » ,Nào sei pois c.cimo : um official de~ 
mittii.f.o em virtud~ da lei."· ql'la, ~ão . ~c\!e · pri
valo de fazer . tHO de suas faciildades,' par.ll ganllu 
a snbsisteadã ~ .. quo talvez · d'u.rnnt'e · ·~e tempó 
ganb:ass-1 mais ·do ·que· se estives~~ ;~mptegá·do 
no s.:cvic;=)· 1llilital·:, ·. udo sei· como· sendo : reuite~ 
gra·io p 'l' uma gmça especi-al e não pela fot·.ça 
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do direito, não em virtude da lei escripta, jnl
.gue-se com direito a cobrar .os vencimentos atra
zados. Entendo· portanto que muito bem indeferi o 
o governo est.-t . pretenc:ão, indeferio fundado nos 

areeeres antenores, . n~ -pare~er do ~rocurador 

são os direitos que assistem a este homem para 
cobrar os vencimentos quo reclan1a durante o 
tempo em que na fót·ma da lei esteve <iemitlido. 

O Sn. PRESIDE!'.'"TE: - Os signntnrios deste pro
jecto forno os Srs. Oliveirn9 e ·Nunes de Aguillr, 
que então compnnbuo a eommissão de marinha 
e guerra, os quaes presentemente não são mem-
bros da camat·a. • 
- O Sn. Go:ue:s RIBEIRO: - Pois então, não ha
vendo quem tome a . paternidade do pt·ojeeto, eu 
, u (lt}': reeer um re u rimeoto ara ue volte 

clle á.· com missão para 1·econsideral-o. 
E' lido e . apoiado o seguinte requerimento do 

.nobre_ dep\itado : 

a resolnção que s.; 
suo.- mnteria;n 

o sr. Aguiar:- Voto c0ntra. o· re ueri-
_mento, porque me parece 'desneees-;ario pam a 
.camara apreciar a ma.tería que se discute. Não 
conheço o · indiv)duo a favor de quem versa a 

·1·esolução, não sei quem elle seja, mas encaro 
e aprecio a questão unic&.mente pela fórma por 
que é. apresentada ao _corpo legisi;lti\"o. . 

Senhores, pessoa bem informada, um dos nosscs 
collegas, disse-me que esse official havia sido 

. demittido do . serviço nacional na . qnalidade de 
portuguez; ma~ · que não sendo cll.e eff'ecti,·amcn
te cidadão portuguez, tratát·a depois da sua de
missão de rova1· a sua nacionalidade de brazi-
leiro. nato e pe 1r em consequcncta ·remtcgraçao 
no posto. Se ·isto é verdade, como eu creio, ten
do sido· injusta a demissão, pois que .ella se 
deu n res eito de um individuo ue não estava. 
nas 1spos1çoes a e1, ·e c aro que o governo 
bem procedeu reintregando, e é tambcrn . claro 
que essa reintegração tt·az o. dh·eito incontesta
do de que se lhe derem · os venCimentos <iue 
deixou de receber... . · 

O Sn. GoliES Rnmmo : - Nüo npoiado. ·· 
O Sn. AGuz.\n:- Sem duvida algum:t, porque 

esse neto dn demissão não foi jn:>to. Se o gover
no reconheceu -que tinha demittido um eii.ladüo 
brazileirv. .. · ·;,. 
·- o Sn. GoxEs RxnEino : -Não recooheceu tal, 
indeíerio. _ 

O Su. AGuun :·-Foi reintegrado, diz o pare· 
cer. Se o g.:.verno, como ia dizendo, reconheceu 
qne tinha démitúdo; ·. po~ ngano, um cidadão 
brazileiro na supposição de que ~ra· cidadão por
~ugut!Z, é c~aro ..q~e o acto da demissão foi in· 
JUsto, z sendo assrm, ~mbem é evidente que a 

em que não foi reintegrado, é uma''outra injus-
tiça que deve ser reparada... ··-· · · 
: o sa._ GOYES . RIBEtM :-Qual . ( .a lei que 
~J_l~ sstq? .. ~ponte-m'a.. . . · . 
. O .Sn. Aaouiu- Quando n1ic> hou,·esse lei 
~guma, existe. ~ b<?m scn~, . existem o::; ·prind* 
paos geraes de , JUStiça. . . . . . 
· ;_o SR. ~~YRs . Rtil&mo : ...;. Os dinheiros puhlicos 
nao--se ti~r1gem por esse· bom. senso. · · . 
· ;p~Sn. .Â~cÍÁR: :.;.,;·o.s di~beiros p~blico~ esião 
suj~tos a . f:'SSas indemnisaçõl!s provenientP.s de 
jaj~stiç~s. do gov('rno ..•• 

O Sn. únMF.s lbnEtno -~ -Quem deu c:msn a 
essas injustiças que pague. 

O SJ:. AaurAR:- Então ao nobre_ deputado 
compete .a.ccus·lr ao ministro que procedeu de~sa 
maneira, dando lug:n aos prejuízos dA tllll chia-

. ;1 • e nao a cs e, ue qu~s1 nen mm acçno 
pode· ter contra homens altamente collocados. 

Sr. prcsidünte, eu não sei a razão p<'~t· que se 
negtu.ia hoj~ a nm cidadiie> nestns· circumstan · 
·, , • <l i a t · , , • 

di:Spensavel direito, quando o corpo legislativo 
em easos muito d1ff<)rentes, em oecurrencias mu~
to menos pondcrosns, tem concedido essns in
demnisa.«;õ.::s. Ainda o auno passado, como muito 
bem diz o parecer da commissào. mandou-se d:u· 
trinta e tantos contos ao St·. Brown, que nt>m 
era cidadiio brazileiro, n<!m tinha o· mc;:;mo di
reito que assiste a este cidadão. 

O Sn. Go)fES Rmruno: -Sempre votei contra 
isto. · · 

que assevero) 

, 
forma~ões, nem de ser reconsiderada para qnn 
possa ser Vl)iada, levantei-me sõmente para mo
tivar o voto · que pretendo d•ll' contra o l·equ~;
t·imento, estando disposto a ''otar pela resolu<;iio. 

Julga-se discu~ido o requerimento, o qual é 
·approyado. . 

• ORÇA.)!e~TO 1)0 Illl'ERIO 

Continú'\ . a 2n discussão do orçamento do im· 
perio, com as cmenuas da commissuo. 

r . o r~ r.:l. mi i.i ,. i . -
Sr. presidente, de.-o resposta aos nobres d~pu
tados que occupãrã.o a tribuna pnrn discutia· o 
orçamento do impct·io depois que tive .a llof!_m 

I (! ::; '• 

Esforçar-me-hei por cumprir este devei do ma
neira que abuse o menos que me fOr pos~ivel 
da nttenção desta augusta Mn1ara.. Prineira
mcnt~. porém, permitta·tne V. Ex. e a casa que 
eu diga ainda algamas palavras em resposta a 
duas proposições enunciadas pelo nobre depu
tado pela provincia de S. Panlo que abrio o 
debate; vi~to tct·-me oh•idado de con~idernl-as da 
primeil·a ,-ez em que fallei. 

O _nobr~~ deputado pclà provincia de S. PauJ?, 
por oceastao de tratar da estrada· de Itapett· 
uinga, notou que o govemo havia c~nccdido nma 
quantia muito mingnada para obras publicas 
daquella p1·ovincia no corrente cxerciciv, por
quanto havi • apenas des ignado n pequena somma 
de 3:000$ para concer~os da estrada que da fre: 
guczia de Brotas, J!a ·villn da Constituição,_ va1 
ter á pt·o,·incia de l\fatto-Grosso. Ob.;erv:m:l ao 
nobre de utado ue RC cu~. quando assim 
enunciou, th·ess·e em em ran~a ou ros,· ~..., 
do men ·· relatorio, ,-cria que o governo n~o de· 
signou para a provincia de S. Psulo_ so essa 
quantia, pois que dQ mesmo rclatono consta 
que, além della, íoi a dita provin~ia dotada 
com outra igu9:l _pfu·a o~ rep:u:os da tmp_ortante 
estr;lda do P1cu na parte comprcheudida no 
tenitorio que lhe ê pertencente. · 

. O Sn. .. F: 0 <.-"TA ,.IA~ O ::-Apoiado •. 
O ·Sr.; P:knnnnA : - Além disto, o nobre depu· 

ta do · deve-se· reéordar que quando o ·meu digno 
antecessor . fez a distl·ibuit:ào do credito · vara 
obras publkns 1:c"sn provincin, a comarca de 
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Co.ritil_>a, crPand.o·se a ntJva província •f•l Paranã, epOIS o no re epu a o por . . au o occu· 
CUJa· maugnracão teve lu"ar em D.·zembro e pou a tribuna o b.1pr'l.Jo ruembro pelo Ceará. 
então et';t natural que . a quantia qne havia sido E~tc uobre ueputado ehalllOU n attent;ào do . gv· 
destínadt~. para as obras daquelln comarca. pas- veruo para .o ostuo.lo da cau.sa das seccas da-
sa.s em pa · - fi d r q~ella provincia, e mo.:ios de remediul-as, pe-

:; d .ra a nov_a pr<!_\'JIICI:l, a m e ser app t- dmdo ao mes.mo t .m1po que nlerrutlla.s pl·ovt'dctlCJ-a:s· 
crtda ebaJxo da d1recçao c das orden.:; do rt•S· 
pecttvo presidente, e por is:::o preciso fui fazer-se se dessem, VJsto .qllc nao lhe eoust tva. que ul-
a_. ~educção na eon~ignação marcada, no _P.rin- timamcnte se .houvessem toma<lo medidas a este 
cxpto do anno finan~iro, para todas · as obras resp~ito. 
da provincia Je S. Paulo. . In_formnt~~i ao. nobre deputado de) qne tem oc-

Saiba agora o nobt·e d~putado que se o governo C(lrl·!do. Nao so .o meu antece.ssor dirigio .um 
eo!leedeu .uniean~l•~!n~t~e~a'jqt"u~al-fn~t~i~~~~~fll.t~-4~t--;o~ffi~ct~o~a~.,~e~x~-~r~e~~t~d~e~'·~te~d~· o~C~ea~t·a~~r~e~c~um~m~e~n~d~a~n~-=--

·réJs para .a. éstrada. a que me refiro, foi p()rque ?· e que ançasse m:to <c to1 a~; as provt en-
o. Sr.· p;estdcnte da província de .::;. Paulc solí- c1as para proc~uer a esse estudo, e antori~an-
Cltou. soment~ a mesma consignaÇão que 110 anno do-o para as respectivas despezas, ef'tn•j tambf!m 

, eu, entrando Hra o ministerio em Setembro do 
da dita estrada; e essa consignação havia sido anuo pass·1 o, por occaswo e expe 11· em o-
exn~tamcute_ de tres contos de réis. NP-m se póJe vembro do m•·smo .armo um .· aviso circulal· a 
acom,ar por este f1:1cto o 8r. presidente da pro- todos os prc·sidentes sobre diversos pontos de 

' vi nci a de ::;. Pa.u:-:;~F.~!<:~~~f:'~~~~~Yhsrrear~vfiiçfiorip~u~bl~i~c~or., ~n~o;t;q~u~e;_· ;_u~i;_n~· ggi.;_a~o~m~e;,:>~n~• o~~;:'l.~·~p;;re~-~--
pn~dent:~mente pet.lind<.l uma quantia que a pri- ~l en tl lZ O -~ecO . e Unl _O_plCO speCI , UD!a 
mena VIsta parece tão limitaJa, visto como, :.e 1 ecowmeudaliao· mutto pos1t1víl., afim de que in-
P?r urn lado era u1·ge~to :alg~ns reparos ne~sa fvrmasse ~~~ gov~:mo não :;ó Jo result.adu que 
e:.trada, por outro a1nda. nao tendo receb1uu Lluae:;qucr investigaÇões. tive,sem produzido conw 
o ot·ç<~.mcnto que mandàra fazer parll. taes· con- n9 . caso de não _ se ter aiuda_feito .tal cstuu'o, quu 
certos, não se de,ria arriscar a solicitar maior desse para reahsal-o as prov1denc1as nccessarias 
quantia do que a ·[Uelln em que por fim fossem com~1nnicanJo ao governo o seu resultado .Soube . 
orçadas as respectivas obras. E:;te orc;ame11k Jepots qutJ esse objecto nõ'io .tinha sido ü1mauu 
nl. importancia de H:960S, f~li-me remettido e~ em considel'açào por falta de pessoas apropnadas 
Qfficio de lH lle Maio deste anilo, e portanto sõ P 'r~ os. examel> p:ecisos, trwto que por falta de 
mo podia vir ns mãos 'muit .. s dias depois de c:-ngcnhe1ros lJal>ilitados tinha se visto obri.,.ado 

' l • • • • • eor 0 o presidentç da pruvincia n _mandar parar :tgu-

• A' vistl\ de tal orçmnento falta a quantia de e de p1 evidenciar sobre scmdhnnte falta, 
·>:000$ _que, l"equisitada p~lo officio citad" de 19 .s.,licitando

11 
o mini?tc:io ·tJEn guerrn um engcniJeil·o 

de :Ma10, tem · ile Str postst á disposiçiio do .,.0 . para aque a prov:nc1a. • ntretanto rc"'r~ssou o 
Terno d ·\ pro\'incia "'' proxhno exercido, visto e!lgenht:iro IIalfdd da commissno d~ que tinha 
que o actual cst.â. a findar. s1do encarregado, de exame e explun~:ão do rio 

De passagem notou t.nmbem 0 nobre de~utndo de S. F1·a.ucisco, c como do relatorio aprescntauo 
·que. o ministro do imperio tivesse sido tno mi- por -esse eJ.lg~uhciro eu colligissc que grande:i 
nuc1oso uo seu relatorio que i:ão lhe houvesse vantngcns pt1diào provir, não só · no Ceará 
~seapndo nem a ponte sobre 0 ribeirão do Ca· como a outras prü'\·incias, se ·se pudesse leT:1; 
talã<? na provincia de Goyaz, e ao mesmo t<!mpo 8: t-1fe1t1) um canal . que elle julgnva muito pr:1-
se t1vesse es<.Juecido de informar acerca . da,; _ticaYel, partio~do do rio . de :5. Francisco até o 
obras da 'e~trad!l de. ILapetininga, ~ da po1ote do p01.to mais COtl Yeilie~te do rio Jaguaribe na pro· 
Jaguára. Nao de1xare1 sem reparo esta ~bservaçào viilcia do Ceará, e vendo que uma das \anta-
do nobre deputado, e por isso ih formarei á ca· gens que ~:;se. canal podena. t• azer era a de 
mara que as obrs::; da ponte sobre 0 o 1talào attenuar us males das · secc:~s, visto que con"er-
forão solicitadas com as de outras pontes por vari<l naquel1n. proyincia grai1de porção de :1guas 
p()r ~m dos ~x-presidentes de Gvyaz; e que foi em. qu'llquer estação Capoiad?s), JUlguei que niio 
em vtrtude dJSlO que .o governo ·autorisou para d_evxa de,.prezar semelhante 1déa. Em conseqnen-
a sua _construeçãó a quanth em que 0 mesmo c1a ti·ateí de organisar as ínstrucçôes que tem 
.ex- res.1deute as tinha orçado. Orn, eommttnican- d"! levar um~ ·commissiio· dQ en_genh!-iros encar-
~-se. epots ao ~overno ~ue essa qu n 1s 

. v1a stdo com eft'e1to appllcad~ áquel~s obras, e 
tendo o ministro do 1mperio de dar .conta â 

. assembléa geral do uso que tinha reito d:l verba 
decretada para os melhor~tmentos materiaes ~o 
paiz, entendi que não havia motivo para que 

. <f.eixasse de fazer menção dessa ponte, e ·nunca 
receiei nem podia reeeiar que isto maravilhasse 
ao nobre deputado. · 

J6 expuz da· outra vez quo fallei quaes as 
razões porque. não \r>ltc!li das obras a que o 
nobre deputado .ee referio, e por itlso n!to me 
demor,reJ mais sobre este ponto. Direi apenas 

TONO 2. 

. 
na , de fazer · o ni\"elameuto do terreno, collocar 
mestras • . e apresentar ao go-çcrno. a planta. e 
orçamento das obras . 
E~ta commissão não partio jã porque o go

V•·rno espera a resposta de um engenheiro ing1ez 
muitc> habilitado, a quem convidou para fazer 
parte della~ 
. Se este engenbcil'o não puJer aceitar o conVite, 
1rá, :;cgundo espero, em seu lugar um engenheiro 
allcm;~o, que me é muito abanado por seus eo
n~ecim.entos na materi~, e que -já está preve
nido. Além disto, o meu. collega o Sr~ ministro 
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da guerra designará para a mesma commissão 
um do sr.us engenheir•>S mais habnis. 

Devo finalmente inf•>rrnar ao nobre depntado 
que, ~egundo me consta , nlgLu1s ex 1mes e estLt· 
dos que se estão fazendo por part e da prosi· 
dcncia da Parahyba do Norte têm sido, ou estão 
ainda seudo praticados em t orrenos ela província 
do Ceará. 

O SR. Si E ALnuQuEaQ uE: - E ' exacto. 
O Sa PEDHEIRA: -Já vê pois o nobre depu

tado que não tem escapado, nem era possi vel 
que escapasse á part icuhr solicitude do gover no 
este objecto, por certo o mais imporõ.ante para 
a sua província, como aquelle que em relação 
a ella mais de~e merecer as atte nçõe:; da admi
nistração supreJ<1a. 

No dia segL!inte, Sr. presidente, torn úrilo parte 
na t'liscussiio duns nobres deputados por Per
narnb .. co. O primeiro qn" faltou nesse dia, no 
por sem duvida muito louvavel empenho de de
monstrar a neces<idade do dar impulso ao des
envolvimento na nossa agricultura, consideran
do-a o principal ramo da indttstl'ia n·1.cional, 
declarou que esse ramo de indnstria permanecia 
em abandono. No me;mo pi'O !JO~ito fatiou tambem 
outro nobre depn tado por P.;rnambuco. 

Resp•mdendo ao s nobres deput,tdos, observarei 
<Jm primeiro luga•· que se o,; nobres deputados 
entendem por aband uno e por fa lta de protecção 
do governo a n ão interven ção directa de'<te a 
favor da agricu ltura, já por meio de auxilias 
pecuni arios conced ido, aos lavra dore< que delles 
carecessem, já por meio da distribuição gratLlita 
de machinas D instrumentos aratorios, ou por 
outl·os semelhantes, nào posso deixar de con
fessar que os nobres deputados t i\m razão ; com 
effeHo, os poderes do estado não têm lanpdo 
mão desses meios. Mas direi tambem que em 
meu entender hão procedido bem nesta parte, 
por.1uanto a interven~ão directa do governo, além 
de o;ontraria aos principies ·la scicncia, ~ e ri:'t neste 
caso in efficaz, e acarretaria mesmo bastant·~s in
-convenientes. 

Serh, Sr. presid~nte, contnria aos princípios 
da bCiencia, porque é para mim fóra d•' t.!uvida 
que a prottJcção directa do governo em fcwor de 
um ·'t ind11,;tria, acanha-a em voz de rlcsenl'ulvél-a, 
e em regra não serve sen ão pam tirar o in
ceullvo da omul aç:to c llo proprio iutéress''• quo 
tão conveni•mtos sEio para enraiza l-a p1·omoven do 
seu du~envo l vimento. E' para mim fó ra de du· 
vida que a pro,;peri..larle el e uma inuust ria que 
vive a expensas cl~J gi)verno OLl á cu:~ La do ttw
souro é uma prosperi,Jade fidicia; m'io pL'lssa elo 
UtHa perfeita illusão que dosappareee logo quo 
cessão as causas que a mctntinhüo fóm tias leis 
economicas._ Fa,:o justiça aos bh1tos e illn;
traçiio dos nob res deputados aêreditando que não 
foi dGsses auxiliolS pecunillricJ S e clirc: ctos que os 
nobres deputados fa\1:\rào. Assim o rc-;elão tam
bem os sons dis cur>os, dos qLtae.-; vê-se que os 
nobres deputados se referem antes ao ~mprcg ·) 
tle meios indirectos, e principal tJ! cntJ ú crcaç:io 
tle escolas de agricultura, ao ostnJo profissionas 
desh ramo. 

O Stc BRANDÃO: -Apoiado. 
O SR. PEDU!';IRA:- Tratarei pois, senhore~, da 

questão neste pó, e direi ao nobre deputado o 
conN poJ nso ácerca ela protecçfio que o governei 
deve dar á agrieultc~ra no estado do nosso paiz. 

Qnanto a mim, Sr. presidente, a abertura de 
novos marcados, a cxpansi'io dc>s exi ste .• tcs put· 
meio dP. vi-l.s ~8"Hras e mais pro~mpta~ ele com· 
municaçi'io que p r~Jh,lo em coniacto o in tGrior com 
esses mercados, e e11tt·e nós or,pecialm cnte a in
troducç rlo na nni s lttrg t esca la de co lo nos in
dustri0SOS c mori gon·aüus , é o que !Ja d·; con
correr para o cl e~ouvolvimon to da nos.>a indnstria 

agt·icola (apoiados) ; porque, são, como eu disse no 
meu rdatorio , e ainda hoje repito, os dous car
deaes elementos que a podem tornar mais pro
duct i va. (Apoia,dos.) 

T tl é ao menos o que tenho colhido da leitura 
de algumas provas r elativamente á agricultura de 
diversos paizes da Europa. Na Italia, por exem
plo, os nobres deputados sabeu1 perfeitamente que 
o desenvolvimento da iudustria agrícola não foi de
vido á creaçi'io dessad escolas de agricultura, não 
farão ell cts por certo que atirár{(o do estado de en
languecimento em que se achava. (Apoiados.) 

O SR. BRANDÃO : - Excepção da regra. 
O Sa. PEDREIRA. :- Foi o des,;n vol vinH·nto que 

tiverào as cidades commerciaes , que o com
mercio maritimo 'lessa época tornou importan
tes. O augmento da população dessas cidades 
e sua abasLança exigirão imperiosamente maior 
somma de materias a limeut icias e de productos 
rurae.,. A necessidade de trazer esses produo;tos 
"o mercado e outras circum:;tancias fizerão com 
que se abrissem novas vias de Cc•mmtmicação, e 
Sol melhorassem as exis tentes, que punh{io os 
campns om contacto com os grandes centros dos 
mercados. 

As povoações ruraes q uizerão disputar entre si 
a preforencia nos fornecimentos ; e então a agri
cultura teve nessa emulação mais um incentivo, 
Rperfeiçoou-se e progredia. 

Quasi que as mesmas ca'llsas, e não as esco
las de agricultura, attribuo eu de accordo com 
e~ criptores notaveis o progresso de3tc ramo nos 
Paizes·Baixos, na Hollanda e na Inglaterra. 

Na Prussia a agrkultura começou a ter desen
volvimento pelas medidas tomadas depois do ed icto 
real que decretou que os lavradores ou paizanos 
que tinh ão o dominio util ficassem com a plena 
propriedade das terras desde q tle cedes:;em aos 
r esp ectivos senhores á terça parte das que tives
sem adquirido por titLllo hereJ itario, e da metade 
elas que possuíssem por tit tllo vitalício ou por 
arrendamento a longos prasr,s. 

Estas medidas consistirc\o em um complexo de 
meios indirectos muito appli0aveis ao nosso paiz, 
taes como a aberttu·a ele novas estradas , de ca
naes de i rrigaç :io, e o mai11r desenvolvimento 
dado ás instituiçõ es de credito, que fornecêrão 
eapitaes a juro mo lico ; conconendo tem bem para 
tal resultado a organ isaçtto do Zo)lvellverein. Em 

. Fril nça, diz o Sr. Passy 110 sou interess<tnte ar
tigo sobre. a agricultura; o es tado deste r amo em 
LUIS lugares é tão díff,Jrcnte do de outro) . ., que pa
rece pertencrr a i.J ad es diverscts ela ci nlLoação do 
paiz. Entretanto a França po sSLte inc;titutus agro
nomicos e escola:-; de agricultLtra que até certo 
P•-'Jlto do)vião habilitar seus habitantes para se en
t rrga rem {t agricultura, se não C•llll igual proveito, 
ao menos pot· maneira . qLte se n:'ío coi1servassem 
a tamanha distancia, se o ensino profissio1;:ll fosse, 
na expt·essão de h on rado mcm bro por Pcrnarn
bnco, o primeiro, ou ar,tos o <)lemento essencial 
p ttra o desenvolvimento ç prosperidade ela agri
cultura. 

E.;tndem-se, porém, as c~usas qll'J alli con
correm para o e,;taclo tllo diverso e tão desigual 
ele UllS lugttrcs conip a,·ados com outros tlo mesmo 
p1iz, e obset·var-se·lút que ellas pr•wém, na opi
tti ãu de dii-Iercnt0s cscriptores, das circnmstancias 
l ·>caes. Assim vê-se qne n -u:; provi.,cias onde, 
pela maior facilid ade dos transpol't~~. se tem 
concentrado a indn;tri,1 mannfactureira, na'l que 
existem ua proximidat.!o de melhor ,,s e mais vastos 
nH:rcados, a agricultura tem esta,lo sompt·e em 
uma situação florescente, d V<ll pro~rtdindo, 
ao passo que em outras, sobre as quaes não 
actu,To es tes grandes elem entos , a agricultura 
tem fi cado quasi como se aehava na média 
ida,_l c, tinl!Llo o la vra.Jor o Sülo quo cultiva me
nos talvez da te rça parte do que protluzem as 
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terras dos departamento" do ?Wrte, o dos qn•:l 
mar::(inüo o Rheno. 

Não espero, á vistn disto, que sejiio as e~
cola-> de l.l~,·~cnltura. capazes de r•'alisat· entre 
n0s Gs patrtoticos desejos dos noiH·es deputatlos, 
~ons~g~!~IIU~ .? desenvulvimcnto ucstc . ra.110 ua. 
servi•,;o que o governo póue prestar á .agricul
tura é, na ordem ma.terhd, a abertur& e o aper
feiço·\mento das vias de c·>mmunicaç;io (apoiados), 

· ~ ... , . . .. · ';"'" . .... -
do interior ao . .; centros <.los mP.rcados (apoiaclM,) 
e beni ns . ..;im a navegaç;io Jos nossos rios \apoia
tlos). e facilital· a .intru1luc~<io ue colono:", como 
meio de deu· braços á a,:rricn_!tura; e na onlcm 
llh>ral, empregar as meufuas tenuontes a m \n ter 
a segtwln•;a inuiviJual e de propriednde [az)oiaclo.-;), 
•:? a eonsegLtir o t!H.:lhorameuto Jvs nosso;; cos
tumes. (Apoiaclos.) 

O Sn. 
ll i ~:\çn.•) 

O Sn. PED:-!Etr..\ :- p,)is bem. R·}Spl"lit') muít·) 
os tal•mtos c a illustt'ftt;rlo do n :>bre deputado, ~ 
por isso sinto p·~nnaneCf'l' nin.la. em desacr:ordo 
nesta pnt't<J elo" sen modo !lc pen,;ar. 

Pa1·ece-m~, porém (perdoe-me o n·:h1·e d<3pn
tndo1, qnc a razã,> está do men la·.lo. Para con
vt!ncer-mc disto, basta-m•; figurar as s·~gnínt,;s 
hypothcses. · · 

Estabelet;iio-so no Drflzil desdu j<'t, n:1o dire! 
f'implices cscoh\~ agrh:olas, mas cursos comple
tos de ostn.,los pt·opl'los dest<J ratno em caJa 

• !:) ' .. • ' 

f!ll<3 o govet·n•) cons,~g-ue quo os nosslls lavra
dores act·cJitem ua c1lh:adn d~sses cursos, que 
vcuhilo on mandem s cms filhos matl'icu!ar-sc nns . . 
sita.; r.,7.encln:-:, ~·icos d · illustr<\Ç~O n;s m~t·:ri~s 
<]110 npa·.:nJ,'·l'lio: supponhntn•),.; ainJa que o go
v~rn•) tlll\l\U!\ vir inst1·nnwnLos •) 111·t.::hinas aper
feiçoada!{ o as fuz distl'l bnir grntui ta mente por 
esses ln\Tadot·~s; p•~rgnntn, ant~s \l<) tudo, po1· 
ond•) dcvcr:'1v ir esses instt·umentos c ma.chi
nas pm·n os nos ~<>s sort.")cs, S·) o governo n ti: o 
tiver tido o cttid 1<10 de pt··~p:u·n.r as estrndt.s 
ot\ do nbt·n· noYas vias <le commuuic1çilo e tran-s-
porte? .. -: .... ~ _, 

).fas supponha, o nobre deputado que esses. 
instrumc.1tos e machha"' chegão ao seu destino, 
snppouha ai~<].a que os lavradores j ã. habilitados 
lhes dão a dev!da npplicação e cort::Seguem apre
sentar os productos no maior grúo de perfeição; 
pe1·gunto, por · onde esses pro duetos hüo de vir ter 
aos mercados? (.,.1poía-<.l_os.) P~las ~stradas exis
tentes, · pot· cammllos mtransitaveiS?! E neste 
cas?.! ~om que roveito? ~sses producti>~- che-

' ser expostos á venda j{t detel'ior<&do·s pelos meios 
· pessimos e aetuaes de transportes; havião de 
pagar o alto preç•> que or.\ cllsta a sua con
aucção, e o lavrador veria perdido muitas vezes 
todo o seu tempo, c inutilisados todos os seus 
sacrificios, despezas e cuidados. 

-. . ., 
ConsigJ. o g.:>Yerno fazer novüs e excell~ntt!s. 
estm,las em. lug.\r Je crear e<Scolas 8"ri
col-•s, Lrate à c aperfeiç~•a•· as nossas "ias"' de 
commuu:~:ação, c: . .msiga promov.~r a navco-açâ.:. 
1lo~ _nossos rios e a ahcl"turn .de c:maes "'para 
f<"\.;Jlltu- o tmnspoyte dos g~ncr?s i\0::; mercaJos 

mais baratos; Cl•nsiga 'l.ltrahir a. concnte de emi
gl a•;ão de lwmeus túcis e Jados a trabalhos a•Yt'i· 
colas, creio e posso afian~~al' ao nollr~ deput~Jo 
s 11 ~ • •· \' n e , • · ·-
liaüos por outrns lll~Jios indir~ctos <1ne acon,;ellta 
:t c~periencia de outl'os paizes, e qnt- em gr mdô 
parte o g•?V~t'll0 nunca deixou dcl empt·~g~r, h:\o 
do proJu7.u', a bem uo prvg1·esso dr~ uos:Ht a•Tri
Cll!tnra, l'•}Sillt tJos mnito mais promptos, nn~ito 
llHÜS avantajado,; (apoiados), do qa•J a cr~ação 
J;ts escolas agl'icvln.s. 

o SR. Bn.\~0::\(1: - E eu entendo (\ltC as vias 
cl•) commnnicaçrio hão d•} ser as conscqttenchts 
t.la illnstra0ào de nossos lu.vra-.tores. 

O S1~. P.t::úm~m.\: - E' pol' isso que cu aiuJa 
cun muo a pt~nsar qtte a <'1. .IC\'LUv-a c aper Cl<;Oa
nHH1to ~las vi lS à<) co:nmunicat:ilo e a coloni::;::t
:;üo sil::) <)_.; uons princip:.les elei~tento.; de que es
:;ent!ialmJntc uopeuuc o desenvolvillltmto de nossa 
Lbrlt.:t t rL. 

Pronunciando-me por.~m assim, Sr. pl'esidentt', 
n•'io P•:nscm os nobres depnt<tclos que eu couJ,mlllo 
in limin.; o anxitio Lhl. instntcd'io es ecial. Lonrr-3 

. Jo mim essa iu•:a. );{[o s~1·ei: eu pOl' certo quem 
nost•~ sec'llo rejeit•J para S>!mpre ·l:l:>te meio- Vejo 
qao em Fra.n.;:t e na Allem·mlla tô .n-se .creaú.o 
institutos e esc:)hts :1gt·•momicas, e· <:J.U·! a idéa 
vai se•Hio ndopt;tJa pOL' ontro:;; paizes; o que 
digo •! qn~ sem conseguirmos o Jesenvoldmento 
(bqnelics ànus gt·andes elúment·J5, p;nece-me que 
ser à•) perdiuos · os :;act·ificios que o estado 11-zer 
com •),; cm·::Sos do ensino nest·~ ramo. . 

A qu~sUo ú p•Jis opporttt:tidar.te ~apoictdos), e 
ent1.:: a 11\:ces:->illade de conv.~rgir todas as forças 

•• ,. ·n )l · e· · i )ul' ·a l"t' im l a 
tae;; elementos, e a de cr<Jat· os ctu.·sos pro!i,-sionaes, 
qn·~ ü.S nobt'•)S deputados à~'lejiio, eu pretiro tra
t :r scriam·~lltC de !'latisfl7.êl' a prilll t!ira. O mais 
YÍI' 'l d-~ )OÍ:3 a ~cu tem >o e entlo ro!icuamenta 
por•1n<'l Cllt;'lo o estudo profissional sen't ttm e:x
eo:llcnt·} nt~xiliar para aperfeiçoar a in•lnstria jã. 
dcs~nvoh•io.la, j:'L engrandecida, por•JtlC já terá 
•311C()ntt·ad•) melhor e mais facit s:lhida pnrn. os 
s.;ns pt·o:luctos (rtpoi(!dus;, ~ por mna corrent~ de 
em i gra•~ito j:'L encaminhada para o paiz. ~estas 
circnmstancias a,; asscmbl•~a.s provindae~, qu~ 
sii<J as mais proprias para is.;o, j{t menos sqbre
can·eg,ldtls ns provinci·ls com as despezas quu 
sobre <-lias pesão actualnH·nte p ;nn. promover a 
abertm·a e melhoranento de suas estr·adas, darão 
mais este auxilio ao desenvolvimento da agricul
tura, e pJderáõ creat· não súmente ~sses curs-os 
theoricos, ·mas tambem os meios de realisar o 
ensino pratico. (AllOiaclos.) 

E' ent<to de esperar que o estado de adianta
mento do paiz desenvolva entre nós o saudavel 
espírito Je associa~ões, que tomem a si a ~rea
ção dessas escolas; como acontece em alguns 

1 - -

O nobre deputado sabe perfeitamente, porque 
é muito ilht::>tra.do nestas materias. que ua Alie
manha ha institutos, escolas agrícolas, m11s que 
são montadas. costead11s e sustent.tdas por so
ciedades particulares. 

O Sa. Ba.\.soio:-Eu disse que os estuJ.os pro-
.fissionaes erão principal ~l~mento. . I 

O Sa. P.&D:REIRA. : .._ Agora figure o nobre de
putado a hypothese inversa, isto ·é, no sentido 
iia · opiltião que 'manlf~stei no meu relatorio. 

O Sa. Ba.~-..rolo:-Tambem lta muitas crea.das 
e sustentadas pelo governo na Austri:t e na 
Russia. · 

O Sn. PEonEnu.: -Retiro-mo especialmente á. 
Prussia, onde taes soei~dades agricolas existem 
OI'Sélnisadas em muitos -pontos e . protegid~ es-
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peclalmeute pot· mu conselho, ou junt~ central 
tl.:nomin,~Jà- Ju ccon0tuia rural. 

E, senhores, como seria de:>de já tlada no nosso 
paiz essa instrucç:'io pr.,thsional? ~et·ia por um 
cul'SO completo, ahran~~ndo todas a:; maten as que 
fl)s,;em n~cessarias? l"llas uma institUI ~:io desta 
(IJ·dem pouco ou qua:;;i nenhum r~sultado poderia 
trazer, e coul raz:lo foi combatida p0lo llonrado 
mctnbr~) ue Pt:rnaml.mco que falluu eu segundo 
lu•Yar. Ccnn efleit.•'> s~uhorüs em uwa tão ,·astn 
re~ino int~·tramente ngr·icola, como ~~ o Br<1Z1l , 
r.rear uma a~ademi:l eentnl tle agrieultur'\ d., mui 
pouco S•~rvil'ia, ~~ pam pro\'al--o bastão as razõe;; 
produzida,; pelo nuhre deputado n. quem allutltl. 
Ainda uwsmo que se lhe a~greg-asse uma fa.zt'nd:l. 
normal, quasi nad:l supponho quP. se lucraria. Vn· 
rià•) tant·> na.s provin.~iàS do Br·azil as C'st:tções e 
os cliuws; ,·ari~'io ta.ntl) as qualidaliles das ten·ns e 
1)" generos de cultura á:: v~zes ua mesnlil. província 
que os conhecime:-.. tos pmticos aprendidos nesse 
pnnto c.;ntr:ll q nas1 que nenhuma .aplJlicaçâo vnn· 
tajo.S<l podcl'ião ler em outros. 

Seria da la css 1 instrucção etn escol 's isola.Jas 
de agricultura propriamurlt•~ tlita:>, com.> p:ll'eceu 
querer o uobre Jeputauu por Perna·mlmco que fallou 

" )(')" o('f e) ' • ..,• • • • 

ili.caz, co:no muito be!II havia já n .. Ltdo o outro 
uobre depn ta lo pel t mcsm<l pr.,,·j 11cia. Eu mio 
possn COillprelwuler <l utiliJ:Lle dessas ca:leir ts ~so-
lada:;; dcl a•~ ·i L t ura · t , "' • · • ', • 

Yon de accordo com autoridades qu~ rcspeito1 n agri
c u~tura com.o uma. ~cicnda propriflmente d1t11, 
e tnJcpoud·mt~; ~ons1uero-a aat(!s uma profls:::;ão 
inJu$tnal, que peJe auxilio ft. botanica, á clli· 
m.:ca,. :í phy.;ica, á. geometria, á mecanica, etc. 
De na1s, senhor.:s, essas cscubs assim constitui· 
das isoladan1ente s<i•> couu~mnalia.; pot· tnuitos 
t:·scri pto1·es distinctos. O in::tituto a"t'OihJm i co 
de Versalhe3 não p<lssava, bem como ~utrns es
cola~ locae:;. da_ F_r<:_nç.t, n:l "pini:'io uo Sr. C~c
quclm, J?_ tn·t1~n1çoes de apparato e (•St ~ntaçuo, 
t.. ue tend:ao m.u..; a form u· homen '1 •· • • 
q_ue ~gl'icllltores. No nosso propri•J pníz a expe
r1encu1 a• tem. coudemnado. O noln·t) dcpnt:uio 
sabe q 11e e11s:t!OS d~>ssc grm~ro tt·m siJo feitos 
t:m nl.rnrnas J'ovinri::t.i onc~~~ fol' i\(1 ct oadns or 
et~ li~ rc>~lwcti\·ns llssemhlt!as; o fJURI o t't~sttl· 

tado ·? D.:!ut.t·o em po11co Cl'd•l q 11e cpansi todns 
e•sn . .; esc•Jtus fnl'àO .abnndonn!l!Li. . 

c I :;~:. BJ:.I:-IVÃ•J:- Pelas clillicnldnd•~:'t com t}nn 
:-.: luta. 

() Slt. PJ·:I•R:,lR.\:- P\Jl' lJHO li:ll'êlll fl't't}tl Cll· 
tn.Jns. 

O Su. lJt<AStJi•) :- Ktio •! só por is!':o. 

O Sn. .. PJ~I>n:~ll:.\ :-A prv\'iucia elo Hio de Ja,. 
Jlciro ~.,trou lws:;c numca·u, Cl'c:rudo a :;ua ns· 
:;emLlea uma c:llcira clu agdcultura, que nuucxull 
a um ~los l~·écots da pr..J\·in::ia. I.1sLiLuioo e lYc•:U 
..:1.n ~111 dv.:; pontu:> wais impvrtautus da ~pro
vm~:ta ... 

O Sn. F. ÚCTA\T-\~0 :-Em Campo~. 
' o s~. P I::DREIRA : - •••• tanto porque esse ponto 
e hahltado or ,....ranu s · . P. • - . 

genho, ~omo po~que é daquelles onde ha mais 
~dguma lilust.r l\U·J, u ondu rrmnde.-; fazenJt:iros 
lwme~s muito ricos, desti .lif'o seus filhos, qt;~ 
manJao fo~·mar nas ac;luétllias do imperio e <ia 
El;li'O{Ja, nao pat·a a carrein uo.s empt·egos pu
uhc~s, ma;:; pa~:'t ganbJl't:JU CCl'ttl gt·á.o ue tliUS• 
tnu .. :av. assummdo ~iepv1s a uirecç:to . de suas 
út7.c!ldas. }>!esmo alh o que ac•Jnteceu ? 

Essa e ·1deira de agricultura assitn c<1lloc \da 
em nm p11nto que. parecia o mais apropt·ia•lo 
por toolas as c~md1çoes para que a rc,;pectiva 

-aula f•>sse mu1to frequentada, - supponbo _ que 

nunca chegou à ter um _só alumno, ate que o 
presidente da pro,·incia, competentemente :luto
ri.--ad~. vendo q•1e ella .niio da\·a o menot· fructo, 
teve de suh~t:tuil-a por uma ce.Jeira de d1ve1'Sa 
matel'ia, creio que lHstoria e geographia. 

Sn. BnA.x~>Xt):- Vamos mal se cs a dcul-
tot·es não querem aprender a sciencia agt·ioo a. 

O Sn. P1·:DREHU. :-Seria porém ministrado· o 
ensino profi,;sional qae os nobr~s deputados de--- ... ' 

ou em muitas uas pro\·incias d•) imperio? Mas 
curStlS dest t _ordem exigirião. cada um delles, 
oito ou uuve cadcil·as. · 

O Stt. S . .\. ~ Ar.lHJQtiERQUE :..:.}!ais. 
O Sn. PEDREmA :-Diz bem o nobré deputado; 

exigiria pelo menos 8 ou ~ cadeiras, que devião 
ser. prof~::ssadas por homens muit,_. habilitarias 
em grandes e illlportantes ramos dos conheci· 
mentos h um~tnos. 

Exigiriii.o grandes ediflcios C·nn grande;; gabi-
n~tes ro l'ios salas ara maehinns <lra mo· 
delos, etc., além dos te1·reno:; nccess<trios pat·a 
plantio e hortos de agl'icultur \. 

Ora, os nobres dP.putadus comprehendem bem 
ttt.Ulto seria díffi.cil s~~ não ini ossivel a crea-

t;lio ·~ tae::; es ubt:! ecunentos em tão larga es
C•Il•>, e sú assim poderi.lo prestar a ntilidaole 
dcsejad-,, porqun. nlém do grandé embaraço da 
falta de e,;soal ara tão elevado numero de 
ca eu·a.s, termo e a sorver uma oar e mut o 
c-»nsidera,·el da renda ào csta1(),. e êssa renda, 
segttndo a minha humilde opinião, mais ut.il e 
mais ímrnedíatamente dC\'e sE:r empreg \da de 
pref~rencia. na. abertura e ·melhoramento d1s vi:1s 
d~ communicação, nos meios de promover a colo
nisação. e em desenvolvea· outros grandes ele
mentos ch·ilisadvres, que tauto Ul'gem de todos o::; 
nngulos do imperio. 

Senhure;;, o nosso paiz ó ainda muitu novo, e 
nã,, poJumos nem Je\'e.nos a um tempo exi~ir 
tuuu Je seus cufre:;; nem do sen o\·erno 1\f t 
tem-se feito j{1, muito porém- resta. ttinda por 
fu.zcr-sP., c tuJas as cousas tê n sua. opportuni
dade. Ag1lra encararei a protccçüo uo governo e 
tio; oJcrtls do estado or outro lado. Refia·o-
me aos meios ind1rcctos; e a csto l'espei to pedirei 
.1os nobre;; d•·putatlus liceuça pam d1zer-lhes que 
se. fztll;tnJ<J em intcir..> abaudono, ou total esqu~· 
cimeuto em quo j ulgli•l ter jazi•l.l até ag(wa a 
:tgricultut·a, nlluJirt\\) no emprego do meios in· 
tlil·~ctus, 1!110 de conven::cr-se que forii.o injustos. 

• Htasta pnrt\ b:so que C••nJpltlsem o.; relatoríos 
d•>S meu.; Jign•>S nutcccssorcs. Ncllcs. \'Crüo que 
wlo ltou ,.e um só ministro U<>-!imperio que não 
atlen I1!!5Stl scrintn~ute pal'a esL~· objectu, cn· 
trnudo ncssJ numero, e mu:to cspcciulmeute, o 
meu ultimo nntcc.:s»ol'. (Al>oiudos.J l'udos ulles 
m~l.nuiu·:t.o con.,tantemente vir sementes nuvas, 
pl.mtus, mo I elos de muchinas, man,Járào tradll
zir obra . .; c distribuil-as. Uma eommissão foi não 
ha mtt.ito m llldada aos Estados-Uuidos ~ a outros 
paizes estudar os meliJoramento:S int1·odt~.zidos na 
cult11ra da canna e nn fabrico do assucar, e já 
apres~ntau e primeiro rclatorio de seus trab.l-
llJo.;. Lembro-me que tendo um dos miuistros, a 

t 1 ri, 1 n a is r• u.tr semen es 
de algodão herbaceo, e tendo informações de que 
elle p•·osperava em algumas provincias, ma,.; que . 
não podia ser bem aprovdtado por não servirem 
para isto· as machinas conhecidas, mandou bus
car as que sn•> proprias p11ra est.a qualidade 
d? ~lgodão, afim de -remettel-os para es-3as pro
Yl netas. 

Entre os elementos mais importantes para 
pr~Jteg ·r· a agricultura l.!lnbrou o nobre deputado 
a con veniencia d~ se darem z>remios ao.; lavra
d·~rt's: mas o nobre deputaclv de\·e saber que 
taes premios tl!m sido por veze.; concedidos, ~ 
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que o govcl'llo nunca os r·e~u.:;nu a quem os 
soli.:itou e estava na:; circumstancias ue ob
têl-os. 

Não ha. milito tempo concedeu o governo um 
pl'emio de dez co;ato.s de réis a um nosso agri-

• rr •• . ;- . r c sso •>l' elle 
empregado para o aperfeiçoamento do ch preto. 
Além tlisto, ainda o aun•J passadl) votou o corpo 
legislativo u11111 1·e::;.:>luçlio cunced..:ndo mot·atoria, 
• Z fi.l. ·ur~S a Ulll Scnhvt· d€. cnrrenho da 
lH'u\'inda da Buh ia, e recodo-me b..:m, que entre 
as t·azõcs procedentes qu~ se apt·escttt:irüo pura 
legitimar este:> favores, p1·en\lec•!U :t razão Lias 
grandes despezas c sacl'lflcios fdtos com a in· 
tro.lucção d~:~ lll<lChinas e de certos inv~nto.~ pt·o
lJrivs par<\ o mclhoratneutv do fabrico do assucat·. 
Repit•1, emfim, quo o g->verno uuuca recusou, 
umn recus 1ri es;;;cs prcmios a quem se· aprtJsen.
tar em cir..:umstancias de obtêl-os. Creio, tir. pre
sidt·nte, que tt:nho dito quanto é bastante para 
~.·esponJer aos nobres dcput .... dos, e ao tne::;mo 
ten• o ue manifestiJ os IIltJUs p~usamCJl tos àccrca 

o:> auxt tos que o governo cut por um · ever 
rig•n-oso de dar á nossa agricul tu1·a. 

Dt:pois do nobrl! deputado faltou o illustre 
ue utado ela provi;lcia de S. Paulo, cujos Cú· 

muito.~ usos industriat:s, e com especialiJaue á 
fundição du fct·ro, por outro laúv não é menos 
Yerda.de q_ue suas vantagen,; uão sã•'l taes que 
aut~r1sem grande!! de'?pez,,s coro a sua explo
l'•lçao, se elle nao for encontrado de tn.weira 
ue sc'a muito fi.tcil m · · · · 
~ sna ~xtt"acçào t.: transportü. :tlles;uo em relação 
a f tbl'tca de ferro ue S. Ju:io d~:~ Ypanema 
ainda q11c o antht·acito fosse cncoutrado e~ 
nbunuan :1 erto ddla arecc-me u~ 11à.o res· 
ta ria utí! a ~ que compensasse as de,.;p~zas; 
purque nau potfe arder sem set· misturado com 
lcuh 1, com can·ão vegetal cu coiU o coke de 
can·uo de pedra... . · _ · 

O Sn. YIBinA DE MATTOS :- Apoiado. 
o Sn. :PEDREIRA:- ••• e são justamente e;;tes 

os ~lemeutos que, segundo creio, fnltão ã.quella 
fahr1ca para o s~u dcscnvolvimeHto. · . 

Passou depois o nobt·e dcp_utado .por S. Paulo 
a outro pontt:\! e chamou a atte,.çiio Jo gúverno 
para a ncces:Hdade de trat.a.1·-se de discriminat· 

,. · · . ·· poderes do. "Overno "~ial e 

n H~c1men os ass· s respct o cott tu we l.! . 
<ille foi. O illustre députa•l'> com~:çou o sen di;- emrrczas, pelu receio que as cornpanltias ou em-
c:m·so pcdindo ·llle infvrmações :sobre o carnio de pre~arius terí:io de que, contractando, por exem-
pcdrtl, que ~uptJÕe·se exisLir na. ·proviucia d..: plo, ~m l. estrada con~ o governo provinda!, viesse 

. au o, recmullle r :s • • .:- . • · · ~ • 

suia o museu; accrescentou qu~, túda\'iu, como r~duz-sc á .classttlcnc;iio ctô que silo est1·aol:1.s e 
o Dr. Rath, que havia f.úto a e:s.plorat;ào, dtziu obl'll.S gcraes e estm,las c ohr:rs pro\·inciaes. 
que: esse mineral era euco..tra,l~> um uma réghlo que tal Jislincçiío on~~l·cct! hastautes tlifliculJades 

--nnllito--cx. :Wtts.:;t;", -o-~mrtre"-neh~'tteH~b..H<eeclt.;>tltl>S--+-Pl:.U.l-C' ~ ot~ c•' r' o Ju.:wt'• o nuhl'tl d··put.-&t.lo 
caructeristicos da existcncin Jo vcrJaclcir~> cur- com isto t:oucoru•JU, · 
Yâo de p~dra, co:no os grés vermelhos c outros, C •m l·ITeit•>, stJnlwrc,;;, n classincn·~üo Je cs-
con\'inha ·:ut.: se contiuuasscut as cxplot·u•;ues. trarJ 15 gcnws e tJStt·uJtlS JH'ovinciac; é mnitv 

O governo r•mlclt..:u CÓJ..IÍU dcslc rclo.todo ao d!tlicil de fazcr· l!!l.l do mod . .> •)ue cyite coml·lica· 
Sr. pl'e::>iul!ntu du rl' • \'illciu. Je $. Puul•J, e devo ÇUt!S, ou CUUS<l lJilUC•JS \ .• convetuentes em um 
crL'l' que se lcnhào coutinunJo algumas explo- poi~o novo cotno é o nosso íApoia.clos.) Nao pos· 
1:nc;iies, até porquu o Dr. Rath ficú1·u do muular suinws ainJa cnt'ta~ topogra:phicns exactas e 
uutras nmostrus. Pelo.:; t:xam~:s fui tos no tuusc11 11•~111 temo.; ainJa bem cstuJnt.ln a t()porrra-
ltào ct·ão tão s~gl\rus n:; J'l'•lhnLBi .luucs quu aui- phia dn maivr ptu·Le dt! nossa; provincias. 
1nnssem o gO\'CJ'III) n Jes_ u logo J~spcO:Jcr ga·an· (•illoiados.; . 
Jcs sommar:; t:m explor .. u,;v ... s. que tem s11lo t auLas :só est..l P.studo nos poderia h :lbilitar convi!· 
vezes infructiferus, o que ali;\ . .; furia como csFL ninntemente para considcrnr11tOS estradas geraes 
dispo::.to a fazer no Rio-Grande do· :5ul, e aqui unicamente aquellas que pudessem ser decidida· 
1·esponJo ao uobre d.!putado por aqut:lla pru- meut:! apreciadas, como as -verdadeiras e prmci-
viucia, qu.: !aliou em ultimo lugar tut scs.;ão de paes arterias qu.J l ig;i{) umas ás outra~ provin· 
l;ontom, se como 11essu fossem, tão animadores cias, afim de s.•rem est.a.s - abe~·t:1s, · manttdas e 
os cxam..:s feitos ua província. Je S. Paulo. Ac· nperft.liçoadas pelo ·governo ·· g~ral, deixand~>-se 
cre:;ccutarci todavia 4ue este objecto mio estl tod 1s as outra; a cargo das provincias. 
esquecido, p~zs que lu pouco:; ~:a:;, ~ntre outr~s A niio ser assim, e a atioptar-se como muitos 

----i~~~~.w-~~>m:~;f.l.I;I:O-~IID-;?~:Ul~u.e:s_:~JUrn(L_~pe_!;ISa.-u...-_a--ll:ll~~~..IJ..;·illlu:·:rul,_p·n· estradas geracs 
p~csid~ute da prO\'incia de S. Paulo, exigi que todas as que lig<1o uma provincia a outra, todas 
informasse o que pv:stcriol'mente ti vc,;se occur· a . .; que communicão os naunicipios de com os 
1'1do a esto rt.:speito. Tendo v.ssim responuido de uma. __ pr•)vinch\ a outra, e entendendo-se por 
. sobre este ponto ao nubre deputado, peçv-lhe provinci.:.:es as que comcção e terminão na mesma 
liccn~a p:.~ra ob;;;erv;.u·lhc que não concorJu com prl•vincia, serviudo para as rela{.'Ões de sea•s mu· 
clle quando, rdcrindo,.e.e á. iufl.)rm~ç<'io do di- uicipios cntr·e si ou com a rcsp.:cti\'8. capital, 
rector do 1uuscu parer.eu clat· a Clltender que t·esultará. que em muitas p .·ovin..:ias do iluoerio 
ainda mesmo que o mineral cncontr.a.do não fosse não haverâ. quasi que uma só c~LraJa prõvin-
''ert.laddro carviio de pedt·a, mas sim anthra- cial, a m'i•> ser u~na ou ouh·a pequena. li.Jha 
dto, '\"alcrião a. pena a:; despeza.s que se fizcs- trausvt;Jrsal. Na pro,·i,lci .a do Rio de Ja .. eiro, 
sem com a sua exploração c miucr,lç.'lo. pur exemplo. não me occon-e uma 15Ó linha mais 
· Digo que nã<J evncordo, porque. se é ~erdale impol'tant.J de suas e;o;tratlas que não vA teL' ou 
que o antlua~ito póle prestar-se utilment~ a . à província de l\!inas7Gera.cs, ·ou a municipic:& 
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dn dt! S. Panlo, on :i •lo E,.;pirito Sant·), pro$•~
gtlindo <lcpois por essas provindas. UuH\ v.>.z 
ndopta•ln tal clts,..itknçilo tvdn<:; es~as .. linht"'S ü~
l'i:'\o <1~ fi•=•lt' . a carg-o •lo g•wern() g.:r:1l e on 
este havi;"' ,Jü nban-1()11:11. a m:1lor pnrt,: tlel!a:, 
sendo aliit,:; totlas hc.jL' importa•:les, c isto seria 

cretnJa 110 Ol'\::tm~nt•) g.·ral p:1r:-t obras pnh!i.:a•, 
o qne f·~·rn pül' C•'rt•r da morosa i 1•j ns ti.:a p 1ra 
com as 01ÜL'.ts pl'•n<nr:i 1s. {.·llwiadl).~.) L·~mbr:t· 
se com•) cot'l'e<:t:vo '}ll<', ap•'Z:tr .ht clas,it1c;1<::i.•), 
pn•l.::ssem :1s :\"S•~mhl•~<1S pro\·indns t:1mbem <h· 
sign:l\' qn·1J.1Í:B ·para ta•~S eStl':l•l:1S, :lJi 11 cl•J :111'i.Í· 
li<nem as de;;pezas dó c0fn) gc~l':ll: mas ent:'lo 
pod~::riiio ·~ll:1:; legislar sobrcJ as mesma.:; estra
das, e dentr•1 c·m pon.:o cahirLl.•ltOS_ nos inco~1· 
v<?nio:,11t·~;; ~1n~ o nobre deput·l•lo enxerga JW 
c~tauo nctnal dn;; cousas a •:!:>te r0speito. 

O qtu · en 1ligo 1l '.. pr1winei:l dr:> Ri0 Je .Ji'.nei·.-l-., 
úcrrrn ,1:1. dirc~c:"io ci<1s li11lns .!-; sa:1s ,,straJas 
pl'incip~c;;, p,'·,(·c-:;c upplic:n- ús pro\'inci:l,.; .],~ 
~- Panlo, J·3 ~It!•a;;; G·~I·a·.:o . .::, c 11. l~Htit<l-> outr•lS. i 
(.1jJOiatiJ8.) 

A' Yist:t tlist.) , par,;~e-m ,J melhor fJUP ni11Ll:'l. 
por n.lgnns tr.mp .. s C•)l15t:'rv.::mo;:; 11cste ponto as 
cou:on-; cou10 t'llfls se ::tch:il'\. E, scnhut·c,;, .:m 
uma quaJr::1 G•)tJ:J.•' P act11::tl, o:n qno toJo:; os 
esfor\nõ; con \·erg:·~m parcl os mt:l11\\l'am·:nti)S ma
t·~l'i t1C:". •lo p:1iz; •}nan1h 0 ~orpo lüglslntiv0 t.:i•) ' 
sabin •: Ui•) p:üriuticnm~nT:' t·~m t<nnadu a ,lcli- ! 

berat,::lci dt! d•~:"t!;;:n· fnntl•JS (],) cufr,~ g'<'l'al, c d•J 
:wtm·isar o ::;oY~rn•) p:1ra, at~:m das •)hrns "C· 
racs. auxili~r a,;; qn•J ::::lo consi,Jcrada,; m.-:1·ame~te 
provinciae . .:., I) por cr:rto •) •?!lSt'j() m ·.:H:OS prop: iO 
p:wn <?s>:;l. ,;i-visito. ! .-lpt.J~'( './0-;. :· Pda m:nha part·~ 
prcflr•) que, c.msic!erando-:>e t ;)das a;; provinch~ 
irmtis, C•j-11\•) filhftS <lo os':.:tdü, continne m :t tlur-si.! ' 
a.:. m:io.~, os p0dere:s geral c provinci:tl, auxi
liando-se IDll'lJDlllt?UL"' eltl t:"iO IJ!)l}t'Q t ~ ll)f.lCUh9 
pnr:l. a gloria e ·.:ngrand•J..:im·~nt:> do pniz. (.-tpoi.-;:· 
(lOS. ) 

D·~ fnturo. qnan<lo o D•·nzil nclim·-.;;o <?m gr:LO 
de prosperid:ld••, qnnn·lo S•'ll •"~'rit•;riq ,, :?th·ür 
bem e"'tuuad<J, o qne não.;: ührn. ·.ie ponco temp•J, 
n·Jm dB p~~qu~nn. dcsp~za, l-'· nsnr8mos ent:"io na. 
r .. ·alisa~-:l o d l di\'isilo qn•:: rpv: r o nobre •l'-'[Hltado. 
Por ag••ra perJuitta-me qll•! di\'i l·ja J.; snn. op:· 
nião , quer qn;mt•) :'t oppurtnni.hl•k, <)ll•' r ail11la 
mais 110 t•Jcante ;\. nr~·:nd t •.1 ·~ tal dis..:r!111ina· 
c;J.o. Al.>:m de qn~. atú o prc~S~t•t·~ ainda nito vi 
qne mna sú cmp1·czn. !JI'OYindal <JU·~ uii.o tira i •:i 
intero:sses g~rae;; • .lo .::statl•) on •J::; \lireitús \l·~ 
0utras provindas t.tnba. siJn contrari!JLla nu <>m· 
ha.ra~.aua em sua f.!xecuçil(l pdl) g·)\'•~rzw. Ao c':ln
trnrio v~jo qn(l os p:•der~s gera·~s t.':m iJo mnitas 
vezes (lrn amdlío de t::te ~ en)preza.,. 

Não posso tamb<lm. COiJC0rúnr 1:om o nobre de· ' 
putado 11a opin:ão qn~ ma;1ifeston àcerca Ja 
conveniencia de alterar-se a nossa l'~gisla••.ti.o com
mercial , na p ute em que faz depender' dn ap
J.ttovaçào do g•l,erno central a encorporação e 
estatutos das sociedades qne tomão a si empre
zas rovincinP.s Uf'r 1 ' u, t . s :-. 
tasse a approvtçfio rio poder nr•)vincial. Digo 
que não pusso coneordar com o· nobre d~putndo 
porque na especie de as,;()ciações ou companhias 
a que alludio, é re!ativa á natureza e indo l e de 
taes companhias, como sociedades anom·mas ; e 
não tem por fim primordial embaracar w os pro
gressos dG tal on tal empreza, mas sim e,·itnr 
os perigos proprios e mmto conhecidos das ditas , 
sociedades. 

Fallou o nobre dcptlta:lo lambem a respeito 
dos bnneos, e pa~ccu-mo inferir do seu lliscurso 
que o nobre aeputado des,·jaria que a organi
sação de~ses estahelecimcntos quando pTo\'in-

----------,---~--~---·----·--···-··· ·-· ··· ·-· . . 

ciat?s, não d.~pcn\lessem de upproYação do poJ.er 
ge1·al. 

:-5obr•1 esta ponto j:i o nobre deputado pel<) 
)laranhil•) rcf'p<uHlen, em me11 modo ue pensnr. 
t•io cftlnlment~. <]_1\~ jnlgo-me dispensado de di
zer mais algnma cousa a tal respeito. p,11· .fim 
t) m<!::.lllíJ Hobr e deptttado por S. Paulo, eeferjn-
do-se :'t ll('cessi<hdc urgente que t<~mos de pro:. 
IHOV•'r a colonisnçfio , h•mbron-sc que conviria 
nu~ili :u· n.;; provincbs neste empenho, cedendo
se•liL;o; mn:t p.ntr! tlo p•odneto d.t venda das 
ten·a,; l}ne estiYcr~m n<3lln.s sitttallas, e por essa 
occ·1siiio dcclm·ott o nobrt.! dcpat~do qr;.c era um 
dit'('itc) df!llns, C f}l\C ll~o', SCl"Í::l. mcuitla !10V'ol, 
pot'•llH tinha si•l"'> :1doptad:1. n•) paiz Cltjas dis.;.. 
P•JSi~ões le~isht.i ,·as ;;obt·c yendas de ternts pro
CIIrftrnos imit:n·, visto cGmo :tlli foi Cc'ltlido aos 
rcspecüvós esta..tos o protlncto tle~sa;:; venJas. 

Sinto muito), Sr. presidente, ~c np•·e q11c di· 
vírjo df,s opiniiJc;; d•) nobre d·~putado, mas é 
for.;oso qnc ain•l \ nesta parte me se[)arc do 
sen mo•ll) <1c pensar . 

Em primeiro lngar, 8r. presidente , n?io acha 
pmdentc lJilC, começando-se ai nJa agon.t a exc
t:tttar n lei d:1s terras, f.tçmnos jú, em seu. sys
tcm:.t uma reforma t :l.o important•J como css;-1. 
<}1'.1) _O noOl'O ueputa1.b indica , que signifie!'l ,l 
ces:;ao tlo part·:) li'> prodncto <1:1. venda das ter
ras ú;:; prov:neín-; em rtne se n.cl!m·em situaJn,;;. 
S•)melhnllt•1 medida cncontt·;\l'Í:\ a. nntnr<'za das 
t o?rra-; uYYolntõls, pcn·,)tU} hta:;; · n~n s·lo pro prie 
uade dns provincin.s c sim do -estadrl, formnncl.) 
parte d::> pa.trimonio nr1ciun:1l. (Apoic~clos.} Seria, 
ni'í•) obstante, n.ceitnvcl se, consid<.!randl) se o ;teto 
C•JH10 uma conces:;ão •l1)s po.lêres gcraes, pndc.,;so 
tal conccssi'io ser 1·ealbn..ht. por meio de um:t 
jnsl:t rlistribnic;:io, confor:nc a maior ou n:umer 
m·ge!1cin. dtH provinci:\S, a qnn.ndo mcno;; na. pro
po:·çii.o com o qnc elbs coucort·cm para a nta:>Sft 
g.•t·al da renda publica. P•l•lcria alem clisto S.:!l." 
adrnissi\·cl n idéa do nflhrc Jepnt:v.lo s·; nài> 
tronxes.:;c comsíg() i nóm.\-,~nicrúcs. Nem uma nem 
ontm. cons 1 por,'•m •l:Í·SC 

O nobre .lcputa,ln sabe qnc por alguns ::mno::. 
o g•JYcrno tem d•J fnzcr a Yanços üc grandes so~1-
mas para conscgttir a mc.li•::'ío c n d·~mm·cação 
das terras ,I .. ,,·oliltn.s, nfim .1.~ dividil-ns em loi•'S 
( :;;crem cxp!)St 1s :'t. \'Cil1ln. Para estas d ·~Spczns 
não conc•)J"I'cm c nem I} possi\·el qu<:l C<'ncunão 
unicamente as pr.wincia~ ~m •1nc :;;c fazem n.; 
m·~diç<:ic,;. '1\j,n ellas do r.,rçoHnmcnte stthh· da 
mns>'a ~eral dos ilnpost.,,;; cuhrad•lS mn todas as 
prtwindas; c n:io havcntlo, t;om•J n:io hu, nem 
a mosmn. por•:iio .uc terrns Ú•!\'Olntns em ca~ 
l)l'O\'incin, c n•):n . poJen.lo t'>•las dias te1· o 
inesmo valo1·. segnir-sc-ha <1•> meio propo!';to pelo 
nouro u.·putnu•l que umas 11carM (io ncccssit.lndú 
mnis bem aqn.inhoadns «•> que outt·ns. 

Accrcscc fJ.\lC ns pT•)\'inci:\S fJ.uc· p:lssuem maior 
sonuun de t(!rras devolutas são r.xactnmentc a'luel
las que vemos concorr~r pa1·a ns ucspezns do 
estado, e pehl. concesl-\~lo que o nobre dcplltado 
pr••pue ser i à o cstr.s as que mais lucral'iá", ob
t endo em seu proveito a parte do producto da 
ycntla das terras nellas existentes , tenuo sido 
entt·etanto as que menos dc3pendêriio nos tra-

al os da meúi ão e demarca :io. Serião entre-
tanto algumas dellas as que primeiro começas
sem a gozar da,:; vantagens dessa vend.,, porqne 
são pr<>vincias límHrophes com paizes estran
g~iros, e por tal circ.umstancia exigem que por 
ellas se principiem as me.lições, afiril de estabe
lecermos. de conformidade com o pensamento 
da lei e com as convenieneias políticas, nucleos 
de eolonisação nas fronteiras do imperio. . 

Estes nucleos se fQTem bem succedidos. como 
é de esperar, devem de preferencia .sttrllhir para 
tacs províncias a corrente <la emigração, até por
q•tc, por isso mesmo que incultas em sua 
maior extensão, são ellas aõ que possuem mais 
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eonsiderard porção de terra~ devolutas it nur
gem de rios uav..:g:weis, CJtn•) aconte.;e no Pará, 
no Amazonas, no Paraná, etc., o que tudo con
lOrrerá para augmentar a desigualdaJe a que u1e 
r~feri, que resultará da adopçào da medida in-

D.:mais po5to que as asem'bléas províncias pos
s1io pdo neto addicional promO\'cr tambem a culo
uisa<;,io nas respectivas pl'O\"incias, tod;wia é de 

· • 1 cc• id d u ha· um svstema um 
principio de unifurmidade em materia d~ tal tran
scedeiH;i;l, qtte a ella s~ prende hoje toJo o futul"O 
do paiz. E' pois íudi:;pensa,·el que as intenções c 
plan•Js dos p0de1·es supr~Jmos mio sejão a cad 1 
l'asso contrariados pot· meJidas isolad<\;; e sem 
nexo, muita::; ·vezes pouco vcnsada, de una ou 
de- ontr<l. assc.mbléa pi'Ovincial. Ora, este .. systcma 
t:'io essenci:ll, esta uniformidade tão i ndispensa
\"êl, n:1o se podeníõ manter se por uma cuncAl:>
s:·w, como quct· o nol..lre dept\t.<tdo, se· der ús pro
Yincins, como um direito seu, c elo qual poss:i:o 
dis 1ôr cl \ ma.nei1·a ue lhes a ruu ver (um r~. 
cousa ó consequenct:t c'" ou : aJ uma p li' c ·o 
pr~Jducto da venda· das terras nellas situadas 
~alloiados), producto que pura o fúturo púde Sd' 
muito antlt:Hlo. 
~·em se 1ga que es '! ma Jit lOJC cx.ts c. pol·que 

{L as:;emblea p,·ovincial que quizer afa.star·-se do 
I>luno do governo geral púde-o far.t:lr actu,ümente, 
emprl' gando a sua re1Hht na colonisn<,;riú. N~ste 
caso o ma seria menor, porqt1o o mesmo no jt·e 
uoput lUt:.O ú quem tenllO a hom·a de dirigir-me. C(:-Il· 

f•!Sson que essa renda é em geral mui to cxigua. ; e 
qLwmio o wal se desse serin eu1 pequena escala, c 
wto seria ft!ltt• em Yirtud·~ de quautias üaJas pdo 
J::=-tudo (:spcci:llment<.: pa.ra a cúlvuisa~i~o · 

·Por toclas est.Ls ra:lões, e por outl'as •!tU ommi
to por amor da brevidade, nãu pusso con~ot·
dar com a opíniãu do nobrrl deputado ; e conti
liÚO a preferir ú systcma ua !~i dns tenas, que 
consiste em s~r recolhido o lH'C<lucto Ja Yenda ao 
ti_tcSOUl'ü llil~i~;mal, prestando O CSt' LdO ÚS EI'O\"!Il-
. a o • ::. t <.;c , 

de pt·omo,·..:r e facilitar a emigt·aç:io. 
O t•Xt:mplo cit ·1do pdo nobre dep'-ltn.Jo niio é 

pl'r)r.~~Jente, l! t:: ~n cunf ~l'tne ao qu~ t~:ulto litl? sobre 
;:, . :s • ~ : ~ :s .. 

a Jnah:ria u:io eucoutrd um só ad,) pt.:lo qual o 
couga·,~:;SO tiYOS.Se, ucpt)iS d~ paga il. sua di\"iJa 
public·•, cedido o pl'Oil uo:to u \ v c nu ·• das t::ITas 
:•c•:> c;-;tatlo;; em qw~ ellus cst~i.o siLuaJas. O fJUC 
t~11lw lido iut.licn iut.:irnmcutc o ct•uLr.trio. 

A c·1,;n :;a ho qtte d·.~pois do reconhecimento <la 
j :ulf'peuJeudn u con~rcsso c•x.igiu e al~u : 1s est:u!os 
(:.ell\·nlo n C ui·io n ·lll:lÍOl' fHll'td da:> L<•l'I'US illcltl-
1US qui) lher; ('CrtcnciiiO, nlim de fueilit:u· o png:<
ln•~lltl> J.l divida cuutrahida piJr cnn:>a da gLti!l'l'a 
da i udt•p·~lu.leucía . .As terras por esta fúr111u ceJi
<l ns licarão pct'lenc<Hhio ao patt·imoni·J nacional· 
que fJi .t.lcpúiS augJ)It.'JJta<.lo pela nt:quisi<.;:üu por 
compra da Luizi;ma e das Fluritlns, c du outras 
nmitas em Yirttdc de tr::ttaJos cdd.n·aJos com di. 
Yt'l'SHS üi!.>US de indios. 

Sabe a. casa t·lmb.; :n. que dcp)ÍS dist•J só por 
mo ti YO d,e rcconhccid<t utilid ~lde publica, e em 
cnso~ muito exccpcionac?, tt~m o con;;resso fdto 

. . . 
Quaildo, porém vigorasse o exemplo cibldo pelo 

nobre d eputado, ainda as,;im não m~;: parecia prvcl!
dcute. l\ ào só e Jh•et·sa a organisat;i!o iunda
meut~tt do3 estauos que fonnJto a Uniãu Norte· 
Americana em rdaçào á coustitniçã<> e natur~sa 
política de nossas provinci.a ,;, como tau1bcm alli 
;Lwa-se a circumstancía, que a'1ui não se dá, de 
serem as terras· devulutas pCJ:tenc~ntcs ao.> cs-. 
tados e de terem sido cedidas por estes para 
uux.ilün· o pagamento da :~iviJa nacional. Fortio 
os csl.a•los que, senhores das terras inculta" em 
seus tcl'ritol·ios, ccdêrão a maiOl' part~ dellas :.'L 
Uuh\o. E•ltl·e nó3 todas as terras de,·olutas, de-

pois d~ nossa cmaneípa:.;?io pJliiic:l, coutiuu.a.rão 
no tlon·iinio nacionaL N:i.o t'~m portn.11to as pro
Yine~as .:lireito algum sobre dlas, e ainda aqui 
discord.o do nobre deputa. lo. 

Ao H•Jbre ddput ~Jo por S. Patüo seguii)·St: o .. ... . . . ~ . . ") . 

• n re c ~1.s se tn.;;crr,,·era como e.ssenct::t que 
OS Y:lpl.lres não tenh:1o mellOS ue 7ú0 tOIH:líl.das 
em lugar d•! 10 ), que:: é o maximo das que Llrtl 
tcn1 o maiut· vapor Ja comp1.nhia. O.s novos va
po e~ JoYeráv além <.1i;;to tt:r os comm()do;:; ne
(.;Cssa.t·ios, ta11tu para o.; p\ssageiros dt: n:, com•:> 
pam os de prôa (apoiados) ; den:ráõ t~r os que 
fiJt'cm pl'C~cis ·Js para os recrutas e para as pra
ças qu<:: tiverem ue conduzir (apoiados;' serú di
minuído o t13mpo qut: ~lCttl.almeute gastii.o as ·\"ia
g·:ns redondas, e espero qlte se rcdttza o termo 
wé,_lio ora . ex.i:;tente de 45 t.lin.s a 31, quando 

o t 'J t;-1/ · ; , e Lt:: ...,:~ -~ ~ .n 1 

d••S passageiros d8 estado, e nlêtH Je outl'as con
üic)."ids nuwjos:.ls , ha,·ertl a lln. rt:Juc~ão no preço 
d<1s pass:1gons, J~ S?rte que f:'t:: ntlo pague nos 

I :) l ~ 11. t:;.t._ ~~~ (. 

Yêlll da Ear(Jpa: e ess;l· redne\àO não scrii. sú 
p~u· 1 ~::; Yiagons d;1 rtti :lté l)crnu.mbucer. para ond.e 
lla a concutT~ncia dus p;lt'{nete.,; e:straugeiros, mas 
p<'•)r•urci_vunlmc:nte p tra to.t~l. a liuhu. ate o P:.lr:l. 

Fallott .depois o nobre depnta.lo :;otn·e o 
passeio pttlllico, ach ·m·lo imprupria a · dc:-igna
t,:àn d~ jarditn hüta,:ico, c Jisse qu~J n:1··· sn.bi:t 
a raz:i:v pot' q~e ~1.: daYn :>elllelllante de:l .. mLinaç:1o. 
:Stihre <:S l c p .. nb it1fül'lllt\l't.'i c1ue tal clen<~miuac,:ãu 
·~· antiga, pois dnta d::: um cL:eret-o de ll:oi:3:3, talvez 
por•.J•w honY.:: e:nt:io a ínt~uç3.o tle Cl'•~ar-se ~tl li 
um huno, Oll j a.rJ.im hc.tani.:-0, iutcn<;?iiü (p_le n:J.o 
se r.:alisou. 

Faltou pvr fim o 11;:,l>r.:: ut'!p;.ltado a respeito 
Ut.i estado da satlut: publka H:l capital de sua 
pro\·índa, da B .thia, e· fez n:r que era couve~ 
nienL·~ que t!Ste objccto fo.;s,;; tomaJ.o etn muito 
<:special c••n.siJera•.:iio. 

Sobre este pont~ calic-me informat· ,qu'3 n.s 
• w 

ta lo forâl> as q uc w.: a;;saltlrão quando r,~cebi 
infol.'ma(,' .. ves ~dlldaes sobre a mortalidaJe occor
rltia no laz tret·) ·do pu1'to daq uclla cap_ítal. 

Depo.ís; p:orém, d:1s ultiUlas noticias. c de ter 
con.,·er.-;ado a cst ) r~spcito co:n o nJbre pt·~sid~n~e 
da província, d igno membro desta casa, Õlml
l~uirúo-se ~.~s meus r.:ceios. Estou hoje if!.f,,rmado, 
que o Sr. pre;;iJente da. pro~·incia rcunio_ '. u.ma 
cow_mi:ss:'io, COlllJ?O,;ta de me~1cos ~st~·u!tgea·os ' e 
ll:l.CLOnaes; tl CUJà ~onfel't:lllCJ!l. USS1Stll'à0 a.lgu.ns 
cousules; que t~.Jndo sido ex>tminai:lo .() · lan'l'eto 
1·econhecédo que a. mortalidade · :-niio': proviuüa 
de í.slta de cuida lo empreg«do ·para· ·cum os 
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uoentes, mas Jn-incipr.lmen t.e do facto de serem 
tratados os mesmos doP.ntes a bordo dos navios, 

·aonde não haviii•) os c,_llnmodos precis•1s, e de 
irem pa•·a o lazaret' qnandl) já mol'ibtmdo~: 
que se torn:'u·ã,, ns pr•widenc:ia;; que parecerão 
mtsis. ecertad:ts para e\'it ,,. esto tll'll, do que . . . . .. " ' 

tanto. cr~>ia o nobre deputado qne o govcmo, 
quer geral quer provinctal, não se tem pou
pado a nenhum. me.io d~ occorrc:. a este objecto, 

Teve a pal:l':rn nesta dist:ussà•) em seguida ao 
nobré deputado pelll provincia da Bahia o hon
rado membro por Pt:>rnambuco, com cujo àis· 
cur:;o já P.m pln·t~ me occupei quan:lo fallP.i sobre 
:\ llrrricultnra em rPSpnsta. a outrl) nobl'e depu
tado pel:l m•'Sma provinci:f. Tnlt 1l':~i puis ag-ora 
sómenta dos pontos du mesmo discurso que ainda 
não th·e a l10nm de consia~rar. . 

Di:;se o nob:·e deputado que o instituto vacci
nico sn achava em pe:;~imo cstad•J, e que ne
nhum benE:ficio de!le, provinha em mui~o,; lll
aares ... 

O Sn. Bn.\~n:\o :-Ao menos em P..:rnam buco 
>3 as,..im. 

O Sn. PBDRElRA:- Senhores, (;U informo no 
meu re • no que em ·.,.e r.: n. e o serv1ço l\ vac
cinaçio não era ainda feito entre nós satisfact<~
riameute,. e uo mesmo rclntorio det as razões 
por que <1ssim pensava, dccl<lrantlo a que causas 

. • L " < • SP • I ll < 111 

de s• rviço publico, por scrn duvida muito inte· 
ressante; mas . occo1·r.~m para isso diffi.culthdes 
praticas, que uão est;'i:o no puder du governo 
destr1lir em um momento, nem apenas por um 
reg-ulament!l. 

Além de que tantns cousas pesão sobre o mi
ni.;terio. a meu cargo, que ainda á custa dos 
maiot·es s:H:rifici.,s, e opez<l.r do m'lior zelo e de
dicaçfio, é impo"sivel melhorar tndo. quanto s2 
desf'ja em pouco tempo. (Apoiados.) 

O Sn. Bn.\~o:\o :- Concl)rdo e es )f!ro u 
nobre ministro cuiJad. diss•J logo qtte possa. 

O SR. PEom:mA :- Pnssmt de-pois o nobrn de
put~do a fallar sol>re n :erba-pontt:s,.~ •naes, etc., 

quanto antt!S princ1pio à constmcçào da ponte 
l.io H.ecife. Infol'llulrei a0 nobre Jeputa,Io qtte 
t.'lllta. atteução me tem merecido essa ponte qtk, 
alc;m J.o qu6 a rcspdto della dig., em meu re
latorio, tem sido o oujecto priudpal d~ grande 
parte da minha currt>spondcncia !Jarticuhw com 
o Sr. presidente de Pét'namhnco. 

A pro,•a dr.) empenho qn~:. a bem da realisa
ção dessa obra tem o mi11istcrio está assaz 
patente na delibernçiio que tomon de mandar 
àquelln província um excellen te engenheiro hy
draulico com o fim de examinar e dar seu pu
recer, tanto sobre o melhor lugar p·1rft nsscntv 
dessa poute, como sobre () systema de sua 
construc•;ão. E' verd ·1de que este eng.:-nheiro já 
voltou ha algum tempo, mas ainda não pode; 
apresentar-me o resultado d'! l;P.Us examC's com 
o respectiv<? parecer, sem que possa ser com 
justiça censurado; porquanto ha tiJo eutrc mãos 

urgentis=>ímos que correm pela$ rep 1rtiçüe,; .da 
fazenda e da marinha. Brevemcl!tc os ufferccer1i 
á consideração do governo ; e repetindo aqui o 
que já disse no meu reJatorio, creia o nobre 
deputado que o mi,,is terío está disposto a da.r 
o maior ,impulso a esta obrn, pondo á disposi
ção do Sr. pt·esidPnte da província uma con
signação mea.sal ~ufficieute pttra qlle a me=>ma 
ponte se leve a e1f~1to deutrQ do ~ra7.o o mais 
brevd qne fór possível. Aguarda somente ostra
balhos a que me rereri. 

Entretanto vRo progredindo as obras da ponte 

prm·isori:t ua ci<Inde do Recife, c consta-mo que 
estiioJ já muito adiantadas. Perguntou o nobre 
deputalo que pr.,vid-·ncias tinln. dadn o gnverno 
sobre o d~sseccamcnto dos p:mtanos d~ Olhdn. 
O qlHl houve fvi o segnintf!: Tundo o president.! 
da pr•wincia de Pcrnambucr) em ~dlicio d.e 1~2 
I N • 

l';abílidn.de o nux.ili•) d~ 2:000!1 qne lhe rcquisi
tára a camara municipal, solicitou do governo 
a nppro!~çàu ~it:_s_.-e seu neto. o. govern-:>, em fact3 

pl'IWOU·O e l~gitimou-o. 
De P.ht:'io para ci n:l'la mais consta que se 

haj;t ft!ito, nem t••m sido r·~qni'sitado, segundo 
a secretaria me informon. 

Fallüu l;\n"ÍI:>em o nt.>br-3 deputad0 ácerca da 
colonia · m1litar de Pimenteiras, e disse que não 
obstan:.e dizer-;;e no relatorio que essa colonia 
esta v a em a 11 d:1men t , com tudo n:to lhe consta v a 
que clla estivesse senão em pap-:1. Para infor
mar ao n·>bre J.eputad0 sobre este topico do sen. 
discurso! ~asta lel'-se o qne diz o Sr. pr~sidente 

o Sn. BRANDIO :-Eu fallf:i em relaç.1o á. colo
nia I,eopoldina. 

O Sn. PEDREIRA :-Em relação mesmo á colo
nia L<Jopoldina ve-rá o nobre deputado no me1t 
rclatorii> que a col0ni:l militar das Pimentei
ras n:'io se acha muito longe do pé em que está 
·aqnella. . 

Pas-sou em seguida o honrado membro a tratar 
dos no,.;sos cor1·eios, e dis,;e que não sabia por
que rnúio se tol·~rava que nas ndministrDções 
dos correio;; se recebes.;e o orte du lo elas 
cartas cva as na u h ma ora;. que isto era 
uma ve:rJadeira agiot'lgem. A cstrJ respeito pcr
mitt.ini •l nobr!l depntado que lhe diga gue a 
ex.11ressão a:iota~cm já.majs óde ser a licada 
a es a. me 1. a. I•I :1 quan o o nc re J~po:tado 
uenhuma raz:lo de conv.:nicncia p:1rn o serviç.., 
publico tlescobris e n ':!lln, nunca poderia denomi
nar-agiotagern,-porqu~ .. • 

O Sn. BuAxnXo:- Escapou-me essa palavra. 
O Sn. PEDREIRA.:- Be-n. A~ora. f!Uanto á me

dida em s i, dir~i ao hortTado membro que ~11:\ 
é util, c foi tornada para evitar-se que muita 
gon te se gnat·dassc pnrs. mandar snas cartas nos 
ultimas momentos: o que embaraç~ria o serviço 
dn 'repnrtiçlio, muitas vezes impedindo que ella 
pudesc;e f~char as malas a t~mpo de pnrtir o 
cMreio à hora d~signada. tApotados.) Disse o 
nobre deputado que melhor fôra, que tendo de 
partir o correio, por exemplo, n uma hora da 
tarde, se declarasse que do Rteio-dia em diante 
nenhuma cnrta mais se receberia.. Mas o nobre 
di.!putado deve a.ttender que e~e· meio serb. de 
todos o. peior (apoúul.o~), porque im~edi':_h que 

11ltima hora, que em uma infini~lade de casos 
pod5m ser importantíssimas {apoiados), causando 
a sua falta em uma ou outra hypl)these desvan . 
tagens reaes, especialmente nas relações com
merciaes. {ApoiadM.) 

T~uha. o nobre deputado a bonda.le oP. re11e
ctir, e Vt>rá. quantos casos se podem dar, em 
que será para um ne~ociant~. para qu31quer 
outra pessoa, pena mUJto m:us grave · recusar· 
se-lhe a sua Cflrta. quando a mala ainda não 
estiver f\!cbada. quando o correio ainda não tiver 
partido, do que exigir·se · que pague o portG 
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duplo. Feitas <'Stns considerações informarei . ao 
nob1·e deputado que no intuito de facilitar o 
mais · possi·;el a:> communicac:õcs que se fazem 
por cnrbs, Q governo trata ue diminuir o prazo 
estabel~cido para. o pngamcato do pot·to duplo. 
T.enho em meu poder uma 1·epresentação d<! digno 

do prazo para o porte duplo pelo menos á me· 
tade do que ora existe. · 

Referio·sc o nobt·e deputatlo á inegularldadc 
e casos de infideli(ladc dos nossos. corr1~ios. Em 
rcspostn uffi rmo ao nobre deputado que é cxacto 
o que ::teste ponto ClU disse no meu relatorio : o 
.serviço de nossos conejos não é aindn pcrfPito, 
ni.io é mesmo tão satisfactorio quanto des<'java· 
que fosse, mas é vertlndc incontestnvel que de 
annos a esta. parte tem melhorado muito consi· 
deravelmente. 

o nos.so. quando en1 outros muito rrinis adi:m
tados ellcs npparccem. Ainda nos mais aper
fci<;oados no srs~ema de concios, o naqucllcs em 
que este servi~o é muito fiscali><ado, dii.-se um 
ou outro abuso, uma ou outra falta na eutt·ega 
das cartas. 

Fallou o nobre depntado tambem·$ubre a verba 
-repartição . geral dns terras publicas,~c disse 
qun não compartilha\·a ns esperan<;llS qne o go
verno tinha de que se fizesse a colonisuçí'io pelo 
systelm~ d~. \'onda das .tenas; . que C?~1side1·a.vn-

um perfeito sonlto. Neste ponto direi ·o.o uobr•1 · 
deputado. qno a suo. opiniii.o se ufasLa de tndo 
~uant.o n~nis modernãmcntc se tem escripto sobre 

O systema n.uoptndo pela lei das tcrm::., c que 
o go,·crno seguio, é o que melhor rcs1tltauo tem 
apt·esent.udo, e vai aprcseubndo em ouLt os l•tliz~s. 
N:lo hn. rm~uo para q\le cllo dl!ixe de dar o 
mesmo fruct11 enu·c nós; muito mnis com as 
moditicnc;ões com quo é, c com que tcrú de se1· 
npplica.do pur no:;sus circmnsto.nciDS l'Specine~. 
t,;m dosenvol\'im<mto cN11pleto dcstns idcns me 
lcvtn·h\ n 11\msn1· niuda\ mnis, do quo jí~ tcnl!O 
abusado (m'lo t~poiado~) da pn• icncia. e nttcn~üo . 
da camnt"a ucs S1·s. dC'putados ; S(:ria al~m disto 
a s·cpet.içii-> do que jiL por ''ezcs se tom dito 
muilo eloqucn\:t.>mct ~1e nqui e no se:nado. 

O excmell) da Russiu, citudo pelo honrado 
:membro lH\O procede; l-iio tfio diversas ss bases 
sobre que npousiio as organisações politicas c 
as institui~ões dos dous · paizcs, q•te não pode
l·emos fazer a npplicnÇÜ!), ~em conviria que nos 
lembrnssemos dt: !azel-a ao nosso paiz da ma
neira or ue na uelle estaào se o era n colo-
.nisação. Não 1a mmtos < 1as que 1 n t•stc res
peito um ~xcellente. artigo dn Revi.çta d(s .DM.ts 
Mundos. do mez de abJil ultiwo. E ' . um artigo 
do Sr. Gustavo de Beaumont. · Este interesst~nte 

. cscripto mostra . a . todas as luzes dn (.,·id' ncia a 
-· . St1pe1·ioridade <l.o syst('n;a de . co~onisat:iio dos · 

Estados_-Un.i.dos~ O esrnpto · r1t~a~ pelo nobre 
deputado, . C(lmq~anto mu1to distmcto por seus 
talentos .. e . por sna . illu~trn~::o~ p:u eec-mc um 
pouco ~uspcito quando fa}J:1 dn Rus~in c de seus 

. progi·essos. 
Sénl;ores, o go•uno não t(m a prdoru:iio cxa. 

gel'ad:l de c~>perar que sú fOrque se fez a lei 
TOWO 2, 

das terl'as, só porque tem expedido 1·egul:lmcntos 
c começado a providcncint· sobre a medição, de· 
marcação e venda das terr,1s, haja immediat.o.
mente uma corrente extraordinnrin de cmigra~iio 
para o Bt·azil; não, senhores, o governo é () pri
meit·o a rcconl!cccr as difficul1adcs com que tem 

c embora o governo ,(cnvide, como tem e:lvida<lo: 
seus maiores I!Sfurços para apressai-a, n::to púü.,; 
conseguil~a repentinamente. 

Em segundo lugar é preci;;o destruir a injusta 
opinião que espíritos mal intancio~1adas .tc11hiio 
feito a.pp 1reccr contra nós na. Allemanhn; opi
niiio quP. haviiio cons~?guído fazer manifestar nas 
nssociuçüe:;, no jorna!ismo, c no proprio go\'Crno. 
Felizmente n-esta parte algum resultndo sati:;· 
fuctorio vamos já obtendo. Jornae:; acreditados 
escrevem lloj~ na Europa a favor da emígraç'S.o 

correm para. embara<:ar a emigração, como seja, 
por exemplo, a difft!renc;a de passagens, c m ·•is 
algumas que não ca1·eço de cxp(n· i~ casa. Todas 
e~~as circumstancias, todos o.,; embaraços exis
tentes, têm merecido a consideraçii.o do .governo ; 
e alguns b·abalbos já tem nprescntado á repar
tic;ão geral Jas terras publicas, nlém de . outl'Os 
<J.ll.C lhe estão commettidos no intuito do propôr 
QS meios mais convenientes que a reflexão e a 
expericncia ac.mselhnrem p~ra diminuit· as difii
c~ld~.~e.; que obsti'io o desenvolvimento <ln colo· 

No me-u rdu.torio encontrar:~õ. tando o illustra 
membro, como o nob1·c depuLildo, alg~t~nns it.len~ 
1nais. desenvolvidns a este respciLo. · 

- ··• • • a cn 1 

E'\l faça ainda em reln~ão ao que disse o lJOn
rlltlo membro pot· Pernambuco. A primeil·n cou
.cornc a colonin elo D. Franci~cn, fundada. em 
Santa Catbndno. Devo informar ao nobt·o depu
tado que esta colllnia niio cstil t:-m dec:tdcucia, 
antes é uma das qno otfcrcre uuliot·es condições 
de permancncia. c do futuro. A casa de Hamburgo, 
a quetu esttl incumbida tL sua funJaçào n:1s t-erras 
llo ::;.-. princi J.:O de Joi11villc, ó uma cas:1 l·cs
p<:>ita,·cl c muito conltcdda, que tclll até o pre
sente t·enlizndo todos ->s seus comproutissos para 
com Sun Alteza. Ao menos nada mo consta ent 
contrario. Nem elln tom de pagar qn!lntia al
t:nmn, romo suppôz o nobre deputado~ a Sua 
Alteza R~u.I. 

A primeira so1te Je terras foi-lhe doa·<la com 
a · condi~:ão de ncllas estnoclecer certa pot:ção de 
cul!.nos; ., o prazo pmn isso marcado ainda n;io 
est:l terminado, e autos quó se finde estal"ú. 
com leto todo· esse numero seoundo as notichü; 

.Que tenho. Verdade c ·que e a pe · to . au~a tos ao 
governo do .Bntzil, deseJando que e~te se mscr~\'a 

. como accionistn, p:1rn que clla ·pos~n aprovcttat· 
na coluui·açRo a outra sorte de te1 ras que coa
troctou.: inns este racto · nada. deJ;õe . cont~a. a 
dita . casa, e a soluc:ão dessa questão pendê !l.mda. 
de decisiio do · governo impet·ial. · · , ·. 
. . A srgunda obsm•,·açüo ·que .m~ cu~1pr·~ _ f~zcr 
e :1ccrca-do e·xernplo que 6 n~bre deput1do ettou 
do que ·aconteceu na colónía. do Catuct\, nn pro
vincin ·de Pes·naiubuco. A este r~speito. p~t-rilittirã 
() nobre deputado que lbe . diga que, segundo a.~ 
informat;õcs que me foriio mini!:t.radas, S('u exqu,-

17 
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plo não se. póde julgar procedente. O n1:io ex i to 
dessa eolonia foi devido a causas n:ltumes que 
havião de p1·oduzir seu3 resultados, qualquer tlue 
l'osse o systema adoptado em sua fund·1ção. Nt!m 
crão agricolas os colonos, nem tinhiio em sua 
mui r · "' · c 1 ão ara a la\'oura 
nem as tct·ras se pr~stav:1o á cultura. São tle má 
lli\tureza, e· bilsta esLa cit'Cilmstancia para des
utümar os colonos em um paiz onde t:lo fncil é 
0 llllhar-se a vida. Accresce uc CIU neral forão 
111 11 escolhído3 os inJivíduos que furmát·:io a 
colonia. 

Tendo respondido ao nobre deputado po1· Pel·
nambuco, passarei ngora a occupar-me com o 
discurso do honrado membt•o pela província do 
Rio de Janeiro, que na ultima sessão fallou em 
primeiro lugar. O nobre depntadv fez com toda 
a razão das estradas· de fc"fro o objecto pl'incipal 
do seu ·intercssnnte discurso. Co::n effeito; n:tlll.\ 
vejo hoje no palz de mais imp:>rtantc do que 
este objecto. }_.)e~irei ·porém licença ·a? nobr~ 

nas obset·vaç.ões que fez. quando entrou na com
pa1·ação das estradas projecladn :, uma pelo valle 
do Parallyba. pnrtindo desta côrte para as pro-
•• • ! ~ •• 

po1·to de l\fnuá deve ir. ter á província de :Minas 
Geracls. Ambas estão contrach1das~ e o miui::>tcrio 
não p6de hoje di:'cutil-as senão no intllito ~e . . . . . .:--

( A1Joiado.~.) Accrescc ácei·ca dn estrada de 1\Iat~á. 
uma razíio especial, e vern a ser que a compnnlua 
têm preten~õe;; perante o go\·emo que pendem 
de soln~ão, p()rque se ;lchão, como di:::se em meu 
relntorio, submettid:lS no exame da r.~spocth·a 
sec~ão do conselho J.e estadu. Findo este exame 
terá o govexno de resolver a consolta, e portanto 
füra de minha parte imprudencin aveatar Jesclc 
j:l um:\ opiniii.o. 

Direi · pois sómente ao honrado membro que o 
ministerio fo~~n. por esfa_1· de pel'fei~·) n.ccc>l'do com 

.. .. ~ (") 

:ls estradas de ferro, considernndo-as o princip •l 
elemento do engrandecimento de nosso pniz, e 
sendo a t~ru. de stta c·)n:;trueção e desenvolvi-. . . 
face do paiz pu·a nm aspecto intcil·amentl! riso
nho ·e de pro::;pel'idade. 

Estando o nctunl ministerio nesta convicção, 
devo o nobre deputado tranqui!lisar-se com a 
ce\'teza de que o ~overno o acompanha em _seus 
ardentes desí'jOS tle ''Cl' quanto antes satiSftlito 
este grande ·desideratwn. . 

Quanto ú. estrada do ,·alle do Pnr:tllybn, · nc
cresce:-'\tarci no que disse em meu !'elatorio que 
pelos meios 6. seu alcance tem o governo C(lnti
uuado a empregar todvs os esfor.;os nfim do quil 
quanto ailtes se encetem os tr~tbalhos da mcs.n:l 
estt·acl:l. c c1bc-mo o prazer de iniormar ao nobre 
deputado c a camnra c1ue as ultimas noticias re
cebidas de Lonllres animilo-mo a espera1· quo 
mui brevemente ve:uhíio os engenheiros d l com
panhia Pctto, Jackson & C. para realizarem os 
trabalhos que devem preceder, e que são esson
_-ciacs á construcção de3sa. e.strada. 

. ~ . 
_pelo nosso digno miuistro em Lond1·es com ca
pitalistas da primeira plana, e dignos de toda n 
consideração por sua fortuna e ·posição. Estes 
homens pro~urárão pa1·a conLractadores os prin
cjpses . contractadores de estradas de férro em 
tres partes do mu·ndo, homens que têm tido 

. occasi!)es de. pagar diariamente a mais de -10,000 
obreiros; e ~·que ·por tod~s . estas razões nos devem 
:tran'qtiillisitr:· sobl·e': o· futuro {)a estr;1da do vali e 
do Pai'jbyba. O governo tem, fé .nos diréetorcs 
'da.. ~õm~:lnbia, e.' a~ê :. o· présente · não · occo1-rem 
motivos · parn fl~sammar. ·Espero que a êmpre;~a. 
vã ln·ante, e que a eorivenç:'io celebrada com o 

nosso mínisb·o seja cumpl'ith com inteira leal
diLcle p n· ambas as p:1rtcs c .. :mtractantes. 

Se porém n. companhia não puder realízat• seus 
wmpromisso.;, o govürno não ha d~ dei~Car este 
objecto em esquecimento, e antes empregará todos 
os m&ios de lle uder dis Ôl' ara ue vá :ívantc 
a cono;trucção da. e~trathl. :5e o contracto fôr c n
cümp:ldo, porque, cilalt.r•t a.· minha cxpectaçiio, a 
comp mhia que rt cilntractott niio possa d:w conta 
deite. o ovc1·no consid~ra,·á no3 1neios uc a-
reccl'e:n mms aceis e mats seguros, segundo as 
circum5tnucins, par;1 tornar etft!ctiva. a coustl·ucção 
de Uo impot·tu.nte via de comm\lnicação, e entre 
esses m.,ios não se esquecerá dd dat· todo o peso 
ao que foi lembradu pelo nobt·e deputado. 

Volt agot·a, St·. pl'esidente, 'responder no n ,bre 
deputado pela provincia de S. Paulo qud f:lllou 
depois d.) nobt·e deputado pelo Hio de Janeiro. 
O nolJre deputado começou o sell discordo per
guntando ao governo se, tratando-se de pl'omo
,;el· n. emigração p::~.ra o paiz, tem já feito algLun 
tratado ou convenção pnra cortar o embaraço q tte 
SP. po e oppor ~~ co omsaçao na russ1a e em 
alguns estados da. Allemanha em consequencia 
do direito d'mebaine, da gabella hereditatü e do 
census emicfl·ations, que constituem o jus de-
J'ac tOll LS. 

Informarei t1.0 nobre deputalo que até o pre
se:;te não ttim occorrido casos que exigissem da 
pu-te d<) governo do Brazil uma medida a tal 
l'cspet . nem m e1 < t 
de taes Jireitos embaruços p~ll'a 
nisaç:Io. 

Quanto :l Prussin, o nobre deputado sabe, e 
YCill citnd.:~ na memorin a qu.e se t•eferiu, quo: 
ll::t. a.lli uma ordein de gabinete de 14 de Abl'il 
de; 18·~2 dcclarnnuo qne ni'io se applical'iiio tnes 
direitos em relat:ão itq uelles paizes onde elles 
não fossem admittidos. reservando-se portanto o 
sem governo a usar delles só:uente no caso de 
uma justa represllia .. Ol'a, não sendo, nem tendo 
j:\mais silo ailmittidos ts.es direitos no Brnzil, 
na e 1 '· · i ;\ "o de obst.nculo ã 
cmigt·açã.o pnt'<l o nosso paiz. sem qud soja ne
ccssarin qualquer convenção a. _rcspesto. 

Qltt\nto .n?s ouü·os cst·'dl)s ~' All_emanha, que 
.. ·e l . ::, e::s t c ~· , , 

tl'atados celel.w~dos subt·e este objccto Clltl·c o;; 
E->t 1dos-Ut1i,los e a. S:lX.•>nia, N:\ssan, etc., não 
tctn, como diss~, bnviJ.o por Ol'll circumstancias 
qttc tornnssc~on neccsst~rio ao governo do B•·azil 
en tnbolar com ellc:; conven~i3cs a respeito. Com
tu\lo, o go,•e1·no ni'io deixarú de ter em conside
·ração este negocio, se acaso dahi p1·ovicr o menor 
emba•·aço ÍL cmigt'll.çâo. 

.f:<,ullou d~pois o nobre deplltado ácGr .:a dn co
lonisaçiio, c comquanto Nconhccess•J que o systema 
á ·· quê o g • .>Vet·no po.rccia dat· pt·eferencia e1·a com 
etreito o melhor e o mais du1·ar.louro. todavia 
entl!nuia que a sun. realisaçào niio podia. deiut· 
de sct· umito morosa, ao pas,;o quo ut·gia q\\e a 
nossa la. Vvltra fosse snpi)t'id \ de braçlls, que pois 
o gove1·no nii<:> devia adoptnr este s~·stcma ex
clu:;ivamente, · mns tambem pt·otcger qualquer 
dos outt·os que pareça, como o d~ parceria, de 
mais immcdiato r"sultado. 

. c· v 

g->vemo n:'io adopt'lU n ·.mhusn systema exclusi
vamente, isto é, não tlis.se que deixaria de au
xiliar qualquer systcma que otfdrecesse C9ndições 
de futtt .. o. O comrnrio se deduz do t·elatot·io que 
tive ·a honra 1.\e aprcsent·lr ao corpo legislativo. 
c ao qual peço licença ao nobre aeputado para 
reportar-me, por j<'í. me te-1' alongado muito . 

o ncbre deputado indicou a. ê onveniencia de 
dat· o governo- pretnios a qualquer. individuo que 
maudd.sse vir coloaos para distribuil..o,; segundo 
(IS njustc:; que fizesse eom os nossos lavradores. 
Direi a" nobre d~putndo quo o gover.lo não esb\ 
\l)nge disto, e niaim tambcm o declarei no meu 
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relalorio. Ct·eia o nobre •leputado que_ o governo 
não está. fóra de ,auxiliar, segundo ns circunJ
stancias, e como fôr possivel, a um <lutro em
prehendedor ou fazendeiro que promova a co
loúisaçât>; julgo portanto que e~ substa_n~ia 

~ . 

Grande do Sul que o governo está disposto a 
auxiliar a importante ntwegação do rio de sun 
província, sobre a qual lallou em primeiro lugar, 
e que tvma em considera{lão os outros pontos 
do seu discurso. 

Parece-me, Sr. p-:.·esidente, que tenl1o respon
dido nos nobres deputados que f'llárâo sobre a 
materia qu.e · se discute, se não cabalmllnte, ao 
menos como me foi possivel. 

O Sn. PrxTo DE C,\.MPOS. E ou·rr.os Sns. DEt.>UTA
nos: - Fldlou muito bem. 

R. EDREinA: - OU pOIS COne tlll". J. ll•> O 
farei porém sem applaudir a larga e vasta dis
cussão que os núbres deputados promove1·ão no 
omamento do ministerio do imperiQ, e sem an-ra-

<>cer- es as a ençoes o e 1ca ez·t com que 
durante ella tratarão o ministro dessa repartiçào, 
a quem faltão talentos (mio apoiados), a quem 
fnlta a nece.;;saria illustração (muitos mio apoi~t· 

os , was a quem so rao eseJos. em como ao 
gabinete t1 que se honra de pertencer, de ser 
util ao seu paiz, e de corresponder dignamente 
a confiança dos nobres ~eputados. (.~.\"'-umcrosos 
apoiados.) 

VozEs : -Muito bem. muito· bem. (Muitos de
pu,tados di1·ige-~n·se ao o1·ado,· e o com.p>·iml.lntao.) 

ALauxs Sr..s. DEPUTAvos: -Votos! votos! 
C~dem da pr.lavra para se votar os Srs. tiobral, 

Pereira d:l. Silva, D. :Francisco c Mendes de .,· 
Não havendo n1ais quem peça a pa~nvra, jul

ga-se a materia discut1d<1. 
E' approvada a. pt:_oposta do governo com as 

Entra em discussão o seguinte: 
11 A as~eaahlt!a geral logishtiV•l. resol•e: 
cc Artigo unico. D. Joaquina Maria da Encar

nação tem dh·eito a contiuuat· a perceber o meio 
soldo quo lhe fura concedido po1· fnllccilnento de 
seu primch·o mfuido ; ravoguuas as disposições 
em contrario. 

« Paço da enmrn·a dos dcptttados, li de Julho 
de 1&12. -A. Nune.~ de .A!Jtâar. -J. J. tle Ori
ve:i,·a. - J. J. de Lima e :Silva Sob2·inlto. '' 

o Sr. Ferraz:- S1·. p1·esidente, eu me op
ponbo a este projecto. A nobre conunissão de 
n1arínha e gueiTn qualificou a lei de 1827, qne 
concede o .meio soldo· ils viuvas e tillw.s dos mi
litares, de immornl . quando o nega ãs vinvas 
que passao a segun a nupc1a ; t ma n
tradicção que uüo póde .sc1· justificada, em vez 
de 1·evognr a lei estabeleceu apenas uma exce
pção a favor de uma pessoa. 

Já o anno passado passou nesta casa, em 
consequ~cia de u.m parecer da mesma . nobre 
commissao de marmha e guerra, con1o mcon
cusso, um facto inteiramente inexacto, . e vinha 
a ser que o monte-pio _d:os militares ~o exe1·cito 
6!ra o monte-pio dos m1btares da marmha, e que 
essa· disposição se acha inse1ta na nossa legis
lação; quando ninguem ignora que o monte· pio 
dos militares 'do exercito era especial aos mili
tares de 1>ortugal pertt>ncent•~s a certas prQvin-

. ci:,s c tinha seu plano particulat•, e que o monte. 
pio da màrinha era muito differente , tinha 
legislação especial. · 

Se nós, pois, formos legislando deste mouo, 
destruindo todas as regras Je direito, toda a 

n· -.. - . - .. .. . 

soldo que lhes eoRccde a lei de 1827; se porém 
um militar tem monte-pio, e é dos que perten
ciiio ao exercito de Portugal, então esse monte
pio é percebido. Como poi<s a nobt·e commissão 
diz deste modo << que é immoral. e opposto ao · 
fim . da mesma lei? » Se é immoral e opposto no 
fim da mesma lei,. porque em vez de 1 e vogar a 
lei oir~rece uma excepç;io á sua disoosição em 
favor de D. Joaquina Maria da Enc~rnação? O 
parecer . da nobre com missão falha. pois neste 
ponto, porque estabelece, como declaratoria ·a 
medida ue ro õe nando diz. ue D. Joa uina 
Maria d •\ Encarnação tem direito a continuar a 
perceber o meio soldo. Quando Só faz uma dis
posição declaratorin e porque a lei não tem sido 
entendida no seu :::eutido litteral Uàndo se lhe 
tem :lado uma iotcl'pretaçiio que não est <e ac
cordo com o seu espirito, ou quando ha .duvidu. 
Nada disto se ~lá no presente c~ó. 

.O Sn. Frmh:\.7.: ..;,_O Sr. Aguiar, o Sr. Oliveit·a o 
o Sr. Lima e Silva Sourinho. Eu não acho neces
siJado que a lei de 1827 soft'l·a a m<:nor iut~.:r· 
protração neste sentido. 

O Sn. l\Itn.\NDA. :-E.stou ahi eu? 
O Sn. FEnRA:r. : - Nem c1·a possivel. 
Se :t lei de 18-~7 é mü., refonnumol-a, mas se 

alguma· p:ute tmi. tem essà lei, cert-amente não 
é cst '· O meio soldo é concodhlo como alimen
tos; a vinva que passa. a segundas nupcias não 

' . . . .,,) 

ccl'to.s éi1·cumstnncias, ni'io é a. tolias as vitwa" 
uos militat·cs. So neste caso se quizesso argu
mentar contra a lei, deNl'ia ser porque clla não 
abrange totlos os militare.~, mas só aquellcs que 
tem certos nnnos àc serviço. · 

Se passa1• este at·tigo, um sem numero de re
clmnaçõds tem de ser pr~sente ú !lSsembléa. geral, 
e então a despcza t•esultnntc de igual medida 
ser··~ muito graildc, absorverá g~·ande pal·te da 
nosso. 1·en<lo. pllblica. Depois, ha um direito in
stltuido n que estamos acostumados, ha o di
reito fundado na razão e na justiça, para que 
destruir esse direit:~, que necessidade ha disso? 
Se acaso o militar, com qttem era casada esta 
senhora, tivesse prestado relevantes serviços, Q 
govemo teria ido em favor della com nm~ pen
são, como ha numerosos exemplos ; mas amda a 
nobre commissi'io de marinha e guerra não apre
sentou esses relevantes serviços. 

· u a r soltt iio o1ferecida do 
modo declaratorio em que se a~ha coucebida não 
é admissivel, porque a .nob1·e commissiio 1nesmo 
reconhece que a lei lhe é contraria .. Julgo que 
a medida não é justa, julgo finaln1ente que seria 
Íltncsta para os cofres do estado, attento .o sem 
n~mero âe casos que podem estar . ~ompreht~.n
<hdcs na reg1·a novamente estabelecula. C1·eao. 
poriAnto que deve a medida ser rejeitada. E' 
este o meu voto. 

Vericando-se não bave1· casa,. declara-se enr.er
ra.9a a discussão e procede-se á chnwada. 
o Sa. PREsJDE!~TE marca a 'ordem · dó ·dia, e 

levantá. a sessão ás 2 hvras da. tarde. · 
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Sessão em i 3 de J uabo 

PRl::SIDJ::~CU. DO SR. Vl5CO:o;DE DE DAEI'E~lJY 

Su~nJAmo.-E.:cpedientc.-Ordcm do dill.~PJ•eteil-· -
rão. de. D .. J~qui?1·'! 3la1'i:a .. ãii-~arnaÇ.tÍO.-

poliâa-P·1·etençiio d.e José Ale.xand1·e d.a Sill:.z 
Lindoso.-Ol·çamento da justiça. JJiscuNos dos 
Srs. Nebias, Vi1·~ato, Nalmco e Pinto de Cam.pos. 

A' hora do costume, reuniJo numero sufficicnt(' 
de depuLados, abre·se a ses!iào. 

l-ê·se c a.pprov:1-so a acta da. anterior. 

EXl'EDIE~TE 

S. João Ba:.>tista, padi·ociro da frcguezia de Ita
borahy, na villa do mesmo non10:~, pt·ovincia do 
Rio de Janeiro, pedindo autorisação para pos
suir bens de raiz até ú. quantia de 20:000$.- A' 
com missão de fazend '· · 

·ne Augusto da Silva Pinto, pedindo o lugar 
v.,go de con·eio dtst:l camara.- A' mesa. 

Fica a cam'"lra int.eirn.da do encommodo de 
saude do Sr. deputado João Wílkens de Mattos. 

PlUMEIRA P.-\.RTE DA ORDE:\1 DO DIA. 

l'Am:c.t::RE; DE CO:'II~llSSÕES 

Lt:m-se e approyfto-sc varias rc<lacçõcs e os , . 
« O alferes Francis~o Joaquim de Souza Bo

telho pede que lhe seja contada a su·-.. ant.igui· 
dade desde o dia 13 de Ab1·il de 18!4, em que 
f li nomt,)ado alfet·cs de commissão, a exemplo do 
que se praticou. com outros que jú. se achào ele-
vauos a ·tenentes. . 

<c A couunissiio de marinha c· guerra, supposto, 
h vista dos documentos com que o supplic:lnte 
in:>truio o seu r<!qu~rimcnto, julgue attendivel ·a 
::-u:• prcLenção, considerando comtutlo que no rro. 
v ~rno cumpatA o seu defc1·imento, é de pan~éar 
q ne se l'<)mettn. íi requ.el"imcnto ao governo para 
dcf-;ril-o como entender de jusii':a· 

<< Paço da calllara dos dcput.ndos, em 13 de 
Junho de 1&>1:.-A •. C. Sed1·a.-J • • ·1. d-: .JI iJ·an~!a. n 

<< A commissão de policia pr_opõe para o lugar 
Tngo de coneio da s ecretaria dcst a. august·1. cu-

.. . • . • ... . t 

j:."L s crYc interinamente o dito lugar c tem mos-
trado a precisa aptidtio. . 

cc Paço da. camara dos ueputado:3, 12 de .Junho 
de 185-1.-."Vi.'"cottie de Baependy.- F•·ancisco de 
P aula Candído~- Antonio José .Ma-chado. » 

Á requ-erimento do S t·. Femlz o Sr. presi
dente nomêa o · Sr. Taques para serv ir na com
missão de fazenda durante o impedimento do 
Sr. Ribeit·o. · 

E ' julgado objecto de deliberação e Yai a im
primir para entrar na ordem dos trabalhos o 
sGguiute parecer : 

c o mm isso 

<< 1.0 A irmandade de Nossa Senhora do Ro
sario d~\ "Villa de Santa Luzia, da provincia de 
Goyaz, até o valor de 10:000$000.' · . 

a on· 
quantia 

cc 3.n A irmandade do Santissimo Sacramento 
da fl'eguezia de Itabornhy, -na provincia do Rio 
de J:tneiro, nLé o valor de S:OOUfiúOO. 

« 4.o A ordem terceira de Nossa Senhora do 
Carmo de Sautos, na província de S. Paulo, até 
a somma de ,10:000$000. 

<< ;).o A irmnndade de No<:.sa Senhora da 
Concei iio dt! Nicthcrolw alé a im ortu.ncia de 
60 :OOOSOOfl. 

<C G.o A inn:mdade d:. · mise1·ícordia de . Jacn· 
rchy. 11a pro,•incia de S. Paulo, até a quantia 

, .... . - . ' ,· 

cc 7.o A camara mnnicip1l da villa de Li
meira, na provinoia rle S. Paulo, em fav.:>r da 
mntriz dn. fn~gt10zia da mesma villa, até o valor 
de 20:0D0$000. . 

cc A orJ. li.,.. 2", tit. 18, prohibe que as cor· 
po1·ações de mão-m~rta possão adquirir por título 
oneroso .ben3 de r.:uz, e concedendo que os pu
dessem ha,·c:n· pot· titulo gratuito impüz a con
dição de sua Yenda dentro de um anuo c dia, 
dep·>i:> <la. sun acquisi~ão, salvo dispens:l ou li
cença do poder compete~te. 

r< A \'"iola.çiio desta lei deu origem a dillerentrs 
perdões (geraes ou espcciaes} de commisso em 
que se -ncllavão incursa.$ as difi'erent•!S corpora
ções de mão-mot:ta. 

<I O ultimo perdão geral foi dado pelo at ' 'a.rã 
de 16 de Setembro d e 1817. 

·« Ni'io obstante isto, actualmcnte 
por. ço ."i - i:. · i 
rentes títulos · onerosos c grat uitos bens de ra.iz, 
e conscn·üo em sua pcsse, e sem dispensa ou 
licença do podtr competente.. · 

<c Alguma.;; In que augoncntão o numero c va-
10r do:;; bens de raiz que possuem por meio de 
novas edificações 011 reconstrucções, e outr•lS que 
os adquirem a t itulo on_eroso sP.m opposição das 
autori•ladcs competentes. e ás "Vezes com seu 
assentimento. 

« De ordiu wio Q patrimonio de taes corpora
ções consistente em bens de raiz ê ma\ admi
nistrado c aprovcita•lo, c seus lucros se convcr~ 
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tc:n em bJnefido de algtm; indiyiJnos que ljO 

apodarão da at'l:ni!listt·a!lJO __ do ta·~ bons. 
- c1 A fiscallsaÇão do êm pr<}g > das ri,l t\c7.~H c bens 

de tt1es cvrporaçõ~:;, cu não ó f~ita de u·n mouo 
convcnient:) e rvveitoso ao ublico e ao fim tàns 
m:;tttutçves re igt~sas, ou o e e un1:"t. mancu·a. 
fraca c perfunctoria. . 

<I Daqui resulta n. diss:paçiio em muitos ca:;os, 
• ' •• :lo •) " ... • • - t• 

uma triste aben·::tção de toJ:.ts as idéas religiosas, 
muitas vezes o prvducto das e:;molas, n. renda 
dos ben.- doados para obras pias, o the:>ouro 
<los pobres, na pluase de S. Tm·tuliano, são ah· 

. sorvidos pel,!?' lnxo de pomposas f~stas em q11c 
prima a vatdade soorc a lm:nildadc, a UclVOçii.o 
c outras vil"tudc.s _clu·istiis. · 

11 Ha uma necessiJ.arle impcl"iosa de púl" côbro 
aos males que neste ponto se sent:Jm. 

« A lei de 18 de Setembro de 18 t:>, at·t. 4-t, 
lanç~m as b~ses d<J um systema_ de t·efonna_ neste . ~ 

sisa. a venda dos· bons de ritiz per
co:·porações de nüio·motta, cujo pro-
coaYertitlo em ~polices da divida 

cc Esta lei ha prodt\zido algum beneficio. 
« Varias corporaç.ões de mão-morta tem-se apro · 

:\.. . . .. .. . tT· • • . 

sua administra~ão, t!Onvertido part.J de sens lJcns 
de miz em apolicc.; da divida publica, pt•<lfcl"iudu 
deste modo a uma renrhL incerta, e muita.; vuze,; 
precaria e de · diffidl cobl'ança, outl':l certa, se-
gura e de facil arrcc 1dação. . 

« Não pó de com tudo a referida lei produzir n 
1·emoçno de todos os males que se ex.perimenUto. 
Da parte dos poderes politieos do estalo c01 rc 
a obrigação de tomar as nccesss.rias medidas não 
só para que o destino das doações fcilas a tn.cs 
corporaçõ~s se .t•?_!·n~ efl~ecti v o, .mas ainda p~ru 

. .... (. ( 

sem detrimer,to das rt>ndas publicas, e finalmente 
qne as . leis de amortização. cuja utilidade ó ro
C?nhcciua, não sojão assim tno ús escancaras 

cc I:>arcce á co:nmissão : to, que se deye faci
litm· a ncquisíçii.o, pt)r qualquer titulo, do terret1o 
011 ed.iticios necessarios pa1·a est 1.bel:3cimento on 
edificação de hospitaes c outros objectos pios; 
2o, que sa deve fitZ•' l" effcctiva a ord. liv. 2o, 
tit. 18, ~ Io, deventio as corpot":lções converte
l'em em apolices da divid<\ publica, dent:.-o de 
certo prazo, os valores consistentes em bens de 
1·aiz ; a<>, que develll ser obrigadas taes corpo· 
rações a ·alienar os bens de raíz que po3suem 
com dispensa das leis de amort.izaç.iio, cujo ren
dimento IHio exceder de ü %, as~im como quaes
qucr pi·edios em ruina ·ou que precisem de re
con:Strucção ou g1·andcs concertos, cujas <lespezns 
abson·ão o respectivo rendimento> corl'csponde.Jte 
a. mais de dous a1mos, convertenllO seu prod11cto 
em apolices da divida publica; 4°, que se faça 
cx.teasiva a disposição do alYai·ã. de lG de Se
tembro de 1St7 a todos os bens da raiz até hoje 
pOSSUI os. por . c , ~- -
no caso de dentro de um certo pntzo atienal-os, 
conve1·tendo o seu pt·oducto em apolices da di
vida publica;_ ;jo, :\ decima de_ wào-~o.rt~\ seja 
extensiva a quaesquer corporaço~~ rellgtOsas, c 
que depoi:> de um anno contado desta dab seja 
elevada ~~ 20 por cento .: _ (;o, que s~jã.o dispen
sados da referida decima . e no muni..:ipió da 
corte ill'ualmen.t.e de decit.-.a . ·urbana . os edificio:> 
occupado.:; por enf.Jrmarias ou bospitae.; e ou.trus 
<!St;~bclecimentos pios. 

te E · neste sentido tem . a bonra de submettcr 
á deliberação da camara o seguinte projecto : 

« .ArL. l.o O govemo .fica autol'i:Sa<lo a coucc-

U~t· O. q un,e;;q t\er corporações de mão-morta licança 
p:u-a n ncrl'lisição por q11alquer titL\iO de t~r
ro.~o :,.:.ara cuifica.\:ão <lo igL·ajas, capellas, cemi-
1.<!tii1S cxtt·A:nuro.s, hospitae;;, casas de educação 
e. ui) a;ylo e quaesqttcr outt·os e.;tabetccimeatos 

cc Art. 2.o 0:; bens de raiz, que na fómü1 da 
ot·d. li\'. 2°, tit. lf.), § to, fQrem a.iquiridos pela:> 
corpora~üe;; d~ mão-morta, s·•rlio dentro do prazo 

·~ sc1 ~. mezes, con a os a a .a a sua en 1·ega, 
alhea·los, o o seu prvduetfl convertiJo ~m apo· 
lice.s da. divida publica, sob as penas da mesma 
orJe aaçã.o. 

« Art. :). o A disposição do o.lv. de 1() de Se· 
temht·o de 18t7 fi~a extensiva a·IS bens de raiz 
possuidos at:j a dat:t da prcseate lei pelas cor
porações de mão-moda, no ca;o de dentro de 
S}[S mezcs os alienarem c convertcrenl seu pro~ 
dueto 0111 apolices ua didda public.l. 

cc. Art. 4.o As corporações de m~o-morta serão 

I '" .a 

uot· no dnp\l) do renctiment·J provavel de uous 
nunos, u<.lVOild<l i~un.lmcnt~ o producto da sua. 
\'l'.nua SCl' con\'Cl'tido em apolices da divida pu-

« At·l. r.,... Ficüo isentos do imposto d·1 decima 
nl'lHlllll no rmtuh.:ipio 1la có1 t~. tia seglmda de
ciml~ om todo o impel'io, os edificios· pertencentes 
n corlhtL"!\I'tjcs de m:'io-mol"ta que estiverem- effe
tiYam\)ntc • occnpa.ios ou applicados ao uso d .e 
cnfl!rnuu:ill.S, hospit1es e d~ outras funcç_õ,;s pias. 

<< Al't.. {),<l A segunda decima dos predios per
tencentes t'~ cot·poi·aç:to de mão-morta será :u·re
caJ:ula no. raz!io de :~o % Ja data de:Sta lei em 
uia.ntc, e fica extensiva a quaesquer corporaçõe:; 

:- . a c s·im aos redios urbano;:;~ como 
aos rusticos e quaesq_ncr bens de raiz, comt.mLo 
qLtc ()S~t:·jio alugados, twrend•ldos ou aforauos. 

« Art. 7." Ficão i.sentas do imposto da sis:1 as 
. · ~sllidos por 

corpornr.üos de mão-mat·ta que dentro de um auuo 
contalo.da data U;J. preser~te le! forem effectuados. 

<< Art. S.o A disposição do art. 7.o fica exten
siYa aos escravo~ que não . fizerem parte de enge
nho.s de assucar qne possnirmn as referidas cor
pot·ações. 

« Art. 9.o Os prazos dos arts. 2o e 3o po<ieráõ 
ser pel•J governo prorogados ate um anno. 

<c Art. 10. Os bens d ts orJens teligiosas de 
cap~llas, COilfa"Min:> e O:ttras C~H·p.)raçÕCS de. mii:o
JnOl"tl\ que por conumsso ou como vagos, na. 
fót"lna da legislação cu1 vigor, se devolvet·em ao 
estauo, s•::!rãn art·ematados, e do seu pt·oducto, 
depl)iS de convertido em apolices da. dtvida pu
blictl., metado ser:i applicado no · patriluonio de 
estabelecimentos d·:l caridade· do lug.\r ou. pro
vincia onde estiverem situados os mesmos bens, 
e a outra metade para patrimonio do hospicio 

« At·t .. ll. O governo fica. autorisado a crcar 
no ruut1idpio da côrte aLttoridades adminis.trati ~ 
V;\S qnc fiscalizem a administração c econ;)mia 
do.> bens das capella.s, bospitaes c fabdcas das 
igreja..,, confr.1rias, irmantiade$ e quacsquer outl·as 
corporar;ões de mão-morta, cessandõ a seu res
peito a jurisdicção que actualmenta tem <> . pro
vedor. dos resíduos, e ao mesmo -teJ?l?<> pa_:a 
esiubcleccl· r!!~t·as qno melhorem a_ adnnm~traçao 
c economia das mesmas corporaç9es, _a:;s1m }la 
curte~ como nos ditrerentes pontc·s do 1mper1o. 

a Art. 12. Ficiio rcvo·gado.s as disposi~.ões em 
c•mtrario. 
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SESSlO É.M I~ DE JUNHO DE 185.\. 
« Snla das coum1iss~es, 12 de .Junho de 183!. 

Silca :ben·a~.- B. A.. de M. Taques. li 

J>R.Jo;TENÇ:\0 DE D. ld:.\RIA J'O.'I.QUI::-\.\ · D.\ E~C'.\R~.-\ÇÂO 

cuja discussão ficou eneen11da na sessão anterior:' 
O projecto declara que D. :Maria Juaquina da 
Encnrnação tem direito a t·ecebc1· o meio soldo 
do aeu marido.- E· re-ei d · 

ORPI-:NADO DO O:FJ·"ICUL·l!.-HOR DA 8-ECnET.hltlA DA 
l>OLICl.\ 

Entra. em primeira discussão o projecto que 
fixa em 1:!0:'$000 o ordenndo annunl deste em
prego.-

O Sn. At:Gt:sro DE ÜJ.I\"EIRA solicit'l dn illustre 
Cl.mmissão algumas infnrmaç<>cs àcerca deste 
projccto. Pnrece que, existindo no senndo uma 
l'esolu~-ão identica ácerca deste e de outros em-

O Sn. Rumco (minisb·o da juslip) diz que, 
l1avendo uma outra resolução pende11te do senado 
que abntnge a todos os empregados da secrE:taria 
da policia, julga melhor tratar·se dclln do que 
desta medida singular. · 

O Sn. AuGusTo DE - ÜLl\"EIR.t. requer o adia
mento do projecto, p~ra que ·volte á commissã:o 
afim de ser nt.iYainente considerado. 

O Sn. D. Fn.Axcr~co dest>jarin, con1o o adia
mento é indefinido, que seu illustro autor dis-

• 1 i r .ao ou a r(const et·a,~uo 
que pretende. Declara que agora é que sabe que 
l1a um projecto no senado em rclaçiio a. esta 
materia, e que S•! o requerimP-nto tem pvl' fim 
combinar o p!!recer da commis:;lio com o pl'O
jecto que existe ou jâ veio do senado, concorda 
com o mesmo requerimento, mas votaa·ü contra 
clle indefinido como se acba. Para dirigir o sell 
voto desej:\ ouyir as razões que- téve o nobre 
deputado para propül-o. 

O. Sn. AuGusTo DE OLn-EmA responde que foi 
mesmo por defP.rcnci:l á commissào de pensões 
c ordenlldos quo prcpõz o adiamento. Observa 
que, tendo a camara j:.i. tomado uma dclibera
<;ito ácerca dos empregados da secretaria da 
policia da cô1 te, f>stando es~a resoluçiio pen
dente do senac:lo, de,·e-se esperar por e !la; por 

· isso, para não votar contra o proJecto por defe
rencia á illu~tre commissã?• quiz d:11·-Iha uma. 

Dá-se por di:>cutido o ndiamento, e é appro
vado. 

l'l1l::Tl!.X•;Ão ll!: JOSf: .~Ll!.X.'\::-il>llE DA SILVA LI:>mOSO 

Entra em discu~s~o o parecer d1. commissão 
de marinha e guerra. adiarlo na ~cssão do 22 de 
l\!aio de 1852, mdefuindo o requerimento de .José 
Alexandre da · Síl•a _ Lindoso, ex-tenente da 1& 
linha do exercito, que pede ser reintegl'ado no 
seu posto. · · 

E' 8ppl·vvado o pancer po1· ·W votos wntra 10. 

SEGCXDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

, ORÇA:II~:STO D.\ JUSTifJ.\. 

Entra em di:>eussão o Ol'Ç:lmento dil dP.speza da 
re lrtrtiçllo da justiça. 

o Sr. Nebins:-S1'. presidente, ·não pre
tendo oppi'n·-mc ás di!ferentes v<n·bas do . or~.~a
n1etlt.o deste ministerio, nem á sua applicaçlio 

:"" .. 'l .;: • • 

podem estorvar ao pmgresso da cmigra~iio labo
riosa e morigerada, como precisamos. Fd•zmentc, 
porém, ec;tamos habilitados para dizer, e o 

. • - . .· s-
tentar com sua ''OZ poderosa, que este argumento 
ou. relação de crimes não nffccta nem tem affectado 
a colonisaçào e11ropéa, que vem viver e lmsc~r 
entre nós trabalho e nrotecção, que sempre achao 
om seu pleno desen,;olvim<!ntl). Para l1onr!l: da 
nossa hospitalidade não consta que nas d~ff~· 
rentes provincias do imperio. teuhào sido va_ctl• • 
mas du bacamarte do assassmo os estrangetros 
que procurão o nosso solo, os estrangeiro::; que 
como colonos industriosos vêm cultivar as nossas 
terras em sua vasta exteusi!o, com um aproveita
mento reciproco. 

Não trato agora. de analysat· as causàs pri
mitivas ou transitorins ou permaneutes; a bm
talidade, as vinganças, mal ent.:ndidos pontos 
de honra, a luta de direitos ou interesses mal 
esclarecidos, o orgulho e o dominio -de un~. a 
miseria e o soffrimento concentrado em outros, 
concorrem sem duvida para os crimes · _n~ss·l 

• • .. ·- #' • 

o paiz, de ~trerecer ao estrangeiro -~déa _ sa~is
factoria se;bre a segurnnç!l que a colomsaçao pode 
achar entre nós~ poderemos explicar, por ~Xe!Jl· 
plo, que esses factos relatados nus provmctas 
do imperio têm causas especiaes ou momenta
neas que podem mais ou menos Ilromptamente 
ser attendidas- e combatidas; poaeremos, por 
exemplo, affirmat·,;. com.o. eu entrevt>jo ~o reli;\· 
torio do bonrado Sr. mm!stro, que a exastencta 
de esca·avos entre nós é uma ~ausa de crimes 
rcciprocos; poderemos, J.•Or exem{llo, mostrat· que 
o ~stado confuso das nossas tena.s, as questões 
muito ft·equeutes de posses é outra causa dessús 
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crimes.; poderemos neata p:wt~ tranqnillisar o~ 
estrangeiros, mostr~ndo-lhes que o goyerno ~·> 
p1.iz. as autoridades loc~es, tratlio mu.tto serta: 
mente de estremar as terras devoh:.tas, ns terms 
que possiio set· destinadas para a emigrafjão, da-

. • · · · ã s,;es 
coutlictos, essas desgraçadas cons~quencins ~ po
deremos, emfim, unalyoiar e removel' desde sua 
Ol'Í"em mais· ou menos co>mpl~tamente es ;e sys
tema encadeado de drcumstancias que offerece o 
aspecto desn-raçldo qLte o nobr~ ministro men
ciona em seu. l"ele.torio. 

Dizia eu. Sr. presidente~ que a causa princip3;l 
apresentada. pelo hom·o.do _mini~tro é a it!'pum
dade, e estou tão convenctdo d1sto q~c veJO que 
o nobre ministro apresenta como melltd.a neces
saria c della se tem occupado l)xclus1vamente 
no seu relatl)no, e mesmo nas pt·oposta.s que apre
sentou !.L esta cama1·n, a reform<l do julga.!!lento 
como tendente a tornar mais e.tlicaz a puniçao do 
crime · ao .menos tomo neste $entídô a proposti' 

I t • • • \ • .. • 

c o.ccordo com as obser\'ações que fez no de
CUl'SO do seu · relatório. 

Sr. presídent;), eu tinha pedido a palavra prin-
.. · .· n-· · · · • · I a 

observações a l"espcito daquellas verb1s que tr~tão 
dt~ justiça de primeira instancia e das relaçoes; 
mas com relnçiio ao ponto de se~nrança pu-

. · ·e es con· 
sidcra~õ~s •. 

Justiça, de ta instancia-.- O nobre ministro 
sab~ que para segluança publiM, com_ o fim 
principat de se evitarem as contestaçoes, n,; 
demandas sempre nünosas e dtl fataes conse· 
quenci!ls, . como o nobr~ l?inist.ro ~lln~essa no 
seu r~l.ttot·io, a base pnnctpal e a Ju;tt~a com
pleta, exacta.mentc distribuída com moralidade _e 
perseverauç:1. Ett cnteudo que nós dev.::mos am
mar por todas as fórma~. acoroçoaL· .cum os 
maiores. sacrifi~ios o · ~O~"!\~lemento de~te ramo 

la instancia. 
Sabe Y. Bx., Sr. pre.üdentc, qne em muit.os 

lugares _de::;ertos e ~ut_~ginquo::; du ímperio não 

1;1ente habilitado pÜ1·~ dar exemp~o _de _ju_;>tiça ·? 
de mol":llidtl.de aos povos de sua JUriSdlcçao. F01 
por iss•1 que em 18;)1 passou ~m augme~t<? na 
verba respectiv11, p~dido peio lltusu·e m!mstro 
que então dirigia a repat·ti.;;ii.o dos ncgoci<!S . d \ 
j ustiçn. :Z.'oj regra <:nt:lo sustentaclõl c a.ltmtttda 
.:J.Ue se d~v.ia dar um augu~ento de ?L'<!enado 
ptll"a se convidar pessoas ha~e1s, J.EOÇos d:stmctos! 
à occup:ll'~m os lugares at~ entuo abandonado .. 
ou não procurados. . . 

Passo11 essn. rtJgra; ém conformid:tde della ~c
rão-se Jiffet·entos gratifi.cll~;Õ.::~ com c~te fim nnuto 
plau:;ivel. _Neste s,rstema tem . c~mtm::ado todos 
os miuistedos aló o hont';ldo muustt·o q~e actual
men te dit'ig~ a repartição·; m~ . t~m bem _ t·)d >S 
os ministerios po1· diversos prt;lClplOS forao c:;
tendendo as gratificações, augmeutando os orde
nados de !azares semprq occupados~ S3mpt·a 
desejar.{os, .e 1st•l ou . pela im.pot·tancla desses 

· · • .- · or 
quer · outra r .\zão qne não é ~ístet· apreci.at·. 
Assim póde-so dizer que con~t1tuem pequena 
excepciio aqucllcs lugares q~e nao têm augm-ento 
de ordet1ado·· · e subsistem a1nda . alguns com esse 
ridiculo ordénado antigv, que de 40U$ vai des· 
ccudo propôrcioualmente I · . 

Ora. no interesse ·da justiça, da. dignila.de dos 
propi·ios magistrados • . ett entendo que de u~a ~ez 
dev~mos el~var tolos os ot·Jeuados da primeira. 
·instancia <refiro-me aos juize~ munjciples e :~~ 
· orphàos). V. Ex. sabe, e ma\S de uma. vez Ja 
te-nho tido oeeasião de alleg:tr nesta eamal·a. qtte 
em gernl a nossa wagistratura é ex'1rcida por 

moços qtte nii.o c::>ntão fortuna, quo pedencem a 
fa.mili:JS ue fortuna média, que p1·o~urão o~ ·Iu
~~ares da magistratu.t·a ~omo emprego exehtsivo 
e como carreira, contn.ni~ tambem co:n sP.u fu
turo • 

r a 
a necesiidade que temos de g \rantit· a: sol'te desses· 
ernpregadl)s. (AfJOiados.l E11 conh~ço que em ~erat 
a nossa m,lgistratu.t·a: de primeira instancia (pois 

u.e é delta ' 11 es•ou-m o 1 

mente) conta mo1;>s muito distiuctos ~ talvez om 
gr.ml.l nos possa.mos ufanar da sua probidade e do 
sact·i~cio que fa7.em . todos esses m~gístrados. 
(Apotados.) ELi eonhe~Ji) de perto alguns, vivo em 
cc:>ntacto com mnitos n:1 minha província, vet·
daueiros ungis!l·ados, dignos de tod11 a estima, 
de toda a attenção do g(lvemo. · 

E' pt·eciso; senhores, que niio ponha~no; em uma 
triste prova a posiçãiJ destes l10mens. Confio 
muito na integridade de;ses moços; m..1.s se exi
girmos sempt·e uma vida de- sacri!i.cios, 11ma vida 
de pt·h·ações, como muit•)S assio eu não ditro 
qne e dS se · esvtcm a sua honestidade natural, 
mas digo quo se h>'io dd des\•i·tr da càrreira. de 
magi:>tmdo:;, hão de abandonat· uma vid·l onde 
niio achão nem resentc nem fntu1·o. O mal deste 
a an ono .o nu 1·e nums L'O em o sa e melhot· 
que en; o govJrno perde bo11s magistrados, as 
localidades perdem homens morigerados e ju:;tos, 
a consequ~ncia. sert\. talve:t lanç·"lr-se mão de 
on ros meaos proprtos para. os a os cargos a 
magistratur.1. (Apoialloç.) · 

Chamo poi:i a nttenção do nobre ministro, ehnmo 
a sua ntteuçüo tão dedicada, o stu zelo .tão p1·o
nunciado por uma classe na qual tom vi vi do 
tantos nnnG:>, e cujas relações, cujas neeessidales. 
CLtias tc:1dcncias melhor conhece. · 

i•":\llando a respdto dos p1·omotorns publicos, 
S. E-e . . tambem reeonh~ce a necessidade de dar 
mclhot·es vencimentos a estes empregados. Em 
V<;:rdade, Si·. pt·esidente, eu. creio que os promo
tores publicas entt·e nós são muito mnl pagos 
, · ., . 1 oes mu1 o rnsca
das e i .nportantes; para ex~:Jrccl·as bem exclusi· 
vamente é pn:ciso que contem · com a sua Yiua 
segurJ.. 

, • , c.: • lni· 
nistro · consi-icra todos estes pontos~ creio que 
tod1.1s est·1.s necessidades entriio sabiamente na 
refurma que apt·esentou á camara; chamo pre
via.:ntnte suo. benevolenci;\ pat·a ellas, porqtte 
talvez, discutiado o orça:ueuto daju,;tiça, o nobre 
ministro pos:Sa pt·opôr alguma cousa jli no · sen
tid·) ue melhomr !1. sorte desses empregados quo 
ainda se aclllo reduzi-los a tfio mcaq11inhas pro-
poL·çõe.:;. - · . · 

A outra vcrb.t sobre n qual especialmente eu 
pedia todo o cuidado do nvbt·e ministro e aquella 
qa! tt·n.ta. das l;ela.çÕd:i do imperio. 8abe S. E:r .. 
qao é uma promes~ 1. feita pela constituição, é 
uma. indeclinavel urgeneia do nosso vasto p:li7., 
sentida e c..>nhecida no p:.-oprio relatorio do nobre 
mínistr() e de seus antecesso1·es, u justiça protttpta, 
de immedíata i nspecção em todas as loeaHdades. 
Se nós n:lo podemos proporcionar meios· proxi
mos a todas as províncias, façamos ao menos . .. . .... - ~- "' . .. 

qu.e tomo a liberdadb de levantar a minha fraca 
YOZ nl3ste recintJ · pedin lo estas medidas, e o 
honrado Sr. ministN ain.da.· tnai-;;; animQu·m~ para 
fallar esta vez, porque · em di versos lugares d'o 
Sl!tt re!atorio ell vejo que elli! conhece a nec~
sidade do estabelecimento de varias relações no 
impcrio. · 

S. Ex. S:1.be que a rela.ç.'iQ da e•>rte compre:· 
hende no seu . eircuio oito provineias diif~rentés, 
que se acha sobr~earre~ada de um trabalh.) que, 
·como diz o nobre mimstro e disserM 'seu.~ ante
ees,;ores, p~r mai-s áttenção,: por mais as~idni· 
dooe que se empregue no eumprime.ato dos 
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deveres proprios, não pód<.\ sutisfactoriamentc 
desémpcnhar, julgando cerca. de 2,000 f c-i tos que 
todo:> os anuos sobem no seu conhec.imcntu. De 
duas uma (e de"o dizel-o cum o .devido respeito 
que consagt·o a. C!"tc trilmnal), ou se hn de uat· 

- .. l"r l. • • .c 

essa infinioade . de processos que sobem quuti
dianamente ao seu conhecimento, ou l1<1. de haver 
demora certa. 11a :~.dministn .. ,~ão da justic:a. Em 

O snpreino tribunal de ju:;tiça, V. Ex. sauc, 
julga nnnualmentc, ou julgou no anuo do 1833, 
segundo o mapp:l. om~rccido pelo hom:ado 
. Sr. ministro,- lw procc~sos ;· n rela~<io do Rio de 
.Janeiro julgou, segundo o map~a nn:ncxo ao re
latorio, l,:wo fdtos mais ou menos no mesmo 
anno de lt!53. E note V. Ex. que não se com

.prel1cnde neste avultado nume1·o essa ilmncnsa 
novidade de processos eleitoraes que em virtude 
da lei têm etc subir ao venerando tribunal da 
rela!:ãO em gráo de r~cur~o mandados .. de difi'.::· 

es l'OY·n ·ias do im crio. Já ve ois Y. Ex. 
que é sobnnatulal, inYenciwl o trauall:o que 
pesa sobre a rel:tçãtl do Hío de Janeir:.>, com 
toda sabedo1·ia c applicação de seus diguos me:m-

S. Ex. em seu 1·elatorio tanto rcco.nheccn isto, 
que n'uma pnrte do n!C:SD)O diz qne é preciso 
a.ttender-sc para essas necessidades das l'rCJvin
cias ctcando-se \·~trias 1·elrH·õcs ainJa ._ uc menos 
numerosas, em differcntes pontos do im1~crio. 
Em outro pc:riodo diz S. Ex. que na falta üc 
mais algumas l"Cl::t<,;ões é precbo t<n· alguns juizes 
subsidiarias para rcsolv(;r sobre os interJ.ict<Js 
possessorios, lamentando os contlictos c as cir
cumstancias desastrosas dos processos de posse 
(são exprcsséJes do nobre ministro), e ~qwesentn 
como 1w~io de supprir essa ftllta a jnrisdic~ão 
·conf~·ridn aos juizes do direito cvm n.lc::1da :>..té 
.1:000$ pura julgar semelhantes cnusas _ou inter
_dict•)S posscssorios. Já se v6 portanto que o pro

rio Sr. ministro da -ustira reconhece :te tambem 
por este ad'O são reclam~~d:1s as re a\iocs. 

Não são sómente cs;;as ns vantagens. A rela
ção no centro, chamando a si os processos c 
Jemnndas de tantas rovincias do im crio, ourirra 
a essa . espeza cxtraor uw.rHl que se az na c t
pital do 1mperio para o costeio das demandas 
com •1 alto pre<:O elos ad,•ogados c procurador~s:. 
e lembro a proposito uma rcilcx.i.io do noLrc 
ministro no ~cu relatorio, 

Tratando da reforma das custas jndiciarias, 
disse o nobre mini.;tro que ni.o t:·ra s&mcntc prc· 
ciso attcnder ú sot-te dos homens do furo, mas 
t:1mbcm á sorte dos litigantes, cujas demandas 
j:í. são muito cm·as c dispendiosas : c pois ra7.ão 
tenho ~u u~ aprov~itar ns opiuii:•es do nobrl) 
ministro em l'ela~ão a esses ln"ocessos, que são 
rcw.ettidos para o lUo de Jantil"O, e nos quacs 
se .·raz uma tal ~speza, que todus conhecem, 
despeza necessa1·ia c inevitanl pa1·a todo o liti
gante que tem de · sn'Slentar su:l.S demandas. 

· Daqui resulta que muitas vezes muitas partes 
deixiio de pr(l~eguit· (l nptlrar ~u direito, l•Orf}\lC 
nãtl tem meios para isso {apoiados:, muitas in
justiças se so1fre em silencio, ou pelo _menos 
mlll os 11"..:!1 os c JU gamen os .coll es n•·e1s passuo 
e 1icno em vigor, porque não se podem lit!Uidal· 
até final instanci•'· · . 

São dcf~:itos esses e pr<>juiz~"~s que nós pratica
mente conhecemos ; clwruo pois a attcuc;â•l do 
ncbrc ruinistro para este ponto, c lhe PC':.O qno 
dê um re~edio a9equado ao mal, tanto mais, 
~.rr. presidente, quanto eu creio qu.:l pnra . se fazer 
esse. beneficio .aos povos das provincias não ê 
,P~:ecis_o · sacrificio, não é preciso um grande aug
mento de despeza que venha a pesar sobre. os 
·cofl·es .publicos; creio- mesmo que posso afiançar 
ao nob1·c ·ministro, c ellc conconlnriL commigo. 
que a!> rcla~ões l10jç existentes no ~mpel'io setido 

ÇÕêS que existem actualmente não ba um numero 
(•xtra1H"din:wio de proc~ssos, por exemplo na l'C· 
laçã•J do ~Iaranhão, »t>gundo o mappa àpr.:seu • 
tadl) pelo 110brc ministro da justiça, julga.;se 
anuualmcnte menos de dnzentos processos, em 
Pernnmbuco crei" que se julga a mesma quanti
dade ... 

O Sn. FlGUEin.\. DE Mnr.o·:-l\Iais ou menos. 
O Sn. Nu~us :- Ora, creando-sc mais <luas 

in tc·rn1ediarias no norte, alêm ·das do sul, é 
certo uc o nnme·ro dos recessos tem de dimi-
lHUr. Eu, pois, sP.rei impertinente, porque tenho 
insistido wuitas vezes 11essa mcdiua, sobrP.tudo 
em referencia i~-; províncias de S. Paulo, l\finas 
c Hio Grande c nc me arccem mais no caso de 
merecerem essa providencia. (Apúiados.) 'lambem 
ns pro>·incia~ mais remotas do imperio devem 
ser attea1did:::s com olgnmas provid-:J,lcías, e tnh·cz 
mesmo o nubre ministro tenha seu !ano ~n·cs-
pe1 o, Yl~ o 'que os ma es que eu sinto e noto 
c1·esccm qnnnéo se trota de 1n·ovinci~s remotas. 

A provincin de S. Paulo (.'U julgo qne é uma 
das n:ni,; habilitadas p~ra possuir mn<\ rela<:i'io 
(aJ oi.atlos} , até mesmo pda circumstancia espe
cial de have1· :1lli uma ac:.1dcmia juridica; cs,;;a 
mocidade que se destina ao estudo de direito 
t<~rá assim Uú lado da escola theorica uma escola 
po:atica, po1·que as gt·:ÚJdes qucstõ&s que se en· 
sinão nas ac~ldemi:1s juridicus se debatem prnti
camente no tribunal da relnção, e a mocidade 

nc nlli vai )Údc a.<l uirir luzes raticas e iicnr 
assuu nuns abilítada pm: \ entrar um dia na 
carreirn. da magistra.tut·n. Têl"i'io nssim mais um 
meio de se ·illustrarem como já .tem os nlumnos 
da academia ·urídica de Olinda uc "OZ'io desse 

cne cw. 
· (lia 1tm aj)a>·tc.) 

Os n•. brcs dr•put tdos não podem me cont<'stm· 
que uma escola pratica qual c um tribunal de 
justiça, no lado de- uma aula de direito , tro1z 
g1·andcs vantogen!". 

(lia outro a1Ja1·te}. 
Eu não sei se em Pernambuco, como acabo de 

ouvh· a um nobre dcpUt:4dO, a mocidade t.<>m 
aprow:itado o exemplo c estudo qnc lhe otre
rcce a rclnção d :quellil. p:·ovincin, mas as razões 
que off,·t·..:ço c o modo porque encaro e:ste ne
gocio tem vantagens indi:>puta\·cis .•.. 

O Sn. RmcosA DA Cc~nA ~ - .Eu creio que os 
baehareis qnc :::ahcm de Olinda não snhemu1ais 
babilitados do quo os de S. Pa1.1lo. 

O Sn. K.~:.--1n.\s :-Não qutro estabelecer compn- • 
raçiio entre uns e outrcs. A ;oiados.) . Sr. rt!si-
ucn c , a provincn de • >nulo manda parn o 
tribuna\ du relnrão dn cõrte um numero ·· hem 
ct·escido de feitos; o nobre ministro da juslic:a 
não apresenta dl'ta\hudnmente no seu relotorio 
o numero dos f~itos que ,·êm daquella provin
ci:'1. para a C!lpitnl , mas alguns relat.o1·ios nnt~· 
riot·cs ao do uob1·e ministro tem dadó. ·e cu veJO 
que· a. provinda de l6. Paulo manda 'pnm aqui 
mnis ou menos lr>O feitos civeis e crin:cs, ue
Yendo augmentar-se a este nume-ro aquelles _que 
ba pouco n0tei intentados por pa1·tes , que dei
xiio de prosegnir ·até ti ultima insta.ncia. lla de
manda dos seus dh-eitos por fnlta. de t·eeursos, 
c se verí~ que t:lly('z; hÜO s~>jtt mu calculo exng~· 
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rado uiza· eu que a relação que tiver de ser creada 
em S. Paulo tem de julgat· annualmente 300 fei
tos, tanto mais se essa província tiver um dis
tricto maior conforme· a divisão q.ue .se tiver de 
übservar. E restiio ainda os recursos políticos 
de que tnmbem ha. P.ouco fallei_, e ver:l. a ~a-

I> 

teiramente de sua maneira de entender. 
Principiou o honrado deputado làmenlado o 

estado d~ S(lguranc;:a individual no n~s~o paiz, 
' < 

JUstiça uma crescida lista <le crimes commetti
dos no imperio. Infelizmente, senhores, ainda 
niio podemos fazer diminuir tanto quanto dese-. . . . 
'* .. , " ' .. 

deputado .por · ~ . Pnnlo se oignao;sc examinnr os 
mappas dos , :' ;; commettidos nos annos pas
sados, veria que úa uma differença muito con
sideravel-entre este anuo c aquclies .... 

O Sn. NEDIAS: -O contrario diz ·o nobre mi
nistl'o no seu relntorio. 

Ó Sn. YmrATO : - Os crimes· crão em muito 
maior quantidade, c tão graYcs que horrorisa· 
vão . E na actualhlauc, e ultimamente, vemos 
que certos lugares on<te 11ão havia segurança 

• · · ;- • · l · v i . ntr 
muitos citarei um ponto da tniuha pl'ovincia, a 
cidade de Caxias, que cherrou a alcançal· uma 
tão triste colebridade, que de seu seio afastava a 

~ e i o í rto ue ue1·iã alli 
estabelecer-se. . 
. Hoje jã observaráõ nlli a civilisnçüo, o horror 

ao crime. que tem dcsapparecido sem dtn·idn 
por causa da ener~ia e da força do goveruo. na 
perseguiçiiú dos delinquentcs, posta em pratica 
pelos sc.us delegados. (A.(Joiados.) E por ~sse lado 
eu considero que· o pa11. np1·esenta um nspecto 

• muito mais a~radavel, ·e dá espemnçt\ se~m·a a 
todós os brasileiros de um pon·ir tiio prospero 
quanto é mister pnra n.osso bcm·estar. 

O homado deputado pot· S. P&uhl nii~ con
cordou com o nobre m1nistro quando . Julga . a 
impunidade_ causa dos dclictos e !lPt·ese~tou ou
tras que nao podem ser por 1mm nci!Jtns. A 
primeira causa dada pelo bonrndo dcpuiado foi 
a exist.cncia da escravidão entre nós, e a se· 
gunda a fnlta de exactns demarcações dtts nos
sas terras de llivoura , as duvidns snscitadas 
pela incerteza Je nossas propriedade:; agragl'ias. 
Desses dCJus pontos poderáõ partir 1nnitos d~s 

e i c os pe1·petra os no · nosso p tz; n ::. , 
são certamente as cau.sns principacs do commet· 
timcnto dos ci:-imes. A meu ver, u cutsa princi· 
p::ll e c-fficiente. ;da fa_Ita de · s~gu!"a~9a i!_ldividual 
que ainda .sent1mos e. a pouca ClVlh~çao que ha 
no nosso paiz. l:5e elle fosse corta.Jo em .todos 
os sentidos por estradas de ferro , SI!_ tlvCSse' · 
meios prorupt.os q_úe pudes:>em levar a lugares_ 
longiuquos as .ideas _crcado~a~ d~ ,progresso ~o
ral, certamcnLe O!;õ_ cnmes d1mtnurr1ao em mn1or 
escnln. · . . 
. A falta dá civ.ilisação . e · de· illusLração 'é a 
prir.:cipal ~usa da l'X~stencia da maxima parte 

TOMO 2. 

dos Je!ictos entre nós. Ha luga1·as onde passiio 
certos erros de pais a filhos, alimentadc.s pela 
educação; ba lugares em que certas dissideí1cias 
politicas, que devilio morrer suffocadas pelos 
princípios da tolerancia, tomão tanto vulto que 
dão. ~rige!ll ~ acontecimentos deploraveis entre . 

E se a illustraç5o, se a civilisac;ão ti\·e:;s.,m 
clH•gado rlté alli, ver-se-hia que taes causas nüo 
dari:to origem n dramas tão lan.entosos como . - ~ ... . 

o '. 
publicas. l\fa;:, vendo-se que o nosso governo 
trata com solicitude de melhorar as vias de com
municação (apoiados), podemos acreditar que esse 
estado de cousa:s des:~pparecerá; porque creio fiL'
memente que só dessa fõrma é que havemos do 
chega1~ ao ponto. de ver a total ausencia -des,;cs 
acontecimentos tão contrarias á marcha regul:ir 
do estudo social. . 

Como segunda causa do nugmento ·dos delictos 
tenho) para miut a impunidad.e. Senhores,_quando 
os crimes . ~~<? c~_mmettí~I)S 1~el!t ignorancia, pela 

e quando ·tacs ri.ctos s.:io ·acompanhados da impu
nidade, elles continuão em sua carreira 'funesta, 

o.rque faltão as penas que, ido ex.emplo pu-

homens inclit1adcs ao mal. 
Quando homens que não pensão, ignorant~s. 

apa~x<?~Jaúos, que não podem discriminar 

' não soflrcm a pena qu(: 
a lei lhes impõe, ntlo :;offrem o meuor mal, 
contlnuão qnasi sempre a praticar taes actos. 

A fttlta de civilisac;tio em primeiro lugar, a 
impunidade depois, ó que fazern que nos n1appas 
criminaes :figurem crimes que não devião nppa
recer no Brazil. .Mas os gov~rnos passados, c, 
lwje o honrado ministro da justiçn, procura por 
todo;;. os meios acabar com a impunidnde (apoiti· 
dos) ; e reconhecendo que ·o nosso codigo penal 
e do processo talnz concorra pa~a c:s~a }mpuni: 

quaes nos falln. no seu relatorio, que inuubita.
velmente scwo um remedio salutn1· para a n:· 
pressão do.> Jclictos. 

' . 
do jury não é o mais competente para julgnr 
certos· delictos c em c~rtos .lugares. O t1·ibunnl 
do jury póde ser, e penso que ~. um tribunal 
de justiça pt·cferivel a todos; mas ó nnqucllcs 
lugares em que a civilisação ..ion1ina c em que 
os homens nu•) são \e\•ndos . pol· . influencias do 
din, por cmpeubos. E~sa instit.t~ iç.iio, po!ém, de
genera nos lugat·cs em •}UC os JUizes uno snbem 
como cumprir o seu dever, c em quo-são arras
tados . pot· f<m:n invcnci\·el para. o mnl, tendo 
conscic:ncius frncas e duvidosas que são inca
pazes de os dirigir. Exea·cendo ns. fnnc~ões de 
tuagisti·ado, tenho presid-id(l no ju• y em ec1·tos 
lugares, e teni10 amargamente lastimado o· defeito 
da lei, depositando a vida e o futw·o do homem 
nas :nãos de tacs juizes l . 

Alguns E-:xistem que, dominados· por podet·osos 
dlls !ocalidndcs, tem votado a mol'to com animo 
impassível, em satisfação de vinganças ••• 

ouvimos. 
o Sn. Vml.ATo .: -:- 03 nobres dcputácl()s que me 

ouvem sabem pel'feitamenle qne a 'época postc
l"iOl". -c r,1·oximfl a uma· eleiÇão. é d~ ol'dinario a 

,épocà ( ni que se procura· satiSfazer pai~ões e 
vwgan·c;as créadas ri:ls m~smas éleiÇões'; sabc~1 
quo ordin~riamentc. ojury é .o Jng1:1.r o.~de:,vã~se 
ostenlàr essa:; . paixões · e esss.s vmgnntns co~ 
toda a sua Í91'ça e immo,ral plibliéid~dç .. ;:'" : . . . 

O . SR• SIQUEIRA-. QUEmoz dá entro npal"tc • 
O Sa .. V1RL-\TO: -Assim C<·ÓlO condemnii'o rrial; 

18 
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assint absal\"cnt. Todos nós sabemos que n'l 
cpoca em que S•1 julg:l\·a nccessaria a intrvdue." 
c;no de africunos para a pt·osperidade da llgri
cultul'a o jt11·y absolvia a todos os implicauos 
nesse ct·ime e a impunidtlde anim'lva a int.t·o-. . . , 

O SR. VreuTo :-Niio continuarei m1is, Sr. pre
sidente , a mostra1· esse quadt"o melancolico. 
Trouxe-o sómente para indicar quem tem mai.;; 
concon·ido para :1. impunidade. 

O nobre rninist1·o dn. justi~a pensan•lo que a 
causa do progresso dos crimes era a impu.nidadc, 
fl'atn de fazer desnpparceer e~sa causa ; no passo 
<}UC o gov~mo anima com força tH emprez;\S de 
creação de \'ias de communicação. (Apoiados.) 
.s~ cu concordasse com a opinifio do· honrado 

deputado por S. Paulo ácerca do estado em que 
nos ac amos pe o que re;;pe1 a. se~urança m
di:vidu<ll, tambem dü·i;l que o ·crescimento dos 
dclietos 1111'~ctatia necessaria.me:1te :ws colono-i 
que viessen1 p•u·n o nosso paiz. ~e os fi~hos do 

n\7.1 so L"eS$êO• por tl. a n segnrançn In Ivt· 
dunl, tnmbem os colonos sotfrerião; mas feliz
mente, senhores, \"amo:. que o.;; e1·imes diminuem,_ 
e ·que nada .temos a temer ·ácet·ca do nosso pro-
pos1 o e pronto\'el' a co on1 at;ao, e e ra r 
ciftJCtiva no nosso paiz. Os e,;tr:mgei1·os sabem 
que o nosso teuitorio é habita\•el, que nclle ha 
segurança iudividual, c que com o seu. t.ra!Jlüho 
acho.ráõ riquezas: <:lles virtlÕ habitar as nossa-; 
tcn·as e f~rtili"al-as. (Apoiados.) 

Certamente se quízermos po.;suir bons magis
trados n'l p 1iz é mister qne os tornemos inde
vendcntes (apoiados); neste ponto sigo inteil·a
mente a opinião do honrado deputado po1· S. Paulo. 
A nossa justiç.a de pl'imeira ínstancia não · pótle 
''ivct· com os ordenados que tem; os juizes mu-

1 I 1.:[ ~ o• l . 
400S não podem subsisth· a não serem ajudados 
pelos rendimentos dos seus bens patl·imoniae,;;. 
Ad!nir~ mcsu~o c_om~ os nos~os juizes de pri-
meira mst:.mc1a sao tu , . 
de Deos ~e. o digo cheio de jubiloj pos:mimos 
nma justiça. de pruneil'i\ instanci<\ di"na de todo 
o elogio, que nao tlesbomn a sua nobre missão~ 
iAJ)Oiados.) · • 

Foi uudn -nutoris..'l.t;fio ao ~o\·el'nl) para augmen
tar os ordenados daqueUes magistrados qu~ ti
verem de distribuir justiça em lug.u-e.; remotos. 
O govetno tem nsudo desta attribuic:.iio, tem 
augmentado os ordenu!.los Je 1\lguns juiz~s; mns 
convem fazel' mais; com•ém estende1· este fa
v<ir n muitos outrus lugat·es. Podem objectiu·-me 
<]Ue ns rendas publicas talvez não pemlitt.ào o 
augmento desses ordenados; ma.; n esta objecc;ão 
})Odemos responder que sem uma boa adminis
traç~o da. justi<;a 11ão póde prosperar estado 
algum. E' mister sacrificar tudo a favor da or
dem publica, da prosperidade do p1iz; · esta 
ordem publica., esta prosperidade nilo podem dnr 
utn passo sem serem ajttdadas pelo poder da 
. i I • • • , U _ . k · . 1,.., 

individUal~ a propricdnde. A pnniçiio dos delicto; 
que d{l a segurança individual, n protecçào ao 
direito ·· de propriedade; augmentarúi> ·a p:rospct·i· 

. d:1úe publie:1 de tal modo que em breve tempo 
desapparecerá o embarnço que se julga w:i:' hoje 
com· o ilugmento dos ordenados _dos juizes de ta· 
instancia. ·· · · · · · · · 

. E' ·regra ' geral que a disttibuição da justiça 
deve sr-r p1·ompta, · immcdiata, dando·S3 o Qlte 
pertence a· cada' um, punindo-se os act<ls màos 
que fazem parar o progresso do paiz. As reJn
ções do imperio; pela. iúrma porq<!e sP. achão 
tiistrihuid~s; não podem alcrtnçnr c;.;tc fim. Que 

tempo consom~m ·os proces:>os "\'indos'" da pt·o
vincia dl} ~!atto-Gt·osso para serem jttlgados na 
l'clação do Rio de Janeiro, pot· exemplo? Não 
fallan1o nas -pat·da.s resultantes da demora em 
p1·oc:es~o:; que diz~an respeito n. materias cíveis, 

• • • 4 ~ .. 

ft·imeutos dó:~ indiciados em processos crimes. 
Fui nessa proviucia chefe de policia e juiz de 

direi!.o; vi homens condenuu\dus pelo jury, c 
·n· t o 1 

p1wa a t·elaç:io do Rio de J11neh·o em cnmes in
afianc:;aveis soffdão um ou dous a.nnos de ,prisão 
injust;.l.! Primeiro qu~ um ~rocesso ct·íme venha 
de :M:atto-Grosso para o Rio de Janeiro, s~ja 
aqui julgado e volte, o réo soffre e soffre muito. 
Estes soffrimentos são tão gra\'es, tão repetidos, 

• essa fórma de pt·ocesso em mateda crime •t:ro 
defc:litüos1, qúe · c1ta.marã. ce1·tamente ;i attençào do 
Honrado ministro d<\ justiça. Nos crimes miii
tare:> com. os se"!ls r~cursos para o' supL·emo con
selh')- mihtar da-se tgual re~ultado. 

'remos oi~ uecessidada indeclinavel da. crea. .ão 
. de outt•as relaçõe" em a guns ug u·~ do Brazil . 
Concordo nacrea~~do Jas rdal(ões nos lugares ap.)n
tados pt!lo honrado deput:.&.•.:lo por S . .Paulo ; mas 

arecc-me ue lel:ls considera ões ue. or alto 
Lt'Ottxe para 1.1 meu. 1scur;;o 513 eve couce· er 1gnal 
f<l.YOl' a. uma .dessas pl·o,•incias mais remotas do 
impcrio, por CXt;ltnplo, Goyaz. ou M:atto-Gro.,;so, para 
n. l'Om t:t e mais se"'ura administração da · us-
1Ç:l. 

Não se diga que não lt~ necessidade de c1·eaçfio 
desta rela~.:ão e de outras apontadas pelo nobre 
t1eput1do po1~ S. Paulo. Ainda que um. só homem 
soíft·csse prisão dl:llnora.da e injusta, não tivesse 
ga.1·antias pwa seus direitos, por defeito da lei 
de se11 paiz, eu consideraria isso como uma cau
sa mu.itt1 grande, como uma raziio para taes 
medidas. M~ não é nm só que sotft·e, são ·popu
lações inteira.a que não achao pl·ompta decisão 
no,; tribunaes, que só encontrão tat·dios remcdios 
p:ln o.; · á1nles que pesão sobre séus membl·os, 
quan o pt·.,cesS<l os em causas crm\es. 

Tenho idéa que no relatorio do ministcrio d:l 
justiça do anno nassado se fallava na cl·ençiio 
àessas retnçõe,;. 'Bvm é qne ·essa idéa appareça 
o• os os nnnos nes a casa, por9.ne asstm se llppr<l· 

xitnnl·li mais a épocn da rcahsaçiio della, do um 
melhonmeato que clcvnt·li cet·tnmcnte a justiça 
publica ao gr:\o a qnP. deve chegar. (Apoiados.) 

O honrado deputado por S. Paulo fallou 1\cercn 
da imperrl!içiio e dos deft!ttos do nosso regimento 
das cnstas de pa·ocessos. Abraço n sua opinh~o 
a rcspei to, · c tcuho p:.~1· mui sensato " que disse 
Mbt·e este ponto. M1~itns cansa& não tõm anda· • 
mcnto pot·que a:~ p:u·tes niio porlem com as des· 
pezas do processo ; é mister umn. disposição le· 

· gislntin que. facilite o nndain~n to de tnes .caut;as, 
qu! ab1·a de pa1· etn pat• as porta$ dos tr1bunaes 
p:tra pessoas mise1·aveis no l'i:?or da expressão. 

Neste sentido tive a honra ae dirigit· um rn
h,tot·io ao Sa·. conselhdro Souza Ramos,· quando 
ministro da justiç,,, depois de uma corl'eiçno qne 
orJenei como juiz dtl dircitq. Ct>nheci' -nessa 
occasi,iio que as pessoas miseraveis não · podiiio 
ba.v~r: jc.\s~i.tn por ~!llta. de mê~os: recouheci que 

nomeação de· CUl'adorcs par;\ O civel e crime não 
produziã;> o~ bens qut3 ellas esperavfir> ; · qua 
e.;scs curado1·es nã:l tl'atnvii.o de requerer o úi
rt!ito de seus cm-ados ; t·econlleci finalmente que 
entt·a nós os 01~phàos enio inteiramente indefesos. 
.. , Q.i magist1·ados procedendo ex~offieio • podem 
'aéaútelar muito em ce1·tos· casos, m'ls em out:-os 
n:\da · podem·· faz.:r porque não · devem :exceder 
os limites da sua ' jarisdicç:io ; porque · há ·· um 
certo ponto . até · ondd. chega o 'nobre ' offieio de 
juiz. E' mister qu43 ns partes requeirii.o paril.: que 
elles po<>:;ã., fazer jnstic;a. · Apresent~i ao n1in is· 
tt·o da. justiça d{~ ~ntã.o a id~a de accrescentat· 
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ãs atll"ibuiç<ks do pron10tor publico. as do cut·a
dor; e vejo com prazer que no projecto de re

. · forma apresentado hoje pelo nobre . ministro da 
justiça S Ex. .emittc a mesma opinião. A passar 
s~melbante proje~to, as p_es~oas !!úseraveis, no 

• t 

defensor na pessoa do prcmotor publico, que 
tem 1·esponsabilidade, que não deix•lrá de defen
dor a JUStiça de seus cur~l<los. 

por . S. Paulo, sõ m~/ vierão ~s considerações 
que hei expendido. Não esperava ·ter a palavra 
hoje ; pedi-ajulg!uiq.ó que teria algum tempo para 
preparar-me para .a resposta. Concluirei repe
tindo que concordO" com tudo o que disse .o h,Pn
rndo deputado Jf'or S. Paulo, levado pelo seu 
reconhecido zclj) pela cau~a publica ~ di.scordando 
sómente de sua opiiüào de crescimetlto ce crimes 
uo paiz e nas causas que elle deu como cffi
cientes dos delictos. 

o Sr. Nabuca. (minist1·o dajustira) :-Antes 
e 1·espc1n er nos ques1 os que o nv re epu. 

tado por S. P:n1lo me dirigio cumpre-me fazet· 
uma rcttificaçiio a respeito. do relatorio dos ne
"Ocios da ·ustiça ue foi pelo· nobre deputado 
en P.n 1 o E'm · um sem 1 o con rar10 s suas ex
pressões.· Com razão se tomou de horror o nobre 
deputado ao ler esses relatorio na parte da 
segurança individual, porque é espantoso o nu-
mero e ct'lmes que no pa1z ::e comme . m, nao . 
diz porém o relntorio que os crimes vão em 
augmento: o nobre depobdo empresta ao 1·e· 
latorio uma conclusão que nelle ·se não con
tém, e que elle aliás COJ\Sídera temeraria Otl ar-
riscada. . · 

O relato rio, ao passo que dá conta. do grande 
numero de ct·imes que foi:ào commettidos no anno 
de 1833, diz assim : 

<< Comparada a somma dos homi_cidios com 
os de lS52, conforme o rclatorio do anno p . 

_._.p n ditt cn a ara mais E;m 1853 é de Hl : 
esta. diffe1·ença tao ·espantosa, eem . a p1·csença 
ele uma ch·cumstancia cxtraordinadn, que nlins 
não houve~ e quando a repressão se ostentou 
mais a tiva em 1853 é a tod.ls as vistas invero-
si mil. 

<< Em ve1·dadc, · continúa o r.elatorio, seria teme
ridade aventurar que o crime vaiem progress,l ;· 
este a.sscrto depe.nde da comparação de annos 
pass~dos, mas essa compar:tção não e possh·el, 
porque niio temos uma estl\tistica exact'\: a dif
fcrença para mais cnt.re um anno e os nnterio
res póda . sér devida á exatidão progl'essiva dos 
dados estat.isticos dos ultimos .annos, os quncs 
cada dia vilo mclhorand•>. porem não .induzem, 
sem perigo . de errar-se. à conclusão do progres
sivo augmcnto dos crimes. » 

O nobre deputado tambem .. condoeu-5e que a 
sna prov:ncia figurasse em ·primeiro lngat: na 
relação dos crimes; na data f~O rclatorio o.inda 
não tinhão ·chegado de ·algumas províncias as 
participações . r~lativas ao ultimo trimestre do 
anno de 1853.; .J>.em póde ser que, á vista. del
las, alguma outra provincia tome o primeiro 

O 110b1·e dE>putado questionou a respeito da 
exactidão da c3usa a que o relatot'io attribue o 
g1·andc numero de .-crimE>s commettidos no paiz; 
essa cau.sa é a . impunidade; ao nobre d~putado 
-parece que ha .outrai, que aliãs ,niiQ . enumerou. 
J.;u ·continuo a insistir em que a .C>lusa princi
pal do grande numero de crimes .commettidos 
uo paiz t5 a impuuidade; em ultima nna1yse é 
esta .a causa. Qu~es são, porem, as. causas da 
.impunidade seria .longo se não difficil enumerar, 
porque 11iio siio poucas: não é . uma só c-ausa, 
~ um conlplexo . de causa..~ (apoiados) , c:tusas ·. 
ge1aes e r~::1aihas . ou especiaes. . 

Pareceu llO JJo.ure deputado que unu\ das causa:S 

desse grande numero de c~:inJes. erão o~ cotlfiictos 
por. ~mot· de terrãS.--Não posso o.colher esta pro
posiçao, porque, em verdade, em honra do caracter 
br.azíleiro, sã_o muito poucos na estatística cri
mmal os· cnmes por. amor das c ousas; csso 

ãG 
pela maxima parte contra as pessoas; e r,lris- · 
silnos são os crimes provenientes da causa que 
o nobre deputado asstgnala. 

de augmcnto dos ordenados dos juizes muili
cipacs, porque em verdade não é possível ter 
bons magistrados sem que elles tenlião os nleios 
indispensa\·eis de subsistencia. 

Uma emenda vai ser o.fferecida pel~ nobre COill
missão de orçamento, de accordo com o governo, 
elevando a 600$ desde já o ·· ordenado de todos 
os juizes municipaes e orphãos que o tiverem 
mcnol'. Assim fica quanto é possível satisfeita 
essa necessidade publica, e prevenidos os de
sejos .. do nobre deputado; para este fim não é 

I' clS gm , - · . 
10:000$, porque o governo pela. lei do orçamento 
.que lu\ de tt:r . vigor de Juiho em diante, está 
autorisado par<\ despende1· a quautia . de 30:000$ 

. g . . . . 
c1paes ; com essa quantJa de 
póde elovar a 600$ o ordenado de todos os juizes 
mm1ici paes _c de · orpbão~, como consta . de uma 

«:; 
é relato1· da commissão. 

Quanto ao ordenado. dos promótores publicas, 
reconl1eço tambem que elle é insuftici~nte como 
disse no relatorio; o governo, porém está auto· 
risado pela lei · a fixar os ol·denados de seus 
empregados até o limite que ella estnbeleceu. e 
pois não é preciso por o1·a uma medida legis
lativa. 

ReconheÇo tambem com o nobre deputado a 
necessidade, e geralmente sentid,'l, de tribunaes 
de scrrunda instancia, não nest'\ ou naquella 
pt·ovmcla, mas gera men e em o as as provmctas. 
A minha opin.iiio individual é que as relnt;ôes 
SE'jiio n1enos numerosas; que se creem relações nó 
Rio-Grande do Sul, em S. Paulo, em 1\Iinns-

eraes, no ear. e ar , qu~ nas ema1s pro
vincins hajiio juntas de segnnda instancia pre
sididas por um desembargador.. e compo:;ta do 
juizes de direito, que se devem reunir em certo 
período do anno. :Me pRrece que as necessidades 

. publicas ficaráõ · sn.tisfeit9s com esta medida 

geEr~l. · h · ·- · d' 'd 1 ·t - · m1n n optmao u1 1~1 no. • rep1 o, 11n.o e 
cousa nindn assentada pelo g•lbinete ; a neces
sidade é reconhecida. c qu~stiio é de tem-po ; 
na futura sessão é provn.vel que alguma med1da 
se t.>me a este res{>eito. 

Creio ter respond1do aos quesitos do nobre de-
p.utndo. - · 

o Sr •. Pln.to tlo. 'CaDJpos:- A cama1·a 
tem ouvido nestes ultimos dias vozes nlUi elo~ 
quentes em favor da.educação popular em divei'Sos · 
ramos da industria llumana; mão não tendo 
ouvido uma só voz em favor daquella educação 

· · m os estino da humanidade 
eu apro;veito a _ occasião para aventurar. algumas 
obsenações em favor dessa educação por excel
lencia, cujo desenvolvimento ('.Onstitue o caracter 
de um povo .civilisado e christã.o . (apoiados); eu 
fallo, Sr. p1·esidente, · ãa .ed:lcat:.ão reli~iosa. . 

Senhores l este assumpto é de uma lmp~rtan
ci~\ infinita; é· uma das primeiras necessidades 
d1l época em que vivemos, ou, C<'lmo se .expli.:. 
cavt\ um dos mais profundos pbiloso.phos .do 
seculo X Yll, , ~ o uni co segredo da reforma do 
man9o (apoiados); porquanto, os .sentimentos e 
idéas que se bebem _nos : primeiros dias da in-: 
fancia sà.Q de tal força e consiswnciu, que jámais 
se t:Xtinguem Do· sauctuario da aln1a, e ordina-
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rinmente coustíluem as opiniõe:; e costu '11CS do 
homem em touo o resto cl~ sua vida; porque 
o homem c01no diz o Espírito-Santo, segue s~m
llre na. velhie3 aquelle caminho que encetou na 
mocidade. 

O'\"erno ue c m · - >1 nte ô 
desígnio divino d 1 ci\"'ilisação, e· que pelo long.:> 
traquejo dos negocies houver adquirido n. fé do 
segredo imper.etravel das cousas humanas, ha de 
reconhecer infallivelmente o im rio das l·imei· 
ras impres,;ões no coração do Jiomem soctal; ha 
de emftm reconhecer a necessidade de promovei." 
n educaç.<io em seus diversos de:;envolvimentos 
no seio. das classes populares. Q14em, Sl·. presi
dente, houver compulsado a historin do mundo, 
e com especialidade a da França, não poderá dei
xar de concordar commigo ne;;te ponto. V. Ex. e 
a camat\l. sabem melhor do que eu que os sophis
tas do ultimo seculo, quando emprchendêl·ão a 
renovação ou destruição da sociedade, o seu pri
meiro cuitlado foi atacnr o edificio religioso, e 
a oderar-se da educaç:io ; por ue só or esse meio 
e es po enao evar a\rante seus perversos est
gnios, transtornando no coração dt\ juventude 
todas as noções do justo e do honesto; mas se 
nôs contemplamos a França nesse estado de de-
so açao socul, en regue aos uror~s a 1mp1e a e 
em delirio, p•)rque não havemos de imitar esta 
mesma França em sua ~lodosa reacção, quando 
1·epara van_tajosamente todos os estragos do atbeis-
mo, mvocan 11 e 1· s a e ecen o por a a par e 
o ensino religioso? Desta França, qw~ parece 
destinada pela. Providencia para conduzir o es
tandarte da civilisil~:iio na vanguard·1 dos outros 
povos;; bE:Ol com·encil.la dé que só pela rcst m
xação ·das crcncas religiosas o povo francez rei
vinuica·dt'l. ::eus foros aute o congresso das naçves 
cultas! 

Senhores, ufane-se muiLo cmlwrn. qualquer po·;o 
da sabedoria de sua;; leis, dos inventos de sua 
il.;,rcsccnt~ industria, da cxLcnsão e prosperidade 
do seu commercio; mas se lhe falta o poderoso 
a g1 uc ça.o c r1s a, ou se e e nao 
cLJnt.a.. com outra moral senão aquella que se 
acha escripta nas paginas uc seus codigos, mar
chará de velas cheias para sua ruína completi•, 

l ll Cl i i ça r 0 l"t:SSO 
com que sP. procu1·a lisongcar a sua louca vai
dade uão set·ão n1ais elo que o sudario melancolico 
em que se pret::ndc envolver o cancro que devorn. 
c consome; es-:;e povo cmfim não :;era mais do 
qne um esqueleto com uma capa de putpura, na 
phmsc de um moderno. St"io por certo mui di
gnos de louvor os esforços do governo em t·eprimír 
n tol-rtmte de males que nftligem a sociedade; mas 
sempre lembrarei, que sE:m costumes, que são a 
obra pL•ima da educndio rcligi.osn, a mns belln 
legislação se eonvet·tcrá n'nma grande menti1·a · 
porque, Sr. presidente, não é o app1u·ato dus for~ 
mulas que modifica os inslinctos da pcrvCI·siJa.d•!: 
si) a religiiio esclarece o homem ua prntica. de 
s~us deveres; é só nas fontes puras do chistia
n•smo que se aprende a conhecer a raziio dopo
der e das obriçações, derivando-a ua vontade 
do supremo legtslador, o da ordem immutavel 
por. elle estabelecida, sem a. qnal jámni~ s~ po-

' I 
homem ao homem. Esta origem divina. do laço 
que prende c une as sociedades humanas não 
escapou ao senso moral dos povos e legislado
res _da · _!lnti~i~ade pag~ ; ma;; era. neces::ario que 
révelaçao Vlesse sancc10nal-a de modo mais ex-
plicito e solemnc. · · 

Mal de um paiz, Sr. p1·esidente, onde a juven
tude não fosse : preparada e fortalecida pelo bal
samo da fé e dos costumes l E;lla seria agitada 
a cada momento como a debil' canna no deserto 
pelo sopro· jmpetnoso -de doutrinas a'\·entureiras 
e anti-sociaes. seria fascinada pelos encant•)S dA 
uma liberdade seductora, dessa liberdade que ; 

por mal c.lmbinada com os princípios do chris
tianisn~o, seu verdadeit·o allialo, tem feito mai;; 
victimas que proselytos. E que outro poder senão 
o da mor;1l será capaz de reprimi!." a licença, de im-

. Jlól· silencio ás encapelada> C>nda:; da a11arcbia, 
âe extin.,.uir os odios e as rh·alídades e de fa-
zer que todos os aninH:•S se colligu.cm em um só 
syst·mla de amor e de interesse pelo bem pu
blico? 

Senhore>s u:n estado óde assar mni bem sem 
aca em ias e u:nversidad.es; mas sem 1·eligião, sem 
moral e sem costumes puros, não poderá per
manecer. A sociedade viYe de deveres, a supt·ema 
lc!· dos d?vercs é a :eligião , logo sem religião 
na• ha soc1edadc poss1vel. Mas falla-se n·• neees
sidade de cursos de agricultut·n., e, louvando os 
bons desejos. daquJlles q_ue .a reclamão, àir·lhes~ 
hei que os nossos prirnetros pais, ao menos quo 
me conste, n:1o Mtmlárão em cursos scientifi~os 
a maneira Je cultivar a tcn·a (r-isada,s) ; porém, 
nem por isto deixárào de colher sempre fructos 
abund<t.utes, e pol·que? Porque críão sinceramente 
em au;;; pra tcavao nsca a sua. e1 e precet
to.:; ; c se a geração modet·na. segtü1· esse;; mesmos 
dictames, ba dP. tornar a. terrt\ obediente o do
cil á sua voz. Cuidemos, pois, em primeiro lo"'ar 
em 1 un 1r n se10 a popu açao os prmc1p10.:; 
do crislianismo, e é para este ponto impot·tante 
que eu cllamo a att:mção do actual governo, que 
aliás tem dado provas de querer o bem do pali: ; 
s 1 1 esm c e 1 1· orm s u e1 , 
n . seutido de melhorar a sorte do clero, . sem 
cuja inte1·venção não poderá conseguir realisar um 
bo1n system 1. de educação ; rogarei portanto ao 
mesmo gow;rno, c com espccinlidade ao nob1·e mi
nistt·o dn. justiça, que, dando expansão a.o sen 
1·econhecído zelo pelo brilho do culto rdigioso, 
niio consinta -qu~ esses p1·ojectos. de reforma fi. 
quem occultos na ~scnra noute dos tempos. Um 
clero pobre, sem educação neccssaria, ouvolto no 
vilipendio e na decadeneia., antes não existir , 
.orqnc deste modo se acha:{\ inabilitado de rea-

:s - ~ • . 4 ' 

·yigarios e dos coadjuctores é diminutíssima; não 
honra mesmo nem á 1·eligião, nem aos poderes publi
·~os; e guando todos os empregados das reparti
ções civ1s têm tido augmentos considera.veis em 
seus ordenados. desde os chefes até o ultimo do~ 
empregados, é dolo1·oso que a congrua dos func
cionarios e~clesiasticos, esteja como que istacio
naria; e quem sauo se nss1m se não conservará 
até á consumrnaçiio dos seculos ! Reclamo pois as 
vi:;tas pntrioticas do -nobr-3 ministro para. este ponto 
iu1po1·tantissimo. · 

O Sn. TAQu~s :--Apoiado. 
O Sn. PINTO DE C .\.:UPOS:- Invoco taulbem o 

au~ilio de S. Ex. na fundação· de um pe· 
queno seminario em Pernambuco, a maneira do 
da Bahia e de Minas-Geraes. Os pequenos semi· 
n11rios têm sido os vivei,·os donde a França tem 
t~rad? o seu clero, ~e~undo um es~ripto1· . eccle-

A. • ' ' bello instituto se estabeleça tam em no Brasil, 
onde a educação do clero tem sido a mais incom
pleta e irregular. 
. Senhores, as leis solemnes que a igreja tem sanc
cionado para instituir os pequenos seminarios ; 
as regras q_ue ha estabelecidos obre este objecto; 
o facto 1uesmo de sua existencia desde o:> pri
.meiros seculos do cbl'istianismo,- provão invensi
velmente a. necessidade desses estabelecimentos. 
Devo acct·eseentar que os homens de Estado mais 
eminentes da E1u·opa eivHisada hão reconhecido a 
snA necessidade; necssidnde que é mesmo fundada na 
natureza dascousas. Todos sabem quanto 1:- conYe 
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niento formar os jovE>ns asph~ntes ao sacerdocio 
nos habitos ecc!esiasticos ; preservai-os, desde a 
sua primeira. idade, dvs perigos do mundo, e do 
csca.ndalo dos costumes pnblicos ; estudar nelles 
o ~ermen de vocação que por •entura Deus . lhes 
infundira; e imbuil-os finalmente nos . estudos 
pt·oprLOs as uncçoes que nm 1a e'•cm exe 
na sociedade. · 

Já nos primeiros seculos da igreja tlorescião 
as csccl~ cl~•·icaes na. Alexandl"in, ua Hipomia, 
em oma, · c em :> os os patzes ca o ·c . • 
Leão o grande parecia suppõr taes estabeleci
mentos, quando ordenava aos bispos d' Africa 
qlle não admltLisscm ao sacerdocio senão nquelles 
que houvessem passado a su1. mocidade nos ·exer
cícios divinos e no traquejo de todas as disci
plinas ecclesiasticas. Depois das . perturbações 
dos seculos primitivos, diz o snbio J3enedicto 
XIV, I.Jmprchendeu-se erigir os seminnrios epis
copaes em que, sob . as vistas immeuistas dos 
bispos, devião ser educados os jovens clerigos 
ate que chegas::>em á idade_ de 1:ecebel' as ordens 

< • 

santas úisciplinas. Augmenlai, quando puderdes, 
o numero de suas instituições piedosas, collo
cmulo Íl frente dellns directores o mestres zc· 
losos c sabios, quo preservem do contagio do 
erro a mimosa por~ão que lhes é confindn.» 

E pam que, ~ ... • presidente, se não diga que 
cu só me prevaleço do testemunho de autores 
ecclcsiastico~, pedirei do novo á camara que 
ouça o que dizia um antigo ministro de instm~ 
cc;ito publica da França, devendo observar que 
esse ministro e protestante, c o Sr. Guitot: 11 Em 
outrns épocas, quando as crenças religiosas erão 
mnis gcraes e mui poderosns; quando as razões 
mundanas que r.onvidavü.o a. eutrat· na carreira 
ecclesiastica erii.o tambem poderosos; quAndo essa 
carreira abria caminho á fortuna, no poder, ás 
honras, comprehendo perfeitamente que se não 
tivesse necessidade de escolas ecclesiasticas pt·e
paratorias ; _comprehendo perfcitam~nte que o 

cação commum, e· que então, sob tacs condições 
sociae;;, fosse muito- melhor não só para a so
ciedade como para o mesmo clero que as escolas 
publicas fossem as suas C!':colas preparatorias, e 
que Bossuet fosse educado ao lado . do grande 
Condé: si r. , isto comprehendo eu mara,vilhosa
mente, ainda o repito; mas comprehendo ,~l'!l um 
estado ele ·sociedade em que as crenças rellgtosas 
erão mui geraes e ·- poderoEas; em que finalmente 
essa carreira era. b1·ilhante e attrabia um grande 
numero de aspirã!:\tes . Mas hoje, senhores, notai 
hem, as circvmstancias são diversas : de um lado 
o imperio das crenças religiosas se tem prvdi· 

· ~iosamente enfraquecido; de outro lado, ,· os mõ
ttvos mundanos, os motivos · de fortuna e dtl 
po_der que outr'ora attrahião os espiritos á car
rCit"a ecclesiastica, não existem mais: de sorte 
q_tte ne!!l r,s c<•nsidera.ções moraes, ne;n as con
s~dera{}oes mundanas se encontrão mais na s(J-
c1 e. ~ .o . en 10 !!• s~n 1ores, o 1mpeno o.e 
crenças religiosas nao e Jnenos necessario hojs 
q!le em outros tempos; não hesitarei .mesmo em 
dizer qu~ ellc é mais neeessario hoje·que nunca; 
. p r· r e na. omen e na so-

ctedade, como no fttndo tios espiritos, a o1·dem 
e a paz, tão profundameute abaladas. ,) 

.&i~-~qui, senhores, como ~ exprimia o graode 
publre~s~a da. .EUI·opa; o quadro que elle fazia da. 
Fl"ançn e quast semelhante no nosso estado actunl· 
como o Sr. Gnizot pensavaM. Girardin em 1837; 
<tO estado não póde prescindir da educação do 
clero, dizia elle, porque não póle prescindir dos 
padres. )l No entanto parece que no Brazil se 
presci:Rde delles mui optímamente! (Não apoiados.) 

Concluirei este periodo ·com a...;; palavras de . . 

continuaràõ a 
lencia. 

Manifestando o governo impel"ial os mais ar
deu tes desejos de promover · a moralidaue do 
clm·o, talvez não tenha ainda retlectido que na 
npresentac:,i"Lo dos beneficios ecclesiasticos elle 
póde obter um dos meios mais efficazes pa1·a 
1·ealisar a reforma que prAtende. · 

lnfelizmente, Sr. presidente, o concurso aos 
beneficios ecclesiasticos se h'l. convertido eni um 
vasto ca~?o de "~?etalna,. ond~ os coneurrentes, 

, 
calumnia, de que muitas vezes é orgão a im
prensa periodica, debatem-se mortalmente, reper
cutindo os seus g-.~lpes na. pessoa dv proprio 

· e .o gon3rno imperial, desprendEm-
.do-se da impol'tunidade dos empenhos, tivesse 
mais cotlfiança no juizo e crite1·ío do prelado 
diocesano, que so presume no sentir de S. Thomaz, 
o mais conhecedor que ninguem do merecimento 
c habilitações dos candidatos,· e o mais interes
sado na escolha de seus cooperadores ; ou se na. 
occurrencia. de qua.lqu~r duvida ou accusações 
contra o primeiro proposto se dign:lsse de 011vir 
novamente o mesmo prelado áeerea de taes emer
gencias, creio que daria assim mais força:o con
sideração M episcopado, . e se díminuirião em 
g\·.mde parte esses manejos indignos a que mtlitos 
1·ecorrem . para. sorprender ou illaqueat· a boa fé 
do governo, · pt·etcrindo-se o mais digno em favor 
do segundo ao . terceiro, que niio .raro, ainda 
mêsmo antes de entrar na proposta, escudado 
talvez na protecção de algum presidente ot\ de 
qualquer outra potestade indi~ercnte ao bom . ou 
mão governo da igrejs;; já. blason:l publicamente 

· i o favor 
que o bispo lhe póde . fazer é inçluil-o na lista 
tríplice: tal é a confitmça que deposita nos mi
lagres d 1l 'protecção l 
. ::)enhores, cu estou muito convencido de ·que 
o soberano padroeiro pôde indttbitavelmente, 
quanto ao fóro externo. apresentar qualquer dos 
pl'opostos ; não lhe contesto esse direito; mas 
me parece á mim que no fôro da consciencia 
e!le deve ·escolher o mais digno ; e o mais· digno 
sempre se deve -suppór o qús -vai proposto em 
p1.·imeiró lugar, salvo alguns casos extraordina
rio~ em que o mt>.srno ~oyerno, depois de· ulte
riores e imparciae~ info1-mações, como já pon· 
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derei, pode cel'iificar-se de que bou r c engano 
da parte do prelado. 

Por conseguinte, Sr. presidente, cu farei Yotos 
de hoje ém diante para que e~:>te negocio tenha 
()Utm marcha : evitando-se assim que os prelados 
ft nem ex · · b rdi· 
nado:S, perdendo aquella força moral que é tão 
necessnria a quem go\'erna. (A110iad.os.) 

Em summa sendo os bendicios ecclesiasticos 
no Brazil o u ic mei d u i tencia do clero 
e portanto o principal objecto de sua ambi~:âo, 
toda e qualqu<'r medjdn que, se:;:undo o espil·ito 
dos canones, fór adoptada no senttdo de :1fastar-se; 
qnt>r d~1 pr()posta dos bispos (que nem sempre 
tàobem acertão, que1· da apresentnção do gow~r,.o, 
os candidatos menos dignos, será a mais sauda
Yel e oppo1tuna, porque l:ómcnte assim so porá 
termo a. esse dcploravcl patronato, ou antes simo
nia de empenhc.s, que um dos concílios de Milão, 
celcbt·ado por ~- Carlos Borromeu, mandava pu
nir· com inhalJilidade para. os beneficios po1· tempo 
de dous annos; e U('SP"undo os o1·aculos do Enm-
ge o os faz su u· pe a Jane lll em ve:z e en · 
trarem pela porta. 

Resumindo, pois, Sr. presidente, tudo quanto 
hei ex endido dobrarei ns minhas su licns ara 
com o no re .numsta·o a JUStu;a, pe m o- e mut 
cordialmente que se digne de considera1· estas 
minhas toscas obsenraçôes, attendlndo mais que 
tudo . á sorte do clero bmzileiro; S. Ex. 11e tau-
os ouros em co 1 o por sua oa a muus

tração (a,poiados), não di.•ixarã de tlnir nulis um 
florâo ã sun brilhnnte coróa ch-ica, promovendo 
o melhoramento da pobre clas:;e sncerdo)t!ll, que 
não se esquecen't em seus sat!rifich'S de rezar 
sempre uma ~1ve-í\{aa·ia .pelo.;; fnturos destinos do 
nobre mini~h·o. iHilw·idade. ) 

VOZES:- Muito bem. 
Vão á mesa, são lidas, npoiadas e cntrilo em 

di scussiio, as soguintes emcnd~s: 
(( Ao ~ 411 addite-sc- Elevados desde já a 1300$ 

,; s · ·z s m i 1 s e e orp ao 
que os - tiverem menores.-E augmente-se á verba 
a quantia ~e 10:000$000. 

(C Ao s~ addite-sC-P, est-lbelecimento de tele-
grap 1os electricos.-E augmente-se it verba a quan
tia de 15:000$000. 

'' Ao ~ !1o addite·se- igualado os YencinHmtCls 
dos eonegos das c3tlledraes aos das cath~draes 
rlo ~laranbiio e S. Pa·~lo.-E augmcnte-se á verba 
a quantia· de 5:a50SOOO. 

" Ao ~ 10 addite-se-igualados l•S vencimentos 
do11 lct1tes c.lo seminnrio do Ma!'anhão e do gran1\e 
seminario daBa.l1ia nosdos lentes dos de Pcm.ambu
co c do Parii.-E nu~mente-so tl \"el·bn a. quantia de 
8: 100$.-B . ..t. deM.Tagut!s.-Fuusto .• ·LdeAgttiao' 

O I!!Jr, No.buco (minish·oda}t-'Stiça):-Sr. pre
sidentn, agradecendo profundamente ns éxpressões 
com que o nobre deputndo que acaba do fal!at· 
me honrou, não posso d•·ixat· de ter na m~lior 
consideração as ob:'ern~:ões que clle fez a res
peito do or~:amcnto dos negocios da justi~a : en
tendo todavia que não póde passnr des~pereebida 
uma ro osir,7ão ue o nóbre de utado avC'nturon 
(Juan o· concluto o seu 1scurso. Segnndo o no
ore deputado , a co• ôa deve escolher sempre o 
individuo que em prin1eiro lcg .• r fór proposto pelo 
poder ccclel:)iastico; assim, senhores o direito de 
apresentação que compete á corôa ficará nulJi. 
ficado . .. (Apoiados .) 

O Ss. Pn,,-o vE C.\:\Jros:- :\ão tive em vistas 
semelhante principio. 

O Sa. N.UlU<'O : - SenlJot·el', o governo consi
dera . igualmente dituJOS a todos aquelles q•tc são 
propostos pelo· poder eeclesiastico (apoiados), e 
portanto escolhendo o govemo o ~t:gundo ou 
.o terc~iro uàv uumo~aba em naua o direito tlo 

prelado, porque elle não propõe senão os nutis 
dignos (apoiados), porque só ós mais dignos 
deve elle p1·opôr, eonfo 1 me o concilio. de Trenl.o, 
que rege esta materin.-

0 nobre de1mtado abundou, e abundou elo-. . .--,-
do clero ; o governo reconbece essa necessidade 
e eu o) disse no relatorio ; tenho mesmo como 
certo que hoje pa1 a ·assim dizer é mais sentída 
a n cc i .i'i do cl r ue da illus· 
tração; a pal;wra nnda ''ale no ~:~nimo do povo 
sem o f'xemplo, é só quando a. palana é conth·· 
mada pelo exemplo 'lUe o clero póJe adquirir 
prestigio e ser ouvido :apoiados); assim que 
U1'is missiouarios capuchiniJos valem tudo, por 
<:X('mplo, gozão de grande prestigio, e ellcs uào 
~ao mais Hlustrados qu~ os nossós padres. 

O pequeno seminario da Bahia, qne o nobre 
deputado quer Q\l(J se in~titua em Pernamb~co, 
não me paret:e al!i ncc~ss:1rio porque no senun~
rio de Perua.mbuco ex1stem as mesmas, senao 

· · ·uar·os "Tan-
de e pequeno da Bahia, e po1·t~nto os_ desej?s 
do nobre. deputado a esse respe1to esh1o saLls· 
feitos. 

ornal-a 
disse no meu relatado que era pre
lustre e interesses, cereal-a de 

vantagens; .no senado pende um 
a , assou crean· 

do duas faculdades de theologia. Esta. medi~a. 
deve concorrer muito para o realce e emulaçno 
do clero. Reconl1eço tambem como o nobre -de
putado que são mesquinhas as congruas dos oll
neficio::; ccclesiasticos ; quanto a(ls conegos dos 
cabidos do imperio entendo que por agora cor;t
''em que sejão i..,.nahdas as su·1s congruas as 
que vencem os econegos da Sé do Maranhno e 
S. Paulo ; quttnto aos paro~hos o noss~ est~~o 
financeiro mio permitte que ne~ta sessao seJaO 
elevadas as suas congrims. a.:; quaes aliás de-
• · u ·o· cto ro rio e não 

na lei do orçamento. Assim me parece ter satis
feito no nobre deputado por Pernambuco. 

A discussão fi~~ enccrr_ada, e procede-se á 

votar-se. 
Levanta-se a. sessão ás 2 horas da tarde. 

Sessão em t 4 de Junho 

l'r.BSlD~NCB. .lJO SH. YlSCONPE D~ JIA!-;PENDY 

Sll:\1~1 .\nio. - E.:cpe<Uente. - Ordem do. di~. :- Lo
terias. Discu1·sos dos S;·s.. A. de · Oltvez.)·a, e 
Rocha.- 01·çamento dos negocios estJ·angei,·os. 
Discw·.<ws dos S1·s. J. de .Z.lendonça, B1·andcio, 
Limpo de Aln·el~ e Jle,.,·a: . . 

A' bMa do costume, reunido numero suflicien
te de deputados, abre-se a sessão. 

Lé·se e approva-se a acta da antet·ior. 

EXPEDli!:NTE 

Tres officios do Sr. ministro da justiça, en
viando o requerimento em que o Rev. bispo de 
Pernambuco pede, P'lra o colle~io .do sexo ~emi
níno estabelecido naquella provme1a., sob o t1tulo 
de Cüllf gio de Nossa Senhora do Bom Conselho, 
a faculdade de possuir em bens Uloveis e de 

· raiz ~té a quantta de 20:0008; e os decretos pe· 
los quaes são aposentados o bacharel Cyrino An· 
tonio de Lf~mo~, no lugar de secretario do su
premo . tribunnl de justiça, cout o ordenad'> nnnual 
de l :W~S. c e del:>embargadur da relação do Ma· 
rauhãu, 1:-'eruando l'achtcu Jordão, cQn~ o orde--
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nado nnnual de 1:200S.-E' rcmettido o primoi.ro 
á commissão de fazcn :ta, e os dous ultimos {, de 
pensões e ordenados. 

Um requerimento do commissado geral da Terra 
Sant!l, pedindo que se declare que o art. 45 da . .... - . 

restituição dos retldiment(ls havido3 e. que se li
quidarem, . desde a época em que a cas•l pia dos 
orphão3 da cidade da B:~hia tomou conta Jo.s 

por ordem do go,rerno até áquella em 
entregou. - A's eommissões reunidas de 
c justiça civil. 

1'.-\.RECERES DF. COlllUSSÕES 

. Sã? j~~gadas objectos de deliberação, e vão a 
1mp1'tm:r para entrat· na ordem dos tt·abalhos, 
as seguintes rcsolu~ões: 

n A' commissão de pensõPs 
vista das razões exaradas no 

e ordenados, em 
reà.mbulo dv de· . . 

d ida a pensão annual de '120H000 a Francisco 
:\Iatheus da Silva, guarda nacional do esquadrão 
de cavallaria da capital da proYincia de .Minas-
, - -

' ~ocumert tos annexos á cópia do citado dec1·eto, 
Jnlg:"l que a meucionada pensão está incontes· 
tavelmente n~ caso de merecer a a~pr~vação do 

., . 
actopte a resolução seguinte: 

« A assemblêa. geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fica appL·ovada a pensão annual · 

de 120H concedida por decreto de :!0 de Ma~o do 
corrente anno a l!'rancisco .Matheus da Silva, 
guarda nacional do esquadrão de cavallaria da 
capital da provinda <lo Minas-G~r.1es. 

«< Paço da camara dos deputados, 14 ue .Junho 
de 1854.- J. E. de N. S. Lobato; -·D. F . JJ. da 
Silveira.-Gomes Ri.!Mil·o. » 

cc commtssao e pensoes e or. ena os, en o 
nttehtamente e:trimmàdo os documentos annexos 
ã cópi<l do decreto de 3L d~ Maio ultimo, pelo 
qual foi conc.:!dida· a pensão 11nnual de liUOS a 

. ~ arta o armo e ouza e o, l'Juva 
coronel Joi'io l<,rancisco de Mello, julga que a 
referida pensl'io está no caso de merecet· a appN
Yttçào do cot·po legislativo, e- por isso propõe que 
para tal fim S:J adopt<! a resolução segutnt~: · 

« A assembléa gtir1.l legislativa Nsolvc : 
<« Artigo unico. Fictt appro\•ad1l a pensiio annunl 

de 13():)$ concedida pol' tiecreto de :;1 ele Maio do 
concntc anno, a D. Maria do Cat·mo de Souz\ 
e Mello, em remnnernçiill dos serviços prestados 
pt:'lo seu fallocido mari<.lo, o coronel João Fran· 
cisco de .M~llo. · 

<< Paço da cat:nnra dos deputados, 14: de Junho 
de 18>4.-J. E. de N. S. Lobato.- Gomes R ibeü·o. 
- D. lt'. B. da Silvei,•a.,, 

« A ir1nandade da santa cas:l d :\ Mise1·ícordía 
da cid:1de de Sorocaba pede uma loteria em be-
neficio do hospital a seu cargo. · 

.. .3 f. • 

estabelecimeutos se deve todo o soccorro possivel, 
c porque o pedido verse sobr~ uma unica lote
ria, é de parecer que se adopte a scg11inte re-
solução: : · 

« A: assem bléa geral legislatin resolve: 
(( Art. unieo. O governo mandará. ext~ahir · em 

favor do 1Jospíta1 da santa casa da l\tiset"icordia 
da cidaie de ::>o1·or.aba uma loteria igual em plano 
ás qne forào concedidas á santa ca:s~ da Mise
ricordía desta cõrte. 

" Sala das eommissõc;, 14 de Junho de 18:jl, 
- Silva Fm·ra:. - Taqu.es. 11 

São approYndÓs os Sl'guintes pareceres: 
« A commissão de justiça crin1inal, ~xaminando 

o projecto do Sr. _Na~uco. de Araujo a r_eSJ?6ito 
~e algumas alteraçoes as le1s do processo erml'mftol, 
e. de .Pal'ecer que o mesmo p~ojecto deve $er 

~ " •!'lo • r 

a proposição de emendas no c01·;et· das discus
sões. 

<« P!lCO da camnra do,; deputados. H de 

1c A assembléa provincial de Minas Geraes re· 
presenta a necessidade de melhorar-se o nosso 
systema de pe;;os e medidas, e de estabélecer-se 
um padrão que regule em todo . o imperio . 

c< A commissiio de fazenda é de parece1· que 
a inclusa representação fiqt\e sobre a mesa, para 
ser tomada em consideração na 2~ discussà.) de 
um pt·újecto que existe <) t!ll respeito sujeito á 
deliberação da camara. . · 

• ~ :Sa .. .. 

p:Ha o reparo do con\·ento da Ilha dos Frades, 
que ocçupão. 

<( A commissão de fazenda, para odcr dar o 
seu parecer, precisa que o govemo m Ol.'me so re 
os seguintes pontos, que pot este requer: 

« l.0 Se o convento a que a supplicanta SJ 
i·efcre é proprio nacional. . 

(( 2.0 No caso da atlirmntiva, em qu 1nt-l monta 
a despeza. provavel do seu concet'to. . 

<c Sala das commissões, 12 de Junho de 185 ~
-Silva Ft:l"l'•':;·- B. A. dt: Jf. Taques. 1> 

cc Para que poss:\ a C•)mmissfio de fazenda dat· 
o seu parc~et· svbre _as iuclu.sas .re res~ntações 

' . . "' , 
pede qu~ os fõt·o3 c1')S tenenos de marinhas si
tnados n·\ mf}sma província fa.ção .Patte ela renda. 
das ca~ar_a~. municipaes a cuj.o d1stl"ic~o perteu-

info;m~çõcs sobre os ~egnint·es pontos : 
(( 1.0 Em qnnnto monta a renda annual pro

Yenieute de fõr0s de tert·cnos de marinhas si
tuados na prvvinc:ia de Santa C<ttbarin:.. 

• 2.o Se convem r.. conclusão pêdida pela refc-
riua asseml>léa pt·ovincial. · 

a Sala das couuuissões, 12 de .Junho de 1851. 
- Silt:a. J?el·J·a:: . - ·Ta2ues. » 

(( A assembléa provincí ll de S 1nta Cnthsrinn 
pede n. concessão de 4 loterias. extrahidas uesta 
eôrte, afim de que com o seu. producto possa 
fazct· f.1ce âs despezas que dem·\nuào os reparvs 
c cor.strucção das matrizes d:l mesma provincia. 

«< A commissão de fdzenda entende e .é .de pa
recer que não . convem augmentar-se o nn.mcro 
das loterias concedidas, e que a assemblét\ pro-: 
vincial de Sant~1. C.ttharina, dentro da .o•·bita de 
SUáS attl·lbuições óde romover a acquisição 

e un os para o 1·e ertdo m sem recorrer ao 
expeJiente propo~to. . . 

(( Sala das eommissões~ · 12· de Junh•) de 18M. 
- Sil?:)a, F erra:. - Taques. I> · 

« Para . que ~ eommissão de fazend 1 possa for· 
mar algum tt·abalho sobre a ordem do processo 
das cxecussões da fazenda e melhoramento· da 
arrecadação da divida da naç.ão, . ·requer- que se 
peção ao govet"no quaesquer relatorios ou: repre
sentações que exi:;tão sobre -<> objecto indie:tdo, 

<< Sala das eommissões, 1-l de · .Tunl1o de l&>l. 
- SUoa Ft:l"m:. -11. ..t. ·«·~ .'\i • . T!tfJ«t' . .::. » 
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São liuos os seguintes pareceres e ficão adia

dos p·:>r ti>rem pedido a pal.wra. sobre o 1° o 
Sr. Paula Canditio, c sobre J ~o o Sr. Percita 
da Silva. 

. 
a conçessão de 40 lc.terias. 

(( A. commissão de fa7.enõa entende c õ de pa
recer,. á vista de muitas ,razões que sol)rc esta 

.... 1 men e oceorrem, e em vn· u u 
de outras medidas que sobt·e este assumpto se 
tem tomado, q1.1e se indetit·a o inclu:>o reque-
rimento. · 

« Sala das commissões, H de Junho de 185!. 
-Silva Fr.-"'·ra::.-:- Taques. » 

(( As irmandades do Santíssimo Sacramento 
dns freguezias de Santa Anna c de S ... José desta 
corte pedem u cc~cessão de loterias. para as 
ob1·a:; de suas respectivas matrizes. 

-Sil~:a Fer2·a:: .-Tayues: » 

PRIMEiliA PARTE DA ORDEM DO DIA 
LOT.é.RJ..\.S 

S~o approvadas em primeirJ. discussão as reso-
1 uço~s que concedem : 

2 loterias ás ca::as de caridade de Cuiabá; 
4 á província de Goyaz para varias mntrizes; 
4 ~s. casas de caridade do .Maranhão; 
- : 4 

2 ao hospital de Jacnrelly em S. Paulo; 
1 ao hoS}>ital da cidade de Larangeiras em 

Sergipe; 

4 ao hospital de caridade do Ouro Preto ; 
1 ao hospital de S. Pedro da villa da. Barra 

na. Bahia; 
6 aos Ja-zaros de S. Paulo. 
Entra em 1• disctis:São o seguinte projecto : 
cc A assembléa geral legislati ç-a. resol ,.c : 
(< Art. I.o A eamara municipal do município 

neutro fiC<1. autorisada. a fazer correr todos os 
unnos seis loterias pelo plano das nctualmente 
adoptadas. 

<< Art. 2.0 Os impostos e o uencficio dessns lo
terias ptrtenceràõ exclush·amente à eamara mu
nicipal. 

. (( Art. 3.o A' cnmum muuicip:1l compete exclu
s~vam~nt.e tudo qu::mto diz respeito a theatros e 
divertimentos pubhcos da cidade podeudo nu· 
xílial-os e promo"el-os dentro das forras da. 
consignação estabelecida nesta lei. • 
· <r.Paço d~ camar~ .dos dep!Jtados, 11m 27 de 
l\fa10 · de 1853.-Justt?ttano Jose da Rocha. >' . · 

<>. Sr . .Augusto de OÚ.vc.ira:-N'~o dtl
vido que sejà nccessario dotar a camara mu
~.icipal da c(nte com alguns meios afim de sa
.. 1sfaze! a to,dos os seus encargos, mas julgo 
Q?e nao devemos approvar a resolução que se 
dt.Scute. . 

s.e passar este preCedente, d~ . que as munici· 
paltda·ies devem tei" loterias assim como .-os .es
t,abeleciment.vs de caridade, não . sei onde . iremos 
P'\ra1· ! Se a camara municipal dl. côrte não se 
a·~ha em circumstancias favonweis, as cam~r.tS 

municíp:l•!S das · demais províncias. posso affit·
mal-o, ainda em ptior{·s circumstancias se achl'io. 

AinJa · por outra ra~ão não deve o projecto 
passa.l'; é p~lo quo d!spõc no seu al't. ;3a. Por 
esLe artigo se· deela1·a que ·compete exclusiva-

,. •* • .. • 

O projecto contém-em si uma disposição muito 
impúrtante, c que tem por assim dizer um etr~ito 
retroactiYo, porque passando elle, talvPz venhão 
a ficar nullíficados, de neuhum effeito, muitos 
contractos que existen1. 

Senho1·es, eu o armo passado, por occasião, 
me parece, de se tratar do orçamento da ma
rinha, expliquei a minha posi(làO nesta casa em 
rela~ão ao município do Ri~ do ·J~neiro, expli-

TJ~1 Sn. DEPUT.\DO dá um aparte. 
O Sn. AçousTo D~ ÚLIVEnu:- Diz o nobre 

deputado que f:llta ao município ncuirv uma as· 
sembléa proYincial. Direi ÍlO úobre tleputado qnc, 
se quizer estudar bem os netos das assembléa:; 
provinciacs relativameJJtc . ás camaras munici
paes, h:i de \'Cr que essas assembléas provin
ciaes são talvez menos fa\'oravcís ás municipa· 
lidades do que a r~ssembléa ~ernl, porque as 
nsst:mbléas legi,:;htí\·as de algnmas provincias 
tem lan ado mão de tenda ue são uramentc 
municipaes p.ua applical-as a objectos que não 
são profjria.meute municipaes. E assim devera 
ser em vista dos encargos que pesão . sobre as 
assembléas rovinGiaes das randes necessidades 
a que cllas tem de attendcr. 

l!:m conclusão peço ao Sr. ministro da justiç1, 
ou a qualquer dos Srs. ministros, que me de 
algumas informações ácerca deste projecto; de
st>jo. que . o governo diga se entende que esta 
disposição deve passar, se julga que ella. · não 
\·ai de alguma meneira embaraçar alguns con
tractos jâ feitos pdo governo. 

o Sr • • J . • ~.da l.'tochn.:~-De ha muito, 
Sr. presidente, que me tenho achado em luta 
cntt·c dous sentimentos opp0stos, um que me 
l~Ya a occupar a nttcnção da cnmara com os 
neg.;cios do tbeatro, desue que o governo os 
tomou á sua conta, c ontro que disso me arreda.. 
por me pa1·ecN" semelhante assumpto menos 
digno da c:lmarn. Tenho conseguido que esse 
ultimo scntiment~ sempl'e t.cnha triumphado, 
esperando que sem discussões parlamentares o 
mal fos~e uc si m.csmo fazendo-se geralmente 

medio. 
Todavia,. senhores, em uma aas sessões do 

anno pa!>sado, qucrcnrlo fazer cessar esse mal, 
lancei S'1bra o papel o projecto de rcsoluciio t:l!JC 
ora nos occupa; a camara o julgou objcclo de 
deliber.ação. Persuadi·mc, pot·cm, que não tendo 
sido ~ipradrinhado por ninguem, nem mesmo por 
mim •. semêlllante projecto, não ·fosse · discutido. 
V. Ex. porém entendeu devê l-o Íllcluir· na .>rdem 
do dia; o nobre deputado acaba de impugnai-o, 
c eis-:ne necessariamente chamado . á discussão .. 
P~ço· pojs a indulg~nein de m~us illu.stres col
legas para n mater1a de que vou oceupat··u\e . . 
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Senhores, o tllea.tt-o italiano no Rio de Janeiro 
foi por muito tempo sustentado por em preza 
particular, m 11 a.Uxilinda peios poderes do es
tado com unia quantia promettid<l, pol'ém não 
l'ealisada, de cel'ca de tres contos de róis men
sn.es, pl·omett.ida e não· l'ealisada, digo, porque . , ' 
reclamando altas q llantias . desse 
havia ficado em atraso. 

Expirado o praso da existencia dess'i\ empre?. '• 
• .. • ~ • rr ·-

mente pago, ·era-lhe sufticiente auxilio para poder 
continuar n prestar·. e:sse sen·iço, declarou··sc 
prompta a proscguh· se o governo, n quem l'c· 
quereu, tlhe continuasse o subsidio, adaptando 
um mdo de pagameutomGnos incerto. Lwantou-se 
sobre esta proposição, ou sobre este rcquei·i
mento, uma celeuma extraorditunia. Já de ha 
muito contra a directoria dessa empreza tinha 
app·uecido uma .. dessas gueno.s theatt-aes cuja 
vrigem !liio poderei exptic.w na tribuna, mns que 
dos. bastidores onde nasce invatlc ·o - campo da 

àiarias ; nessa guerra, a directvria do t.h.-:ah·o 
I~:rico, cmpreza p~rlicu!ar, tinha sido tí"ío flggn~· 
d~da, a_::ha~·a-s;- tao derrotada, qt1c o go\'t:rno 

Apresent::irão·sc et1tt1o di ,·ct·sns prdcnçõc<> ck 
outros 1nd ívicluos, c o govcmo 11iio q llel·~ndo 
entre ell::s dccid }r: se, entendeu ()llC. de\_' ia fa_:-üt' 

contn, para . calcular a importnucia do snbsidio 
que devin. prcsta1·. 

E' dahi que data a llistorit\ dn intervenção do 
go\·erno nas questões the:tlraes. Quiz ellc ftlZet' 
um ensaio, mas qual foi o resultado desso en· 
saio, nH:us scnl1orcs? G<lstárão-se qua.üias hur· 
rorosa:<:, e Nn todo o sentido o thentro foi de 
mnl a p~ior. . 

N :i o quero entrar nos permenores dessa ques
tão, porque conheço .que é mais propl'ia de 
folhet~ns do que . de debates p~rhtmentnrcs,. a 

pre direi quo em resultado dessa in~erenciá . do 
gov.crno npparecêrão na sec1ttaria do · imperlo 
o~cio.s dirigidos a um ministro de estado, p1·e-

culos· que certas actrizes pnnhüo aos set1s con
tractos, c pedindo que decidis~e se aevi:to ellas 

.ser cont:ractadas por tanto ou por tanto, .e a 
esses officios resp<:mdia-se pela secretaria do 
imperio· que era exorbilnnte a ex.igcncia. dn nrtist.a, 
que se aju:;tasse o negocio por menos, etc. Ora, 
taes· offiCios . nhi ficõ.o à.esgl'nçndamonte \'egis
trados, archivados na secret'lrin. de estado dos 
ncgocios do impedo, c não me parece <}\\e seja 
boa recommendnÇi'io que de nós deixamos a quem 
no futuro campul::;nt· esses nrchivos e regi:stros. 

Entr6tnnto . pelo lado pecunint·io n. auminis
tnv;:1o por conta do governo foi horrivel (apoia
dos), foi tão horrivel · que o poder legisla.tiv~ 
em vias de economias vio·se obrigado ~t auto
risat· o gove:rno para contrnctar por 1·.!0:000:1 
aquelle s~rvi~o que out.l·'orn. se fazia com 40:000$. 
E mclhorcu com e:ffdto o tl~atro? . E' est~ uma 
qucFtào mais m·tist:ca que· parlamentar; mas 
1· l (\ e uem se lembra dos bellos dias do 
thentro l<'luminense em 1850 não pódc· achar q-.1e 
se tenha ·melhorado t)a proporção dn. dcspeza 
enorme que se tem fE:ito ... 

U:~rA voz:-Tivemos a StoHz. 
O Bn. J. J. DA RocHA:- Tivemos a Stoltz · é 

vertlndc, mas à })em da administração · theatr!ll 
nntes a niio üovcssemos. 

UK Sa. DEr>UTAtO:- E' questão de f•Jlhctim. 
O Sn. J. J . DA Ro<.'HA : ·-E' verdade, é questão 

tlfl folhclim, mlls des~ra~admnent\) o ~(}V{'rn{> · 
nch<otH4•' (!R\'ulto ~nl ')1\('Sti)~s ne folhf'tim qul' 

TO\ltl '!. 

eu;:.tilo muito caro; reputaçõe:s muito nobres forão 
sacrit~cadas nn. a~ministraçiio thentral nessas 
qne:-;toes de r~,l.hetun, po1· essa int1·íga. ~~1e na
qnellc munclo e constante, perr.nnente, c a vi•Ja 
llOI'Ulal. 

Nes.tc. estado do consas, 

lhúr<Hncnto j:"~ nno ach.-~ sn1líci .:nte o auxilio ân 
120:(l()~I.S I) tem talvez uc nos Yir pedir auxilio, 
entc11d 1 cn, q \l:"l.ntlo formulei este pr•1jecto, '!nu 

·l • • •• • • .. .. • . 

traçã1) publiea 1:•)lll a tlo t.heat.ro. Eut>io rctl. ctr 
que o thcnlro ú divertimento meramente ll1ttni
cipal: que quem n:i.o esti no .Rio de JanciN 11:io 
goza do thcatro. Acho duro qnc um llnbit.nnlc 
de Mntto·Gl'I)SSo. por exemplo, pnguo impostos 
para que uma quotn. dellos venha servir aos di· 
vcrtimeutos tlo Rio de Janeiro ; quem cst:'~ 110 
Rio de J;meiro que carregne com o theatro. 
(Apoiados.) ~: 

Ull Sn. DEPUT:\.DO: -E' justo. 
O Sn •• J. J. DA. RocnA:- Entiio 01· ne ha. de o 

governo ge1·a , a assem len gera occupnr-sccorn o 
theatro? Po\·qul3 hn de .:.ontinua1·· essa e::xperiencia 
que em 1800 se quiz fttzer, e que se tem pt·olougado 
JOl' todo este tem :) ? Por uo hn <li?. o thentl'O ser 

\\ti'> i•' r:~:tpec1e l e rep:1.r 1çao pu 1cn . ara que ·meus 
~cnllo1·es ·? l)':lra qu;~ constantemente v11jnrnos a 
llllprensa trazer intrigas d0 uastillores, ' ia um 
pouco t;nvuhi.Jas t;Oill inlrigns politica . .,:. ·Basta 

IS 0 . 
Gomo o thcnt1·o é di\·crtimento mcr:1.mcnte mu

nicipal, 'pareceu-me _qne uinguem melhot· podia 
corn cUe ocr.upar-se do IJilC a camara mnnit:ip~ll; 
e cntenli que .pat•;t ::;nstental-o, em vez de r~
correr-.se ú renda gera~, aos imposto::; gl)rncs, 
cumpna recorrer a um 1mposto mcmmenttJ mu
llicipal, como seja o imposto das loterias, que 
se · hoje se gen era lisa pela industría dos cr.u te· 
listas por todas ;ts pr.:~vincins é por· um· ~l>nsiJ 
in']naliticnvel. Assim pois :1. l'CsoLuçii•> proposta 
cnc~l'rcgn u uma autorid·H.lo municipal, dand•J·lhc 

• · p :s m ui i - · · 
vc>rtimento municipal. 
Per~untn o nobre depLtln-:lo se a resolução 

vai otr~ndel' O$ .contractos - fl:!itos com o rrovcrno 
ou com n gnrantin o govet·no. tl'Ct nu no r.:: 
deputado que felizmente não ht\ mais contrnctos 
fdtos por conta do governo com nrtistus; o 
governo elo Bruzil não inler\"em nesse:.; con-
tt·n.c tos . • . - .. 

O Sn. AunuS'ro DE OuvEm.\. :-Não cxist.c uma 
em preza por con trncto? 

o Srt. J. J. D.\. aocru :- Hn sim um contrncto 
eom umo. emprna; mas é etern() esse êontrncto ? 
~ii.1, tem um prnzo; quer~mos nó:> que, nca
bndn. esta empt·~zn, o contro.cto continue? En
tendo que não. O · coutmeto que ·existe é · pot• 
tres annos; um jt'L vai indo, dous passno depressa, 
c entrdnnto pt·epnt·n-se essa nova legislnc:ão para 
convenientemente. ser ::tpplicada, e acabar com 
os nP.gocios thcatraes. · ·· · 

Agora note-se qnfl proponho Süis lotet·ins por 
nnno, . parece pouco tlinheiro, pois hojt! se dá 
120:00~$ •. c__ 12~000;1 são~ o "alol' de dez lotç~·ins. . . 

·p1·oposição; propuz que }·ossem applicado::> aos 
thentros os ·impost"ls das lotel'ias. e não "óowntc 
o beneficio dellas; não são pois sómente seis 
vezes 12:000$ o que á resolução. consàgra' aos 
thcatros, é. mais. Repn1·e-se ·que' não serão sú
mentc npplicaveis á s-usteotaçno do thentro ita• 
linno. . · · ·: · · · · · ' 

Os nobres deputados sabem· que ha . no Rio 
de Janf"iro · outro· thentro tnmbetn altam~nte 
subvencionado· ·-p€:lo e.stado ;· nós 'mes1l'_los-o onno 
pa:;-sado 'VotAmos-lhe u'tn nnxilio 'de 3:000$· ine:n
f\aE>s; Es!'e :nrxilio porêm não é eterno, ,·otá-

19 
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mol-o para certo nnmer.l de annos, acabado este 
numeru d.: aunos p.>Jt!m Sllppri.mir-se os 36:;)()()$, 
assim cumo se poJem suppt·imir, acabados os 
u·es annos da empreza, os 1:!0:000-'J Yotados para 
o theatro italiano. Assim, esta lei \"ai trazer 
mais economia a1·à os cofres ublícos ... 

Uli Sn. DEPUTADO:- Passando o projecto, c~~sa 
a subvenção·? 

O Sn. J. J. D.'- RocnA :-Sim, senhor; o go-
vento e as camat·as nao se occupatJJ mais com 
isto. 

Isto posto, Sr. pi·esid~nt~. fal'ei nm:1 obser
vn.;ãu; t:'Spera\'u. que a impugnação da resüluçiio 
que ::;~ discute viesse de outro lado que não 
do nobre deputado n quem respondo. PúJe acon
tecer que euu·e mot·adores do Rio de J~ueiro 
haj:l dileUanti t<'io t:xig.:mtcs qlle queiriio pri.ma.s 
Jonas de cartello, celebridades, em summa nm:l 
companhh lydca cuja f•,1lha mcnsnl importe em 
mais de trinta contos, etc .. pJdia-sc pr<WCl' que 
c:;;ses. combates:;cm · a .l·esol\tÇliO que se_ discuLP., 

' "' . 
scas impugnassem a resolução não era de adm i-
raJ·, purqllanlo obter com n)odico dispeudio 
semelhante di verti meu to á custa do estaao niio 

o .. .... ' 
Pernambuco, que apenas e;;tà no Rio de Ja
neiro pe,· accid~ns, que deve tct· necessaria
ltlente pelos dinheiros publicos um zelu muito 
mais f~rvoroso quanto its de;;pazas q-:l-; sç fazem 
em beneficio exclusivo da populaçi'io tla curte, 
e não em beneficio geral d1l imperio, ni'io devi.l 
impugn:1l-o. 

Se o poder da a~semlJléa provincial do Rio 
de Janeiro se estendesse a esta ci·lnde, occupar
uos-hinmos com theatros '! Não. A nssembléa 
provincial e o presidcut~ da provitlcia occup:w· 
se- nao . com es e o .tec o, 1 · H a •J 1 t i 
e · tet·ião um bom theatl'o. Ahi está. o nobre 
deput ido pda B.thia, p'resi.lente dessa província, 
que nos póde dize1· se e verdadeira .ou não uma 

lO I 1 UI! 01 U Í lO c -
affirmando que a B~hia com um auxilio de 
It;:OOO~ annull.cs ia ter uma companhia tão b•)a 
ou melhor do que a u•) Rio de J;meíro. En 
acreditv ntais nessa Yigilancia local, fraternal, 
econowica, do. que na que póle te t· o · go,•et·uo 
geral occupado com tantas cousas gmnJcs, com
plicaJ!\S, mngcsto;;as, de futuro; e não o qilero 
ver occupaJo com negocias de bastidores, tra· 
tando de cúnbecer sa um canto1· é de cartello on 
n:\o de cartelkl, se a prima dona é C(!l~brid l\de 
UU I ÜO. 

::-\fio havendo porém uma as.sembli·a pruvinchll 
cuja ac.;âo s~ estenda á. cidade dn Rio de Ja
neiro, que mujto que se diga á camara mnui
cipal·-tomai conta d~s~ objecto que é put'ameute 
J_nunicipal ?. Em toda a pa1tl:! do mundo compete 
as camm·as municiplicg ~\ snperintend~ncia dos 
divertimentos publicas. Entrtj nós P- a cnmam 
municipal quen~ dá. licença pa1·a ntactu· fogue-

Ulti Yoz :-Mas dá liceno:a por dinheiro. 
O Sn. J. J. n.-l Roc tB. :-E' elia que se oceupa 

com os divertimentos publicos; e o theatro é un·. 
di\'er tímento publico. 

Ea concluo. Quando apresentei este projecto 
não ex.isUa. ~ontract·J algum ; o ~overnú aind l. 
estav:1. na sua experienci:l de ndministraçiio do 
theatro ; persuado-me mesmo que 11indn o meu. 
nobre amigo e collega, o Sr. .Joflo Antonio de 
Miranda não eSt:lva· na . auministra.çi'io d(J thea
tl'O. Hoje ha um eoniracto feito no fim du anno 
vassado com uma companhia q t.;e se Ol'ganisou 

pa.r3 :1proveitar es;e generv de industl"ia: o pro
Jecto se f.:>s:>c immcdiata:nento adoptado não pv
deria. s~t· immediatamente applicadu; mas o 
nllbre Jeputado sabe que e::;ta lei ainda tem 
de demorar-se; sabe u1nis.. _que o coutmctu só 
tem d·~ dllrar tre,;_ annos, talv~z menos de tre..; 
anuos, po1s qnc j< corre q e : .. :1 
aug.nento de pl'cstaç:'io, o em vcrd:tde c.;;te 
~mgmeuto · é preciso, porque com o que se dá 
uão se podem .. su.;tentRl' o1·ueoados de 8,000 
fa·.mcos p<ll" mez plll'a uma cantora. Quando, pois. 
vucht>gado o pt·az • do contl·acto, ou de1·~m-se outras 
ch·cumslancias qu~ o infirm~m. se fôr aioptado 
esse pro_ject<J tudo estará obvi 1do, a camar•• 
tnllllicip:.~l pa·ovidenciarú. nas fo1·.;~ da renJa que 
o projeclo lhd d:i, IHlS fvrças da p'Opulaçâo da 
cioaJ ... , e d0 ::;eu gosto artístico e tittenu·io. 

O serviço do thcatro póJe ser .um ser\' iço ím
p.)rtante, mas ha o11tn.>,;. serviço~ muito H!RÍS 
importa<~tes. Receio mesmo que, ·quando um 
homem um p Htco r<>flectiuo ol.lset·vur que com 
os dc.tts ~h"\atros d~ Ri•) de .Janeiro g<lSLa o 

de::opeza uã.o faça idea muito elevada. do nosso 
modo de gastar ..• 

UM Sn. Dii:Nrr.mo : - Principahoente andando 
pe as ruas c1 e. 

O SR. J . . J. DA RocuA :-E' yerdade, melhor é 
n~o termüs cartellos nem celebl'idades, não t~r
mos Stoltz, e termos as l'U:ls calçadas. 

A d is<!nssuo fica adiad•l pela hor.l. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

OR(:'A~U:.:XTO DA nEPARTI~::\.0 DOS :-\EGúí":IOS ESTRAX·· 
rmmos. 

negücios estrangeirqs. 
O S&'. Jaclntná do l\Iondonça.:- Sr. 

preside_nte, será semp1~~ g1·ave o moth•u ~~e me 
. I • .. ,. 

terna , ni'ío sú p .• rque a tràascend·encia do as 
sumptt;~; <;,u.ando dclle se trate, devend0 chllmat" 
os mai:> nota\·cis oradores para o cnmpo da' dis· 
cus~ão , fa1·A co:n q uc ei.l nãv possa llchàa· nlli 
lugar bem ca.biuo, C•JffiO e prinCipalmente porque 
en ent<mJo qna tU\S questi'ies d~sta ordem o. grande 
scn·i•;•) llO vaiz e o vor.Jadciro patt·iotismo estão 
qn.tsi se:npr•! l'ln apoia~· o g<)\"erno com um voto 
d.~ confiant;a para nem clesnLttori:.ar o que elle 
ti\'er feito, nmn difficnltnt· c ento1·pecer o. que 
u~va ninrln fazet·: entend<l m~smo qne em tncs 
questi>cs opiniões polititm.s as mais divcq~cntes 
po .. lem c d cve.n hannonisar-se, porque pt·ocurat· 
elev.:u· o paiz ao mai.; alto grão úe consideração 
e de i m port me h pera.:üQ o estrángeit·o., deve ser a 
oba·a de todos, visto que a· glotia t·esultante de 
tal posi:;ão se reflecte sob1·ê · todos os brasileiros, 
e a.;; v .. mtagens que delh pOdem pl'vvil· a todo::; 
ig1~almente nproY~itào. Só quando uma politica 

. ' . 
i ntel'e:;ses , p erturbar a paz, ou compl'omettel· o 
futuro, é que me parece que ella deve set· com
batida· (apoia dos), convindo então que o seja pJr 
uma oppos içlio forté · pelo numero e pelo apoio 
d ·> paiz pat·a que . a administração que a li'\·er 
dirigido nf\o poss11, segundo us condições dll 
nosso · systema, co.nsel·nu·-. .;c no poder. Pen:.ando 
por ('Ste modo, se onso hoje ~dir-vos nlgun:l 
0\0ill~UtOS de \'t)Sil:'l. }Jt'I!CÍOSl\ nttt~llÇí'iO, e pOt't}UI', 
senhores, tenho a mai:~ segl\rn confiança ..te que 
em tuu pedido que vou ter n honra de diriail· 
a •) nob.-e ministro dos negJcios e~trangeiros nao 
offend•corei nen1 de len• as conveniencias publicas. 
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Discutindo-se no senado o vot_, de gt:aç 18 um 

illustre senador, aquelle que mais dest>nvolvimento 
deu a essa discussão, aggredindo a admini:strnç~1o 
actual em muitos dos liCUS actos, e a algun.:> dos 
Heus d'P.legados, contprehendett em sua:> censunts 
a politiea segu:i <=> • • • 

ultimos tempos no Uruguay, c o honrado ex· 
ministro 1·esidente enc~rrcgado naquella repu· 
blíea da execução d~:>sa . política até ao fim do 

Eu. tenho por verdadeiras as proposições inver· 
sas ás desse illu:"tre senador, e é por isso que 
julgo preciso pedh· ao nobre ministro uma n1e· 
dida conducente aos mesm<'s fins a quo se di· 
rige essa politica, e ~ue tenho por indispeusavel 
para que clla possa p1·oduzir os bons 1·esultados 
que promette. 

Nem se contesta o direito, nem é preciso de
monstrar a necessidade que tiuJsamos de inter
vir nos negocios da republica do Uruguay; se 
fosse preciso fazet· tal demonstração bastaria- re-

--<tC:~.:J9~l'Gd-ar que a anarcbia, de que 
nente vict.im·1 aquella repubHca, não raras vezes 
tem otl'erecido guarida segura e podc1·osos amd
lio_~ ~os per~urbado~·es da or<oém pu~li~a no nosso 

e 
difficil commissão. 

Para avaliat' us causas que trou-xerão em re
sultado a deJlOSição do -sr. Giró, eu acho outra 
explicação ditlerente daquella que alguem lhe 
dá; penso como o nobre min'stro dos negocies 
estrangeiros quando disse na Hun circula\~ de U> 
de Janeiro deste anno a.o corpo diplomatico que 
('IS homens cbamad•Js para a direcçiio da Eolitica 
oriental não apreciárão bem a.~ iutençoes do 
gvverno imperial, o qual não tem, e nem pôde 
te1· outras vistns alem das do manter a indepen
dencia e consolidar a pa2. naquelht 1·epubhca, 
nem comprehend.êrão a situação do seu paiz; 
penso mais que o Sr. Giró. pa1·ticipando do '\>icio 
da. sua origem, tinha. em si mesmo o germen da 
destruição . .. T~nde, senho1·es, a bondade de o'uvir 
os fundamentos de minha l1pinião. · 
· Todos vós sabeis que a. eléção das cnmaras 
que elt>gêrão o Sr. Giró tev~ lugar qul\ndo aqucl
les uc tinhfío deixado a praça de Montevideo 
para u~prem tmsena e • ome, quau o os 
que tinhao abandonado os seus cst:\bl'llecimentos 
de campilnha par' rscaparem ás violencias e 
perscgu1ções de Ol'ibe, quantlo a divisão que 
tomou parto nas glo1·ias de 1\lonte-Caset·os, com
posta em sua maxima parte de guardas nacio
nacs, quando os proseriptos finalmente ainda 
nã,o cstavão l'estituidos JW seu p:tiz, quando as 
autoridades dos dPpRrtamentos eriio (luasi inte
graltnente as m<'smas do tempo de Oribe ~ de 
sorte que a eleição feita nessas circumstancia:> 
levou as camaTas hon1ens em e:ua makria affeí
çoados á causa que aeabaYa de :;er condemnada; 
mais de um commandante de departamentos, mais 

d~ _u~ recebedor de rendas, isto é, os.homens que 
dtngtao a força e arrecadavão o - dinheiro em 
uomã e por ordem de Oribe, nellas tiverão as~ 
sc·n t •. · 
Eleva~o- porém o Sr. Giró _á. presidencia. por 

aliás tiniu~ por si gloriosas l'ecordações: que 
arabav:l. de fdzer serviços relevantes ao paiz 
cuja independencia tinha sustentado com peno: 

· - · ' l'eten~ões do ~-<lict'.l elo r 
. de Buen0s-.o\yres ; npezar digo eu, de não ter 
tiJo este partidl)- a pat·te que lhe cabia nesse 
primeiro acto da regeneração nacional. todavia, 
€levado o Sr. Giró ao JIOde•·, o partido colorado. 
se não o saudou com cntlnt;;iasmo, ao menos 
o acolheu como a quem estava destinado a resta
belece•· sobre solidas bases a naz e a ordem na 
republica; mas, senhores, repetirei o que· ba 
pouco di;;se: o Sr. Giró, ou não comprebendeu 
a situação do seu paiz, ou não teve fol'ça para 
se m~nter na posição a. qtt~ . tinha si~? chamado: 

contentamentos do partido colorlldo, descontenta
mantos que teriào desapparecido, que não terião 
apresentudo .:> menor resulbdo se fvssem atten-

- · · - t s avisos 
que o 'honrado ex-ministro residente do Brazil 
tão conveniente. e tão opporLunamente dava ao 
go\·cmo odênta.l. - · · 

Não se pódc negar, senho1·es, que o !;)r. Girõ 
pnred'\ dominado pela idéa de não reconhecer 
nos tratados entre o· imperio e o seu paiz st:não 
a obrigação de lhe · darmos dinheiro e forças, e 
p··r ·i~st> rejeitava os conselhos ào ·n,..,sso minis
tro, o achava que llavia offensa da soberania 
do seu paiz em receber esse auxilio moral que 
lhe_ teria sido tão proficuo ~ em consequencia pois 
do rocedim uto do Sr. Giró o descontentamento 
r~~i crescendo, dea-SP. ·a cris.., de 18 de u o o 
auno pas:>ado, e ainda nessa crise ninguent' 
p1·estou mais serviços e nem fez m tis e:n fa,·or 
ao restabelecimento d·l ordem do ue o honrnd·o 
ministro l"esidente (apor.ados); asstm como am em 
niuguem se esforçou mais do que eJle para con~ 
jm·a•· a 1·evolução d~:~ Setembro quo o Sr. Girõ 
leria evitado se não insistisse n9 sua politica· 
dubia, incerta, e que ás ve?.es se prestava. a in
terpl'C:!tações odiosns. quer por pat·te ·do seu paiz; 
quer por parte do nosso ; assun nós vilnos que 
forão men.Js bem interpretl\das ou proteladas em 
sua execução disposições uos tratados -a::; mais 
claras e· qtte nos · erão vantajusa~, como para. 
exemplo citarei a ·do trat do de eommercio que 
isentava de q11aesquer direitos os gados que fessem · 
importados pelas · Ironteiras no imperio, que não 
teve execnlião senão no fim do mnis de"um anno. · 
e isto mesmo depois de reclamações repetidas do 
honmdo ex-milli.;tro residente. 

Finalmente, senho1·es, resumirei a defesa do· 
prõcedimento do honrado ex-ministro· residente, 
dizendo que o Sr. Giró, talvez para satisfazer a. 
sua consciencia, depois de o ter confessado_ em 

ocumcts os o c1ae~, qu1z em s us . 
uma prova irrecusav~l d·a justiça que fazia á 
sino;eriàade dl\ nossa politica e ·á lealdade e ca
valheirismo do honrado ex-ministro residente, es
colhendo pat;ll ult.hno asylo no seu paü a c~sa 
d'l. legação brazilein e · -um dos nossr>s uanos. 
(Apoiado.~·. ) E' muito grato, Sr. presidente. !'e-· 
corda r esta circumst:mcia:. · . . · 

Nesses discursos de que ha poneo fallei pro~ · 
nunciados no Sl)nado ficou taDlbem provado que~ 
o governo brazil~iro foi dos ultimo:> · a rtlconbe
cer o goyerno provisorio, e que · e;:.se gc.verno 
provisorio reconhecido pelo do Brazil depois de 

. o ter sido . por outras potencias não me-receu -do 
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go,-erno in'lp-:1·ial appt·•)Yacão pa1·a to~os os_ a~t~s, as vantagens que se tc\•c em vista qtando 1ize. 
porque . na ctrGulat de 19 de Jane1ro dtng1d·1. t·ão·se taes tratados. . 
ao o;orpo diplomatico o nobre ministr.~- dos ne- Mas, Sr. presidente, estas recl•l.ma<;õl!s oft'~reeem 
«ocio" estrang~iros lamenta os. estragos que esses dilliculuades aos subdito,; do Bra.zil que moriio a 
tres mcz.cs de luta haviiio produzido na 1·epu- longas distancias d·L co.pit:\1 da republica do 

- o uisse ost~riormente em outt·o documento Uru"uav,. or. ue ellcs não odem, sem gr.nc 
official que te parecwo cem emna\•eJs e co u.· detnmcnto seu, prom•wer as JU.S 1 caçues que 
rias aos tr.ttados essas medida~ excepcionaes c de\·em acompanhar c instruir <:ssas reclamações; 
.,.·íolcnt:ts quo furão tomaua-:> durante o mcz ~c o não convem que m"smo por propda indolencia 
NoYembro do anno p~ssado. O govcruo pro,·i.;!JI'lO esses interessados soJfdo; c preciso qtta o go-
11ào só revo~ou essas me 1 as, como s verno 1cs · c met•)S . ace1s para e es su n • 
a est~ · t·espe-ito; c ou desejo acreditar na sincc- rem seus tlireitos, e uma das medidas necessat·ins 
1·idade do go\'erno provisorio quando elle diz para esse fim é segut·a :ncnte a do estabelecimento 
que foi ob_rigado pelas_ circums~~mcia~ a tomM de alguns agent~s consul3t·es nos departa·nentos 
essas med1das, que nao teve mtcnçao de pro- da · republica qlle defendio e nrotejão os brazi-
'~ur:u- nellas senão o etfdto moral, que não leil·os c seus interesses nesses lugares. 
tinhão tido applica~:.ão, e que estavão sem effcito: Est•t medida tral'á. vantagens para ambos os 
o nosso gOVI!~·no lamentfl.\'a, e com razão, que 0 governos: ao du Brazil, para que elle veja os 
~overno ptvYisnrio thresse tomado essas medi- seus subditos res~eitndos etn t~da a parte, e 
das, pot·que elh.s fllzião parte da politica que lhes facilite os mews de justificarem quaesquer 
se acaba v<.\ de condemnar. reclamações- que precisem apresentar em favor 

rovisorio Jeu aind 1 mais alrrumas u~:; )Cssoas c interesses· ao do Estado-
explicações ao gove_rno imperia so l'e . as ar 1- Oriental pam dar em seu paiz to as as g<lran-
traricdades commetttdas pelo general R1ve1·a em tias, e evitar certas desintelligencias p~quenas c 
seu acampamento junto á villa do ::;erro Largo, reclama~ões infundadas. 

--.e-.J.l!;;~·u.u.· 1lld!~~c~a~m~a~t·a~cu~e~· -"e~u~ll~le~l'-"·e:...'.v..':::c~le-~o~:.~..u~e__:s~c~'-------!J~!-mreddcilidi1a.!l-tti~·ailclr;i,·-'LI.-u.natu.mlmente a I <Til mas ci espezas, 
passou a tal •·espeito. poré:n uespezas que eu estou con~~ncido q:u.e s:io 

O fi11auo g~ner.11 Rivera, para quem teria sido sarias, porque os e-mpregos gratuitos_ do nosso 
uma fortuna · descet· ao tumulo _ um pouco mais paiz, sobretudo quando delles · resulta o taes ou 

- · .- · os não dão resultuio nem 
d:ls 'toq)t:~ns que -praticvu uos ultimos dias de produzem vantagtlm algu~a (apoiados), e nem 
sua cxistencia, á t t!sta de uma f·m;a fez as mais uiesmo se póde exigir certas habilit~ções, certos 
cscandalos:ls espo1hl.çues e violencids a z.lguns sacrificios pessoaes sem que esses sacrificios 
subditos brazíleiros, alguns dos · quacs fizeriio r0· sejiio compensados ; a medida pois-trará algumas 
clam'lçí:ics pol· íntermedio do muito digno pt·esí- despezas que são justificadas pelo fim, mas cs-
déut~ dp Hio Grande do Slll ao nosso ministro tas não poJ.em chegar a grandes quantias. por-
eJri :\Ionte,·idéo, e o guYemo prodsorio Hão só que o nobre ministro dos negocios estrangeiros, 
r.:negou toJa a ·solidariec1ade 110s dellrios do mo- se se dignar aceitar a propost;l que lhe façt), ha 
r ;uuudu. como formalme11lc declarou ·que esses de natut·almente procul·ar todas as infurmnções 
netos tinhilo sido prati...:adus fóra do seu seio e e lH\ de vir no conhecita1ento dd que alguns desses 
st'm; sci•;ncia l>U::l, qtH: jh os tinha rcparatlo, que departamentos pc•tlcm ser encorpora.do:s a outros, 
_ • __ . • • - ,· . . . - • 1 ., d m ficar 
estava. 'pr~~npto :l s.tti sf7t.z~r a toc~a,; ai}uella,; q~·~ reduzidos a numero menor d<>- qne css~ ; e por-
·se lhe apresentassen1 c Jo;;scw JllsLas. A.r,.rct:IO . tanto a tlcspcza niio pódc ser excessiva, c sobre 
muito, Sr. presidente, esta d·.'·clanv;ão, porque 'tuJú n:i:o lJÓdc sofi'rcr objccções em a ttcn<:ão ao 

I • •• • - 1\ • . 
desta ordem. 

O que ultimamente tenho ditl), S1·. prcsj.Jente, 
Jemonstra bem clnram~nte que o goYcrnv i m l>C· 
tial uao esposou a causa de um ·partido, q u~ o 
<)ue elle quer é que seja. mantida sã e salva a 
indepcndencia do Estado-Oriental, e que. nelle a 
paz e a ordem Sf!jão restabelecidas elll bases 
~o lidas, porque disso depende o futuro de uma . 
dus wais bellas pro\·incias do imperio e a tran
l1UilliJnde de todo ellc. :\Ias, Sr. presidente, e 
é •:t:Lé o motivo especial por que peui a palana, 
cu ~ re os serviços do hourado ex-ministro resi
delite avultiio aquelles que dle pra ticou -recla
mando com todo o zelo e solícitu tlê em favor 
de ln·azileiros cujos direitos fm·ilo tlcsattcndidos · 
e cujos iutet·esses for:lo otrendido:-:, t~ instando 
pcl a.s necessarias rep:H·açüt s. Cvmo urazilciro , c 
(:s p~::cialmente (·omo Hio Grantlcnsc, eu t~nho o 
Ju:t!or pmzcr !!m pag~r a(l digno ex -mi nist~IJ 

<!. c c 
mento, porque é n<?ccssarío que fique e-:tabele
cido, como muito bem disse em alguma: parte o 
hom:ado mini~tro dos neg.,cios estrangeiros, que 
o Brazil não fez os tratauos de 1831 para unicQ 
inten~sse do Estado-Oriental (nem isso seria acre
ditado), e que convém tornarem-se pratic.'ls as 
·vantagens que ne.sses tratatl<•s st'io 1n·omettidas 
aos brazileiros; fazênJo-se sustentar os sctts di
reitos e recla·:nando-se Ele maacira a serem s:ltis
feitos contra os pt·ejui.zos que ellcs soffrerem em 
seus interesses, porque só assim ~ que o go
verno imperial poucni dcsc:mpcnllar o dc\'cr que 
tem de proteg•!r a. s~::u.s subditos, e nós tirarenws 

Nessas informn..;ves que o nobre ministro pro· 
cnrar seguramente elle saueni. ta.mlJem q uc são 
ClS uepat·tamento:; das frontdr IS aquellos em que 
convém qtte qunuto antes se colloquem esses 
agent.es; mas cu não me animo a indicar· que 
neUes súmente os hnj:l ~ C')nfi.o no que a este r~:;
peito fizer o nobre miuistt·o. 
Supp~nho, Sr. presidente, te! . sa.tisfeito ~ C?~

proroettlmento a que me suJeltet nQ pnnciplo 
ao meu. discurso ; pat·cce-me que uelle respeitei 
todas ns couveniencias publir.as (apoiados ), e 
supposto que a me~ida que ·e~ pedi pudesse s~r 
justificada em um d1scurso 1pa1s breve, todana 
penso não 1i1e t~t· excedido; se porém abusei-por 
mais tempo dú que de·vía, da paciencia de V• }';x. 
e da eamara, V. Ex. me -perdoe, a ca~ara m'o 
rele,-e tambcm, pelo menos em attençao a que 
eu procuro, o mai~ que posso, poupar-lhe o 
tempo. 

o Sr· Brandão :-Bem sei, Sr. prest ente, 
que as conveniencias publicas c . a prudencia cxi
~em que em mn.tcria.o; que dizem. respeito ás re
lações exteriores se guarda toda cautela , todn 
rescna, toda circu111spccç:1o, ma.; sei t.t\mbem que 
Ess~ expediente níi.u sel'á. dos melhore~. quando 
se trataL· de assumptos da política externa_ q~c 
cxij:1o esclarecimentos o o concurso da o~1n1no 
publicn, para sccunüar c !o1taleccr a aCIJUO <lo 
governo. 

Nestas cireumst.S\ncins , digo eu, o silencio dl) 
cot·po legislativo seda um mal, porque daria a 
entender, que~ ou cllc nrto prestava a. sua adhesüo à 
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política do governo. ou olhava com indifferença 
para os negocios exteriores. _ 

Se con:m!tnnnos o . qne se passa na Inglaterr<l, 
veremos confirmado o quo eu acabo de expenJer; 
alli múitJs discussões long<ts c calorosa,;, muitos 
c.lcuatcs i:t)portantcs tem JuLvido em diversas épo-

• • - • - ' .. ~ • 'f 

tima'mente. a gt·ande quês tão do Orient(! nfio ddxou 
de pre,.;ta.r-sc <\ uma. larga e anituadt\ discussfLQ 
no -~arl.amcnto bt·i~n.nic.o, e isto . na ~csma o c-

p~l~ava. para a silenciosa actividad.e das clrmcel-
lanas. - . -

Os Srs. lords Palmerston, C;;~bden c muitos 
outros oradores distinctos nlçárão suns vozes em 
sentidos diversos sobre· a.quclla. questão, _e fize
ri'io revelações que ·ate essa data os goYernos al
liauos tir>hão cnt·~ndído conveniente não deverem 
fazer. 

Assim, pois, n<'io me sej:l. levado a mal que 
eu faca algumas ·1 igciras observaçõ'cs a. respeito 
dt nossa. politic·l externa, pa.t·ticularmente com dous ... . . 
rcpublicas do Uruguay e do Paraguay. 
~npposto que eu nã.:> repute inteil"amcnte acer

tada a m~rcha que tem ~eguido o gabinf'!te :)cerc:n 
(f • P. • 

1·ias desconfianças de que clla venha a ser a. causa 
de gt·aves complicações no futuro, t\~davia me abs
terei por ora de àt"lcal-n, pat·a não nccrescentar 

· ex· · · m s e-
rando 'comtudo, con10 ·espero, que o governo 
comprehenuerá bem os seus deveres, e consequen
temente procurnrJ. modificar n situaçi'io e remover 
com tempo tmlo qua,,to compromet.ter possa a 
honra e paz do im per i o, cr.tretanto <li~·ci alguma 
cou,;a. que · me parece ni'i.o dever callm· pnr.1. ser
vir lhe da lembra:lç,\ auxilia\· nas Jnedidas que 
ulleriormentc ltouv•~l.· de tornar. 

O honrado ministro snbo que a rovL1l11ção princi
piada em J'nlho nn H.epublic<~. do Urngt«•Y e ul
timada em ~ctemb1'0 d•' nnno p:1ssndo qtie teve 

:;; 11 i · , e ó n o 11 tadn,; c t.li:;cutidas 
ant•!S do acontecimento a qne Jel"iio origem, uma 
destn-> cat:.sas, e sem duvidn a principal, fui a 
tcnt·1íiva feih pelo SI'. Git·ó pnra l\Cabar com 

iberdade de i re n de ue oZilV;'iO (IS Odcn-
tncs, c ~s~ionalo este facto porqun é sn ~ c que 
logo que clle se deu a in-itaçào ga11hon todos os 
cspirito:;, e a revolt1\ app,u-eceu. Om, se obser
varmos os passos q\te vai dnn't.lo o governo nc
tnal d<\ rcpui>\ica, conheceremos qt\e elle parece 
t)st:w di:-:posto a ir 111arclmndo pelt\ mesma senc.la 
trilhada pelo Sr·. G-iro; cumpri! portanto que o 
govcmo imperial tenha toda a cnut.:la pam evi
tat· do prestnr npoio á tyrannia etn c.lctrimento 
da libcrd11da dos Ot·ientaes, para C:vitnr mosmo 
um confiicto com a nação inteira. em hypothcse 
semelh:mte á do Sr Girô. Sei bem que o pt·esidentE> 
decr1hido tinha initnigos de outra ordem , e por 
diversas ,causas, mas sei tambem que se elle não 
tentasse contt·a o balua-rte das liberdades publicas 
(a imprensa) o seu goYerno iria. :vivendo; por con-

-seguinte o exemplo dl} sua quéda, a causa pritl
eipal della não devem ser e:;quecidas pelo gabinete 
qui! rea\iscu naquelle paiz a intervenção armada 
em ~poca no nteu tntender- evidentemente in-
convcmen P.. . 

As noticiasvind.as do Uruguay dizem que o Sr.Vc
nan.cio Flõres· propóz ao congresso legislativo _um 
proJecto para ·coarctat·, ou antes acabar ·~om a 
libet·dadc de imprensa, e accresr.então que isto · 
tem produzido uma grande excitação; e pois julgo 
conveniente, julgo tnesmo de urgencia, que o go
verno preste seus bons conselhos t\q Mlle scnho1; 
para que se incline a melhor caminho, par<\ que 
não opprima. os seu;; concidadãos fiauo nas ar
mas e protecção do Brar.il, o isto ·tanto mais me 
parece indi:>pensavel, quantÇ> l.·eceio muito que de 
unp1·ovíso nos vejalllol) na situação dvl.:.•rvsa de 

representar no UL'uguay um papel p:)uco digno 
de nos:>a lealdade e da politica justa de que não 
nos devemo :i afastar.- · · 

E' uma. verdad~ atto.;ta,1a pela bístoria de 
todos os te~npos que as intervenções armadas 
s~mprc nadao acompanhadas de odiosidades e 

' -rcc~be uma força estrangeira no seu territorio 
r.omo interventora deixa de consagrar-lhe urna 
decidida 3.YCI"SÜO. 

e paizes dilf~renies ns intervenções armadas têm. 
tiuo sempre contra si a prevenção c odio na
cional ; se na maioria dos casos ellas têm prú
YO?ildll reacções óspautosas, não baverú. quem 
detxe de pensar· conunigo que o governo do Brazil 
deve obrar prudentemente , para que esses de
vioravcis resultados não apparet:.ão contril. a in
tervenção que elle, tal,·ez inopportunamcnte,j'ulgou 
dever realisar no Urugua:r; e o melhor mcín 
,que eu· descubro para · obter-se aquelle . fim é 
servir o mesmo governo . de conciliador, e nii•J 

a · · · .., ·. · ell >O r · tltu•·a 
qnizer plantar o despotismo no seu paiz. Per
gunto eu: se acontecer que a força brasileira, 
hoje estacionada em 1\:l:ontevid~o , · ve.nba a t01·-

. · a u · 1 na à o ue 
Deos nã.u permítta ; so succeder que- não obstante 
a sua presença alli se levante um grupo assaz 
poqeroso ; e composto da maioria da nação, para 
{ ebellar ao Sr. -lôres o ue àeverá fazer •) nossü 
governo·? Qllc aUitude dev~rá tomar aquel a 
fvrça '! · 

Ull'A voz :-Deve apoiar o governo legal. 
O SR. BRA~o~o :-A este aparte respondo que 

nem sempre é possível apoht·-se o governo legal. 
Se a nação em peso lhe nega o seu apoio; se 
clle não enccntra no seio do p=riz uma garantb 
<lo existencia, como é que a força interventora 
o ha de stt.stentat· ? O gabinete actual snbo bem 
disto: Slt:;tentou ellc pot· ventura _ o St·. Giró? 
E esse senhor não era o presidente legal do 
.J l ,l . y. 
Eu f.1~o estas observações • porque considero 

que a intt•t·vençào ftli extetnporanea, porquejul~o 
q no füt·n melhor adõptar uma :eosiçào. tutntl\la 

. ' rueu paiz etwal\·ido em lutas ' ruinosas, c que 
podem comprom~tt~1.· n sua dignidade. Passarei 
t~os ne~ocios uo P~u·aguav. 

Um facto, senhores , niuito grave c dig~o de 
t.l·da nossa nttenção se passou na Repul>llca do 
Paraguay, fullo da insolita. expulsão do nos:;o 
encarregado de negocias ot·denada . pelo pres!· 
dente daquella t•epublica; parece-me ser o pn· 
meiro caso desta ordam que se t<>m dado na. 
nossn. política externa. 

·u:.t Sn. Dti:PUTADo.: -Houve o do Sr. Dru·u
mond no negoCio dos chouriços. 

OvTno Sn. DEPUTADO:- Em Buenos-Ayres com 
o Sr. Ponte Ribeiro .. 

O Sn. Bru~o:to : - Respondendo · ao.; apartes • · 
direi que o facto que se deu com o Sr. Leal 
no Paraouay me parece achar-se revestido de 
circumstancias mais. aggravantes, e ter um al-
c:.nce mu.t o mats s-~rte o ,., , 
por isso me pet·mittirá qud eu fcç L a respeil.o 
delle ligeiras cvnside.rações. · 

Entendo que a politica seguida ~elo ·nosso go
verno em suas relações com o do Paraguay tem 
sido . fltndad<\ nos principio>:> de justiça e de re
conhecida lealdade ; por· conseguinte _não posso 
deixa1· de qualificar como atte,,tatono do.nossa 
dignidade o procedimento que teve .o pres1dente 
L.,pez com o nosso agente âiplomntico, fazenuo-o 
sahir dQ t~rritorio d:t repnhlic!l ~em causa con1le
cida, e contra as regras do d1re1to. da.; gentes, e 
pr.-tica recebida entre -as nações culti\S· · 
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Assiin pois ~ do meu dever decl9rar ao nobre 

ministro aos negocios e::;trangt•iros que elle não 
cumprida com os seus ddven.-s se não emp1·egar 
todo:> os meios que as circumstancias e:uo;iren1 
pa1·a cbaroar á. 1·azão o Sr. Lope:.:, que · parece 
kr se esquecida do 9u3nto deve à influencia e 

'E tanto mais me ·p~rsundo que é urgente não 
descansar sobre esta materia.'c desenYol'\"el' a mais 
energica actividade. quando 1ne consta que o 
Sr. Lopez não untle inten~ões pueiftcas a nosso 
respeito, e trata de pr~parar-se seriamente, fa· 
zendo grandes comp1·as de armas, e pt·ocurando 
adquirir vap~rcs pat-a serem montados em pé de 
~uerra, sendo qne de un1 mesmo lwbitante do 
Paraguav obtive eu a informação) do que proxi
mamente recebeu elle da Enrc;pa 18,000 m·ma~. 
Pódc ser que haja nisto exagera<;ào, mas o q11e 
é certo é que nnquelle paiz se preparão arma
mentos superic•1·es âs sua:> necessidades internas 

Po1·tanto r~pito que o gabinete deve estar vi
gílnnte, deVe.} procurar iní?~·mar-s~ de tudo isto_. 

<:> 
fazendo na E ttropa o filho do mesmo Sr. Lopez, 
general em cllE.'f~ do E.'Xercito dt1 repu blica , porque, 
segundo igualmente fui informado, elle não parece 

Todas estas cousas, e al~m dcllas as reluctan
cias do presidente do Paragua:r em concluir com
nosco ~m tr;"ltado de li!_llites sob bas~s justas. e . . . 

' • • • '=" , (. 
porque despedio . o nosso agente diplomatico, e 
finalmente o modo imperioso porque dccl1rr>u 
que não ab1·íria os seus rios á nnyegaçào do 
Erazil emquanto aquclle tratado Jc limites não 
fosse ajustado segundo 3 sua vontade, levào-me 
a crer que o uegocio de,·e se1· seria:nente cou~ 
siderado, e que ao g\werno cumpre não descansat· 
emquanto não obtiver nmn soluçiio digua da 
honra da nação. Confio que o hvnrallo ministro 
tambem o entenderá. assim. 
_Entrarei a~ ora . ~m ou I r_a o r? em ~e considera.-

esgotados em proYeito das republicas do Pr•i ta, 
e çom gt·avissnno detrimento do su·l laYoura e 
dn'~ diYersas . in~ustrins, q~e ~?fin/J ito, fez em 

. ' pa.tacões, nao contando com outras sommas con-
sideravcis que forào parar ao poder do dito ge
ncml, estipulando-se em um tt·aLado q uc nessa 
occa.si:lo fui celebrado com o mesmo general, que 
essá divida e seus juros s~l"ião ptt~o~. Nt pela 
llepublic~ d~ Buenos ·Ayres, ou pela de Cvrrient~s, 
s e me nao engano. . 

Ora. dP.pois daquella dat:1 alP hojl' dh·crsns 
trnnsfo1·mações tem occonido ua CllllÍederaçà o 
.r\rgt:-ntina, sendo uma ddlas ~clnu-su Bucnos
Ayres fóra da comrnunhão e do alCanctl dn an
toridRdt! d•! Urquiza que pr~sitle hoje {\ Gonfc
dt'ra~ão; des~jál'a · •m pois sllbt':l", quízera mesmo 
qtte o ·honrado mi11istt-o Dle dissc!':se o que t~m 
occorrido n respeito tlnquellcs . quatroccnt•JS ntil 
patacões; quem assumio n 1·esponsabi1idncle, quem 
é o garante? · 
. f'aço e:;ta pergunta J?Orque devo S'lber. o des

tino que tem os _ dinhetr<>s public?s, . que nad_a 

lhares de cidadãós que pagão impostos ve::o::ato
rios. Espero . portanto que o ni>bre · minist,·o me 
satisfará; jã que o seu antecessor o não f..:z na 
sessão do anno passado. 

Tambem desejava . que S. Ex. me diesc;:se se 
entende que a obriga~ão que o govcrno assumio 
de pagar ao SJ·. co.mmendador Ircnco, hoje barão 
de Mauá, a. qaantJa de 84,000 patacões que o 
mesmo senhor cmprestára a o goYernl) de :Mo"te
'·id€o, se acha funrlada em algum :~cto legis la
tivo, e .fa~o esta p-argulita pelo moti,•o qut ,·ou 
dacbra.r. 

O Sr. bar~o de Mauá fí:z aquE:lle t-mprestimo 

sem intervenção nem g1rat1tia do ~overno do 
Brazil; este continuou e continíta a dar ao go
Yemo do Uruguay u subsidio que o poder legis
lati'\"O c<:.ncedêra na sessão tio anno tin•io ~ e no 
enwnto responsabilisa-se ao dito. Sr. barão de 
.M_auá. elo pagamento de (;mprestimo que havia 

,-· · · · se 
empenho está fõra do subsidio. e constitue uma 
sonnua distincta; se assim é o gt)Yerno o ui'io 
podia fazer, porque está obrigado a não ultrl:l
pa.ssar os limites da lei •tue concedeu o mesmo 
subsidio; e porque quero ter a minha conscien
cia sempre tranquilla, quanJo se tratar. desta e 
de outras semelhantes. peço ao nobre ministro 
que me explique e declare os fundamentos e 

.razões que houYel'ão ·para aquella transformação, 
e :;c a disposíc;ão'"(fa lei foi attendída. 

Sr. pt·esidentE.', não concluit·ei o meu discurso 
sem chamar n ~tttençlio do nobre miuistl·(\, sem 
invocm· a sua :;olicitude a n'sp~ito de um im
pt)rta~to a:>sumpto qne se acha mencionado uo 
:;eu· relatorio; fallo desse iníquo bill Aberlieen 

· g erra em o, no qua se 
acha c.,nsagrado como direito o abuso d:l força. 
( AlJOia.do ) . . 

Vc"o no 1·elatorio de S. Ex. indicado um fact 
que me contrista, e que eve magoar a todo o 
brazileim; é o que t~ve lugar ent.re o -brigue 
inglez Bonel.ta e o hiate nacional La.gunense. 
(A oiatlos: O command:mte da uclle L>rinue teve 
nao so a ousa ia e insu t 'lr a nossa. andeit·a, 
visitando, e dando busca no hiato de que se 
tl·ata, como . praticou o arrojo de abrir p·1peis 
officiaes que estavào sellados com as armas do 
imperio!! ! 

O Sn. Comu!:.\. DAS NEvEs : - Foi ver se dentro 
delles encontt·ava alguns africanos. 

O SH. BnANoX:o:- Um tal procedimento insul
tante e indigno como é não l1onra a nação que 
o auto1·isa., e deve desp.::rtar da pat·te do go-· 
ve1·no ue o soft"re toda a enerrria o actividade 
para consegtur que e e não seJa repeti o; eu 
pois como braziloiro justamente indignado ·pot· 
semdhant·.! violcncla prut.icada contl"·t a dignidade 
do meu ai:.:, .eço no nobre ministt·o ue se 
cs ot·ce pal"a oo t!r o gO\·erno mg ez a l"cvo
gação do bill do 1815, que nos e"põe· a taes 
ultraj,~s. e creia Y. Ex que coUl isto fará o Ulais 
importante serviço á nação a qu.:: pertence. 

O Sn Connh D.\S NEVE:S : -Vontade terã. o 
Sr. ministro. 

O Su Bn.A~LJ~o : -Conehto nf}ui, Sr. prcsi· 
uP.Ilte, ns ligeit·as obsel"\'a~õ~s que tinha a ,fazer, 
dizend•> ao ·honrado ministN t}Ue udopto -uma 
politica pntdtmte e justa, porêm energiea e vi
gul"Osa em rclac;ão ao Paraguay, que ::iio tl"e
pido clinntl! dos ~mbaraços que o presidente 
d~tquella retmblica pretenda oppór, e que tcn~a 
a cer teza de Cque, se desgraçadamente chegat· .o 
casus belli, ::;. Ex. se . achl\ra -apoiado pela 
for~.a e energia da na\:ão, que · não recuará em 
pres~nça de sacri ficio ·algum para defender a sua 
homa; os seus direitos, e a intcgril;lade do ter
ritorio uc Jbe erteuce. 

o sr~ Lhnp_o <lo Abrou ( min istJ·o dos 
negccios estrangeif·os) :- Principiarei por ter a 
honr a dt> r€sponder ao nobre deputado que ac&ba 
do oc~.:upar a tribuna. e nntes · de dar algnmàs 
explícaçoes sobre o discurso que elle- acaba de 
p1·ofel"ír não posso dêixar de ngradeeer-lhe a ma
neira. porque tratou dos gt·aves objectos que 
acaba d·~ tomar em consideração. Sentindo que 
o nobre deputado não pense cxact.amente como 
o governo ácerca dft: interyenção d~ Brazil n~s 
n egocias da RP.pubhca Ot·ttntal do Urugu11y, nao 
posso dc;ixar de r econhecer ao mr.:;mo tempo qu~ 
as observi:lç·5ts que o nobre deputado f~z não 
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podem deixar de contrib11ir para dar apoio á. 
política que se tem seguido. _ . 

O uobre deputado dis~e que julgava qu!'l_a m
tervençii.o nio devia etr.:ctuar-_se na. occas1ao -Clll 
que foi resolvida, e<mvindo que o governo espe
rasse mais algum tempo para então tomar u~a. 
reso nça a esse r~ p 1 , e ver e . n m e1· : 
era ou não .. aconselhada pelos interesses do ptllZ. 
Divil:jo desta opinião do _nobre deputado. O ~o
vel'Dv decidio-sfi~ a intervir quando esta me~u.lu 
mlo podia ser proctastiuada sem quu os t..te
l'esses e conveniencias do paiz sofft·essen.t g1·ave 
detrimento. (Apoiados.) O uobre deputado l1a de 
reco1·dar-se que a revolução que -- trouxe o abau
dono da autoridade tlo Sr. Giró, teve lugar em 
25 ue Setembro do anno ·pro:dmo passatlo, e qne 
o govemo do Brazil não interveio senào em prm· 
cipios de Janeil·o dó pr~sente anno. Além <.listo, 
interveio depois que r~conb~ceu que o governo 
pl·uvisorio era rcspeit~do e obedecido em_.~otla o. 
republica, tend!' o. patz t?do a e li~ adhendo. O 
gúvet·no imper1al mterve1?, emfim, porque, cn~-. . . .. 

~ ' - . -
appareciào symptomas de tli\'isão que faziào l'.o-
ceial' úovns desot·deHs e perturb!lções no Estado 
Oriental. E pois o receio de quP. novas uesor-

o • ' .. 
a ce1·teza que _havia de que o g.:>verno provbvri~ 
e1·a já obdecido, indicarão ao go\·erno do lknz1l 
que era chegado ô tempo- de intervir. _ . · 

• o • 
a quem · tenlio ·a hom·a. de rcsponde1·, que luja 
de attender a que nsta iutenenção n~o· f«;~i . im · 
posta á rcpublic~ do Urugu 1)"., ells. !01 soltctta~a 
pelo governo desta t·epublict\, ~sta_ clrcumsta~lCla 
6Stabelece na minha opinião uma gt·ande udTe · 
1·ença entre a intervenç<io que exercemos no ~s
tado Oriental e ·outr;IS intervenções que tem std<> 
lembradas. 

E' verd-ade, senhores, que o governo do Brasil 
declarou na circular de lld de Janeir.o do corrente 
anno qu~ poderia· ser ob1·igado a int~n·ir naquelle 
' . . , 

verno respectivo, e i ;to tel'ia lugar se pot·· vc:n
tura a segurnn~:n immediata ~o jmpcrio e . a 
defesa de &eus .interesses e_sst.me_laes o co~pelhs-

não ~e deu· a bypotltesd que se havia ttgul'ado 
na ci_rcular de que acabo de falla.r. O g'?''erno 
do Brasil interveio, é verdade, nos nc~ocms do 
Uruguay, -mas inter,·~>io ·porqua a !;Ua -11\ttjnen
ção foi solicitada .pelo gO\'el'nó da republica, que 
acabava J~ set· reconhecido pe-1'0 govel'llo impe· 
rial. · . 

Concordo com o nobl'e deputado por Pernam· 
buco, a quem ·respondo, . em qile ~ __ gove~no do 
Brasil deve ter todo o cutdado e vtgtlancta afim 
de consP.rvar pu1·o o principio interV~f!tor,_ arre· 
dando dolle toda a su:Jpeita de part1C1p1çao em 
qu:tlquer medida. violl3nta ou extraol·dillt\l'ia que 
o governo da republie4 · po3sa julg.tr . ih.dispen-
sa'\oel. . · · · 

POl' esta occasião .O nobre dE:putndo por Pe~·
nambuco referio uma n'ierudn restrictiva da · h
herdade da imprensa que f<Ji adaptada ultima-
mente naqilelle paiz. · -- • · 

rmitta o nob1·e de utad ue eu lhe ccltlre 
desde· já que a nossa lega·ção nenhuma parte 
L~ve na proposi~ão desta medida.-. •. _ · 

O SR. BRANnlo :-Estou bem certo ·disso. 
O Sn. LIMPO DE ABREU:- E' verdade que os 

ad,·ersarios da intervenÇiio quizel'ão fazel'- reca
hir ua lega.çã.ó -do Bt·asil, a. susp~ita, de .q~e .ella · 
l1a via -aco41selh 1do a mcd1..la : poren1 digo ao 
nubre deput.\4o- que hoje uã·' h a tal vez ningue_!ll 
naquelle paiz. que ig.IOJ'e. que a nossa l~sa:ç.ao 
fi) i inteiramente estrtinha a semelhante · medlutl;
Tem appa1·ecido diff'tl"erltes declaraçõe~ ue:ste sen
tido, e uma tircul u· ultimamente expedida pelo 

Sr. 1\fagarinos, ministro dos nego cios estnngei
ros, na occasido de m6:ndar executar-- a lei, d!z 
cxoressamente que e permittida toda e quâlquer 
discussão razo.1vel ácerca da _ interv~~~ção do 
Brasil. 

o nobt•e de uta.lo com l'ehende t·á erfei 
o àlcance desta declaração. Ella · prova tanto 
quanto é possivel que a nossa inten•enç.lo não· 
quct· de maneira. alguma e>(cluir o exame e ana-
lysc U<lS seus actos. . 

O uobre deputado disse que havia toda a an'\
logia eatt·e a medida. 'll\8 acaba de ser to~ada 
pelQ gowrno do St·. Flôres c a~ Q!le tomá.ra o ::ir
Girb pouco ant~>s da sna deporw;ao, quando pro 
cUI·ou, por meio de um d-ec1·eto, reprimir a li
berdade da imprensa. Peço licenç1 ao nobre de-
putado para observar-lhe que não ha semclhanç::~. 
alrruma entre uma. c out1·á meti ida, nem · na fórma . 
ué\n na Inate::ria; llel'n na fôrma, porqne ·não se 
pôde sustentar que a medida que foi appr..>vada 

. ultimamente no E~tn:do O.riental não passasse pelo 
procc·sso re:scripto ela constituiçfw. 

O· nobre deputa-lo sabe muito bem que a.me~ · 
<lida ue que se trata fui· approvad 1 p.;:ias cama
ras c sanccionada pelo podtw competente; entre-

~ . _, ·. 
n. que ~ nobre deputado se ~-~f~rill Joi uma medida 
illegal, para a qual o Sr. Gno 1~ao ~stava a~~o
l'isado, e que só as camaras legislativas P<?dtao 
dt!Crr:tar Nii l1a tambem scmeLhan a nas d1s o· 
sir.ões que contém cada uma. das duas medidas. 

Acredito tambem que não foi esta a causa. que -
trouxe os nconkcimentos revolucion.u·ios que
ti verão luga1· tH:quelle paiz em Setembro do :mno 
pas,alio. 

O Sn. BR.\NOÃO .:-Precipitou-os. 
O Sn. LIMPO DE AnREU :- J .. embre-sc bem o 

nob1··~ deputado pela prov!ncia do Pernambuco q~e 
e,ta medida. se tomou quando a effc:rvecencut, 
qnand•) as- indisp<•siçõcs contra. a administração 
do S•·. Giró tinbão quasi chegado a um estado 
qna azu1 ao governo o 1'. 1ro esespernr a 
conservaç1lo, d:l segu1·ança pttblicn e d :1 sua 
pmpria conset·vação sem rccur:;o a medidas exh·a
ordmarias. No- caS•? presente niio s~ . derão as 

• I ll C ; I <.i • 
camarns legishtiva5 pela administ.raçâo do St·. 
Flôt·cs ó dc,·idn a caustl~ mnito dl\·crsas~ 

Sem emba1:go do quo acabo de dizer, tenho 
mui ta salisfaçtio em asseverat· no nobre d~putado, 
não só q ne as i 11strueções que · tl!m sido dadas . 
ao nosso enviado cxtraoruinario e minidtl·o pte:. 
nipotencia1·io junt'o ao governo da Republiea Orien
ttll do U1·uguay ·lhe presctevem o de,·el' de acon-

,sdhal· âquello gov~t·uo~.. . . 
o_ Sn. BRANoX.o:-ApoiaJo. E~ isso o qua· eu 

· qncr.o. 
· o Sa. LIMPO ntc À BREU :-. ... pela fórma que o 
nobre deputado julgl\ conyir ; ~a~ tambem que 
o caractet· pessoal daquellç ~intstro. dá todas as 
gantritias du que elle segu1m um:l lml~a de con,. 
d uct:1 ta.l qual o nobre deputacl•> . de.>eJa. • • . 

.O SR. F. ÜCTAYlANO·:-Apóiudo. 

daJe a que .mo parece mai:1 conforme 
· J"•!Sses e dignidade do Brasil. · 

O Sn: BR,o\..'Wlo :-Apoiado. E' isso o que eu 
quero. · - · · 

O SR. Ln . .n>o DF. ABREu:- O go-veJ:no -não tem 
outro fim; n' intervenção que foi solicitada; c senão 
p=-eiôcal' o Estudo Oriental, e et>ncorrer:. tan_!o 
qnanto lhe é possivel para que alli se esl:tbel~ao . 
liabitos constttucionaes. c .. o- governo se· ·pos~a 
~nsolidar. · · · . 

01·a. .:u entendo, ·como entP-nde o nobre de~u· 
tado pela província do Pernambuco, que os mews 
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mais efficazes para se ~ns<'guir este fim serão 
sem duvida. aquelles que a.:,sental'cm no respeito 
dos principias e no· cumprimento .las leis, e niio 
em llledidas extraordinat·ias C YiO}Qntas ; estas iriào
de encontro aos fins que o go,·erno imperial se 
propõe. 

ao governo Cio Estaâo Orient.<'ll ainda no tempo 
ent . que ~n·a. presidente o Sr. Giró. O ministro 
do Brasil que então se achava acrcditndo junto 
áquelle governo interveio neste emprestimo: se 
por ''entura elle nüo tivesse interposto a sua au
toridade e os seus bons offieios, para que este 
emprestimo fosse feito, certamente a casn do S1·. 
Gu1marães não o teria fornecido ao governo do 
E~tado Orienta.l do Umguay. E' certo que o mi
mstro do Bra.stl não estwa expt·essamente- auto
risada para o neto que praticou; mas depois . ' -

• t> 
sapprovou, antes pelo contJ·ario reconheceu quo 
concorrendo o empte:>timo para dat· força à ndmi
nistração do Sr. Girú, e evitar t·tlvez um~ revo-- .. - ;. . . ~ 

"' 4. .. ~ ' ' .. 

· bom serviço. Sendo isto assim, creio que o no1n·o 
deputn.do pela província de Pernambuco ha de 
_l·.econbc:cer q.\tC, se não .. havia ~or parte do go-

.., .. 
a si a responsabilidade desse cmprestimo, todavia 
me p1rece que não póde desconvii" em que a 
honra do governo esta\·a nié certo ponto com-
prommattida. {.4poiaào.) · 

O nobre düpntado perguntou ainda se acaso n 
quantia deste emprestimo estava incluid;l no 
subsidio que o. governo do Brasil f·IÍ autoris;lJo 
pelas camaras pat·a fornecer ao governo da repu
blica Orie_ntnl do Urugnay, ou se era um empres
timo â :p2rte, c além da quantia votada pela 
assemblea _geral • . Direi ao nobre . _de-putado ~ela 

O Sn. LtlrPO nE Annm; : - J;.-\ se concedeu esse . -. . , ~ . 
pre· fiêão. os 00,000 patacõcs dos m~7.es de Jam-iro~ 
Fevereiro c Março. Não sei se me fiz compre· 
llendcr. . . . 

O Sli. BRA~D.to :-Sim sen1}or, perfeitamente. 
O Sa. LxM.P.o .DE AnnEu: - O nobre deput'\do 

· chamou. a ,_attenção do goverm> para uma medida 
que , na. sua opinião. e na de todos, oftende sem 
du:~ida os -direitos da nossa soberania e inde~n
dencin; . tal é o bill ~e 18!5 que sujeita á \·tsita 
dos cruzadores britannicos os uavios brazileiros. 
Dil'eL ao nobre deputado que o ~ove~no não_ se 
esquece de empregar os meios que Julga mais 

desta m·c-

" ' . torio e reconheciJo que o governo do Bt·azil tem 
conseguido extinguir o trafico que ató ha p<>uco 
temp_o ~c f.:z no litoral do imperio. 

Por ~sta occ~sião fallou o nobre deputailo em 
um facto occorrido com uma das nossas enibm·
cn~,:ões de commercio, e de que. se fuz ment}iiO 
uo. rd:1~orio da rcparticJ1iO dos negocios cstrnn
gcu·cs. Esta embat·caçüo a qtre o nobre depntndo 
so referi o fui visitada por u n-.. cruznuor b1·i tan
nico, c o cQmtnandarite deste vaso elo guoJT:1 
a\n·io um oflidv- qt~c se !lchava. fechado c sellado 

· O Sn. BI~Axnlo :-C-om efi"t.Jito, n~o se dt"i neto 
de maior violencia.! · · 

deputado, qnc os documentos que se aclüio jun
tos · ao relatorlo COI}l rcferencia a este facto, 
mostrão ·que o ministro de S . M. BL·ittlnnica <lcn 

:) ... . . -
vii'io expediu~) ordens nos cruzadores nfim do que 
semelh;\ute fúcto não _ se repetisse. Pilrece-me, 
portanto, qn·~ o- governo do Brazil ·devia, á visla. 
destas explicações, dar-se _por satisfeito, assim 
como nesta parte d-!Ye d::w-se o nol.m~ deputado. 

O SR. BnA:.:DXo :-Apontei o f<lcto apenas. 
O Sn. Lui.PO DE AnnEu: ...;.. Tenho prazer em 

commmunicar . ã camara que depois . deste facto 
não me cousta _que se dJ.:;:;e outro semelhante, 
nem mesmo tcn:t vindo ao conhecimento do ~ovcmo v· . · . . .. 
em embarcações brnzileiras. E' isto .<levido sem 

_ dttvida i cou vicçiio em que cstt't. o g<lvcmo de 
S. :UI. Britnnnlca d~ que o .ga .. ·erno do Brazit n:io 

· a a· c 1 1· ... ic s 
para evitru.· que cclntinuc o trafico dll escravos 

·na;; êostns tio Brnzil. · 
O noln·e deputado oecupou-se do cstndo .uã!; 

nos~as relaÇões com :\ 1·epublien do Ptn·ngu~-. c 
poc}1o no governo que npplicasse toda amm nLten
çiio pm·n este objezto. Já tive a honra de di7.t'lr 
um:\ \"CZ nesta augusta co.marn, c hoje o repilo 
pela segunun ve7., que o governo do Bràzil, entro) 
os objectos que tem mais em consider.u;ão, conta 
este como um dellt~s. c espera <JUe a desagra
davel occurrcnci.l que· se deu cntt·e o nosso cn
carrcgndo de negocios · e ó . governo d:1quclla re· 

· publica tenha -ama. solução satisfo.ctoria., · posto 
que paeificn. Entenrio que não se1·á necessario 
1·ccorrer ú meios que não St>jt'io pacificos. E~Lou 
porém· certo de que se, por circumstancias.' icl
pre\·is!as, pudesse dnr-se em · alguma_ occn~i~ o 
casu,s õelli, tod'ls ns Yczes que a razuo e a. JUS
ti~a. ~,.u,·essem dn pnr~e do govemo do Bl'azil 

o npoio unnnimc desta cnmtlra (muitos ltpoia
dos), que tanto :::c distingue pelos .sc~s princi
pias . e pelo ~mot· que consagra i haura e di
gnidade no pniz. (Vit:os signaes de açlhcslio.) 

O nobre depulal!o pela provincia do Rio-Grande 
do Sul que occupo~ a tri.bnna em primeiro lugllr 
terminon o seu luminoso discnr:::o com· um pe
dido que fez ao governo. O nobre deputado ent~n
de que plta promo-ç-cr os interesSes dos subditos 
bTazil~iL"os residentes na republica ·-Oriental do 
Uruguay conYcm muito - agencias consulares em 
todos ou pelo menos em alguns dos departamen
tos _daquelle Pstado. · Concordo inteirllm~nt~ com 
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o nobre d~~ttf ado n"sta medida que clle lemlJra, 
e t~nho n sAtisfn~iio de dizer lhe que já a este 
respeito tenho oficiado :?n consul que foi ulti
mamente nomeado para Muntevídt:o. Espero as 
informações que dalli me hão de vir. Além distt'\, 
to• ando em eon·siderar.ão as observa ões ue 
ncnbo ·de ouvir ao 110 re epu a o, procurarei, 
independentelnent.e destas iuformações, enten
der-me com o enviado extrnordinario e mi·nistro 
leni otenciado do Estado Orient~l do Uruguay 

nesta. eõrte, e vere1 se quan o an es posso Stl· 
tisfllzet· ao pedido d') nobre deputado. 

VozEs :- ]l{uito bem ! muito bem ! 
o Sr. Ferraz:- Eu tiaha pedido a pala,·r~, 

St·. preside.nte, para fazer algumas considerac:ões 
Sóbre um unico pCinto, o ttlndo !':ido em parte 
pre\renido por um dos lJOnrados depntados que 
me precedel'ão, esta .... a resülvído n ceder a. pala
vrn; o nobre ministro dos negoc1os estrnu~eiros 
porém em uma de· suas t·espostas me deu direito 
a edir-lhe ~lgu_.:nas ext:!icações .. 

:0 " • 
discurso relativo no uíll chamado de lord Aber· 
deen. 

O nobre ministro estará lembrailo que o mo
tivo que deu lugar a este lJill foi a innexecuciio 
da convenção celebrada entre o B.·nzil e a !!1-
glat~.:>na a respeito da ex.tincçã.o do trafico de 
escra,•os. Considerou-se em sna discussão que o 
unico fundamento delle vinha n ser a falt:l. de 
cnmprimento . por parte do Urazil dessa con ven · 
ção: que 131Ie não era çmtra causa mai:; que um 
meio quasi de guena. 

Quand'J se discutião em outra occasii'io os di
reitos sobre o assucar estrangeiro, f1zendo-se 
distincçiío entre o assucar producto do braço 
escravo e o as,;uc.a~· produ~_Eo do braço liv.re, 

. 
pela qual a Inglaterra levaria. a conviccão aos 
brnzílefros e os obrig1ria á .extincçào completa 
do trafico. · · . . 

Pnrecin pois que tendo ·o governo do Bt·azil 
promovido efficazmente ~ 1·epressão do trafico, c 
promovido do ·um modo que demonstt-a o desejo 
ardeu te de cumprir niio só· á abriga.ção que con· 
tt·ahio, mas ainda como pever que lhe impõe os 
Yerdildeh·os interesses do pniz, o que segu1·a-

. mente tem sido reconhecido não só pelo. proprio 
governo ing\ez, ma.;. por todo o mun1o , crdo 
que ·est.a.mos collocndos em umn bella .. posição 
para que a Inglaterra· livremente retirasse ou 
iuutilisasse, sen, pedido ou reclumac;iio nossa, 
esse meio que considerava como meio de guet•rn, 

• !T.l" ·o 
Bt·azil ·a cumprir a convencão existente. 

üra, sendo ·esta a base do bill,- reconheci ;la. 
todn a efficaci~ cotn que o governo do Brnil 
prouwve a repressão do ~rafico, .Pnrece-me que 
nüo e mister lançar mão ·.de ·qualquer convenção 
para levar. a ~:ffl!ito essa obrigação em que se 
acha o governo . da Grã-Bretanha de satisfâzer a 
esse compromisso . q11e elle mesmo fez .. paril com 
o seu paiz, quando declarou quo 18.nçava mão 
de um meio illegal, de um meio repeltido · por 
todos os princípios do direito das gentes. 

· •' . · e is n ã 
alguma. para que· esse bi1.l sejn retirado. E sobre 
que versarit essa convenção? Será por veutura. 
sob1·e a base de alguma lei quo se tenha de. 

l' ô. 'ao cor o le islativo aunmcntnndo as e· 
nas, ou tomando outras providencias? Se é esta 
a base~ creio que . está fvra da a'l~adn . dns cou-
ven~õ~s sua m~teria. . 

E-com que fim ? Recor1·amos a ~xcm~lo;;:. Quando 
uma .!Semelhnri.te medida passou no ·parlamento 
inglez a rcsp~ito de Portugal e a respeito-..da 
Hespanbn. o resultado foi uma eonvençiio que 
esta.bt:llecia bases não só sobre a t·epressiio do 
trafico, mas ainda sobre o juizo a que devia set• 

TOMO 2. 

sujeito o jttlgamento dai\ pr.es.1s. Ahi havia alguma 
necessidade, porque ~em Portugal nem Hespa-. 
nh~ tinhâo adaptado .legir>Lação e1licaz • . tinhão 
lançado u1üo rle meios necessarios para levar a · 
e1ft:lito o con.prornisso que em 1~15 .tinhiio con
trllhid•) a respeito do objecto. Não havia .lei ; 
ern e mtster7 por an o, uma· convençao. 

l\Ias nós temos lei, temos émpr(\gado todos os 
meios (apoiados), temos feito mais <lo qne po
demos : o . primeiro .cuidado do governo (e (! lou-
vavc es e seu ze 1 r r tc . 
(ApoiaüQ.S'.) Ne.ste caso é ainda necessario uma 
convenção ·? Com que fim ? . a que tende ella? A 
obrigar-nos por uma· c'>usa a que jU. esta.rr.os obri
gados? A .fazet· etrectivo o cumprimento da pri-
meira conver.ç:io. de_l82G? · · 

Se é isto o que temos praticado, c mai;; do 
que podemos, de um modo tal q,uc ha f.;Jit<) de5-
apparecer inteinl.:nente, não . -só o;; nrmumentos 
que se costumavno fazer no . ~osso p~iz, m;ls . 
ai:tdn os armamentos que se f~ztao em patz estran
geiro c«;>m o ~m de trazer e . .;;cra\·os á~ . no;;sns 
c ,, . . "' .:«- : --.;. 
a. sua base? Obrigar-se acaso o govemo . ao pri.n
cipio de, por meio U.e um' trnt11.uo,. tornat· nuris 
forte a lei que já existe ? . Terit nrlis · fort;a o 
tratado que a propria lei, lei <!lte é <:ffeito da 
opinião ~eral do Bt~azn? 

E, senhores, poderá por meio de urna convén
ção u Inglaterra obter do Brazil mais do que 
h 1. obtido até hoje em relar;:io . a . e5tc ponto '! 
De q\le set·....-em os triltados que ella celebrou 
r;om a Hespanha? Não vemos en1 Cuba em pro
"Tes;o o t1·aaco de escravo5? Não vemos até os 
proprios emp1·egados intervindo nesse tmfico? . 

Eu de certo não -vejo necessidade desse tra:
tado. · E o governo do Brazil .está disposto a 
acQital-o ? ..• Melhor é deixar que figure ·na le-

. - - . .) .. 
que os proprios tt·ibunaes inglezes niio o reco
nhecem como leg,iti.m'o; antes isto do que suje_i
tar-nos a f11T.ür. um tratadq_ desneca;;sano, ~lep01s 
de tet·mos dado as maiores provas do deseJo que 
temos de cuti1 pdr religiosaiUente ós compt·omissos 
a que nos obrigamos. (Ap_oiad~s . ) . . 

Senhores, sobre este obJecto · ns nossls leas ; 
nn•ia de tratados. ( ... tpoiaclos.) · . • 

Se o tmtndo a que o nobre manastro se refe
ria não versa sobt·e este ponto. desejân saber 
sobre que bnse set·á eUe_ feito. A bnse parece-me 
que deve ser a l'llpre:;sao do trafico ; mns n re
pressão se f.:.z eff~ct.h~il. pelas nossas l6is ; nossas 
nutorida.des todas estão empregadas neste sen
tido; o s•)Ycrno tem tomado tanto ~ p~lto o 

·· • ,. até os 'individuo,;; 
que cn1 algum tempo se er:vo1~·eriicl · no trafi~o, 
n:1o os emprega, despreza-os mtearamente. (Apota· 
<los.) . . 

Para que pois um tratado ? Qual a utilidade 
d~lle? 

Eu entenrlo, Sr. presidente,. que o- autor do 
prot.lsto CC'lntra o bill de lord Aberdeen não deve 
jan):Üs prestar a sua assignatura a um tratado 
rle~ta natm·ezn, que como que vai lE:galisar o mesmo 
bill. [Apoiados.) · 

Sobre ·este ponto permitta-me o nobre mini>~
u eu com al um ca.lor falle ; nest.'l arte 

cu s;go o SP.U exemplo. . sse pro esto e tgr~tl 
da l'eputação do nobre mmi~tro, e a reputaçao 
do nobre ministt·o é hoje européa-

Se o nob1·e ministro ado ta a idéa de um trn-
tndo, néste caso corno que a .an on<\ s • s 
primeiras idéas, os seus princiJ5ios,. po~quc o no
bre ministro eonteston o podet· q1.1e. tmlu~ a In: 
glaterm de e~tabelrccr 1·egrns· a .tal resp~1t~. _E 
isto fundado sem duvida em· todos :os pnnc1ptos 
do direito dn.~ gentes, nos int~rf!Sses ·uo · n~o 
pniz. Como agora aceitar um tratado o~er~1do 
·pela Inglaterra, entabolar mesmo , n~gocUlçoes 1\ 
-este respeito ? A revogação . desse l.n U, con_tra o 

. 20 
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qual pt·otestamo.;;. em '\'irt.u·le de utn tratado, na. 
ntiilha opinião importa o reconhecimento do di
_reito que a In~la.tet·ra se ~m·ogou de legislllr sobre 
objecta proprio de nossa legislação m._uoiciiJaL. 
. }<;u não sei. Sr. presidente, para que semelhan
tes ne ócia ões. Se não é at·a fazermos a von-
tade a essa ·nação, que aliás eu muito respeito 
e admiro, não sei a que possão tender. 

Desejava. pois, que francamente o nobr.:· o mi
nistro ex lieassc á camara ; ex lica~se ao aiz 
qua o m essa convençao. aesse trata o. por 
que esteja persuadido o nobre ministro quu a 
opinião pttblica do Brazil que honra a todo e 
qualquel' gabinete que. sustentando o seu ver
dadeiro posto. não entabola negociações sobt·e 
objecto que ella conhece fóra da alçada dos po
deres de uma nação estrangeira, sanccionarà o-; 
principias em que se baseou o proprio nobt·e 
ministro nes:;e celebre protesto contra o bill de 

·lot·d Abe1·deen. · · 
Parece-me, senhores, que nenhum dezar nos 

''irá do facto d~ continuar a e:xistit• um neto 
1 eg1 uno e a en a or1o os mats regu ares pnn
cipios de direito das gentes- na collecção das leis 
inglezas. E' melhor qu.e elle exista, repito, do 
que nós nos sujeitemos a novas -condtções, a 
novas conYenr;oe , novos tra a os, e ao 1' c -
cvuhecimento da legitimidade desse acto violento, 
por meio de um ajuste, de uma conven~:.ilo. (Apoia
do('.)' 

.. ~ e c o l Y • seJ< \'a que o no r~:: ml-
ni.stro neste sentido procedesse como tem pt·ocedido 
até hoje. . 

O Sn. PnESrDF.XTF.:- Nito havendo quem peça 
a palavra. vott pôr a votos. (Pcz,u$l~.) 

Verifica-se não ltaver easa .. Fic..'l. portanto cn
cel'rad::t. a discussão !l:t fórma do regimento. 

L·cvanta-sé ·a · sessão ás 2 hot·as c meia da 
tarde. 

l>RF.i\IDE:XCU DO ~P. •. YlSCOXOE DF. B.-\.EP J:::XDY 

A' hot·a do costume, reunido numero sufficien
-tes de St·s. ·deputado:>, abre-se a sessão. 

Lt~·sc e approva-se a act l da nnter:ot·. 

:.::XP.JmiE:-iTE 

Uma representação dos habitantes d:l cidade <la 
• Cllmpanha, província. de Minas-(i-eracs, pedindo 

a creac;ão de uma nov!l. província comprehenddndo 
as comarcas do Rio-Verde. Sapucahy, Tres-Pon
tas c o município de L1.vras. - A' commissão de 
eslatistica. 

Lêm·se e são approvadas V:lri 'lS l'edacções e os 
seguiutes'parecert!s: 
. Manoel .To.aé ·da Silv-a ~ Christovão Fuchs pre
tendem q11~ lhes aceitem notas do extincto Banco 
e ceduhs -dó governo que deixárão de em · tempo 
levar ao respec~ivo troco. 

(( Allegão.: o 1°.: não ter tido conhecimento dQ an· 
nu:1cio para a :referida substitniçãll; e o 2o, como 
E.'sb·aogeir~. ignorar as leis do pa.iz. 

.« A . commis:;ão ~nten<le que taes rnzõe:. niio 
podem fanda.m~ntar a ptf'ten~i\Q dos suppliean-

tes, c por isso é de parecer que se lhes indifira 
seu requoriment9. 

(( Sala das com missões, 12 de Junho de 183!.
Sil,;cz, JltJrra::.-Taques .» 

« O vi..,ario da ft'e<"uezia. do En..,enbo-Vdho des-
ta córte pede a concess:\o de dua~ lote1·ias para 
obt·as da. ma.tl'iz da me~ma freguezia, e espc:cial

- mente de sc11 cemiterio. 

esta pretcnçào, visto que na época em que ill· 
formou-se trat·.wa de levantar cemiterios extt·a.
muro:). 

(( Depois dessa . época taes cemiterios se tem 
estabelecido, e esta raziio repelle a pretcnção do 
1·eferhlo vigario, nccrescendo que n'uma freguezia 
tão rica de carid tdc e zêlo religioso, não é mis
ter recorre\· ao meio das loterias, que é reputado 
como utn verdadeiro jogo. 

(( A commi::;são de fazeada portanto é de.pare 
cer que s~::ja iudefirido o requel'imento. 

n Sa a as commissões, 12"de Julho d~ 1851.-
Silva Fel•ra::.-Taqttes.~> · 

por nas aguas da bal~h. do Rio de Janeiro, e pro: 
vincia do mesmo nome, logo ·que se extinguão 
os pl'ivilegios act1~ae;;; c attendendo a commissão 
n que privilegias em matel'ia de indnstrin, como 
é hoje doutrina con·,mte, são em the5e odiosos, 
injusto.:> c prej11diciaes, e que portanto só podem 
tel' log n· em casos muito especia~s, como quando se 
trata de alguma en~pl'~sa de reconhecida utildiade 
publica, que, exi:;indo-o ompreg<) de a.vultad;,s ca· 
pita.:s, não se póde contar .em se11 começo com 
proveitos e lucros con·aspondentes. e que não se 

o • • 
jecto nestas circumstnneias, visto que, como e pu· 
blico, obtem lucros consideraveis aquelles que em
pregt'ie_ seus _capitaes em ~a~ nf!-vegação, .assim que 

. .... 
les que produz o monopolio ·e falta de concurrcncia; 
jlllga. a commissão ntil e vantajoso o projccto de qua 
se tl'ata, e é de parecer quo elle entl'a em dis-
cussão. · · 

cc Paço da cn.mara dos deputados, U de Junho 
de lSíl.-F,.ederico de Almeida e Albuque1·que. 
-Silva Ft:1·ra.:.-Veriato. 

,\.PU.ESENT.\(jÃO DE J.>ROJEC'I:'Ol:i E lNDlC.\ÇÕES, 

São julgados objcctos de deliberaçã_q c '\'ão a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos os 
seguintes projectllS : · 

« A a.ssembléa geral ~egislativa resolve -: 
<c ·Art . . l .o S:io · con~edidas ao imperial hospital 

da- c·aridade da. capital da provincia de Santa Ca
that·ina 3 l•lterias, e uma par.'l a obra· do hospi
hl d·\ cidade de Nossa Senho1:a da Gra-;a do Ri>l 

• · , u • ni-
das na côrLe, conforme' o ph\no das concedidas á 
santa casa da ~!isericordia. . -

<c Art. 2.o O producto dd uma das tre.; loterias 
conc~didas ao imperial hospital serã. applicado 
á conclnsão da obra. .do mesmo hospital. e o à as 
outras duas será empreglldo em apolices da di
Yida publica, que sen•iráõ de .fundo do estabe
lecimento, p<~dendo a respectiva administração 
dispõr unicamente dos juros das mesmas. 

·. « Art. 3.° Ficiio revogad,ts as disposições em 
contrario. · 

(( Paço da eamsrn fios deputados, 16 dl3 
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Junho de 1851.-Joaquim Augusto do Li~ra
mento. » 

em contrario. 
« Paço da camara dos-deputado~, 16 de Junho 

de 1854.-A. J. Hem-iques. )) 

« A assembléa geral legislatiya decreta: 
c1 Art. 1. o Sào concedidas seis loterias em be

neficio -das villas maritimas da província de 
s. Paulo, para o estabelecimento. ou melbor.&
mento de lwspitaes de caridade, as quaes pode
râ.õ ser extrabidns na côrte e pelo plano das 

· nta casa da misericordia da 
mesma côrte. 

cc Art. 2.o Fícão revogadas as leis em con
trario. 

v~ü·a dr.t. 1.1otta.'-JJ. da Cunha. » 

« A assembléa gerat legislativa resolve : 
u Art. 1. o Fica 

:M:isedcordía da cidade de Porto-Alegre, capital 
da província de S. Pedro, 5 loterias que se extt·a. 
h irão na côt"te, conforme o plano das concedidas 
à santa casa de Misericordia desta cidade do 
Rio de Janniro; sendo o prcducto das ditas 
loteria~ appUcado á continuação da construcçiio 
do edificío da santa casa de Misericordia da 
dita cidade de Porto-Alegre, afim de servir de 
recolhimento pura os expostos. 

« Art. 2. o Ficào revogadas as disposi.;ões -em 
contrario. ,, 

1c Paço da camara dos deputados, lü de Juuho 
ds 18:>4.- Tra,-va,ssos .-Araujo Brw;ql~e. l) 

« a.s em 1 a eral lerrislativa resolve: 
" Art. l.o Ficiio concedidas ao ho~pital de 

Misericordia da cidRde do Rio Grande, p1·ovincia 
llo S. Pedro; cinco loterias que se extt·ahiráü 
JU& córte, conforme o plano Jas concedidas á 
santa casa da 1\f.isericoa·dia dcst·t cidado uo Rio 
de Janeiro, sendo o producto das ditas loterias. 
upplicado à. continuação da obrn do novo· ho"
pltal dn referida cidade do Rio G1·ande. 

c< At·t. 2. o l<'icão revogadas as disposições em 
contrario. · 

« Pn<;o da caml'lra dos deputados, 16 de Junho 
de 1854:.- T'·avass.os.-A,·aujo Brusgue. » 

« A a.ssembléa gernl legislativa resolve: 
<t Artigo unico. Ficão concedida<:, para. con· 

clusão das obras da nova matriz d>t capital do 
Pinul1y, duas loterias. que serão extrahidas na 
côrte, conforme o plano daquellas que forão 
concedidas ~ !\Iisericordia. 

u Revog~o-sc3 as disposições em contrario.
J . L. da Cunha, Paranaguá.-José Antonio Sa· 
?·a,iva.-Antunio 'de Sou~a Mendes. )l 

o Sr. Paula. Oa:ndldo :- P~di a palavra, 
Sr. presidente, na inten~ão de· oft'erecer uni pe
queno projecto, para o qual peço a benevolen
cia da camara, afim de que possa met·ecer os 
favores da discussão. . 

O objecto para ·O qual invoco a benevolencia 
da camara pertence à wubri4ade do Rio de 
Janeiro, e tangcncialmente 8 agricultura; e, ()Ois, 
ha pontos de intimo cout.acto ent,·e a agricul
tura. e a salubridade publica ; os mt~lhorameutos 

de . um ramo encontrão-se com os· do- otttro ramo 
em certos tenenos. 

A· camara me perQlittir~ que indique algans 
destes encontro::; de um objecto oom outro, amda 

ue o faça muito perfunctoriamente, na certeza - .. .. . 

ignot'à .ella que as estradas, principalmente par
tindo do centro c~mmercial, til'&ndo do foco . de 
molestias e facilitando o transporte para o in
~erior ao colono recem-chegado, favorecem. á 
colonisação e á agricllltut·a por conscqucacia 
COQlO favorecem ii. salubridade. O asseio da ci
dade (e é este o ponto sobre o quQ.l me demo~ 
rarei um pouco mais . por ser o · ponto mais 
nvtavel de contacto), segundo os conb,~cimentos 
actuaes, segundo o exempto .das nações cultas, 
se liO'a .tão estreitamente á. agricultur.a, que uma. 

r · · rr • - • se · t 
t·~nça : -Não é desculpave~ . o gove1•no que no 
seculo actual desp1·e.:a os despejos da cidade e 
os n(to ap,·~veita en} bene(i.<:io da ag,·icult.u:r~.-:-

~ . 3 

condição de sua salubridade. . . 
Não desconheço, Sr. presidente, que as estra

das constituem a principal protecção que os po
det·e~ naci a s e v á t'i ultura · mas e o 
ã. cn.mara q11e attenda·q_ue, se as estradas consti
tllem um grande auxilio, se constituem, pot• 
exemplo, os quatro . quintos dos beneficios que 
se podem fazer :). agricultura, não constitueOt 
exclusivamente tudo quanto se podia e se deve 
fazer em. seu proveito. Se nós favorecermos a 
agricultura do paiz com quatro quintos dos fa
vores, e as outras nações a favorece1·em com cinco 
quintos, andaremos sempre um quinto atrazados 
das . outras nações; e ent~1o quando COill el_las 
concorrermos aos mercados do mundo, os nossos 

roductos anricolas che"lll'Ú.Õ tarde, isto é; não 
po er õ competh· com os ou ro:~ ma1s a U\nta. os, 
e sert1o repellidos. 
. Não são pois as estradas o unico exclusivo 

f.tvor · ue devemos â a ricultul'a; convençamo-
nos mesmo e que se nao ermos os mesmo_, 
auxílios que outras nações dão a sua agricul
tura~ ellas hão de repcllir dos n1crcado:5 os nossos 

· productos. 
Permitta a. Mmara que nproveite eu a oppor

tunidade que este ObJecto occasionalmonte me 
oft'erece, para aventurar algumas considerações 
a respeito do melhoramento do nosso systemn 
agdcola; porttuanto .esse m~lhoramento fuuda-so 
em consideraçoes ou argumentos que se prendem 
â s tlubridade-, mostrando a iudeclinavc neces
sidade de ~sseio das cidades, e as vantagens 
que colhe a agricultura dos despejos das ci-
dades. · . . 

Não é hoje mystcrio, são verdades expel·imen· 
h.es, que as part&s materiaes absorvidas pelas 
.raizes dos vegetaes, passando por ·uma _sene de 
t1·ans(ormaçües, conconem para ... a sua vidtt, 
para s sua vegetação, e destas ·'Partes as mais 
importantes, os saes, se accumulão principalm~n~c . , 
fore:n destacadas do lugar, se os· fructos on se· 
mentes, como todo o vegetal tnorrerem e se de
compuzerem no mesmo lugar, os seus saes ahi 
·permaneceráõ. para recomeçar, depois.·de uma 
longa serie de transformações, a nutrir ·novos 
vegetaes; mas se os fructos, as sementes. levando 
cowsigo a parto mais importante, os ;sa~, forem 
removidos do terreno para os meréados,-. em. bre\~ 
.esse terrt3n<> se exbaure da parte miaiS llDJ>Or
tante, dos saes, o só rcst.ituindó-lbe eates ' saes 
poderá elle continuar a dar frncto. : 

Não tenho de ·10orte alguUla a. intenção ou o 
desejo qu~ su en1maranhe a cabeça do· agricultor 
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no estudo dA !odos os agentes naturaes, e ~as 
complicadas theorias "PCla:s ql.laes se conhecem as 
metamorpboses p·)r que passão os principias 
vegetaes ató voltarem ao reino mineral, e volta
l'etn de noyo f~cuando o circ_ulo, para recomeç~-

quando a.t.sorvidos pelas raizes do vegt:t·ll. Mas 
o conhecirn·ento, a convicção levads ao espírito 
do agl'icultor de que sem esses sa.es, sem e:;sas 
partes materiaes de que acabo de fallar. c que 
elle póde facilmente restituit· ao torren<>, c uu
J?OSsivel que a tena ll.le retribua o seu trabalho, 
e impossi.vel que o vegetal prospel·e; essa con· 
vicçào, digo, e o conhecimento de quae:> :sejão 
esses saes (que é facillin1o), n1e parece que deve 
possuir tooJo o agriculto1·, e lhe deve ser facul
tado pelos poderes do. e$ül.do, para que niio se 
canst: inutilmente pordendo o seu trabalho,. a 
pedil· no terreno o que este lhe não póJ~ dar, 
ou para que se não entregue em ruinosas tent·l· 
tiva~ levado por theorias aét•eas e infundadas 
abstrac ões. . 

Não praza a Deus que SC'. pP..rsuada a camara 
que defendo ()\1 promovo para este fim as es· 
colas no1·maes da agl'icultura pnra defendel' estes 
conhecimentos: não or ue. a disseminação ·da 
nossa. população não faeillta, nao a m1 te es d 
melhoramento; mas é ne.cessa1·io t11mbem que não 
se descrêa das grandes vantagens que essas eseo
las . normaes, or suas randes lucubraçõcs e 
pro uu os tstu os, tem a cança o em avor aa 
agricultura. 

Ha por ventura paiz algum no mundo como 
a Allemanha, a Inglaterra, a Bdgica e a França, 
onde esses princípiOs sej•io mais triviaes, e con
stitnão, por assim dizer, a educaç,to do povo 
de,;tinndo á agricultura '! E ondü dominem os mais 
cxactos e Yl'l'.dadeiros priucipios da agricultura? 
Ora, e justamente nest:1s naçues ondo se \'c a 
agt·icultura guiada na pratica pelos mais sãos 
princípios. 

O se -runc.lo asso a adoptar set·~~ pois o de 
propugm· esse~ con ecJmentOll. u nuo sou ns
taute Yer:mdu ml h isloria c.h)s diJr.:l'cutes ensaios 

- f.:itos n. este respeito pot· ditlerent.t>s nações p:ua 
Yir a ui disctltil•os; mio possuo muito a historio. 

c ouos os mt: 10rame1; oa e rllvezes as esco as 
llOl'tJIUQS, mus c<'nltcç:> quo confonnc o paiz esses 
couheciwcnt•1S c.lu\'em vuri~tr. 

Xlio a.dmh·a •JUO o homem hubituado a plantar 
trigo, que :salw d" ll'lau..ta 011 t.la Allomanha 
para um paiz como o:-; ~staJos-Uui,los , do vouco 
mais ou 1u~uos Jgunllnt.it.udc, pnrn cllu transporte 
ct1111 feliz exit.o o Jlroccs~tll quo cmprcguvll uo seu 
puiz, q unndo os circumst.nncins si~o ns mesmas; 
tuas tt·nnspo1·~ui osso homem pnra um paiz iut~:r· 
tropical c<.miO o nosso uiYCl'SO no cnlot·. na iso· 
lh t!l'íui,·a, perJOtli·ntt) ll eXpressitoJ tcchttica., ui\'el':>O 
uu hum·•nitbdc, etc., de que servirli. aqui o seu 
svstcm••! IJcvu ,·ir esse homem fazct· H(.) nosso 
p·aiz tentativas à sua custn para desacreditar-se 
o seu processo agrícola, e desacrei.litnr a colo

. nisaçãQ? Parece-me que tal não devemos querer. 
O que deveo1os pois fazer? Estudar as le1s que 
devt!m -rege~: ~ agricultura do paiz, segundo a 
sua. posi~'tl.Ó no globo, segundo seu clima, para 
que o <i.S ~s pei':oo que ven ao ao p atz se 
couformem a essas leis, e assim prospó!re a a~l'i
cultura 
· E observarei ainda que se as estradas são suf
ficientes~ se de mais nada devemos curar, al~m 
de estr~~' para fazer prol>perar a agricultura, 
pro~pera c\e''eria estar ella no muuicipio de 
Cam·pos, porque não se póJe dizer que esse 
mumcipio não. tenha estradas ; a communicação 
pdo rio l'arahyba com o. mar e com a ccirte, 
centro 4o eonimercio, constitue unia das mais 
van~ vias de commuuicação; entretanto a 
caoLal'á .S~be que a agricultura não prospera cu1 
o~. r~trograda alli. . 

E para. que ·u·mos a C:~.mpos ·? Basta attender 
para o;; arrabaldes da cidade, pm·a essas outr'ora 
fecund:1s planicies que circumllüo a ba.hia Jo Rio 
de Jandrv; faltàcJ·lhes por Võntura e.;tradas boas 
ou meuos má,; que. facil_it~m o tt·an~porte d~s 

.. .,. • • ('r 

c outros lugares? N'iio ; mas pro:;pera nessas 
planicii!S a sua agricultura? Não ainda; seni 
falt' de terreno? Parece-me que não. ?.!esmo 
em Pernambuc:o não são as estradas que faltão 
no todo, uu1.s a agricultura não melhora. Pois 
se as estradas trazem necessariàmente comsigo 
o melhoramento da agricultura, por que razúo 
esses terrenos se atrazão? Digo que se atrazão 
porque o tempo em que .mais protluzi:'io fui talvez 
o tempo em que as estradas erão inferiores ás 
que hoje t~m. 

!'fão é do meu projeeto, mas permítta a ca· 
mara que cn exprima de uma waneíra muito 
succinta o que eu peuso a tal respeito. 

Nrlo são escolas, repito e repetirei sempre, não 
são escolas normaes de ue. recisamos; na 
actualidade o unico meio qtte se . figura capaz 
de produzil· algum beneficio são instructo>·es, ou 

, antes inspecto>·es llabilitudos com conl1ecimento~ 
rofissiooaes. c r~ticos ue o li'Overno díssemi-

nasse pe as prvvmeia;; para ensinnr, ou pa1·a 
gub.l· nas principaes fazendas o melhoramento 
da agricultura. Digo homens habilitados, porque, 
seuhor~s, sem boa escolha desté essoal o nie· 

oramen o e 1mposs1ve ; un at uma ms ttutç o 
como vos aprouve1·, soccorrei-a das melhot·es leis~ 
mas dai·lhe um mão pessoal, essa instituicão de 
nada servil'â.; dai-lh~ porém . pe::soa\ escolhido, 
afugentai esses danmados empenhos que vêm 
conspnrcar todas as nossas creações, escollwi 
homens capazes, e vós verE>cis que . o mereci
mento possuindo em si ga1·antias, o merecimento 
h a de offerecer homens · que hão de desemp .. mhur 
as vista;; protcctoras do ~overno imperial . 

Mas isto, senhores, não é ainda senão um 
asso interino, o verd·1deiro · passo é, como disse 

o 1 ustm o c puta o pe u. a 1a, o :Sr. erraz, 
n eduear.cio pl·ofissio,utl. Ensinai ao menino, 
dcst.le que cllc se sent.a nos bn.ncos da escola 
para npt·cnuer o - A B C, estes conl1ecimentos, 
1uze1 cor.1 quJ o mes re 1 vs ensme C\tl, on 
antes lb'os insJ,ÍI'e desde a infnncia, c vós Ycreis 
que insensivclmcnt~ tereis um~ população· agri
cc.•ln. 

Não são sú ns cstra<lns de que se precisa. 
V êJo os Estudos-Unidos, \'Mo a Inglaterra; sem 
UUYidn que todo S~U. tcrl'<!nO está cortado ue 
estradas ; mns \'êdo tnmbr.m ·n quantidade do 
gunno que nhi se consome; ' ·êde o enorme nu· 
mero do embarcações cart·egadas de guano que 
pal';l. fertilisat· o t.en·eno ua Grã-Bretnuha e dos 
Estndo!õ·Uuidos cheg~1o annualmcnte a es5es pai· 
zcs! Ycclc mesmo a França. enviando a poud,·ctt~ 
para as suas colonias da Americt, para esses 
Súrtões fecundos. E · reflecti qu~ essas nações 
instruem e cnsinão seus agiicultores q"Q.c o t~r
reno se fecunda. Ll.nça.ndo-se. nelle a.quelles pnn
cipios materiaes, pondáavei s, que a colheita 
delle retirou; uiio se . contentão com estradas 
sôs . 

• mtu n an e o qne escr v 
respeite dos terrenos agl'icolas ôa Grã-Bretanha: 
« A cxpo1'tação agrícola de um terreno, diz clle, 
póde ser hoie avaliada pela · quantidlde de phos
pboro; de enxofre .. e de outros mineraes que 
sabem nvs .productos que as nilçi:es - vendelu 
ou exportão para out.ros pa.:ze:s. » Estas mate
rias são em muito pequena quantidade e yer
dade, mas são tão indispens:l.v<:is â.s }Jlantas 
como· é pa.ra nós o alimento. Assim, se fallar 
no tcrt·eno esses millionesimos- dessas materias, 
o Yegetul 11ào prúduz: então o que deve W.zet· 
o l10111E:m '! Substituir c:>t>a milliunesima pa1·tu 
qu~ falta ao seu t-t!rreno, talYcz a. deciwa ulil· 
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lionesima parte dos inilbões de arrobas que t~m 
de calhar como fructo ; mas se não ac:udír com 
essa insignificmte fr,teção, o terreno esgotado, 
faltn.ndo-Il1e os princípios quo lhes s:io neeess'\
rios, torna · impossivel a . agricultura. 

Pensão os nossos agru~ultores que o te~re:1o 

ciso que saibiio que, nao tendo o terren~ certos 
principio;; materit1es. não e possivel que esses 
princípios rcappareção no ter1·eno sem lhe set·em 
tes · · · , . , · 
dtscansadas, etc., e terão ten·eno mui fecundo 
uos primeiro~ tempos, porque nos primeiros 
tempos terá o te:r1·eno os saes, os mnteria.::s 
contidos nas arvores e nas madeiras como saes; 
e como estes saes não são volateis, quando se 
qu-eiinão as denubadas, ou ns capoeiras, essr:g 
saes fi cão nas c in?. 1s para nutrir as pla:n tas; 
toda a porçüo desse sal qtie ha ponco estava 
nos vegetaos da matta; nas folhas, etc., que re
duzirão a cinzas, é o estrume ou riqueza desse 
terren~; mas esgotai e~ses saes pe!as colheit~-,, . . ' 

tereis senão Sftlambaia e sape. Eis-aqui porque 
o terreno depois de cultivado, cu depois de 
esgotado ue seus saes, degenera e se · toma in-

na mesma proporção em que . dclle~ precisa o 
vegetal, . os encerr-ão ainda nas condiç.ies mais 
favurave1s, as de salubiliàade. Esses princípios 
que se achão nas immundicies são pouco mais . 
ou menos os do guan~. e são com igual v.m
tagem empregados em soccorro da agricultnra . . . . , 
lidade dos terrenos cit·cumvizinhos desta. cidade
o _do dar as~im um exemplo !lo qual se podem 
tmr~l." os :l~rlcultor;:s das xrovmcias; que se po-

. · ss1m eanveneer 43 qae ha. outrõ meio 
sem ser essas barburas derrubadas sem ser o 
de estragar essas madeiras que qÚeimamos, e 
sem d~struirmos a · esmo essa noore vegetação, 
de que um dia o~ seculos futuros nos hão de 
pedit· contas pela barbaridade com que abusamos 
dos dons da. Providencia. (apoiados) : nós que 
destruímos ate as gigantescas ftorestas do Rio 
de Janeiro, que podiào merecer a a<.lmiração c.lu 
estrangeiro que aqui entrasse. Olhai para essas 
soberbas montanhas que circundào a · cidade, e 
vereis com que impiedade, com que vandalismo 

" • . • ·rr . 

'Vanderley) se destróe essa vegetação! :E havemos 
de cruzar os braços? Não podemos marchar assim 
sem opprobrio d!l. po.steridade. A camara dos Srs. 

:w • • : • , . 

Fazei um calculo; vt!de o preço porque se Descendo como disse, das ousadas dh;agações, 
comura. um terreno virgem, o p1·cço, elevado que devo, ciugindo-me ao objecto, procurar faze1· pa-
hoje· custão os. terrenos ucis lugares onde · o tente_ a vantagem ~ommum ~ara a. salU.bri~adc 
tt·a.nsito é facil; terule---e.m-~~M:~~-w....---U-:-"'i;U./.l~l.U--t-........_---"-'.l.U.lol.l..!<.~LI.L~:l.I::JJIJ.....t'--LI:alll!ll,i.il.l.L...u.l:l~l.UllLil.Y~w;l;~--
das denubadas, o trabalho do plantio, da capina, c·· para a agricul.tura, que não menores vantagens 
de colheita~ etc., sommai tudo isto; vós tereis colherá. do empr~go dessas mesmas immundtces, 
.um certo lucro nos· primeÍI'os annos, que in\ que. não t·emovidas convenientemente decimãl a 
g1·adualmen te decrescendo até que o v~sso ter- população. · · 
reno se esgote: o proveito, gt·ande no p1·incipio, 01fereço indirectamente no projedo 'este exemp1o 
irá. gradualmente cessando: no fim de certo da npplicaçno dos de:;pejos da cidade em bt:neftcio 
tempo precisais comprar outro terreno, porque da ·agricultnra; facilitando no p,rojecto, l'elo .ía.cil 
esse acha-se c:;gotado; o qne ganha:Stes nos transito, esta .dupla utilidade ag1·ico1t~· c de salu-
pl·imeirvs annos perdeis nos ultimo;;~ Agora con- bridnde. · · 
frontai com o:> Juc1·os do homem que Cllmpra Uma outra parte do projecto tem por titn 
u.m ter.1·eno supposto esgotado, e por consequen- estabelecer e conservar n. pureza do ar desta 

cidade rnvor ccndo ns suas correntes ara as 
um n0\'0 pt·ocesso do agricultura, lance nesse quat>S influe ta!nbem . avegetaçiio, J?.Orq~e a Ye· 
tetTeno esgotailo os sacs que clle pt~rdeu ; tende getat;iío o o mnr c1·eã:o um desequihbrio . de tem-
em nttenr;fio o dispendio desse homem com o porntura, o qual produz as correntes de ar. Os 
a.r 1 · · · · · a ter uma es o tos uo de endetn Jo declive das ruas . ou. 
fertilidade constante, porque todos os nnnos dl\ inclina~i'io do p::~.vimento a ci a e,. a c evaçno 
restitue no ter1·eno o que nste pet·deu: vós verei:~ do t~olo dns ensns, todos estes di1f~rentes objectos 
que cllo n:lo tcrt\ grandes lucros nos primeiros de transcendente importnncia em muter1a de 
unnos, mas O!i lucNs liq\udos que tem seri\o linlullric.lade se aclu1o contemplados no projecto; 
cllnstnntes, pMquc todos os anno~ se rcpro~uzcm ou procurando directamente ·fucilitar ··n~:~ correntes 
os mesmos. · Ast~im vereis quo no fim de certo de ar pelo desmoronamento, o o~ esgotos pelo 
numero do nnnos o lucro scrà daqnelle qutJ declive das ruas o elevação do pavim~nto das 
soubt~ apro\'eitar o terreno, quo niio se fiou nessa c;tsns, ou facilitan•io o trausporte e remo~ão das 
feJ·tilidad~ fictícia dos primeiros nnnos da der- imma.ndices, abrindo .:anaes que as levem para 
rubad:1. • longe da cidade. · 

Eu portanto, t·clativamentc a este ponto, en~ A utilid:.de, direi mesmo a u1·.qenr:ia do se 
tendo que a ed11caçj\o profissional, que leva ao adoptar alguma resolução àcerca da limpeza da 
a~l'icult•Jr a convicção destas vordadt!s t..'io ras..: cidade, e clan10rosa; na actualid-lde não se pôde· 
t~iramente ~qui expostllS, assim como a convic- passar pelas ruas do Rio de Janeiro ; os infra-
ção de· todos os melhorame.ntos que a:S unções ctores das post1uas municipaes não escolhem 
cultas têm dado á agricultura; é do que devemos h(jras para estas limpezas; e ·estes infractores 
decididamente cuidar. Lancemos no espírito do são numerosos. 
agricultor esta conYieção desde a infancia, faça· P:trá haver circulação do ar proponho primei-
mos a educaç_ão verdadeiramente profissional, e rnmcnte " desmoronamento · dos dons .morros do 
vós vereis u~ isto com as estradas nos orá. de Castt:llo e Sa.nto Antonio; depois trato de fa~i-
r~n a. rt'll e com ns naçoes m~us a 1an a as: 1 r os nspo e p s ., , 

porque felizmente não nvs falta o. que depende como de facilitar os dt1spejos, que não desejo que 
!io clima; fApoil1dos.) · se vá · faZer no mar, porque Deus nos livt·e de 
' Descendo agora· destas abstracções, destas re- renunciar as luzes do seenlo, continuando a fazer 
giões a que· fui um pr)Úco ousado ele~ando-me, do mar um receptaculo de qu·anta imriludicie ha; 
vamos · ao ponto Jlrincipal a que me referi no assim nunc1i. teremos salubridade no Rio de Ja-
principio d~stas refi.e-xões, isto· é, do proveito que ·neiro; semelhante medida não é mai:J deste· se-
"póde colher a ngrieultura . das immu11dicies, dos cu lo ! . · ·. 
de!3pejos~ ·do liXo, · do q~umt., em~Al pôde ~onsti- Na actunlidnde niio hn. no pai% in~;tituic;ão al-
·hur os monturos da cidade : esse · prove1to -re- guma que ensine a· aproveitar esses productos 
fi.ecte tambem na salubridade. das ent.ranh·.tS a{\imaes em pl"Oveito da Rgricul-

Esses monturos, essas immundicies, eueerrão tura. Ora, o meio que eu tenho ado,tado para 
os sa.es necessarios· á vegetaçl\o; e os eneerrão facilitar a limpeza d>l cidade, um . canal, -que 
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percorra todo o· seu h)terior, e que vá ter às 
abas da Tijuea, ou outras immcdiações, para 
nesses lugares se faz~r os despejos organicos da 
cidade, trará grande facilid-ade para preparar 
essas iml.JUndlçies, e proporcional~as .aos fins que 
t nb · ã. · nderado. 

Releve a earnara, e suppra pela su:1 intelH· 
geneia. o que faltar nesta rasteira exposição e 
na doutrina do pr~jeeto, ao ~ual lhe 1ieço que 

evada a eft~ito a medida 
Eis o projecto: 
c( A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. I.o O governo . é autorisado a contmctat:' 

a e""ecução das obras mencionadas no art. 2" da 
presente lei, com uma eompanlíia o1·ganisada 
debaixo d.as ·condí~õe::; exaradas no art~ 3.o 

<; Art. 2.o A companhia fica obrigada: 
« § t.o A. desmoronar o morro do Castello e 

n de Santo Ant.ouio. . 
<( _..,.o cons ru1r um c es que, começando 

na extremidade sul da prah do :Flamengo, se di·· 
rija. á ponta do morro da Gloria, d·•bi á ponta 
do ar:ienal de m1erra, e acom anl1ando a direc .ão 

a . pra1a, se tgne ao arscna e mano 1a; e
vendo este cães ter sufficiente largura para que, 
sem estreitar o transito, seja á custa da com

anhia ua.1·necido de duas alas de arvores co-
pa as. 

C( § 3.0 Â abrir um canal que, partindo do 
mar, nas immeJiaçõ~s do largo do Paço, e se
guindo pela run do Cano (ou tomando outt·a di
l'ecção que se conhecer mais conveniente) se ligue 
ao caual do Aterrado, na Cidade Nova, até o 
mal", e dahi pelo Andarahy acima até â.s abas 
da serra da Tij nea. 

« ~ 4.o A levantar a planta <lo nivelamento da 
cidaae do Rio de Janeiro. indicando nella os 
ponto~ culmin~ntes dos qnaes pat·tin~o um cecliv_e 

n1ento da cidade, se dirijão ao mar sem iuter
rupção do declive~ a sem que jflmais seja esse 
declive inferior á razão de 1 . de :1l~ur~ para 

' ' mesmo nivelamento aquellL>s bairros cujos níveis 
inferiores · aos dos circumvizinhos, e nestes en
cravados, só podem na actualidade ter csg~tos 
mediante vallas. 

11 ~ 5.0 A fundar um estabelecimento zoologico 
e botanico, contendo, ao meno·,;; , :lS prir.cipaes 
especies de anímaes e vegetacs indigena~ de,·i. 
damentc elassificalios, devendo o jardim contar 
8.\Tuamentos, prnças, poços, esguichos, etc., des
tinados á. instrucção e recreio da populaçi'lo, es
pecialmente pnra a infancia e a juventude, 
situado este e::;tabelecimento no ater1·ndo da casa 

-•de correcção {ou onde me-lhor entender o governo.) 
u ~ 6.0 A t er um fundo de lO,OOO:OOOS, só se 

podendo considerar organisada e como tal con. 
tractar •. ~om o governo depois de hnver effectuado 
a -primeira entrada no Yalor de l,OOO·OOOS. 

« Art. !3·~ Fica para este fim concedido á dita 

<I ~ 1.0 ·A_ decim~ ~r bana desta cidade pelo prazo 
que o governo, prtJvmmente a qualquer . cohtracto 
estabelecer. 

c<".,!} 2.o. A posse e dominio •1e todos os terrenos 
que resultarem dos desmoronamentos de àtcrros 
eutro-o cães que ell:1 eoustruir c os limites actuaes 
do solo da ciaade. . . 

(I § 3~o 0 direito llC. desnpr0p1·iação em t(lJOS 
os t~rrenos em que tiver a companhia de executar 
as obrig1lçües cont.rallidas. 

" ~ .t.o 'fodu~ os pr~·dius oq udificius lUic:iomu:s 
quo lie nclutreut nos dito11 wrreuo11. 

(< ~ :).o O direito de perecber um imposto 1e:>
tipulado no contracto) de qualquer barco que 
navegar pelo canal praticado no rio Audarany 
unicamente; excepto os barcos_ em serviço na· -

· cion1l ou ·-empregados no asseio e salubridade, 
a.inJa ort n ~ãl} a · ~ -
rão livre e gratuito transito por estes e qua~quer 
outros canaes que a companhia estabelecer, com
tanto que estes barcos uão emittão cheiro desagra· 
davel em cu·o caso lhe ode1·ú. a :. re-
cusar o transito. 

cc § 6.o Vender os te1·renos que lbe ficarem 
pertencendo ·sem mais onus ou licença · al~m da 
siza e a condição de só se edificar segundo o 
modelo que o governo· intiicar. · 

<{ Ai·t. ·1.0 .Uevogão-sé us leis em contt·ario. 
(< Pato da camara dos deputados, e1n 16 de Ju-

nho de 1851.-F. de Paula Ca,~di(lo. n · 
Peç') agora a V . Ex. que o envie ás commis· 

sõ~s de commel"cio, iudustda e artes, e de saude 
ublica at"a ellas darem o seu arecer sobre 

o projecto, porque ea não me fio sómente em 
minhas idéas. )) 

YO"C..I.«;io DO . OHÇ.\ME:\."TO DOS NJ::G<lCIOS ESTR.\."'GEIROS 

tição dos negocios estrangeiros; cuja discussão ficou 
ence1·rada na ultima sessão; é approvadQ em 
todos os seus artigos. 

ORÇ.\.MEXTO DA GUERli.A 

Continíta a discu3são dQ orçament.o na pat·te 
relativa à. despeza do ministerio da guerra. · 

o Sr. VlrJ.~to:- Conc·eda-me a eamara quo 
cu diga algumas' palavras sobre o orçamento em 
discussão, permitta-rne o iiObre miuistro _que eu 

' m.al segura n1ão, curvando-me ú necessidade do 
dever. 
~ntran~o neste t1·~balho ( co~1 ~nimo de ser 

' 
para minhas modestas considerações o conse ho 
supremo militar. E.;te tribunal pela maueira. por
que se acbtl estabelecido uão otfcrece garauLias 
reaes aos militares processados em duas provin-: 
elas remotas do impcrio, no recurso que naces
sariam•mto tõ111 de ser intea·postos, quer sejiio 
elles absolvidos, quer condemno.tlos. Os milita1·es 
quo soffrem um conselho de guerra na pt·ovineia 
de M:nto·Gro&so o do Guyaz, sendo mesmo absol
vido~, tem de espe1·ar pela nltima decisão do con
selho supremo militnr, sofl'rontlo uma pri2iio cer
tau1ente injusta, por isso que elles tem sido 
absolvidos. Como audito1· de guert·a em uma 
dellas lamentei muita.s yezes esse mal; tive o . 
desgosto de v er officiaes do exercito processados 
por crimes leves. sob o peso de prisõos ·.demo· 
radas a.lém de dous anno.õ! E' sobre essa materia 
mui grave, e de hmcntoso)i! effeitos para a adml
nistr~c;ã.o da justiça entre os milita~es, offi.ci~i . 
aencias, que até hoj3 têm sido rstardadas. O 
remedio das juntas de justiça não foi. dado a 
essas provincies, sendo que em. uma dellas, como 
f1·onteira · do imperio, tem sempre o governo des
tacada grande _parte do exercito .brazileiro. . 

.. No relntorio do nobre ministro l~io que elle 
trata de coordenar um trabalho de . reform~ ra~ 
eonheeendQ qu.e ·esse tribunal, filho de outr~s 
tempos, e então crendo sob infiu.>.ncia de condi
.çties mui diversas : da~ ds época actnal, não péàe 
continuar com os deft"eitos 9ue tem. Peço licen~a 
ao nobre tuinistl"o para subwitar da tribuna. e&sa 
reformu, vara instal· pela urtjvidauc dellL 
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no exercito. Mas, senhores, esses mesmos soldos 
são de ordinario pequenos, e não podem fllZeL' 
com <J:Ue esses homens tenhüo .iudependencia ne
cessaraa 1\ profissão que exercem; e taem cheg:io 
rennidos ao ordenado paL'a a despeza . da acqui· 
sição dos livros, que são muito caros, como _já 
disse, cheios de mappas, que fazem subir mu1to 
os gastos da impre~são. Pet;o M nobre ministm 
da guerra que à minha opinitio reuna a influencia 
de sua palavra, q~te a pro-teja mesmo, para que 
passe o augmento dos ordenados doi lente~ da 
es .. 

O SR. -.J!;IlNISTRO DA. GoERR.t•: ,_. Isto está con
signado no m.:u t·elatorio. 

tro . noto grande desanimo quanto . ~o m-elhora
mento e conservação da fabrica de fe1·ro de S~ Jot'to 
da Ypanema: diz o honrado ministt·o a este res
peito o seguinte:-

• No . estado em que se acha o. fabrica de f~ no 
de S. .João de Ypanema é onerosa ao estndo .... 

· O expediente que me occorrc como mais con
. veuiento ó o de parar com. o fabrico por onc

•·oso , o retirar a maior parte do . pessoal , dei
. xandl) sóm'eute o necessi\\'Ío · l)[U'Il. a conserv.lçào 
· do material, c pua proceder ao· plantio dos 

bosques , até- qua e:4tes se tol·nem. capazes por 
sua abundnncia de ela r lugar a. uma mineração 
vantajosa. ,, 

Perdoe-me o nobre ministro -não concordar com 
. semelhante opinião , considerando nas grandes 
despezas quo ató hoje se tem feito com essn fa
bdca, que ticariào em pura perda, seguindo-se o 
a!Jandouo das nossas minas -de ferro, ,flue sãu 

· Creio, senhores, . que o que .tem retardalo o 
progresso . e o · mell.iora.mento dessa fabrica , e 
causado o consumo improductivo dos capitnes é 
a falta de meios de eondueção, a falta de es
tradas .convenientes para· o transporte dos pt·o-
duetos. . . .. · . : · · 
. Me parece, pois, que, o · honrado ministro devia 

antes procurar facilitar os meios · de conducção, 
do que reduzir o pessoal dessa fabrica. deixando 
de mih .. um estabelecimento ~ue talvez V43nha a 
~r um grande futuro. Se até hoje as riquc:r.as 
extrahidas tem elevados preços que não podent 
lutar com. a eoncurrencia pelos gastas de pm-. 

ducção, é certamente porque não se tem tratado 
de os diminuir facilitando os meios de trans-
porte. · . 
. Não ú acabando com á fabrica que ·se proce
derá. melhormente sobre esse ponto. Pe11o' ao 
.nobr~ ministro que, reconsiderando· a materia e 
axanunan' o-a como co;;; uma, a ' os mflios. de 
dimiuuh· os gastos de prvducçiio, conservando 
um estnbelecim.tlnto que promette ser de muito 
int.eresse para nós. • 

1 e mm1 ro n )S 1ss~ em seu re a orLO 
que maridou fvrtificar a posiçiio de Obidos como 
chave da navegação do Alto Amazonas;. não vej.o 

. poréni nada ácerca. da:; fortifi.:açqe.; da nossa fron
teir.l. pelo lado do P...Lragu·ay; queró fallar· dos 
fortes de 1\Iirandil , a e All>uq uerq ue ·e Coim lira. 
Não vejo cousa · alguma ácerea do arsE~nal de 
gue1·ra ue 1\!ato-Gro.;~o. Entendo que eu, e tqdos 
uós, temos na actú.alidade o .dever de chamar a 
attenção do honrado ministro ds guerra. para 
o:::;ses pontos. · . · . 

O arsenal ~e guerra de l\!ato-Gt·osso estP .. bem 

fato-Gros3o. 
. O nobre ministro, illustrado como· é , deve 
sentir. à necessidade de um estabeltlcimento da
q_uelles r:ta Jlrovin.cia de Mato-Grosso. Q _ ma1e
l'HÜ prec1sa ser conservado e 1·eparado frequP.n· 
temente. Penso qne deyia.mos continuar a. entreter 
a Ui um pessoal sufficien te , não só para a; ne
cesl5idades da. conservaç,'io, como para o·. melhora.· 
mento e augmentrl de nossos meios .. de defeza ua 
fronteira dv imperio. - . ·.. · · . 
Peç~ ao nobre · mi!listro que t«?me .em consi-

~ . 
o arsenal de guerra da. 
Grosso. · · . 

T..7nho dados para crer qne . as nossas 

se acllão em bom estado. üonvem eonftlssar que 
ellas merecêrão toda a attençào do governo no 
tc;mpo em qw.e eramos colonia. O governo por
tuguez sentia a importancia das · fortifica<~ões..por 
aquelle lado ·do Brazil; e procurava m:tntêl-as 
em bom pé. A necessidade de conserval-ns é 
hoje a mesma, e talvez· .maior I . · 

Ouso peliir ao nobl'C ministl·o informnçõos á.eerca 
do estado dos fortes de Mirondn, Ooimõra ó :i\1-
bWJ.uerquél. 

Se elles est:ló em ruinns, como penso, é ne
ccssario emprcgat· os meios para qne elles sc
jiio concel'tados e postos no · pé de verdadeirotr-
fortes. · 

· Temos perto de um desses· f~.>rtes por mim .nomea
do:; uma tribu numerosa de fndigena~; tribu que 
~cmP.re foi nossa amiga, e i'ni~iga u~s no~sos 
Jnimtgos; tribo valente e capaz de aJuJar-nos 
em qualqu~r. _occ~rl'ência ' que nos lcv.asse ao 

alguns o . ' ciaes militares destacados . pará -esse 
forte não a tem ·tratado como convinha par.a a. 
conservação desses sentimentos .pacifi :<>S, e- para 
nó.~ favor<tveis como para a catechese e civili- :. 
saçiio. · · · · · · · · ; · : · · . 

O no.>so governo· toecupAdo talvez com nego
cios mais grave-i) tem-se · esqu«:ido de animar 
essas boas disposi~.ões dós·· inl!igenas; · não em
Pl'()gou ainda meio algu.m .para chamal-os á vida 
social. Aprove~to a occasiào:pára pedir :aos meilt~ 
bros do'gabinete qtte' l\ppUqnem ·part.l da 'Vel'ba 
i-~>lpectiva do orçatUent'> para.. t\ ·eatecliesa ·.e ci
vilisação dessa .tribu. o -~r~ r~v~i'ger, president.~1 
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ministro que tenha a bondade de informar-me se 
do nosso go,·erno partio licen«;a para que um 
va~or americano subisse as aguas do Parag1-1ay 
e !5. Lourenço e chl'gasse até Albuque•·que. Não 
convinha nunca que primeiro cortassem a.quellas 
aguas ''asos que não fossem brasileiros. 

Deve ser aberta a navegação desses rios para 
bem da civilisação, pllra bem dos estados vizi~ 
nhos; mas ·por honra do Ih"azn me p1rccia. 
que vasos estrangeiros não âevião ter a gloria 
de serem os pr1meiros quq abrissem ns portas 
ao cotnmercio e à ri ueza do Paratl'uay e da 
provincia de Mato-Grosso. 

· Faço sin1plesmente· estas ob~e·n·açüe:~, formulo 
sómente estes pedidos ao honrado ministro da 
nuerra. Estó..t. ersundido ne de ois de ouvil· 
a sua resposta. contim1-nrei a pensar o que ate 
aqui tenho pens~do a seu respeito, isto é, que . 

· elle ·dirige s:1biamente a repartí<;ão á seu cargo. 
T~nho concl nido. 

O Sr. 1\J:en.des de Alnl.eida:-Sr. presi
dente, tratarei, como membro <la 3:. commissão 
do ,orçamento, de dar uma respCista ao hon
,rado deputado pela província de }.:[ato-Grosso, 
que encetou . o debate· do orçamento da guerra. 
Deixando ao ~Ilustre ministro da guerra o cuidado 

. de satisfazer ,às perguntas e informa~ões exi
gidas pelei honrado m·embro, restringir~me-hei aos 
objcctos que me cumpre dcfénder cumo membro 
da · commissão. O nobre· ueputado fez . algumas 

. considerações a re:;J.?eito dos vencimentos do.s 

· 1ninutos; !';Olicitóu do hont·ado mi~istr.> a áppt·o
,·ação ua idéa que emittio afim de que os ordenados 
desses. lentes ío,;;sen1 augmentados. 

• : ' I :) ' 

é, tivesse de-norado mais a sua altençiio S()bl·e 
o artigo-escolas militares-do relatorio do nobL'e 
ministro da guerra, veria que uma das lem
branças consignadas pnlo nobre ministro no dito 
relatorio r.efcria-se a este ponto; abi declat·a S. Ex. 
que os. ordenados dos lentes dessa ~scola são 
c.liminutos, e recommentla o seu melhoramento, 
o lembra: isto depois de ter tambem lembrtldo 
a medida de se reformar .a escola, dividindo-se 
o que é simplesmente scientitieo do qu~ é pro
pl·iameut~ pntico ou de applicação. 

O nobre deputado fez uma censura ao honl'ado 
mjnistro pela,; iuéas que emittio áce1·ca da fa-
brica de Yp!lnema... -

·O Sa. YnuA.TO:-~ão fiz censura; discordo da 
sua. 'opinião. 

O Sn. ~{É~DES DE Ai:.M.Eir-A:-Fez uma censur~, 
p~rmit~~ o nobre d~p~_!ado que lh'o diga, \>o:que, 

... . . ~ 

. . , 
decl~r<~_u que a medida. que prvpunha, que o 
seu p~nsame~to .er_a preJudici~l ao P.aiz. Par?
ce-me que . nao c· 1sto uma. s1mples dlscol·c'lancla 
J.e. ~p.iniàó~ : Disse o ill';lstre deputad_? que o nobre 
mmtstro mostra desammo quanto a conservação 
de uma fabrica de tanta importancia, de· grande 
futuro para . o . paiz. . 
· EÚ julgo ·qué o nobre deputado não tem muila 
ra,z~ .nesta parte, do seu. discurso ; se aenso . ti~ 
v~sse \)restaoo .. mais . att.enção ás expressões do 
r~lator1o do nobre ministro no artigo em ques
tão. ;notaria · quo. as pala\'ras alll consi~nadns 
forào -dictadas pelo . bom senso, pelo desejo de 

couserYal· esse estabelecimento. assegurando-lhe 
o sea futuro. O nobre deputado disse que p!Jra 
conservar-se essa fabrica necessitava-se pl'imdra
mente de uma faeil commr1nic:u,;ão· com o litoral; 
em se~undo lugar, de se dimh.uir os gastos da 

rodncção ; Ut3 conse uidos estes dous fins, o-
1a-se e'>nservar a fabrica em bene cto o parz. 
Ora, o que diz o nobt·e mini::>tro no seu l'ela

torio? Diz que a ·abertura de . uma facil com
municação da f11brica de Y anema com o litoral 
nao concorna para que- e a se pu esse conser
v.u·. porque augmental'ia a concorrcneip. .e~tl'an
geira~ que nctualmente uão é grande pela diffi
culdado de trausito- que l1a. ptlla commtinicaç.::"io 
que tem a província de S. PJ\ulo com o Ut.ornl, 
um . poul!o distante do loc:tl onde está situada a 
f~bnca. Vê pois o nobre d~put.ado que se essa 
fabrica tiver uma communicação p~lo lauo do 
sul, q•te a upproxime do oceano, não se obterú 
.o resultado que tem em vista. creará uma noYa 
cuncorrencia m·1is forte e mai~ importante, que 
dü todo destr~irâ. ou embaraçará u seu pl'ogrcss_g. 

mmu1çao os gas os a p1·o l 

não vi o que o nobre deputado, apresentando 
esta idéa, lembrasse tamb.em os meios que co~
cort·essem. para esse fiw, facilitando" na actuah-

v • nea. • 1 -
se pudesse diminuir os gastos da producção, a 
fabrica Cúnseguiria manter-se c o governo falta
ri:l. a •) seu dever se se. nii.~f esforçasse por ~on-

l 
nobre ministro a este respeito'? Diz que a fabri~a 
pal':l. se con:servar . depeude . ele matas q ne . na~ 
existem em sua proximidade CJU estão mm 
remotas, ou pot· outra depende da existeucia do 
comimstivel, o qual tem de$apparecido; po1· con
sequencia os gastos de · producção em vez de 
faceis, como .presume o honrado membro, serião 
enormíssimos para a conscrvaçiio de um. tal e;:;ta-
b ... leein)ento. . . . 

Queret·ia o nobre deputado que se empregasse 
o ~a1:vão d~ pedt·r. estrangeiro, que lloje . ~sLá 

nema? Est!l fabJ·ida Mtua.lmen~e dt\ um. tenue 
rendimento, · pois está calculnda a · sun renda 
p~1rll. o presente exer~icio em 12:0008, tendo ren-
... I. I , .. 

despcza cxtraor<linari~ ; o quo não seria se se 
empreg11sse o carvão de pedra pelo preço por 
que -so acha no me1·cado ? Como. pois, conservar 
a fu.brictl. de Ypancma, se lhe falta o mais im
pol'tante })roàueto para ella podeL· mante1··se e 
prosperar? . . · . . 

Ha poucos dias declarou aqui um no\>1.·e de~ 
put.ado por S. Paulo que so tinhiio descoberto 
minas de cat·viio de poora uas visiuhnnt;as dess:l 
fabrica. l!;rn vet•Jade, se íõr real es:~a descobe1·· 
ta, estou persuadido . ue que o nob1·e ministl'o 
reforma1·á a opinião que actuahnentc tem ; a fa
brica se couse1·.vará, pois estott certo de que o 
governo imperial m1o abnndon·wá tão impor
tant•.} estabP.lechnen to, e pnra a descoberta _e 
exploração de taes minas furá. todos os esfVTços. 

O Hobre miRistt·o portanto não desanimou ·de 
consen·ar a fabrica de Ypanema, enúnciou um 
facto _cuja ~xist~ncia o nobre. depu~ado não pód~ 

, ' ' .. . ( 

nem outro combustível : por . ora ·ainda _não _se 
conheceu a realidade das minas que se. dlZ exl~· 
tircm ; c.:lnseguintement<l não ha meio de fabn
·car ferro que .possa co~lpctir com o estl'angeiro. 
Quando esta fabrictL não _der -. prejuizos, qua~do 
tive1· o p1·eéiso comlm~tivel, e::;tou persuad1'!o 
que o .governo ha d'e ·razer. todo : o. empenho . nao 
só para. conserval-a, -mas para lhe dar to.do .. o 
impulso . do quo ella necess1ta. . . . . 
. Quanto .. ,á verba- Ob1·a.s milita1·es,- o nobre 

deputado, cmittindo a sua opinião sobre c' que 
diz em seu relatorio o bonro.do ministro, ra.z~lbe 
un:aa pergunta :Jobrc o estado de ''aria:l obra.~ 
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militsres da provineia de Mato-Grosso, e censu
ra-o por não prestar a de"'ida attenção n taes 
obras, pelo menos roi o que . pude colligir das 
exprl!ssões do illustre membro, obras sem duvida 
da màior importancia, pois que são fortificatõt:s 
de uma fronteira do imperil) •.. 

b<'m as· f:xpressões do re1utorió. porque senão 
viria que o uOblJe ministro· da guerra mostrou 
que tinha em ·muita. consideraçiio não sô essas 
obras, mas tcdas d:o imperio. Diz S. Ex. nesta 
pn_rte do seu relatorio, !Lé.) Por estas expres
sões ·se vê, que o nobre ministro não esqueceu 
nenhuma obra impor.ts.nte, nenhuma fortificação ; 
não declara que se de\·erá cuidar j:i de umltS 
e abandonar outras : p<·de até que se o corpo 
legislativo entt ndesse conveniente, augrueutassc 
l•sta verba, afim de podei' não só reconstruir os 
fot·tes existentes ma"' construir outros do ue 
lut a maior nectlssidade em pontos cuj<t. impor
tancia se ''ai manifestando .. 

Pal'ece-me que o. nobre deputado nesta parte 
do seu discurso até se achou em contradic ão 
quando fazendo esta . c~nsurtL ao nobre minis
üo, por nã<1 tClr lançado suas ,·istas sobre os 
fortes de Albuquerque, Coimbra e Miranda, disse 

ue se acbavi'io abandonados, e ao mesmo tem o 
a•!erescent011 que o .actua pres1 ente · e ato
Grosso tém tratado de conservar bem os mesmos 
fortes· .•. 

O Sn. YmrATo:-N,i:o àffirmei que estavão aban
doJ:ados; estava em estado de duvida. 

O Sn. MENDES nE ALMEIDA:-.Como podia estar 
em duvida a · J'espeito do abandono destes·· f,1rtes, 
quando sabe que a administração da proviuci9. 
os tem conservado bem ? . :. - · ·· • 
. O s~. Vm.tA.To:-A dln'idn em referencia ao go-

. ·. é · c·s is r· · a 

o· SR. 'M~:.-NnEs DE AL:UElOA. :· ~o nobre depu
putado que sabe do bom e~tado em que se achi\ 
o arsenal de guerra de Mato-~rosso, devia ver . . 

tcuçii., ptu·a uni estabelecimento destn CJrdem nunca 
poderiil. esquecer OS fort~s..: estes· object(IS tem 
summo. ligaçiio. . 

Disso t;lmbem o nobl'c deputado que uma dus 
tl·ibus dn provinciu de 1\fato-GI'OS.:iO quo sempre 
l'!e ha eonscrvallo em paz comnosco tem shlo ago1·,\ 
mnltrll'd11 porofficiaes uosso~ que eommAndüo aquel· 
lee fortes. C&·eio quo o noba·o deputado so refere 
a tl·ibu. uos,guo.ycurús, mas t:reio que posso offir
.m.ar no nobro deputado (lua o nctu.a.l oresid~11tu 
dd Mato-Grosso tem olhado com .muita -aLtençiio 
para esto object<a ; estou persuadido que, ZAloso 
como é, S. Ex. nit9 deiuri~ de tomat· todas as 
providencias. para que uma t1·ibu quo tem pres· 
tauo tantos .serviços ao . imperio niio fosse mal
tratada. A respeito das tribus de indios de Mato
Grosso, sei que o· nctual presidente t.lessa proviricia 
não se t em descuidado de p1·omover a sua _ ca:
techcse, e u~ attrahil-as á ci,vilisação e u paz por 

O Sn. AI:Au.to JoRGE : - E' exacio ; c com muito 
aproveita.m€nto~ · 

o s~ .. ' Vrni.-\TO : ~Apoiado. 
· O SR. MEN:P~o:s DE ALMEIDA: -Se o · nobre· d~

putado , não ignoa·a estes 1actos., . por· que mo ti \"O 
vem :dizer á .camara ·quo havia <officiaes quental
tt•afavão. essas tribus :; ·sem declarar os seus:·uo
mes, e . as. providencias qu~ se tomáriio ! . .• 
' o ' SR~ ·VIBU.TO : - Isto . é . segréd.o m~u. 

. . O . Sn. MENDES DE Ai.~!1.\ : ~ Tratou por ut
TOMo 2. 

~imo o· nobre deputado de um objecto· da maior 
JmpoJtancia. c. qne ma parece que ne1•hum cabi
rneuto tem n \ discussão pt·esente; se o nobre 
deputado queria tratar . desta materia, deveria a 
meu vêr apresental-a e discuLil-a quando aqui se 
achou o Sr. ministro dos neg•'leios -estrangeiros; 

O SR. Vmruo:- Não existe a solillal"iedad~ do 
ministcrio? 
· .O Sn. MENDES DE ALYmDA: - Isto é outra ques· 
tão; do que se trata 'a.~ora ~ do orçamento da 
guP.rra, discussão mui limitada, e niio da solída· 
riedqde minil"teriHl ; o ministro· que s" apresenta 
uesta casa para discutir um orçament<~ não deve 
ser distmh1do para discutir tudo quanto qualquet· 
S1·. deputado quizer perguntar sebre mate1·ias es
tranhas :'1. sua repartição. · · 

Se o honrado de utado tinha em vist.."\ · tocar 
1u.•s e o ~ecto, e1xou passar uma excellente ocea
siâo quando aqui se apresentou o ministro da 
compclLente.l·epartição; agor.a se1·ia inopportuno. 

Entretanto direi or alto· alnuma co usa sobre 
es e o JCc o, pat·a mos rar que o onl·a o mem ro 
não foi feliz na. censura ·que fez ao gove.·no 
imperial. O nobre deputado, tendo Hdo o reln
tol'io. do illustre. Sr. ministro doS" llegocios es-

.m eu·os, evcr. recor ar-~e que o nosso governo 
cl~pois que os. ribejrinhos. do rio Preto franqueá
mo a sua navegaçuo, abr1o o porto de Albuquer
que ao commercio estrangeiro, e a~sim ·poderia 
chegar a esse ·ponto qualquer vapor não só 
americano, mns de ·outra nação, sem incnnve
niente para o imperio, .nem prejuizo do commer
cio brazileiro, logo que o;; est:ldos do Rio da 
Prut·l e Pal'nguay, como já . disse, •. permittissem 
chegar até lá. 
- Não · sendó . objecto da presente discu:=siio a 
qu~stão da navegação dos rios, . es~us~va tomar 

L , • ' 

este objecto; sua bondade me permittirá que 
dcclat·e que ~ censura que o nob1·e deputãdo fez 
ao governo ~ injustissima, porque o governo ·}?elo 

A nossa f•·ontdra com o Parnguay ao commerchl 
estrangeil'o · niio StJ de:'lviou d~ · doutrinB que 
sempre tem seguido a respeito deste objecto, 
isto é, a respeito da mwegnçtio dos rios. 

Logo que o~ estados que possuem as bocas destes 
rios, o Paraguny e o P ratn, pel'fllit.til·ito a sua 
livre naveçaçno nos estrangeiros, o govern~.~ estnm 

. no son dtrdto em permittir a .abe•·tura de . um 
dos · nC'SSJS podos no Pnraguay ao eommet·ci<> 
cstraugeiro, sêm prejuizo de suas opiniões nesta 
materia. Isto não contt·:l•·hl. a . nav.egação brazi
·leh·a ou da bandeira brazileira dentt·ó tlos no.ssos . 
limites, p :ll'l}UC estou certo ·que O governo, pelo 
facto de· abri&• o -porto de Atbuquet·que 9.0 com
met·cio estrangeil'o, n iio permittio ·a · navegação 
além desse pl)rto, onde temos .direito exçlusivo 
de návegar, por sermos os ~micos .que ·dominão 
as margtms· do Paragl\l\Y e seus ~amuentes nt>sses-
pon!:?s. . · · · 

v:1.ções a respeito· do orçameut& da · guerrà, niio 
me sen,i.o penuettido responder ;ás ·perguntus qua 
fez,. p_ois que isto compete :ao~ nobre ministro; 
terminnrei :.qui as cr,nsidérnções q·ue tinh \ u 
fazt:r en• defesa do mesmo orçameuto.. · · 

o Sr. Brandão:-Nào' ~deve cau&lr éstra· 
nhe.za ã' cam~ra, nem ·· tão · pouco ao·· nobre· minis· 
tro -da . ~crrn; que· eu, simples .ridvogndo, · e , 
sem. conhecimento algum dos assumptos mdita~. 
ouse tomar· parte na discussão · presente, '})Orqtu~ 
estando disposto · a só:·prestar o meu 'VOtó quando · 
me achar plenamente ·esclarecido; julgó·não·dever 

. 21 
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1ic:tr sHeuciosll nesta occasião em que se trata 
de uma -mateda tão in1portanb como é sem 
a~Yida u orçamentO que se discute .. 

Assim pois se me pennittirã. que eu faça algu.., 
mas con:udera~õ~s geraes a respeito do obj ecto 

· cem 'dignas do exame e attençãó do corpo .egis
lativo; entt·etanto peço ao -honrado ministro que 
cons~de1·e as mioh!.\S observa~ôes. como filhas do 

ju:Stiça ao merecinumto, e os s~rYiços. 
Yidamentc premiados. 

Senhores, pll"e~me que um só mt>mbro não 
haverá nesta casa que não conheça que a classe 
militar, pela soa importancia, dedicação e leal
dade com que tem serv.ido ao paiz, deve mere
cer toda. a. nttenção do poder legislativo. Em 
verdade, quando o ci.:ladão ·descansa uo seio da 
familin, gozando das doçuras que eHn prodiga
lisa, é o militar, c o soldado quem· corre ao 
campo da batalha. q,uem der,·ama seu sangue 

' o 
nacional ; é elle . qttem se expõe com resignnçiio 
heroica a essas privações, a esses incommodos 
que qua~quer um de }lÓS reputaria verdad~iras 

t> 

0 S'R. :MI~ISTnO DA GCERRA :- Apoiado. 
O Sn .. BnAND~O :-E' pois_. o mil~tar um homem 

publicos por -sua vida de sacrificios, }lOl' sua 
Ulíssào honrosa ..• 

O Sn. :Mx~xsTno 1>.\ GuEanA :- Ap Jiado. 
O Src. Bn..\XDÃO :-•••• e· portanto, quando se 

trata de assumptos que lhe dizem r espeito, me 
parece qu·o3 tod..> o homem,.hone~to deve . interes· 
:s:~r-se (apoia.tlos), visto que nada mais faz do 
que exercer um acto de justiça •.. 

O Sn. Mn;rsTRo DA GuERRA:-Apoiado. 
O Sn. BnA~ oXo:- Pensando assirn · eu ·me 1·o-

pon 9 a pedi1· catnara c aô nobre winistl"O 
lllelhorámentos para essa -illustt·e classe. 

Senhores, niio sei conto no estado actual do 
nosso aiz, com a excessiva care3tia dos eneros 
a tmenucios, c e outr\l.s art1gos e primeira 
necessidade~ possa o iuilítar vivér com o mes
quiilho solJo que actualm~nte percebe; nüo sei 
como es:>c soldo po~sa chegar para tl honesta 
subsistencia delle ~ de sua familia; e ainda mais 
para a educação de se'us filhos, se os tem , con
sidero sér uma Jc:;graçl panl ess~ classo e um 
dezo.l· pa1·a o paiz cvn':!ervat··se o soldo do exer
cito no esttl.uo de me!lquinhez em que se aéba; 
jt\ não f 1llo no que Stl dá ao simples soldndo, 
pot·qua conf~sso que 1·epnto uma tlXtt·avagancia 
pretendel'-Se pngat·~_lhe 0:1 peno_sos scníços ,que: 
p1·es1~ com dozd VJ~t~ns por du1.; mn.s pelo que 
dlz respe1to nos oftic1aes, perguutaret : póde·se 
·em boa. fé · conct~ber que os so1Uc:1 actuaes 
dll mór paa·te llus patentes cheguem para o de
cento. tratamento dnquelle.i que as adqnil'it·ão á 
custa de longos an11os de trabalho de t•isco!e de 
,·iJa, e muita:s veze~ depois de' haverem sotrddo 

1·t!tedções injustas? Ct·cio ue não: 
• Senhores, e sabido qttc n:~o época actual, para 

se obterbo11s se\'viço~ de qualquer cidadão, faz-se 
mi.~ter que se !he p1gue_ ~em, que se lhe dê os 
meJos necessarios <1e substst.eucia.; e tanto isto 
é exacto~ ümto a cnmara tem reconhecido esta 
vera~~~~ qu~ ria p~sada legislatura elevou os 
ordenados _dos magtstrl:ldos e dd outros funccio
narivs pul;l~icos. ,. Ora, se a esta clas~e de - servi
uorcs -;do .'.estado ' se" fez jus~iça, proporeionandu
se·lhc .me1os de. uma ~eeente subsistencia.,. por 
que),!lotivo out~6 ,tanto se não ha de fazer a 
l"cSpetto dos mili~res, _qn~ debempenhão deveres 
.tão . rjgor~sos e nobr~s 1 E11 pois chamo a aLten
ç~o .da camar~ e d9 . uobre uainisko . para . esUI 

objecto ; peço-lhes que não deix-em em esque
cimento essa clasS.e. que tanto nos tem sorvtdo, 
e para a qual se dll'igdm todas as vistas na 
occasião do . perigo. 

E' verdad~ que, ;;egnndo. ~1e informão, os offi-

O SR~ ·se1RA :-Nos soldos· não,. i•os vencimen
tos sim. 

O Set. BR!.~oXo :-~L1s eu quizer11 que ,elle se 
estendesse ao.,_. do ex.~rcito de terra, porque 
considero que estes. bem como aquellcs, conem 
grandes perigos, e suppor:t&o. privações e incom-
niOdos... · · 

O SR.· PEREIR!I. DA SILVA :~E as tempesh
des? 

OI:Tao Sa. DgPuTADO: ....;.As · bala·s serão ditre
rentes? 

O S-a. BnA::\DÃO :-Lcmbrã·me o nobt·e deputado 
. , 

datle devem ser teniveis, porém não obstante 
isto é mister convh· que o exercito ·d_e terra 
n111it:1s ''ezes se _acha em situ'lções, sa não peio· 

tempestades. 
O St-t. SIQUEIRA QuEmoz :- IS.~o não. 

nas guen-as que. temos tido a bravura tem sido 
igual, a dedicação tem sido a mesma da parte 
do exercito e d.a marinha., acontecendo todavia 
que a DlOl"tu tem fdto mnis estragos entre_ os 
officiaes de terra, como verificou-se na ultima 
luta de PernambtlCO, onde morrêrão quat·enta e 
tantos . .. · · · ·· · 

0 Sn.. AUGUSTO DE 0LtY&In~\ :-No ataque do 
dia ~ de Fevereiro. no Recife · mi>nêrãt) muitos 
imperiaes marinheiros. · · 

O Srt. PEREIRA ·oA. SILVA:- uando fõr rcciso 
os officiaes da a1·mada serviniõ no ·màr da mesnu1 
maneira qúe os officiaes tlo exercito têm servido 
em terra. 

. . . 
hom·ado membro que n{io estt:t.bel~ço díffcrença 
alguma cut.re o denodo e coragem de uns e de 
otttr03; poré m o que digo ·é que os ofiiciae:> de 
te1·rn tem... tido mais occasiões de perigos no 
nosso paiz. sem duyida pela natureza dtlS lutas 
que tl:m havi<lo... . 

O Sa. SiQUEIRA QuEinoz :-;-Pelo contrario, por
que os- otllclaes da armt.~.da o~tão aempre com o 
pe1·igo nos olhos. · . . 

O Sn. BR.\SD:to : - Repifll qu~ no meu enténder 
todos elles de mar e terra . têm-se pot·tado brio
sRmente , t(,m · feito abne~çiio de suas possoas 
em bem do serviço · pubhco, sendo que por isso 
julgo qu) os vencimentos· dl3. uns ·de!_em s~r 
igualados aos dos outros. po1s que na... veJO 
razão snfffcieute para justificar n differ~nca que 
ora existe · (apoiados), entretanto que JUlgo · de 
toda a justiça que s., melhore a contli9áo de 

1 b · s· tão i · .an s a nôssa soc•elladc. 
Tenho dito-quanto basta sobre este objecto. agora 
passarei a examinar algum~s verbas do orça-
mento que se discute. . · 

Em primeiro lugar tl'atarei dn secretari~ _d~ 
estndo e suas dependenci~s. E r.tre as repart~ç~~s 
annex \s á mesma secretaria. nota"se a comtrussao 
de· promoções .do :exercito e r~partição do quar
tcl-mestre~geaeraL Confesso ·que não ~r,mpreh~ndo 
como . a primeira · abSúrva a quantia de.· U:OOOff~ 
compondo-se de tre~ officiaes gon·eraes, e de quatro 
: oadjutores ; · desejo pois ouvir ao nobre minis· 
tro a este respeito, afim de saber para que são 
neces:>arius tantos officiaes su~erlores em uma 
('Ommiss.io · de. prome)i!t'~s ~ e âesde jll -declaro 
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que me pronuncio contra o modo · pratico por 
que tem sido tratado este importante assumpto, 
visto como delle sõ.· têm resultado injustiças re
volt.anteR ~ clamorosas, segundo· mostrarei no 
correr do meu discurso ; e antecipadamente peço 
ao hon · · · -
males causados a gran e . numero de oftieiaes pnt· 
preteriç~es iniquas. quando S; ::::Ex~ aJndn não 
occupava ·o alto cargo em que se· acha. 

direi que i ella pôde · muito bem ser dispensada, · 
poupando-se assim . -os seis contos de l'éis que 
se gasta C(•m a· sua couiervacão ••. 

UllA Voz:- O que era melhor. 
0 Sn. Bn.-uwXo :-Nas niesm·as cit;cúmstancias 

1õe acha a repartição ~o quartel-mestre senc.ral; 
não sei como se . gasta com clla a quantia . de 
11:2!QS, compondo-se dos seguin~s. em[ltegados. 
(Lé.J ·Confesso .ao nobre ministro que e:>te pes
soal me parece extraordinnrio, attentas as. "fllnc-· 
ções daqu.ellu repartição ; desejárt\ ~ rtanto ue 
S. Ex. me -esclare\!esse. a tal respeito, .para eu 
poder dar o meu voto sem me ftearem remor
sos: 

h ar a atten-
ção da camara 'o do honra~o ministro para um 
corpo legislativo que temôs no estado sem s~r 
o reconhecido pela constituição do impet"io, fallo 

· · i r: tenho visto fitttt-
rândo na-.·:r.olleeção de uossas leis como asp<l· 

· sições permanentes resoluÇões do supremo con-
selho militar . • .: · . · 

0 SR. VIRIATO:- S.ão· arestos; casos julgados. 
·O Sa. BRANDXo :-Não ·se nchiio alli como taes, 

figurão como leis, e por -isso entenJo que- é 
tempo de olllar para este objecto, e de acabar 
com essas anomalias, visto como além do corpo 
lagislativo constitucional não deve existir outro 
legislando, interpretando leis e· o paiz o obeJe· 
cendo. O nobre ministro arece estaa· compenc-
tra o como eu o quo aca o . e azet·, . 
no seu relatorio declara que alguma cousa ha 
no consP.lho ""supremo militar de arbitrario, o que 
exi e reforma; mas eu guizera que S. ~x. lan-
ç ·•sse as ases essa ra orma, v1s . 
conhecimentos especiaes da matel'ia; quuera que 
o supremo conselho milihlr priueipiasse quanto 
ames 11 fnncclonar e01 sua verdadeira esphera, 
a niio como poder legislativo... · 

O Sn. SIQOb:Itu Quzmoz :-0 que clle faz está 
autoriaado pelo poder leglslatlvo. 

O Sn. Bn.\Nt•Xo :- A•·sences dt• gutw,•a e a,•ma.
.:ens de a1·tigos bellicos.- Todo o pniz !labe que 
a rilspeito do 11rsenal de ~:uerra da cõ1·te houvo
rào lcl'g&~A discussões no .tlm da l~gi:da~ura pas
sada e prindpios d" presente; sal>o mais que o 
Sr. ex·ministro da guerra niit> póde apre~ntar 
ao eorpo legislativo o t·esultado das · investiga
ções que se esta vão procedendo . ptlte. cbe~ar-se 
no conhecimento· dos desflllques • que alli ta verão 
lugar;: no entanto observo que . abrindo-se a pre
sente sessão .legislativa e apresentando-nos o 
honrado· ministri> . o seu relatorio nà? "nos· d_iz 

no& informa a respeito do que ·ha .liquidado e 
do gue falta a liquidar;. eu ·portanto . 1·ogo. a 
S. Ex. que me diga o que tem·.occorrido, para 
poder formar o- meu juizo sobre tão ímportànta 
assumptO; -

Agora, senbor:es, .IQe · oceuparei d~ um po·nto 
mais ·especial. tratarei-. da verba do ~ · lS, que 
diz . respeito ao presidi~ da . ilha de · :E ernttndo; 
vejo que · o. nobre ministro pede a consignação 
de 2~:0008 p~ra esse prc~idío, e não pos~ <leixar 
de fazer algumas reftexoes·· n S. Ex. ; a Jlba de 
Fernr.ndo de Noronha (hh-ez . muito:> o !gnorem); 
compõe-se de um dos mais ferteis terrenos do 

nor~e du in~perio; alli a producção é eXtt·àordi.; 
nana, e ex1stind.o co~o existe, · abundancia. de 
braços que o governo . póde appliear· á cultura 
de ~us CSllJ:pos, existindo. alem disto· grandé 
por~~o de _gado~. do e~tado e mu.itas outras p.ro~ 

n. nA..~DÃ:O:- O nobre ministro ha de igno
rar, mas eu .llie posso afiançar que a ilhã de 
que fallo tem sido l'epntada como um morgado 
para alguns dos que se têm encarregado do com. 
mandQ do presídio (apoiados) : sendo que muitas 
intriga:; se hão .promovido; muitos meios, e alguns 
bem .pouco · honestos, se tem ~mpregado piU'êi con
segu.l!: se aqu~lle commando. De·elaro _que não me 
refiro - ã admmistraçào du. nobre ministro, nem 
a alguns militnTes do meu conhecimento que a 
tem commandado, inclusive o actual , que me 
informão se1· um homem de bem ; fallo .de tem-
pos an ertores.· n en o po1s que nuo sena. ot·a 
de pNposito aproveitar os recursos agrieolas dessá 
illla, que bem_ podem chegar· para as despezas 
que com ellas: .se fazem. . 

· J ·que oque1 nes e assnmp o;. nao el_:taret 
o~ perguntar ao noba·e ministro uma ·cousa· que, 
nao só como representante da naçiio, -mas tam
bem como advo ado, desejo saber, e é a se inte : 

ue egas açao 1mpera na 1 a e eruan o . 
O Sa. CoaRtA n.\.s NEYI-:s :- O d~potismo d.à 

espad(l. . . · . 
O Sn. Bá\Nol:o:- Sc:se. tratasse unicamente de 

um presídio militar, se· !u'lquella ilha só existis
sem solundos, e11 saberia perl'eitamente que a lei 
applicavel a ella era o r('gulamento do conde"Lipe: 
ma,; alli não babitão unicamente soldados, exis· 
tem paisanos, l'esidem mulheres de prest's e muitos 
outros indiYiduos que não podem estar sujeitos 
áol uelle rcgulamen to. . • · 

0 SR. ConlU:A D~\S NEVES :-_Jã quizerão cbiba.· 
tar um padre qne-.lãr está preso: · . 
· O Ss. Bn.uw:to : - Ent.re.tanto acontece . o que 

• Fc::rnsndo fazem-se processos crimes, que o com-
mnndnnte dessa illia figul'a do juiz municipal, 
de delegado e subdelegado, procede a corpos de 
delíeto, inquire testemunha':>, e digo isto porque·, 
como advogado, já veio a meu poder um pro· 
eesso destes; não pódo bavet· maior absur.do. 

A lei tem dete1·minado expressamente a ma
neira e o modo por qM os processos crimes 
devem aer prineipisdos, ascim como tem de_finido 
a competencia. das autoridades. · Portanto_, _' não 
posso concordar · de fôrma algttma em qúe o C9m
ma.odante da ilhà de Fernando tenh:.& o ~der 
de fazer corpos de' delicto, e muito mt>nos· · dt) 
inquerir testemunhas, · para fazerem prov~ pe-
rante os tl'ibuna~s. ·. · 

o sn: PEREIRA DA. Su.vA : - São p~ovas que 
colhe pAra a autoridade· competente julgar; se elle 
n à o fiZer isto q uetri . o f11rá então ? 

. esse 
Se o nobl'e deputado que m3 dá . o~~ nparte · mé 
apontar um artígo da nt.>Ssa legislRção ' <~ue esta:.. 
beleça excepção a respeito da ilha de· Fernando, 
e se me apresentar uma· di'sJ>osição que exclua 
da lei;'teral · os iridividuos' que alli babitãq·. sem 
serem militares~· -eu direi que ·ténl ra2ão·; . mas 
creio que não o· poderá _fa-zer, -e p~r ~ ~nseg~il!te 
consinta que · eu não' adopte' a sua op1mao. · (Apoiá
dos. ' A lei deve ser iguat: para toaos,- . ~;<po~s· •. o 
cidadão ~u? está em _qualquer pon~~ :<to 'impe_no 
deve parttetpar das mesmas -garautiatt,·deve:·estar 
sujeito u me&mas -regras ; · por ·isso : não· ·posso 
admi~tir que r~si.dindo- ell~ n!l. ilha: de Fem\lndo:, 
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n:'io sendo militar, e não se achando nas condi· 
ções dos que alli estão cumprindo sententas, 
esteja debaixo da autoridade absoh~ta do com
mandante.da mesma ilha. (Apoiados.) O que tenho 
ouvido geralmente dizer e que naquelle lugar reina 
um despot!sm.o igual ao da Siberia; nunca Já fui~ 

. . 
a1li a unica ltd que se conhece é a vontade do 
commandantc, ·e que já houve qu~m mandas~e 
amarrar homens livres a Unl poste t) açoutat·I>S ... 

O Sa. CoRnf:.\. D.\.S NEvÉs :- ouve or em 
comn1andante para chibatar um padre. 

O Sa. PI::o.'To DE CAuPos :-Se 'se verificasse o 
castigo elle seria escommuugado immediatamente. 

O Sa BRANDÃO :-Não posso design~r () nome 
do commandante que assim procedeu, mas asse
;uro que grande terror causa alli c raiz de 
gameleira. que é o instrumento procurado para 
essas execuções barb1ras~.. Peço portanto ao 
bonrad~ n1inistro .•. 

recem. 
Agora senl1ores, ''OU fallar de um ol1jecto que 

se li"n ao principio do .meu disc·ursõ~ ~u disse 
que Eavia wostrar que injustiças muito clan)o· 
rosas se tinhão feito nas promoções do exercito 
q•te militares distinctos jaziiiu no esqueciment.~, 
c qne ao nobre ministro corria o d~ver de re· 
parar aquellas injustiças, visto como se zicha 
animado do desejo de bem cumprir com as 
suus obriga~ões. (Apoiados.) 

, 
nbeço a todos os milit!\res, ao menos com um 
de que agora me recordo. 

Ha poucos annos assentava-se nestas cadeiras 
um llomen1 respeit·wel que muito concor. êra com 
ü::> seus esforços e serviços de soldado para a 
ind~:pendencia do Brazil; que por muitas vezes 
le\;autára sua voz nesta casa em favor das li
berdades publicas e da prosperidade da n wão; 
esso ll(llllem não só como representante do paiz; 
mas tnmb'.'m como militar, havia sempr~ gozado 
du um·\ reputação illibada, de um creditu sem 
mancl1a; llnba prestado ao govemo em di fie
rentes c!pocus servi~os importantes, havi.1. · dei· 
xndo em occasiucs dive1·sas o seio de sua h· 
milia, _'.Ieito marchas e assistido a combates, em 
que se distinguira pelo seu VAler e per•cia; 
talvez a camara nãu se lembre do seu nomP., 
talvez l10je o niio conheça, porque desgt·açada-
mente em nosso _paiz só são ,lembrados os ho· 

os. felizes do dia; mRs ~sse homem tem um nome 
que. em mais de uma pagiua da nossa bistoria 
se acha escripto; esse nome, Sr. ministro, é o 
do tenente.coronel José ~faria lldefonso Jacomo 
•la Veigl\. Pessoa. (Apoiados.) Militar bmvo e 
honrado, que vive hoje em olvido, que parece 
estar e<.Jndemnado a não ser attendido pelo go· 
verno., a quem prestAra servic:os dignos do tnzlis 
alto apreço . e consideração. Não me r~firo ao 
nobre·. ministro. · · · 

Esse ,soldado da independencia .. senhores, ainda 
na -ultima revolução de Pernambuco, como podem 
.~testar oa ·meus collegas daquella · provinda, 

servio com lealdade a este mesmo governo qua 
o não tem apreciado. f.-!poiados da deputação 
pe,·nambucana.) Ajudou as arma.s imperiacs a 
obterem o triumpho; mas como se acha elle 
aetuahnente '? Acha-se fazendo part~ da 2 _"- classe 
do estado·ma.i<lr do exercito, que. importa o 

. ., 
para. nunca mais . sahir d~lh? não sei o que se 
chama 2.a. class" do. estado-m:üor; mas todos os 
militares pi-atic:>s e.. instruidos me tem dito qtw 

I • • - - • • • • • 

O SR. SE.in.\. :-Apoiado. 
O SR. BR.-\.ND1o :-0 apoiado do nobr<J gencn\t 

é de muito valor; hom~m pratico e instruiuo 
sabe muittl destas cousas~ e eu agr<ldeço a su!l. 
approYaçi.to. . · 

O tenente-coronel José Maria · Ilde!onso, carre
gado de serviços e de uma numerosa familin, 
está preterido · e esquecido ! ! l E isto basta para 
mostrat· qual e a sorte que está marcada aos 
militares brios·os, subsistindo o actual system1\ 

. - ! ' 

resultado qua · fôra para de,;ejar ,- e neste caso 
mclhot· seria não contmuaL' a faze-l·a.s. . 

O nobre tninistro no >;eu . relatol'io falia i'Lcerea 
da fabrica de feúo de Yp·mema, e propue o al
vitre de abandonar-se aq uellc estabelecimento 
até que cresção as florestas que dêm o· carviio 
indispensavel para o- seu · trabalho; entretnnto 
não . vejo que . eSta medida, d~ qae me pRl'OCU 
estar convencido o nobre ministro. seja otfel!e
cida á considel'ação da camara n em no orçamont(), 
que discutimos, nem (.m alguma. emenda .da. res· 
pectiva eommis~ão. Ea supponho que os relato
rios não são feitos só meu te .. para os chcf~s das 
repartiçves eentt•at.s do imperio ofi'erecerem alvitres 

. que não tcnhão applkâç~o; s~pponho q~e, quando 
um membro do governo pl·opoe uma tdea ao corpo 
legislativo, quand<l . ~presenta o resultado do suas 
conYicções Cúmo uma meaida prudente e util, ella 
deve ser realisada, ou . reduzida a pt·ojecto-de lei - . . ..... 

ministro está convencido da vantagem d·1 pt·o
videucia que referio, deveria têl·a convertido em 
disposição legislativ .... , ou ao menos a <:ommissão 
de orçamento ela guerra deve1·ia propô l-a em -ti.ma 
emenda. Por conseguinte eu desejava que o.· hon
rado ministro se explicasse . a este respeito, que 
declarasse se insiste nesta idea, ou se pelucon· 
trarlo . a. aha.ndona , porque se r~almeute . . a fa
brica de ferro de Ypaoema não produz resultados 
satisfactorios , se não e couveniente despender 
o que:,com ella se despende, melhor · será acabar 
com . ella. Ninguem mais habilitado do que o 
nobre !SlinistrQ da. guerra para enunciar umjuizo 
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ácerca deste objecto. ~~lpoüzdos.) Se o seu juizo 
bojo e O meSUlO quo era qua.ndo llpresentou O 
seu relatorio, a cousequencln ó que alguma dis
posição . deve pa:>s1.tr nost' casLL para que não 
continue o çovemo a munter esse. estabel~ci-

. o 
bastantes sobre e~tc objecto, não posso apresen
tar um juizo bem' fund:\do o. esse. respeito, sou 
pQrtanto obrig;.\dO a cingil·-me neste ponto á 

· ·- v~> s hn habilitt1do ara 
têl-a esclarecido convenientemente.· 

O honrado de_putado pela provi'ncia de Per
nambuco que me ··precedeu tocou . em algumas 
commissões auxiliares ·da repartição di'L guerra. 
Eu peço licençà ao S\'. ministt·<· para pergun
tar-lhe qual o resultado que se tem obtido de 
alguma:> commissões que existem, ou que tem 
!>idQ dados a alguns iudi·1iduos no paiz e fóra 
dellc. 

Seja a primeira commissão n que tenho de 
npplic'lr attenção a encarregada de compilal· as 
leis militares e de 1·evê1' o diccionario da lenis· 
lação mi itar do fa ecido e 1 ustra o genera 
Cunha 1\[attos, pnra s" fazer uma novn edição. 
Esta commissão existe desde lillO eu sou membro 
<lo cor o le islativo · têm-se dPs enoiitlo sommas 
que llão evem ser muJ o. mesqu n 111s com os 
membros· ~ncarregados deste tl'l\litelho (apni"dos); 
e entretanto nté hoje es$11 c·tmnal"~'lo 01io tem 
dado nada. Poderá o nobro ministro di:ter-mc 
emquan o orça a espeza quo so em et o com 
esta commissão? poderá. dizer-nu~ t}Unos os ·re
sultados que se tem obtido do tollns ostas des
p~zils? · l\le parece que nenhum l'osultndo h11, 
porque nem ao meno:> meroc~u csto objecto monção 
ai numa no relatorio do nobre ministro, · 

Em outras úccasiões n:> relatorio dc.l guerra se 
encontra vão algumas infvrmações Acerca dos tra
balhos d<: com missão n que nllnc.lo; o mesmo 
porém não acontece este armo; é portanto uma. 
despeza em put·a perda. Os membros dessa com
missão succedem-se uns aos outros, e nada se 

z ; , con egUl emen • parn que g-'ls n m lei r 
inutilmente? .(Apoiados.) Não serã melhor que o 
nobre ministro da guerra, esclarecido como é, 
e~amc pal'a junto de si algumas pessoas p~ofes-

' 
lbes a sua confit~mação ? Oreio quo sim; é o go-
verno quem deve f8.zet• esse trabnfho, ~ depois que 
seja elle revisto ·por outras pessoas instmidas. 
Dnei, pois, ao nobre ministt·o que ponba llm termo 
a isto, q.1e acabe com esta commissão. -

0 ~!.OVCrüO tem nomeado algttnlR.S ·outraS COm· 
missoe:>, e eu tarobem não sei qual o resultndo 
que · della se tem . até aqui obtido : acredito q uc 
algumas tem sido utéis ao paiz, porém senho1·es, o 
paiz deve conhecer o que se faz. 

Eu farei um pequeno reparo por esta occnsi:io. 
· At~ aqui et·a costume dar-se conhecimento, inse
rinllo-Stl na collecção das leis, de todas as decisões 
do ministerio da guerra e provisõed do conselho 
supremo militar que estabeleciiio regras, quo tinbiio 
cnr<\cter pet·manente; actualmeote tem ha,·ido al
gum ddscuido a este respeito; na coller.ção dns 
decisões· do governo distriouida ultimamente nesta 
casa faltão algumas provisões que fu1·ão publicadas . - ' . 

< • 

Peço portanto ao honrado ministro que recOln
meude mais nlguma ex.actidâo neste trabalho. Te
mo~ nm~ ~oinm issào . ~Iicar~·egada d~ rever a. l~g~s
laçao ·mtbt.at·, e ao mesmo· tempo nao se pubhcno 
n~ :_eollecção l'espectivâ decisões. !tnporto.ptes, pr?· 
v1soes do ~onselho supremo 'rnUttar.· Nao .desejo 
que. se · ~Qrpetue _es~ systema .• ' porque me pa· 
rece que e -de multa lmportaneta pOr ao alcance 
de. t ~dos que as quizcrem · estuà:lr, as lcis do 
parz. · 

A ca.Dlnra sabe o . que jã aeonteeeu quanto n 
outro\ repartiÇão, em · que faltando muitos netos 
do g_overnu para serem publicadus, mandou o go-

vcrno faze\' uma collecção supplementar afim de 
incluir nella esses netos; mas o que aconteceu? 
q~e indo e:;sa. coller.~ão par~l. ·a typographia na
ClOnal, segundo sou mfo1·m:tdo, perdeu-se e gas.: 
tou~se ~in~eiro. em puu. perda, . porque a ty- . 

O<Yra . • • , •. ,; 

pre$SO. . 
Sabemos que. algumas commissões forãJ> , no

meadas que podião prestar beneficio ao -paiz e 
cu nada diria ;- . rr , 

seus trabalhos. Em um dos aunos passados foi · no
meado para visita\' alguns paizes da Europa . em 
que a organisação militar e melhor .estabelecida 
um distincto o:ffi.cial que hoje faz parte do cor
po de engenheiros. Este ofticial demorou-se, creio 
que dons annos:· visitando a Prussia e nlguns 
Estaàos da Allcmanha ; voltou para o nosso paiz~ 
mas não sei qual o resultado desta mis·são, ·qual 
o proveito que o governD tirou da éommissão ;que 
encarregou a esse officia.l. Creio, po1·que faço jus· 
tiça á instrucção c zêlo do distincto cidatiào que.. 
então se achava ã. frente da re- artição da nuerra 
que esse m1 ltar tmha mstracções a equa as para 
se tirar todo o· p1·oveito do seu tr!il.>alho ; estou 
persuadido, pt:lo conhecimen.to· pessoal que-tenho 
dessE: milit•n: ue · elle Linha toda a ca acidade 

' . ~ . tem a instrucção pt•ecisa se incumbem ~ssas com~ 
missões, se tire todo o resultado dos seus tra
balhos. E não desejo .sómente quo se tire algum 
resultado; . parece-me que nesta materia é nece·s
sario que o · publico' seja informado dns va~ta
gens tias com missões desta ordem, porq~e. sup
ponho que o governo não manda a Eu1·op<\ nm3uem 
sómQnte· para. viajar. . .. · . . 

Um dos pa.ragra.phos do orçuncnto d1z respc1to 
aos arsenaes de guerra, armazens de artigos b~l~ 
lícos tJ conselhos administrativos. ·Estes conselhos 
ndministrativos são de moderna data. entre · íiôs, 
.forão creados· em vi~tude de uma disposição que 
passou em uma lei de fix.:lção de forç·1s nos ul
times aunos. O corpo legishtivo votou essa. dis
posição· pel9. confiança qu.e prestava· ao mini:stro 
da repartição; . hão bouve discussão que pudesse 
estabelecer a utilidade da tnedida. Ett desejava 
saber se esses· conselhos admini~tt'a~iv?s_ tem· sido 

tagens que se espel'âo, s~ os conselhós.est<i.o or
gáriisados· de modo qtie · possa: ser conveniente· a 
sua · conser.-vação~~-por~e se elles não· trazem van
tagens ~ao paiz, nãQ produzem economia ··alguma 
na: des·pezn militar, ·sf)rá melhor · ubolil-os, por
que não forão cr~a~tos para arr4lnjar Fómente al
guns indiYidri.os·em umn posição. tal ou ·q,nal, mas 
em utilidade · do : the8óuro· 1íaeional. · - .' . 

O recrutamento'e o:engajamento eonsti_tl;'emuma 
daCJ verbas elevadas do orçamento que se:<ilseute. O 
homado ministro ine parece q~e caleW:a! el!l·~;QOO 
homens o contingente necessano para ~ubs~tulras 
praças que todos os atinos devem ter batxa do 
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nosso exercito: entretanto o mappa dos novos alis
tad<.s no anno . ultimo · uão .· c.he"l a 3,000 mil 
pra~as ;. por que meio procura o honrado minis
tro snpprír essa falta que -se dá no contigente de 
reeru.tas -para preencher as vagas . do aereito? 

al . . - . n 

para .:;atisfaier esta parte do serviço publico'! 
Algumas disposições forão ultimamente assentada~ 
pelo_ corpo legi::;lativo e ·desenvolvidas pelo go-
vern a · · · · 
fica tão áquem das necessidades publicas, e.stas rão, quando teve lugar uma inspecç~ · aquelle 
disposições não podem ter applicação alguma; de estabelechnento, vi que se houvessem descoberto 
qne serve distribuir os rt:crutas pelas diversas abusos em matería de fiscalisa.ção , nem depois 
províncias, se ~stas provineias não dão o Pumero vi publicados officios do governo que_ refl!l·isst!m 
dos recratas .que devem dar ? Yem de facto inu- esses abusos. Não sei pot·tanto quae.:; forno os 
tilisat·-se todas as disposições l!o co1·po legisla- abusQS que se eneontrâriio em materil de'fisca-
tivo, que tem por fim dar a maior ignaldaâe no lisação no hospital_militttt· da Bahia , e a que 
f{Jrn€'cim6llto dos recrutas. A minhll provineia deu o Sr. ministro ae refere no seu relato rio. Se houve 
no ultimo anno creio que 3lB recrutas, ao mesmo abusos, o governo daria pNvidencias, mas não 
passo que o R !o de Janairo, quo é provinciamuH" me recordo de -..·êr ·n.os jornaes pub~icadas P.r?-
jmportante, crdo. que deu -t2, e S. Paulo, que é \7Ídencias do governo a este respeJt'). Pedina 
de •·ande o ul ~o deu não sei se 9U e tan- o • · · uando tenha de 
to.s :· Mina:; que é província mui distincta tam- · occupar a attenciio da camara, nos dissesse al-
bem deu uma pequena fr.acção em rehçâ,'l ao qtie guma. cousa áeerca deste objecto; se abu~os se 
deveria dar De modo que se continuào as euusas encontrát·ão no hospital militar dll. Balua em 
assim, é claro ·que a disp'osicão legislativa 1·ela- materia de 1lscalisação, quacs as ·providencias que 
tiva ã distribuição de recruta~ ficará letra. morta; dou o governo. . . ·.: . . • 
emquanto se . recruta com todo o Yigor em uma Eu creio quo ba. mais alguma cousa ~Dl ma· 
província, deixa ·se- de fazer o recrutamento em teria de fiscalisação, em relação ás despezas mi-
outra. litares em Pernambuco; não é sómente quanto 

tras · circumstancias que < tem banca nao deve ser attenção. <.:o mo este assumpto é bastante. melin-
mais admittido. Um abúsó .. se · tem dado a este dt·oso não me alarg<> sobre elle. Nem de&xo de 
l'éSpeito, alguns ha que se· ali:Stão para. Obt('r o crer que o mesmo que se dá. ell}·;.Pcrnambuc:_o, 
pr<!mio: depois obtem baixa, dando outro por si, se tenha dado em outras pro"~:lllclas; ma;; · nao 
ou por fava1'. e passado algum tempo se alistao tenho inf.,rmações su~citmtes u esb respe1to. 
para receber no\•? premio. o nobre deputado que me pt·ec(:deu toc'!_U na 

Eu ·rallo nisto tanto mais quanto esta idéa ilha de Fernando de Noronha • . e fez retlex.oes a 
me .desperta outra, que vem a ser a facilidlld~ este respeito muito sensatas na. minha. opinião; 
que ha em dar baixas, facilhlade que difficult 1. mas eu lha peço licença. para contestar a~ p~te 
o complemento de recrutas de que o '.!XeJ·cito do seu discurso em que elle deu como ltqu1do 
precisa. Estou certo que o · nobre m-inistro dá que o cotpmandante do presidio processava e 
guerra tem a fl)rtaleza de animo precis:l para pronunciava. Eu teuh.o alguma experiencia desta~ 
dar a maior regula1·idade possivel a este obje- cousa."', porque o nobre deputado sabe que; exerc1 
cto; mas entenõo que não ser:\ debalde que toco as funcções de promotor publico na cap1tal de 
nesta materia. Realmente julgo muito desvanta- Pernambuco. O presidia de Fernando de Noro~ha 
joso que, emquanto o g.werno não tem recrutas depende · na parte judicial do bairro do R~c•f~; 
bastantes parà preencher as vagas que uevem faz parte desse districto, ou do "de Fóra de Porta.s~ 
existir no exercito , emquanto o goYerno \'ê-se e está sujeito á jurisdicção das autoridades . ~a 
forçado a não cumprir a promessa da lei que cidadtl do Recife; se,_ se quizesse que a·.pohcaa 
assegura ai) alistado no exercito a sua baixa fo.sse feita pela autoridade poll<~!al, seria. .n~ces-
depois de certos annos de serviço, o gove1·no saa·io q11e o subdelegado do Rec1fe, ou '> JUIZ d& 
isenta aquelles que são í·emettidos para servi- ' paz de Fóra de Portas, se trans.portasse a Fer
rem no exercito, fazendo um beneficio coin pre--- nando,._,.que lhe fiea a D?ai~ : de -~ legu~. . 
jui~o do outros. _com preterição de direitO$ as- O commandante da ilha orem. nao forma 

cu pa., nao pronunc1a a ningilein; orma ·o :pro-
. Eu portanto desejaria que as disposi<:ões ãeerca ces.;o prepariltorio, . ou· d~ informação, e o remette 

da distribuição dos rec1·ut1s fossem executadas, ao juiz municipal . do Recife, o qual manda au-
que a dist1ibui-;:ão fei~ pelo governo fosse le- toar todos os . p!).peis, e procede ,á formação da 
vada a e:treito, que cada uma das pruvincias culpa, ouvindo. como . testemunhas os soldados · e 
desse o contingente que lhe é marcado , que outras pessoas. que vêm de F~rnando para o. Re-
um~ não dêm quantos recrutas devem dar, ao cife. A policia:da ilha é feita pelo command_a.nte, 
mesmo p1sso que outras ficão muito .ãquem da- e _nem póde deix.ar de assim ser. A ílba e um 
quelles a que etfectivamente estão obrigadas. presidia militar, .uma praça de guerra, sujeita 

N.ão tenho presente o relatorio do Sr. ministro portanto -·~ poli~ia m~lit;ar, na. fôrma das leis.~ 
da gue:rra em rc>lllçâo. aos hospita€s, e alguma ma'> por Jsso nao ficao tod'ls as pessoas · rest-
cousa· tinha a dizer a este respeito. O Sr. mi- dentes-'-na ilha sujeitas ás leis erimi.uaes . mili-
nistro disse que se. encontrárào 11busos ou irre- . tares; l\ poliCia ê que é roilitat· ; . outra não ha 
Wllaridades em mat~ria de. fiscalisação nos hos- nem póde haver. 
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Ea não irei adiante, e se não fosse um pouco ·-i 

deslocaào este .. assumpto eu to·carra em umâ ques
tão relativamente· a outra ilha que talvez · o!"'e- 1 

recesse mais propôr'-'ões pua u:m estabelee_ \mento I 
militar ou penaL Ct·eio que o. Bra.zil ~oss~e uma 
ilha bastante apartada da costa, . -~ e Jl :dh~ da 1 
-Trindade ; não tenho b'lstante notlc1a desta Jlha, 
porque das participações ofticiaes;nada sei e na.da 
encontro a esse respeito, e por. isso ~ígo sómente .. . . - . . . 

estabelecimento muito importante, pa1·a se fazer 
am um presidia 'militat• .ou um e.stabele~imento 
penal com mais propriedade do .que - a. Ilha de 
Fernando de · Noronlia, ntt~nto -o apartame!l~o em 
que ella está da costa, não podendo ter fte1hda~e 
na communicnção com a terra firme como tem a 
ilha de Fernando, e que foi causa de ultima-
manto. alli ir-se dando uma suble~ação. · 
. Me parece, senhores, que algum partid? pode

riamos tirar dessa ilha que está deshab1~da, e 
que o govet'!:_IO poderia colher a1gnm prove1to da 

E' uma. das verbas do orçamento da guerrn a 
dei>pez:. que se ~az com a_ escola mili~n.r e obser
vatorio astl"onom1co; cu nao ~stou hab1hta·io para. 

· · • - • 'nl 

não me prcpat·ei p::.ra ella; II?as peço li~ença ~o 
nobre mini::>t.ro para offerecer a su-a cons1deraçao 
um projecto relativo ao desenvolvimento da,:; 

· · 1 1 n: ieas ue ÍQi off.:recido á. con ~ 
sideração da casa lhll' um illustre deputado pt~r 
.Pernambuco, e que .foi julgado obj~cto de_ del•
' ,r>ração; eu bem se1 que esse proJeclo na.•) se 
~- ,,fere sómente á. edaca.,;ão miUtat·, mas que tl'nt l. 
da ínstrucçi'io nas · sciencias physieas e mathe
maticas . cujo ensino está concentrado na escola 
militar -'.seu desenvolvimento dev.~ria .merece1· a 
atteução do governo, . porque. uós precisa!Uos 
muito das . sciencias pl1yS1eas e mathematlcas 
para nproveitarmos ns .g•·audes Yantngens que_ o 
paiz nos offerece ( apozados ) ; nctu!llment~ nao 
dumos um asso sem l'ecorrer ao estran ~1ro no 
que diz respei~o a essas sciellf!irus~ aconteceo ~ 
que muitas ,·ezc3 nos vêm de fó_!a home!ls que 
prvmettem muita cousa. e que nao fa~<nn nada 

uando a ui che ão (a otados) ~ se nós tlvessemos 
oom .numet·o e pes;.;oa~ en. en 1 83 n~.-:>s.a mater1a 
ndcessariamente nprove!t:ar1amos mu1to. ~u acre
dito ·mesmo que o p10JecLo a que me t•efiro deve 
merecer muita. alteuçàn do St·. mini:;tro da guerra 
visto o islteresse que ellú toma pe~a. scien~ia, e 
porque é sabido que o ob.sen•atorw c.lo_ R1o de 
J'aneiro não póde pt~star todos os se~vl(;os que 
delle se devem ~spet·ar, ndo PQrque nao se ache 
bem mo11tado, . e nem pcrque não tenha á sua. 
frente um homem de muita instrucção (apoiados), 
rnas porque o Rio. ~é Jan~iro não está bem col
Joca~o pat·a um observatorw, e a ·prova -~ q~e 
no ·anuo passado vendo·s.:l um · cometa, no -d!a 
immediato não pôde mai$ ser visw porque o ceo 
estava muito coberto, no entretanto tlue Pernam- · 
buco e a Bahia. estão em. outra posição muito 
mais vantàjpsa , sendo o céo constantemente 
claro . ... 
· O SR. PAULA C,\~Oioo:- Mas ha muih · cousa 

- . l . 

o Sa. TAQUEs :~E· verdade, ·o observatorio do 
Rio é indispensavel á . escola mili~9:r e á de ma
rinh'l · o ·que eu digo e que conVJrla augmentar 
com. os cursos de scieucias physico·mllthema.
ticas o numero desses estabelecime.ttos, porque 
·te dos sabem que no Rio de Janeiro , o_ ceo não 
é muito vi:~ivd n.o inverno, e no ·.\·e1·uo talvez 
menos~· · •. 

O Sn~ PAuu CANowo dÜ: ou~ro aparte. 
O Sn:. TiQuEs :-... . entt:etanto que no .Recife 

ou em Olinda o tempo e sempr2 claro e dá lugar 
ás obser,•ações necessarias ao estudo ; um obser-

V•ltori_o_~g~rn que e"tã o pàlacio 
e-pfscopal achar-se-hia. na melhor posição que se 
poderia esoolher no 13riizil. '(Apoiados.) 

S1·. presidente, eu faltei nes~ discussão. sem 
preparação alguma, · sõmente com o deseJO de 
contjnuar o debate, que me parecia ia terminar: 
pc~o poi~ ll cama.ra. e áS pessoas entendidas· nessa 
materia toda a . deseulpa.. 

O ~r-: :Ocuea:arde. (mi,?~istl-o da guerra) :.:-

da cam:lra# e · n quem respondeu o nobr~ depu
tado pelo Maunhão, . é a q ttem vou dar algumas 

~ e.x.plicaçues embora já se lhe tivess.e 1·e~pond~do. 
PrlmE:iramente f'allou. da dependencuL. ql;le ex1ste 
do tribunal do supl·emo conselhl) mihtar da côrte 
para os conselhos militares das out~as . _provín-
cias. . . 

A· lei pl'ovidenciou com a · creação d·1s j unt&5 
de justi.;a ll d1stancia -ern que se nchão da cürte 
ns províncias onde existem relações , fazendo 
essas juntas as funcções · de ~~·ibunaes penaes 

. • • - o • • (. , . • 

Grosso . não foi possível fazer-se o mesmo; pot·
que a.lli não havia o pes3oal necessario in;;truido 
em matel'ias de jurispt:_ud~ncia, _e se assentou 

prejudicai-:\ com qualquer decisão 
(Apoiados.) 

Fallot1 o nob~e depntado ácerca da fabrica de 

no meu relatorio apresentava desanimo; ao .cón
tmrio eu nelle apreseuto . grandes esper~nç~s do 
um bello futuro; m'lS o que eu não deseJo e que 
se mate o seu futuro a troco de Uli> presente 
mesquiD;ho. e para que. não aconteça_ .isso é que 
eu deseJava que se SU$pendesse o· fabnco até que 
o ·plantio dos bosques désse madeira sufficiente 
pat·a isso. · 

I<'allon. o nobt·c ueputado en1 communicações, e 
sobre ella:; eu não quero repetir o que já disse 
no me~ rebtorio_; e q u~nto ao dizer·s&.. q11e mais 

brica, en não vejo que isso·. poss~ ter lugar . se-
não pelo flibrico em grande P.scala. · · . 

l<'allou ~ambem o nobre deputado-~obt·e os for-
. . . 

fo1·te d!! Miranda, está em concel·to, e cons1gnou-se 
a Mato-G-rosso, . além da quantia q~e lhe estava 
designada, . mai:~ a. de 4:000S para e:;se ·fim ; ·e 
quanto ao f"rte do Albuque1·qu~. está em ruines, 
e em lu..,ar de concerto talvez seja melhor mu
dnl-o para outro lugar, pat·a dedsão do ;uo es-
pero infot·ma~ões. . ·· 

Quanto ao fo1·te de Coimbra, .. ,acha ...se reedifi· 
cado e é agora a chave da ·navegação do rio 
Paraguay. . . · · 

Observou o nobre deputado que havia subi4o 
um navio ·americano até. ·ao forte Albuquerque ; 
ma~ C\ nobre deputado pol' 1\laranhíio já lhe. r:s· 
pondeu que s~ tendo aber.to a .. toda;; as naçoes 
a navegação desse rio até o m.esmo ponto de 
Albuquerqtte, n:io .podia ella ser negada aos na-
vios da Unhio. , 

Dis;e ·o nobre deputado q.ue os índi-os são mal
tratados nas vis'mhanças do fMtP. de Miranda ; - . . 

. o 
ve~es, · ma:3 não se póde negar qu~. -logo que 
taes acto:3 ~ são conhecido:!, Q::; antondades pro
curlio panU-os e demittir os -individuas qn~ tal 
praticào. · 

Ouvi uma expressão que talvez escapasse .ao 
nobre deputado, mas qne não posso deixar passar 
em silencio é qlle os indios proximos á . ft:On: 
teira de l'vli;and<\ erão inim?go:s _de nosso;9 .ln!ml· 
gos por aquellelado. or.~._ nos· na.o tem~inlmlg~s 
por esse Indo,- todos ·. ~ao nossos · ·a:mgos~ ·sao 
nossos .vizinhos ; ·o Braztl ~st:\ -em 'Paz -wm todas 
as nações. . . · · d 
· Xão entrarei nos detalhes. ®:; prlDCipios · e 
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direito das ge>ntes em que entrou o nob~·e de- I 
putado pel() Maranhão, porque. me parece que 1 
ne-m ·vem a -\)l·oposito em uma discussão d? or-

1 
çamento do governo, nem mesmo dos objectos 1 
de que estou encal·r~ª.\!s> .. J) __ nobre--deput~do· 1 
poderá· ·acJlar esta- ri~$ria. · assaz de~env?lv1da 1 
no relator10 do Sr:. nll!}lStro dos negocJOs e:str~n- 1 
·geirós, 9ue a este respeito é completo, nada de1xa 'i 
a. desejar. _ 

-o ·r,.)bre de utado or Pernambuco fez al.-rumas 
considerações sob a mftuencia do soldo dos mi
litares. Verdade seja que os militares não são 
talvt-z· '(>ll"OS como deverii'io ser attendendo· se ... 
-aos mu1to'S trabalhos e prh•ações a que <:>stão 
sujeitos; porém cumpre tambem' attender a que 
os· rec:ursos do estado não nos pe1·mittem melllO· 
rar muito a sua. posição: tendo em vista, tant!l 
quanto é poss.ivel, ·esta cü·cumslancia, orgarn; 
sou-se um pro)ecto que brevement~ apparecera 
na camnra. sobre as ''antagens que se podem 
fazer á classe militar. 

}"aliou tambem o nobre de utado sobre a com-
mts~ao e promoçof!S, e pa1·eeeu ver nesta co~
missão muita gent.; c muitn despeza. A promoç~o 
dos o:fficiaes do exercito é uma das eousas ma1s 
im ortantes ao mesmo ('Xercito; trata·so dos 

ne1 os -os o c1aes, e quan o se em e aze1· 
uma promol)ão é preciso attender que são P<S· 
so:1s muito 1·espeitaveis, 111uito conhecedoras do 

essoal do exercito, que devem formular as 
1s as ou re açoes on e o m101s ro em e es

colher ou tem de designar, na conformiJade. das 
leis. Não acho pois que o numer_o de tres o~ciaes
generacs encarregados de reumr e exammar os 
elementos !lecessarios sobre todo o .pessoal do 
exercito de dar a sua opinião a 1·espeíto deste 
-pessoal,' seja numero excessivo. As ql!estõ_es que 
,nessa .. commissão se ventilão são mutto Impor
-tantes; discutem-se os inte1·e;:ses. os direitos -re-
-lativos de uns pnra outros · officiaes. Ha alg-uns 
-officiaes encarregados qa escripturação respectl>a, 
.cscripturação. não · pequena, por ue ~od(•S os as-
sen men s so re os serv1ços os o c1acs ao 
confisdos á commi;;são ; destes t~m ella um r~
gistro, donde se extrahem as relações daq~clles 
que têm d•! ser contemplados nns promoçoes. 
. a. ue o servou ao no re epu a o, an 
fallava.· das consultas do ·conselho supremo nü
litar, que nào são cllas actos legislativo-s; nào 
têm mais valor que tem um decreto do governo, 
.são pareceres qud o govemo pódo a~o~tar ou 
não, dentro dos limit(,S de suas att1·ibu1çoes. 
. ' Peguntuu-se tambem alguma co usa sobre o p~s
sado do a1·senal de gtterra da córte. Pel'suadin.· 
me que era sufficiente o que sabíamos a este 
-respeito; Jnas ap1·esentarei. em poucas p-,lavt·us 
o resultado do exame que alli se fez. Deste ~x,lme 
resulta que não se prova que alguem delibe!a
.damente tivesse defl'audado a fazenda publlca 
no arsenal de guerra; tambem 1li'io se prova 
que houvesse :oubtracção dP. objectos pel'tence::t· 
tes & fazenda~ porque não existia mve~tar1o 
-des;;es objeetos; a escriptursçfio era mal_ fe1ta ;. e 
assim o inventario novo que .se fez nao podta 
.dn provas de que bouve malversação da p~rte 
d_os emp1·egados. Os em regaclos que ~in~ãu co~-

• • t. 

demittjdos ·pelo go\·er~o. O almoxari~c ach:1-se 
sem· culpa~ porque não se prova qu~ el~e, d~s· 
;v~asse_ cou$a alguma. da fazenda publlc:l. Asstm, 
pois, ·o govem~ assentou ~c acautelar o futuro, 
Já que .não pod1a· fazer ma1s do que fez quarJto 
ao pas~a4o. . . . . . • 

A · respeito do pres1d10 de Fernando de _Noro· 
.nha, já o Sr. deputado pel~ Bahia; teve. a b.ene· 
volencin de mostrar. que nao bavJa ma1s n este 
.respeito senão aquillo -que ha nas outrns forta
lezas onde ha habitantes eiYis: este~ respondem 
'no fôro coinp·etentc. · · 
.-.. Quanto ás _ vantajens_ que se poderi~ tirar da 

agricultura na mesma ilha, creio que pouca ou 
nenhuma seria administrada pelo governo. Por 
consequcncia não me ~arei,· cargo voluntal·iaf!lente 
de dat· o1·deus p_ara .lSSo,_sal vo sendo obl'lgado 
_a co11verte·:f 'iiiHúi.de Femandu em colonia.agri-
cola... · · 

O Sn. AuGusTo mi: OLIVEIRA: -Mas os comman~ 
d·mtes fazem · disto pro\·eito seu. 

o Sn. BnAXDÃ.O: E fazem UIU bello ramo de 
commerc10. 

O Sa. Bta.LEGAli.DE :-M:l.S se o governo se metter 
nisto ha. de perder. 

O nobre deputado pela. Bahia, fa.llando sobre 
a ~.ommissão _de codificação das leis militares, 
disse q11e talvez fosse mais conveniente suspen
der o seu serviço. A cnmmissão a que se refere, 
quando entJ·ei para o miuisterio, tinha trabalhos 
bastante adiantados ; seria em pura perda de ser· 
vicos ante1·io1·es di:>pensal-a agora. 

Uelativamente á falta que o nobre . - . .... . . -
supremo militar. direi que ui'io tinha conheci
mento desta fulta, c proviclenciarei a respeito. 

;Ifa!lou o mesmo _nobt·e deputado em du·1s com-

pouco tenlpo. Quanto á. primeira., anterior á. 
. minha entrada para o. mini:àterio. dh·ei que ~sse 

(lfficinl foi á Europa encarregado de· examu~ar 
' l . ' 

· de ataque; ft::z o seu. 1·elato1·io, que foi remet
tiuo à respectiYa commissão, S•1bre . foguetes de 
guerra. e outros ol>jectos .. semtlhantes, o que c:l~ 
sua. nb.tureza não é para se publicar. Quanto a. 
commis~ão do Dr. G01nes de Souza, sendo pessoa 
mttito illusLra.da, e ·pedindo licença,_ •. com f!S seu~ 
simples ''encimentos para ir á Europa, Julguet 
que era melhor accresceutar-lhes mais alguma 
causa, enearregando-:o de examinar o syst.ema do 
ensino das sciencias mathematicas phys1cas,. e 
sua gpplica~;ão nos differentes ramos da enge-
nlJaria. Uma · , 
suppuz qué podia trazer grande vant1tgem ao paiz, 
encarregando-se um homem illtelligent.e dessa. 
com missão. (Apoiados.) · 

cu direi ao ncJbre deputado que elles tôin apre
sentado bons resultados: verdade ·é qué trazem 
alguma dcspeza, mas a administração é ~u~to 
melhor do· que n antiga dos conselhos admmls· 
trativos dos corpos. · 

Ponderou tambem o nobre deputado que a alguns 
soldados se tem dado baixa, os quaes vão d~pois 
assentar praça·-pot· out1·os ou engajad<?s; a tsso 
eu responderei que só-se tem dado htuxa áquel
les que têm acabado o seu tempo, e a· alguns 
tahlbem por outro~ motivos, mas é sómente 
quando se prova que essas pr:tç~ ou·. ~iiQ- tem 
a snude necessaria pa1·a o scrvu;•> mthtar · 011 
p1·ovão isenções legaes <1ue não pudel'i'\o prov:u· 
logo que · íorào reenttndos. 

Nos hospitar:s da :Bahin e ~ernumbu~ se. eo~
servão saldos de· ~mnos antertores que nuo· tmhao 
sido gastos; eu os mandei recolher ao thesouro, 
porque . e1!tcndi q1,1o era. alli ~ mell1or l1,1g:u~ .para 

Tocou ·tambem o nour<:l deputado por Perllam· 
buco ·sobre uma proposta _que · existe de3dc _o 
anno · passado paru a creaçao do um eurso m~
lit<tl' c · de en(tenharia em Pernambuco. Eu cre10 
que o que levou o poder legislativo a ~rear ~n1 
curso militar ·no Rio Gmnde ·do S1tl · fot a ex1s- .... · 
teucia alli quasi sempre de-seis a oito mil homens~ 
de · tl-opas mas isso não quer dizer que ·eu me 
opponho â et·eação desse curso em Pernambuco. 
isso é sômenw q~estão de · opp•>rtuni~aci~ que 
não creio ainda chegada para a realJsaçao da 
proposta de que fallo. · · 

UM ·sn. DEPUTADO :-Mas no Riá 'Grande -do 
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sEssi o RM-17- DE--J-lJNHo DE rst4 , 
Sul esses seis ou oito mil homens estavão nas 
fronteiras. 
- O . Sn-. :BELLEGARDE:--E em Pernambuco as 
praças que existem .estão em destacamentos~ .. 
_ Quanto a_o observatorlo, não vejo que ene .ga-

d_e Janeiro, por- ser nqui a atmosphem menos 
limpida do que em Pernambuco, eu diria qüe os 
observatorios de Grcem·dch e de Paris não estão 
melhor collocados do que o nosso. -

. . 
O Sn: TAQUES:- Elles · muito darião pot· possui~ 

rem o ponto de Olinda. - - - · 
_ O sn:. B:ELL:EG.-\RDro: =~Creio com essas breves 
observações ter respondido ús prindpaes. objec~ 
~ões dos nobres· deputados; o ·por · isso concluo 
agradecendo â camara a bondade que te\'c em 

A discu-ssão -fica adiada pela hora. 
Designa~se a ordem do dia seguinte e levan-

t:l·Sc a sessão. - . 
São duas· :horas é tres quartos da tarde. 

essao ·esn ~ 

J>lUÚHDE~CIA DO SR. VlSCO:NOE DE l3A.EPE.--.DY 

SU~t:llARlO.-Expedient~ . .;_Pm·eceres ele commi~
-sões._;Ord~m d•) dia . .;_ Vencimentos dos em· 
1wegados- da caixa de amortisaçiio.~Loterias 
pai·a os theâtJ·.os. Discurso do 81·. Fe1·ra.: .
Orçaníento da guerJ·a. Di.sctirsos dos S1·s. 
C01'1·ea- das Neves, Ap1·i[JÍO Guima1·ães, JJ1·us_
fjue, Paul'~ Fonseca, mi1iistro i:la f}t~er,·a, An~ 
gt!lo Custodio, _Sei"Y·a, ·e· Pau.la Canaido. 

A' hora do eost11me·, reunido numero suffieicnto 
lle deputados, abre~se a sessão. · 

J .. ê·S 

EX.?EDIE!'\TE 

Diver-sos officios do Sr. ministro da guerra, 
dando a,; in!ol'maçõcs pot· esta. ct\tnart\ exigidRs 
àeerca da pretenc;iiiJ de varios officia·cs do exer· 
cito.-A' eommissão de ; marinha e guerra, que 
.fez as requi:~içõas. . · · 

Do Sr. ministro da . justiça, enviando •> de· 
ereto ·pcló qual ó aposentado o desembargador 
da relação do Mar~mhi'io Joiio Candido do ·n.:>o:l 
o Silva com o o.1·denado nnnual de 1:0008.-A' 
commissiio de pensões e ordeaados. · 

Um requel'imeut.., da mesa administt·ntiva. d~\ 
~ociedade de ben<:ficeucia das Seuhoras -Sa.ba
rerises, pedindo gue se lhe conceda ~m·to da 
importancjn dos Ilens do vinculo de Jngnára, 
qu~ ficou perten~endo ao recolhimento ele Ma
caúbas na -p.rov~ncia: d_e ~\-linas-Gel"aes.-:-A' _com- -

DI) Carlos José da. Silva, escrivão de orpltn·ls d:1 
cidade do Sabará., · pedindo uma. medida que · 
augmerite o.~ . vencimentos estabelcciJos pelo J"e· 
gimento de 10 . de Outubro . de 1751.-A' commis
são de justi~:a civil -e . criminal. 

Fie·a · a ~ ciunara inteh-ada da · participação q'lte 
fnz Q -· Sr~ Hippolyto José Sonres de Souza de não 
poder .comparecer a sessão de hoje, e fazer parte da 
comroissão- ·qtte · te111 de· apreSentar a. S: :M. o 
Impet·adot' -a ·resposta á · falla: do ' tbrono. 

o Sr. presidente nomes. ~arâ. subsiitu1l-o o 
Sr. Angdo Custodio. . -

TOllO 2. 

PARECERES DE COirnUSSÕES , 

e vão 

' deração os motivos allegados e sua respeçti\·a 
pro\"a, é de parecer que seja. approvada. a apo 

_ sentadoria, e po!' is:;o submetto á appro-vaçiio 
desta augtt=--ta: camttra a seguinte resolução: 

<< A assembléa geral legislativa resolve: 
• . <I Art. l.o Fica approvada. a .apo;,entadf!ríu con-· 
cedida por <lecreto de iJ de .Junho de · 1851 ao 
desembargador da rehc;üo do Maranhão F~rnando 
Pacheeu Jordão, com o ordenado nnunal de 
1 : :l00$000. 

traria. 
11 Paço· da C"-mar.t dos deputado3, lG d•) .Tunho 

de 185i.-D. F1·artci.sco Balf.ha::a1· ela Sil'veil·a. . . 

« A êommissão de pensões c orucnrlllos~ tllnilo 
devi<hmcnte examinado o decreto uc 26 de Maio 

~- . 

Cy1·ino Antoni.-> de Lemos, sect·et:lri;, do. su
prem<? tribunal de justiça, com o ordenado an
nunl de · b.i6:2~200, e tendo nil. · mnior considc~ 
rnçfi,, os muitos annos que aquelle empregado 
servio, os bons sct•viços g_ue prestou.; c sendo 
de tod:l. a. )tlstiça que nfio fiquem · sem rec~m
p~n;a os bons ser•;idores do Estado, qunnuo por 
mülcstias não p()dem continuar no exercieio de 
seus empreghs; é de · parecer_ qtle seja nppro. 
vada ~ aposentAdoria, o pnra isto submett~ á 
approv~ção desta D.ttgusta cnmara a seguwte 

c1 A nsscmblét ge1·1ü legislativa resolve: 
ci Art. _ l.n Fico. appL·ovada a nposentauoría. 

concedida pol' d~creto _de . 2ô de Ma i e> de . Ut:H 
! , 

tario <lo suprcano tribttnat de justiça, com o 
ordenado a.nnual de 1:®2$200 • 

. « Art. 2.o Revogào-se as dispositues .em con· 
tt·nrio. » · 

cc Paç\l dtt camm·n dos .deputados, lG de Junho 
dt! ld.)-l.-J). Fl·ancü:co Balt/t.a.;a,• da Silveira.
Gomes B~bt:i1•o.-J. E. de N. S. Lobato. » 

cc Francisco José de ·Mello . .. Íl.dminish·ador dn 
impcdnl capella do Nossa SllnhOl'S. tla AssumJ)ç:io 
l~vllnt!lda pelo mestre de cnmpo Henriqtte Dias 
no luga.r dll E:>ln.ncia, theatro .de uma victorin 
quo o mesmo mo:>lt"ll de campo alcançou contra 
o5 Hollanul!zes mediante o patrocinio da mesm'\ 
Senhoi·a, que ao l'Omper da batalha invocari\, · 
at.tento o estado de · t•uina em que se ncha a 
n1esma capelln, pede a concess{lo âe uma loteria 
pam seus ~.!paras. . _ 

« A commissão, . reconhecendo a necessidade 
e per e · r _ · • rt .. · 

e que essa cnpella importa. um verdndeiro mo
nt.nuento, não só de nossa pass!ida glorh, como 
de f~:n;orosn dcvóção e reconliecimento da. Jl(!· 
cessídade do auxilio a bem - da felicidada dos 
estados, e que <lesde o reiii!l-do do Sr • . D .. . loiio 
IV; de ~audosa. memoriu, a 'mesma capella tem 
·sido soccorridn pelo Estalio; com 9 fim, .de ~e!" 
e1;mservadn, e nttcndendo _finalmen~c , q_ne _ ~ pe
d•do ·versa sobre uma · umca~ loterua, e .iJe: }>n
recer que< se . ndopte· ~ -seguinte pr<?jeeto 'de lei: 

a A '3ssemblêa gerallegislntivn. re~Ol\'e-: : , . . 
« Artigo unico. O . go~erno ·mnndar4-'éxb;fthir, 

22 
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a beneficio da ·capelia· de Nossa. S*'mhor-a: da 
Assumpção, levantada ·pelo mestre de campo. 
Henrique Dias no lugar da Estancia, pmv1nch 
de Pernambuco,- uma loteria de phno igual ao 
que foi dado ara a~ loterias da santa casá da 

i · · i · t ·· ua ozará das es· 
mas vantagens e i:Senções que a estas teln sido 
concedidas. · 

« Sala das -commissões, em 12 de Junho de 
- :l- Uva er1·a::.- B.A. de M. Ta. ues.» 

E' approvad~ o seguinte parecer: 
« Pedem concessão de loterias : 
<< }.o A camnra municipal ·da '\'illa da Conceiç:io 

do .Serro, provineia . de Minas-Gernes, para os 
reparos da matriz da respectiva f1·~guezia. 

« 2.o A irmandade do Santíssimo Sacramento 
da villa. de S.. Miauel, da provincia d<:t Santa. 
Oatharina, para diffcrentes despoza:> do culto do 
divino e ou1·as do · cemiterio. 

« a.o A eamara municipal da: eidatlc da ~>tan-
c1a e o pa1·oc o a reg-uczta a mesma 
(provincia de Sergipe1 para obras da matriz. res
pectiva, e a construcç~i\) de U!U cemitc1·io. 

<( 4.o · irmandade do Santíssimo aer t 
da cidade do Snbará para obras da respectiva · 
matriz. . __ 

« 5.o Di\'crsos habit.~ntes da eidad!l ile Ubntoba 

<( A commissão, á ,·ista. do g1·ande numero de 
l<lterias já concedido, hesita em iniciat· medida 
a est;3 respeit(), e por isso é de parecer que os 
papeis relativos_ a estes pedidos fiquem sobre a 
mesa ·para serem toinados em· considc1·açüo na 
discussão dos projcctos .de lei sobre loterias qu.e 
.forão julgados obJecto3 de deliberação. 

« Snla ·das commissõcs, 12 de Junho ele 1851. 
~Silva Fer1·a;.-:- Ta:ques;,) · 

\'F.~CI:\rRNTOS DOS ·EMPRF.G.o\OOS D.\. C.-\.IX.-1.. DE A!liOU· 
TlZ.\!;·ÃO . 

Entra em .2• discussão o projecto que fixa o 
numero destes empregados e seus vencimentos. 

E' apoiada a seguintê emenda substitutiva o.II'e· 
. recida pela commissão. · 

(( A assembléa gerar legislativa deereh: 
<( Art. l.o O. serviço da c~1ixa de amot·tiza~iio 

se1·á feito d'ora em diante com o nume1·o de 
-emprúgados c_onstantes da tabella junta, o,; qm1cs 
perct:beráõ os · vencimento:; nella designat!os, 11· 
ca.ndo a cargo-do respectivo contt~dot· a cscriptu· 
!'ação d'!_ di.ario, livro-mestre, caixa geral, c do:> 
JUros · nu.o reehmado~, e üo fiel cobrador a c.-o· 
branca dos bilhetes -da ·alfandega, ficando suppri
mido o lugar de cob1·ador. Uma quart \ parte 
O:estes_ venc1~ntos será ~onsideratla como grn
t •ficaç.ao, a qu~ _só fet·à. dtreito o empregado pelo 
effect1 VO CXCl'ClClO. 

« Art. 2.0 O ·fiel cobrador· será nonieado ela 
JUnta e . prestar ança. ao thesouro do mesmo 
mQdo que os mais empregados della, e perceberá 
o venciment~- t~Htrcado na referida tabella. ·· 

. _ cê Art. 3.0 Os .empregàdos da caixa de amorti
zação _continuarãõ. a servir com as mesmas fi~m
ç ts ~tabeleci:4~ ~-na legisl:~.Çiio em vigor, não 
obstante o augmento · dos vencimentos que por 
esta lei lhes ~t_eoncedido. . 
. « Arl. 4.o_FiCão; supprimidos na secção d~ sub
stituição unnexa .. á, caixa .da amortização o lagar 
de . conferente · 'lu~ ~st:í· \'ngo, um dos d<?ns de 
trocador de: ·notasi' ·e bem assim unl dos doua de 
2<>• eseripturario~. As ~npt:ressões ·porém feitas 

em virtude da pr~sente lei só terãÓl•1gar quando 
fórem vagando, por qu.aesquer motivos, os l_u
gares supprimidos, ou o governo julgar couve· 
niente uar exe1:eicio nos respeetiv~s empregados 

lugares eqaivalentes de· outras repartições. 

em contrario. 
Tabelia 

1 Contador ;ficando-lhe o encargo d~ · · · 
que Lrata. o ar·t. 1<>),.... . • • .. • .. . • 2:800$000 

8 Escripturarios {a cada umj......... 1:600$000 
1 Thesonreiro (sen·to 2~$ para qu~bras) 3:0:>0$000 
1 Corretor .. ; ..... . .............. :...... 2:000SOO:) 
2 Ajudantes do mesmo (a cada um).. 1:600SOOO 
1 Porteiro............ ... .............. 1:200$000 
1 Fiel cobrador........................ 1:600$000 
1 senador •• • ........................... _ 1:2r;osooo 

<( Pa~o da camnra dos deputuos, 8 de Junho 
de IS;)J:.- GQmes Ribeiro.- D. Francisco.'' 

Q Sr". ugusto d~ OUvel'ra:- no re 
commassao de pJnsões e ordenados apresenta um 
novo 11rojecto em substituição daqueUe que havia 
antcriot·mente offerecido á consideração c.ll camal'a. 

e a e1 llra est.e proJec o v~-se que e e vat a -
ter,u: em qua::;i todas as suas partes o projecto 
primitivo: por isso · julgava eu que devia se1· 
anteriormente impt·esso, ao menos n.> Jornal ·do 

01JUltel·cto. para que tvessemo.s ·con ec1men o 
dessas disposições, ufim de podermos votar com 
conhecimento de causa. Eu pois me animo a 
pedir o a-liame11to desta discussão nté ·a pt·oxima 
sss~:'io, afim de que V. E.x. mande .· puólica1· o 
pl'OJCCt'l. . .. 

O adiamento nGate sentido é apoiado · e appro-
vado sem debate. · 

LOTE!IUAS p,uu. OS 'rllE.\.TROS 

Continit • d 18;):1 · 
qne concede lot~rias á municipalidade da côrtc 
para auxiliar os thcatros e ·promove1· os di ver
timcntos publicos do ·município . . 

,. : -- A mnteria. dest;e pro;eeto 
nüc> me parece· que de,•a ser votacla sem que 
sobre ·oua ouçamos o nobre ministro do impêrio. 
Illft:liz1nentc não se ncha. S. Kx. na casa, e 
n1uito convh·ia que sobro este objecto dés3e sua 
hnpot·tanto· opinião. Permitta.-me ontrot.anto a casa 
qu·J alguma~ reflexões av~uture sobro o. q_ue o 
nul>re deputado por Mintu. auto1· do pt·oJecto, 
l1onvo elo dizer em uma dns sessões ptisada~. 

ApP.hmdo ·o pensamento uo nob1·e . dcputAtlo 
quaniio quer uau· fot·ça t11> principio daL .desceo· 
trnlisnt;õo ndministrativa. ~1n favor dos muni
cípios. Este principio SG acha . eonsttgt·nJo na 
no.~sa constittti~ào ; ilo que precisa. é cte de::;en· 
volvimento; a elle hoje ·todos os paizes recorrem, 
t.omo de g\·a~tde porvir, como dl} necessidade. 

A centralisaçiio adrninistrativa n~ ponto que 
certa es~<llB e:or.i; tente no · nosso paiz, á seme
lhança. do que se deu n'l Frauça, quer cstllbe
lecel·, não m:l psrece conveniente; é .. no .demais, 

' . ' 

' ' ' constituição. : Essa · centralisaçiio que em nosso 
paiz tem ~asseclas é ndoptnda · tambem por essa 
escola . -desregrada dos socialistas, que querem 
· cuusidera'r -Q estado como um grande .estabele
ci.uento industrial, uma grande officina debaixo 
de um!l direcçi\o uniea, absoluta e universal, 
que .parta -de , um centro, debaixo da. direeção e 
itu~ulso do poder central que tudo ,.deye ver, 
dingir, examinar, 1·egularlsar, fi.dcalisar; ::~ pot· 
si mesmo praticar, que · deve .medir, -e marca a 
cada indivii:luQ assim o trabalho co,mo o seu sa-
lnrio. . 

A nosEa constituição foi previdente,' quiz qu~ 
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os interesses peculiares do munieipio fossem pro
vi•ios pel.os seus · proprios habitantes, conside
derando o munieipio formando uma unica familia, 
cujos _membros se achão ligados por interesses 
locaet., eammuns a: todos os seus ~embros. 

Nisto a constituição fundou-se · no systeDla de 
nossas a n ligas leis. (A.P-' • ~ 

Na França, desde data antiga, especialmente no 
tempo d~ Napoleão I, os tlieatros se consid6-
ravão como instituição nacional ; os favores -que 
o grande theltro francez ·recebull são conhecidos 
por todos. Seu regimen e economia não esti
v~!rão _ a .cargo das municipalid~~s- O estado 

No nos~o paiz eu creio "que o mesmo se deve ·
dar a respeito do thea~1·o nacional. A res_P.eito 
poré!lt <!o thea.tro . lyrico · vat·!ão ns opíntões ; 

, er objeeta de empreza 

Mas. · apezar d·l. sua benevola disposição, pel·· 
mitta a camara que declare que antigumente as 
~unidpali~ades estavão ·mãis bem organis~dns, 

li.avida entre· .um nobre deputa(lo por S. Paulo E não importa isto um- pt·ogresso na litter~tura? 
e o nobre ministro do imperio a respeito de uma (Risadas~ ) Qual é o escriptor publico que não 
pinguella lá para o ~Catnlllio! (Apoiado&.} E' isto queiJ;a cu tender de musica, qt\e nlio . ,me.,;a o vo-
que geralmente se observa. · lume da ·voz desta ou daquella eantorà? que 

En peço pois a . todos aque!les que se ~nte- nã'> ·.cOnheça quando ella tem· falt'ldo ás tiotàs 
ressão pelo bem do · nosso píuz que consp1rem competentes? E não é isto um . progresso na 
para fortificar o elemento da administração mu· musJca? . (Risadas.) _Qnal.é a classe ·do eshdo 
nicipal, o que será de grandd porvir, de grande_ qne 11ão se interessa pelo tbeatro. lyt·íco ·1 E. se-
proveito para o nosso Brazil. - uho1·es, alguem póde contestnr a induehcia da 
. Mas o ri obre deputaúo por ·:Minas, partind•) nmsica soore os costumes? ••• . 

deste. principio, ?liio fez a applicação con ''eniente . u~u. yoz : -Domestica até as feras. 

O mnnicipio da côt·te tem uma natureza diíf..,... O Sa. FEru.tAZ:- Não ·domesticará as -feras, 
rente Je .toaos os outros nlUnicipios, e sua admi- mas Orphc\1 fez adormecer o cão Ce1-"'bero. . 
nístr~çãg não póde.. ser !llodel~da. : pel:a. ~o~ d~~ai~ A.LacNs Sas. DEPUTADOS:- Ma.ito bom. 

as~ento . dos poderes do estado, do., gt·and~s o Sn. FERlU.Z:~ Se polS J!OS temos sen I o as 
corpos politioos e . administrativos. Na côrto e~is- grandes' influencias de uma· tal instituição, não 
t.em ou devem exist~r os principaes cstllbclecl· devemos abandonai-a entl·cgando-a ó municipali· 
mentos naciouaes, e por modo algum taes esta· datle.. o que importará decretar seu despruzo e 
belecimentos, que são inteiramente riacionacs, aniquilaçao. E que de qaeixas, que de Ci:nsut·as 
devem passai a ter o caracter da meraml.!nto não chovert\ü . sobre nós l.. • · 
municipaes. . Um dos malet:S que acabrunbão os município~ 
. Os theatros sãó considerados estabelecimentos vóm n ser a organis~i'io dM municipalidades; 
nacionaes • . Permitta·me o nobre deput.adc> (àil·i· desta organisnção J?&rte o deledxo &Ob~ todns as 
!}indo-se ao s,·, Roclu;.) que !alle em seral aos cousas cro municipto. Em algum~ p·1rtes (não 
theatros, o depois dos theatros lyricos. mo refiro a esta cõrte, porque todos sabem que 

Siio considerados estabelecimentos naci.onaes, ~ municipalidade. da côl·te, tem atte.ndido m11íto 
porque, em todos os paizes os principes ligão a e muito para os : "interesses publicos),. nlgumas 
si .a gloria . da litteratura, e élas artes, e ~s camaras fla.,que pela sua 0\·ganisaçào tratão os 
theatr-.s .muito induem sobre o progresso a glonn. negocio:i · de maneira , que . n:io JlÕde garantir 
da litteratura · e da arte. Os theaitros . influem qualquer beneficio ; 'Pela mobilidade dos verea-
igu.<llmente 'sobre OS costumes pubÜCOS, e . podem dores, pela SU~ diVlS~ ~Df~r1ne O_S f~teresses 
induir sobre a tranquilidade, e taes objectos pela particulares que os donunao, . n6nbuma confiança 
sua importancia- não se pod"m reputar de n1ero podeni inspirar suas medidas ·e .. pr:Qjectos; o es-
inter c I. Da ui vem a necessidade que' ectaculo que apresentãó ·em suas deliberações, 
todos os paizes tem .de :estabe eccr regras pa.-a os · m resses mesqU1n ão, fazem---
os theatros, dar a sua policia c inspecção a c~m que s~.mpre o es~ctador repu~e suas p~o-
certas alltorida\des geraes. · - · - · v1dencias hgadas 011 dictadas · pelo mteresse xn -

Na Inglaterra, por exemplo, o parlamen~ ~e dividual. Na minha provincia antigamente, e 
181~ consiJerou este. objecto de 11ma t.ão grttnde creio que aqui mesmo, nã.o ha pessoa gue more 
i01portancia, em . . relação aos interesses . gc'lraos, em ·um:l· rua que não espere um· beneficJo quando 
qu~ __ maudou pr(lceder a ·uma inquirição sobre o algum ·vêre~dor. novamente eleito;mora·nà _ mesma 
seu·::eStado~ e sobre as· medida~ neces~rills pa~·a rua. e muitas vezes a , este acc1dente .devem Q 
o seu· melhoramento, .6 em lSl:J ·decr.etou .um bill beneficio recebido. S~ a respeita' des~ objecto isto 
~ semelhant·l res~if.?: por esse bill não fi.eào a ê ·uma (!rença~ . a respeito _ de . outroo a·~- er~J.)Ç·l 
cargo da . m,unieJ plllidade os theatros, mas a ainda é ~ maior. Suecooe . muitaS :vez&.( ·estar · ~m 
cargo de uma. autoTidade de uma ordem eleva:la, discussãci -a edifteâçlo de - uma' ·obra;· -ap~m 
~ ·4e .ce~sór(3s · nomeados :velo governo. tat>s paru'do·s> ~ ·aesave-nçás que ·-motiv'os'.de 
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suspeiliào st! dão, c depóis protestos e contt·a
protestos. não ob;staute a snspeit;ào. 

Não ha pois confiança nenliui'na na:> delibera-' 
.;ões de~tes corpos p~la maneira por qne se.achão 
organisados. A f.tlta que seuthnos v.ea1 de esl:.ür 
unida a p.&rte l.eg!slativa á. pa~tc P-xccutiva. Em 

mavão aln1otacel,- que fazia maiot:cs l.Jeneficios 
qne -o proprio senado da camartt. - (apoiados); 
então podia-se dizet· qne, ~ot:•.o o. execl!tiYo at~ 

' vinha. gmnde beneficio para os municipioa. . 
Actualmente as, camaras· niio podem pt·estal' os 

bens ~ue nós dcsej<i.mos. Sa o nobre deputado 
}>assa do governo pam a camat·a mnnicipal a 
administração do theát1·o; verá que nenhum bem 
l1a de obter ; então todas as que:ixns que o no
bre deputacl•' tem a ftzer corítinnat·ão ainda em 
mais subido grão. Passando a administmção dos 
t.hes.tt·os para. a. camara municipal, o miü será 
maior, a immoralidadc lavrará ruais extensamen
te no.s con tractos, nos fQrnecimentos, etc., etc. . .. .. ' . 
depntado se oecupou, volverei ao the:ttro. 

E' necessarin o•t 11ão a despezil com os thca· 
b·os lyricos ? Pela minha pal'te declaro que sem-. .. - . . . 
confian<;a o . voto que der sobre este assumpto. 

:se o governo quizer .estabelecer o tbentro pt·o
pl·i~me.nto naciol!al .. (ap~iad.·o:.), que influa sob1·e 

' que temos obribação de prestar-lhe todo o apoio, 
todos os meios; mas o theatru lyrico ..• 

O Sn. J. J. J.>A RocHA :~Pe1·tence á alta classe 
da sociedade. 

O SR. l''.a::t(RA1.: - ••• é da alta classe da socie
dudc ; sobre elln, pois, recaia. todo o onus. (Apoia
r.los.} Eutendo mesmo que tl da moralidade pu
blica evitarmo:> todas esta;; questões de contractos, 
toJas essas negociações que se dão. 1.~m1s após 
~utms, que corl"o~upem . nos~o espu~t~, e que 

da se amesquinhem no trato ·· dellas. (Apoiaclos. 
Senhores, pennit.ta·se-me uma observação. Não 

sou Cntiio, uào sou .cstoico ; mas é nsquet·oso o .... ~ . (, .. .. 
de nome c fama, já no ultimo · quartel d.a vida, 
Cll\'olvcnJo•sc nessas qncstües de bastidores. 
~ :1fJOi'L'1os; muito bem.) 

Voto pois por toda a pt·ovidencia qu·~ for fn· 
vorn\"el no tbcntro nncionnl, que estabeleça uma. 
escol:~ quo tenha sua influencia sobre a littcrn· 
tura o a urte : mns niio ''atarei por subsidio 
ulgnm. nlém do já. dn<lo, o. fa.vot· do tbeatro lyri
eo. Quando mo quizer dh·ertil' contrib11irei dn 
mutwira que quiz•!l"cm. (A2JOiados.) 

~ii.o ues<.>jatd l}ue na admini~tração do theatro 
o governo tome uma parte acth•a, Cl)lllO do vcl'· 
dnueit·o empt·citeil'o ou de vot·dadeiro adminis
tt·ador ~ que o govP.rno contractc com. pes~oa 
parLlculat·, nome.: uma autoridade quQ fl.scalise 
os contractos, mas não fiscalisc por si, niio se 
envolva nos contructos particulares com os nrtis
tas ; não nos dêm mais o espectaeulo de ver as 
artistas, as primas-donas e · coristas occuparem 
·t n · · · 

cnjo m:U niio ·nos impressiona, porque insen:>i. 
vehnente lavra, pol·que. não avulta desde logo, 
mas que pôde avultar muito. . · 

O mal d:l.:i loterias já. se vai sentindo íapoia
das) ; um experiencia tunarga· uos revelarü.· ao 
futuro sua inte•Lsidn.de ~ as ruínas. flUO cau!:õa. 

~ . 
estranos, com prejuizu llos hon, costumes, J ' 
fidelidade e da tran ~uilidade domestica ; talvez 
não haja un1 homem no .Rio de Janeh·o que não . . . . 

~ ' desta seducção t~tn resultado crimes, a falta de 
fê ou a fraude, e outro3 muitos males. (Apoia
dos.) 

Podemos ainda ·tf)ler~u· este jogo ate c6rto 
po11to, quando ê convertido em pr.>veito da · be
neficencia ; mas que e~se jogo ~eja . alimentado 
em favor do luxo da classe mais aHa, em· favor 
do diver~imento e passatempo dos ricos •.• não •.• 
eU~:; que contribuào, pot·que tem todos os meios 
ao sen alcance. (Apoiados.) . · 

O nobt·e deputado por l'Iina.s tir.:>u um argu· 
mento a avor ·o seu Jll"OJE"C o a e1 e u u ro 
de 18'28 sobre as camaras muuieipaes. O uobre 
deputado argumentou dest'arte : se a lei mancla 

nc a camara mnnicipal dó licenças, ntediante 
uma peqaena con ·rt mçuo, para os espec '\eu os 
publicos, que muito é que se encarregne ella dos 
theatros ·? Mas essa lei mesmn. responde ao ar
gumento do nobre d~puta.do ; a propria . ·lei ex-
c ue o:> . nea ros, quan o 1z ~ · « os cspec a u os 
que se derem pelas ruas P. l?elos arraiaes. )) 
Da.qui deve o nobr.e deputado inferil" que · esta 
mataria, em vez de . ser meramente Dlunicipal, 
dove ser m 1is alguma causa, ·:em coosequencia. 
do · alcance que póde ter. Da reseL"va ou- restric-
ção da lei deve~se isto deduzir. 

Eu, Sr. pr~sidente: não sabendo qual a opinião 
do nobl'e ministro do 1mpe1·io , do gabinete, a 
re5peito dest \. mate da, sobre a utilidade do p1·o~ 

. j ecto c sua conveniencia , n~'io sabendo se ellc 
considerJ. conveuiente ficar á seu carrto a adtni· 
nistração dos t!lentl·os, vejo-me na 11ecessidado do 
abstct-me de vot~u · a fa\•or do projecto. Abst<:· 
nho-me tnmbcm pela rn.zào que j{, dei' de ser a 
aclministl".1 ·iio das camaras munici a~~ ttio má · 
que, em vez de prov,úto, colheremos d:1.mnos. 

E quem sabe, senhO\'es, se os 1.beatt·os não po· 
de111. sen·ir nctun.lmentc, nttcnta a paixão dom i· 
nante, c os espi1·itos dominados por essas paixões, 
C•>mo um verdadeiro meio d~ concordia c de har
monia. de que o ~overno p·)ssa. lançar mi\o ? Vejo 
tanta gente fru;cin:\da, homeas , yelhos e meni· 
no~. pela harmonia e suavithde do canto ; vejo 
tnnt \ gente gratla tão occupad:1. do voiume ua~ 
\"Ozes, das primas-domB ·de cartclo ou u:1•> <le c•u
talo, uos cót·os c da., col'istas, qtte niio fOi se será 
convenianl.e deliberar pt•ó ou contl·a esta mate
ria. So fôr necessario mót• sacrit:.cio para montar 
o plano de harmonia, coacordia do governo •. ·. 

~r. prcsident(>, 11ão sei o que doverai fazot· a 
este respeito. Voto ~ontra o projectCl. 

VozEs : Muito bem. 
A drseussão fica. Qdiado. pela hora. 

OR<:",\lfENTO D.-\. GUERU.'-

Co:ttintttl. a U.iscussão adiada. do orçamento da 
guerra. . · · · 

Eu não. pesej<l, Sr. presidente, que se Kbra: ·o 
caminho da degradaçâll a que chegou Roma, a 
respeito da qu 1 dizia Juvl:lnal que Philomela 
repartia os postos e os empregos publicos. Não, não 
desejo isto; desejo que ·o governo do meu pâiz 
não se envo)va em. materia destn_natU:reza ~apoüt
do_s}, nem aquelles ·que estão no. cttpnla ~ocíal 
a _par ao mesmo· governo: (.Apoiado> ) 

Conviria. dar ·loterias · para este fim? Sobre 
qnem r~cahem essas loterias 't l:)obre a massa I 
geral, _e -especi:Hmente sobre a massa dos homens 
neee~itados: E' sobre· este ponto ainda que re· 
clamo · a e.ttençiio ~do- ·governo. · Ha certas · coU:sas 

o · Sr. Corrêa. das N~vcs: -Sr. prcs;~ 
dente~ ncnham acanbamc11to tenho · por fallar 
em uma mate'rhi alheia aó meu estado (apoiadOs) 
e a meus habitos, porque em verdade nãó ~·v.enho 
offcrccer ao nobre ministro· o .meio . mais. facil 
de destruir' _ri. humanidade; uma·· arma D,lais prq· 
pria para ohter a vietoria, um systema novo. 
de tactica, não veuho mesmo tratar .de ré(ormas 
relativas ás leis militares· -(propriamente ditas); 
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v·cnho unicamente submciter . ii eonsiJerâtão de 
::;. E.x. algumas ~bservaç«?es qu'l lh~ minhu. pro-· 
vilicia tenho. pou1do eo1ht:ll' a respe!to de J_tego
cius militares, para que, se elle as Julgar d1gn~ 
de SUa atku<:ào, lhes appliqUC nql\ellas prOVi· . . • . . . n s . omo taes 
ob~ervações são .da ordem daquellns que cabem 
t1a alçadà da comprehensão de qualquer indi
viduo, ainda.' dos mais ,ineptos, inhabilit.ados para 

· · ra tendo ue as osso fazet· 
t.:tnto mais quanto ellns têm escapado· aos pro
fissionaes, os quaes se têm unicarn_ente. e~evado 
ás nltums da· arte, esquecendo mmuctos1dades 
e quasi nihilithdes, que só um como ·eu as 
póde h· observando e colhendo. 

Admira-me, senhores, que havendo _na casa 
pl·ofis.:;ion 1cs, e mesmo alguns honorarws ... 

O Sn. TAQr:es:- Apoiado. 
O Sn. Conruh D.\.S NEvEs:-... que se têm app1i

c~Jo com toda a dedicação a essas materiaes, 
o ue qu 1si estranhào que nós outros, n>'iO ~u-
nosos ·ou. pro 1Ss1onaes, 1gnoremos o que . s Ja 
sapadores, min~iros, pontoneiros, bombeiros et 
1·eliqua, (apoiados), não tenhão dado o desen-

. vol\•imento devido.- o que ett quizct·a, .a essas 
u\inuciosidades, e me aeis.'lssem na neccssid 1de 
de occupar l1oje . a. vossa at.tenção para poder 
votar com conseieneia s,:~ln·e a. mnteria actual-
menté em discussão. . 

O nobre deputndo pela. prv-villcia de Pem··un
buco quo hontem tratou solm~ negocios milittl.· 
rP.s .apresentou, em minha.. opinião, eonsidetnçõos 
mui dignns de toàa a . nttenção do nobre mi· 
nistro, tendentes. ao melhoramento dossn.. nobre 
o importante chsse, quo até h•)je te:n cobert? 
uo gloria o nosso imperio, ·c na qual elle con· 
fia. para se~· consorva.,la intacta a glor.ia até 

o ; ' "' t:'t • , 
por isso nada direi a respeito dos pontos. em 
truo cllc tocou. 

Notei, senhorcJ, quo o nobre 1ninistro no seu 
relat•)t·io, quando tt·atn de nossas fortifica~ões, 
em poucas palavras diz-nos que varias neces
sitiio set• muuadas, que ·outras carecem de ser 
l'CCdiflcndas, quo é mistet• tambem ctlificat•em-se 
novas em lugo.t·es em quo hoje tem pmetrado· 
n unvcgação i e observet qne o nobre minlst1·o 
não nos uiz quaes essas diversn.s fortific,H;ões, 
ou quaes nqneHns quo merecem sua especial 
nttonçiio : e ve:ndo cu quo em minha. província 
existe um:\ f,lrtific1çno, até hoje descuida la, e 
por sPm du~ida «.ligna de toda a ntt'm<ião, não 
só d.a. casa como do nob.ro. mi istro (apoiados), 

cs:-a forti ea.ção é umn dns ·que merc~cm · sct· 
dcstruidns ou ·ree<Uflcadas, porque será doloroso 
quo css~\ bclh o 'importante fortaleza, que esse 
monumento J;istorico dn glol'ia brazHeira, onde 
mais de um heró3 derramou o seu sangue para 
sustentar sua nacionalidade, onde mai:; de ·um 
denodado cimipcão mordeu a arên .para libertar 
o sen paiz, sejn entregue ao deYastador dedo 
do tempo pat·a ir a\Tancando uma a nma as suns 
pedrns tintas do precioso sangue de seus deno
dados de_fensores; _será pungen.te q uc o. descnido 

. ' que o roçar dos seculos,. conservem em despr•zo 
csu importante fortificação, da qual tanto . nc
ccssitauJOs ; e . . que talvez tlaqui a . mei~ duz~t\. 

enorliie somma de contos de réi,.. 
Eu, Sr. · presiden~e~ eomquanto não . seja_ tm- . 

tendido na· arte das . fortificações, e por canse~ · 
quencia . não · possa ·ajuízar _da importancia das 
fortalezas, ·e mehOs conhecer . praticamente ~so 
aquclJa fortalt>.za é ·ou . 1liill importante á defesa 
da barra . da P~rabyba do Norte, comtudo, em 
attenção ás. ·suas recordações histot•icas~ quando 
menos~ não qúizera que ella ficasse no csque-

eimeato em q.ué tem esta io até .hoje ; talvez . por 
essa es~eci~ ue f<l.tal!dada que sempre pes>l. so&re 
as. J?l'O.vmclas pe-1uenas cOinl a mmba. Eu não 
extgtret da ctmam; não . exigirei do nobN .mi
nistN que sej-:1. reelifi.:ada iminediatamente ess·t 
f irtaleil!a m • • · ,. • 
S:! fizesse um _art·ecife artifi.dat. para . que as 
~guas que lam,bem os alicerces da fort1.lcza, con
ttnU1.ndo em s~u ·traballlo de destruição, lhe não 
can·e"'ltetn a.s are!ls em ue se asse11 ã 
zenr o em. consequencia o seu desmoronamento. 
Nenhum dl.ls navegantes que passâo pela barre~. 
da. província da Parahyb:t. deixa de ·· lastimar o 
desastro"o estado · em que. se acha nquella. f•> r· 
tificaçfio! O . mal, senhores, cresce e cre$Ce a 
p:-.ssos gigantescos, e um pequeno arrecife al!i 
eonst\'uido póde obstar a es:;es da.mnas emquanto 
o govemo não se 1·esolve a mandar reedífica.r 
a: fort.n.leza. · 

Notai mais, senhor.~s, qne eu receio :mesmo 
qne no desmoronamento dess:\ fortificação o. im
menso monte de p3dt·as que a compõe se pre-
Cl pt c so re a arrn, e asstm a ven a o rmr, 
difficultando ainda mais o pequeno cotnmercio 
daf"{uel!a provincia. 

Antigamente, s~hhores, aquella fortaleza cruzava. 
seus fogos com dous outrcs fortes ; um que 
ficava na parte ft·onteil·a d11 entrada, cha:nado 
de Santo Antonio, c outro situado na ilha cha
m:lda hoje d'a H.estinga, e que se denominava 
fo1:te d: :S. Ben~o ; esses duus. fortes a chão-se . 
hoje mvelados com a tct·rn, c apenas dellc_s restão 
pequenos vestigios, algumas peças cúterrad!\s na 
a~L · · 

O fot·te da R3stinga, que, como disse~ e .. é 
tradição, SJ chamava de ::;. B.mto, deu a deno
minação i'~ · ilha em tempos remotos, denomina~ 
çüo que f·,>i apl'oveitada pelo.; .bcnedictinos, os 

.a s trnn o a vez uma 1 açao o nome esse 
forte cnt.ende1:ão que a ilha era sua, .e hoje estão 
de posse della, chrisma.ndõ-a. (Oh! Oh! Riso.) 
Essa ilha é bastante impo>·tante, e en desejava 
que o. governo trtltasse de investigar os titulos 
pelos quaes esses ·monges a possuem, e se real
monto 'elles impropri~mente o fazem, tratasse 
de rei>;indical-a, até porque nella se encontra 
o barro preciso e mais proximo para a ret:di
ficnção da fortaleza, no ca.,;o de so entender que 
deve tentar-se teedifical-n. 

A po\·oaç;'io dll Ca.bedello. tambcm ó em ten·eno . 
pertencente il.•> estado, o lia pessoll.S que ncll~ 
(1ue1·em edifica1· costumão pedir licença ao. pre
sidente da provinch ; mas indivíduos que out1·'ol·a 
obtiv~rão taes licenças e permissão para planta r 

l:i 
nos, hoje os ch·\mtw sons sitios e disputão a 
propl·icdade delles, c para mclbot· COllseguirem 
seus fins ate se fez desapparecel' da fortale,.;a 
o livró em que ·constava n colloco.ção dos ma1·cos 
do terreno chamado publico. · 

A pl mtação dtlsse3 coqueircs em alguns luga
res da costa chamada a Ponta do· Mattó impede · 
que da fl)rtnlcz •se avistem as embarcaçces que 
vêm d_o sul, de sorte que · ellas só são . vistas 
quando estão já muito perto della- Entendia 
pois que_ o nobre . ministro da gu_erra . pod~ria 

' de que não continuasse o plantio : dP.s;;e.;; C(lquei-:-
.ros. e que tam:t>em .se mandasse cortar os .que 
fossem · necessarios para se desembaraça! a vis~a 

~ . 
nuasse a 'listll'pnçiio desses tert'en·JS, talvu ne-
ce,;;sarios à defensa. della. . · · ·: 

Naquelln · fortaleza faltão alguns reparos . de 
artilharia, e já per vezes o aetual eommandánte, 
hom.em . zeloso e . bastante digno, tem· requisitaao, 
tem pedido uns. seis 011 oito reparos· à· Onofre 
p :1.ra montar algumas. peça;;, ·afim . de ,PI)d~r: dar 
ilS. salvas; com a ·pequena gitarríição qu~ ::alli tem~ 
qu~i toda composta ·de guardas nacíoiiaes, uão 
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sei se a fatalidade_ e. aiuda causa de não se ter 
attendido tão justa cxigencia: 

Tambem, senhores. tenho observado que o 
fúrneeimento d"' pohora para aquella . fortalez;l 
é f~ito c.om muih pareimonia, de sorte que quando 
lhe chega a que lhe é remcttida desta eõrte já . .. . , 
~ ' 

pnwincial · tem sido obrigado a comprar a par-
ticulares pat'<l . o consumo não só do forte como 
mi!ihr. da· provincta! 

pt;ovmcia de Pernambuco que me precedeu, eu 
tambern· quizer<\ recommendar ã. considera~:ão do 
nobl'e ministro alguns militare:; que na minha 
província. vivem esquecidos e carre~ados de ser-
viços, e servi~os ·importantes. (Apoiados.) _ 

Eu não s~i. senhores, o que faz essa. eommis
são de propostas. ou co:uo melhor nome t~nha, 
e me parece que só se lembra daqueUes mili
tares que, ou têm pessoas que os torncn;t lem
brados, ou que estão em su~s graças (opouz.dos) ; 
só dessa maneira ó qu.e pode:rl esquecer-se t::mtos . . .. . ~ \ . .,· 
por•o~ue me não posso persuadir que um nob1·e 
mi:~it»tro de proposilo -se eso.~uera de taes indi
'\',iduos encanecido~ !lO serviço, Je individ11os que 

~m. serviço do seu paiz. 
·Entre os militares esquecidos na minha pro

vincin eu citarei o nome_ do major Antonio de 

vantes serviços, bastanteruente honrado, de uma 
confiança inteira. homem verdadeinl.mente n1ili~ 
tar, c que ultimamente na Tevo1ução de P<-rnam
b.uco foi ID'lndado pelo presidente da provincia · 
para· Goyanna, as.-istir a todas. a!O; · accões que alli 
se df\rão,já em Catucá, já naquella cidade, aonde 
foi prisioneiro e teve de aeompq,nhar aos 1·ebeldcs 
a pe. e com a sua roup\ aos h ID1br()S, por todo 
o interior da província. atá a cidade ae A.rêa, 
o'nde sendo aqu.elles derrotados pôde fugi1· e vir 
immediatament~ apresentar-se ao g,?vcrno; e 

cido até 'hoje. e não se· lhe deu ao menos uma 
condecoração! ! ! 

Não me quero tornat· fastidioso citando mais 

silencí0 não pódc importar injustiça que lhes 
queira fazer. ou desconhecimento dos serviços 
de outros i11dividuos que . estão nas mesmas 
Circumstanci.ls que c~sc ~ n)as espero que o nobl·e 
ministt·o terú. em lembrança os militares que 
tem sido esquecidos para pNcurar as COilVe
nientes informações n respeito delles c lhes fazer 
a conveniente justiça. 

Nó:; sabemos, Sr. presidente, que a colonisaçi'i'? 
pnm o norte é nenhuma, e que mesmo· para la 
os estrangeiros niio costum:io concorrer muito, 
•lc . sorte que n.qnella bella po1·ção do nosso p'liz 
'!stl\ qun.si unica e exclusivamente entregue aos 
uaturaes, entretanto que sobre o norte é que 
J>esa mais exten;;ivnmente o t·ecruhmento l (Apoia
dos.; Quando diminuem os braços, quando o sn.l . 
do imperio attrahe o resto da. escra.•atura que 
te,.1os no norte, e a attrahe com fvrça tal q 11e 
não J?a . vapor que não traga _cem,. ccn_to e ?ntos. 

favorece, e para alli não vai o esttangeiro, · é 
que alli se activa o recrutamento e se nos tírão 
os braços precisos para a agrieultut·a '!! (Apoiados.) 

Eu. quizera pois, senllo'l'es, que o nobre mi.· 
nistro désse toda attenção n esse importante 
objecto, ·que o considerasse bem. que notasse 
que a população daquella parte do 1mperio di
minue; que se torna sensivel a falta de braços, 
e que port·mto d~se uma especie d~ treg11as, 
fazendo parar ao menos p·lr alguns annos esse 
tributo de sangue que pesa sobre o norte. (Apoiados.) 

Eu entendo tambem, Sr. presidente, que s~ ()S 
particulares por interesso l'ropl'io, e n bem d~ 

sua ltonra e credito, devem ser fieis cumpri~o
res dos seus contractos, o governo deve s~·guir 
esse exemplo de moralidade; de,·e ser o mais 
zeloso cumpridor de sua palavra, deve conservar 
pu1·a de qualquer nodoa a sua reputação, e emfirn 
deve ser muH~ e muito zcl_oso _no fiel cumpri: . 
nece~sa1·io isso, C?mo se obri~a a um soldado 
que Já tem eumpl'tdo o tempo <lO st:u contracto, 
ou tJ . tempo de serviço, quando recrutado, e so .· - . .. . - . 
armos?! ~Apoia<los.) · 

Eú t·econhe~.o que não é possiv:el dar-se imme
diatamente baixa a todo aqu~lle que cumpre o 
seu contm.cto, ou o tempo do serviço, mas o 
governo deve dar uma reparação, uma satisfação 
ao individuo que depois de cumprido seu. con
tracto, ou obrigação, fór coa~ido a se1·vir ainda 
por .. algum tempo. (Apoiad?s.) · 

Esta questãQ em que acabo de tocar j.í foi 
bP-m discutida por um nobre deputado pelll pro
v~ncia ~o Cea~·á, e vi que esses .s~~s peas!lmentos 

"'• nell:1 prot-;sta.ndo assim contra essa 
com esses miseraveis _que se1·vem no 

un n e :,. sen lares, ot perm1 1 o o reeru· 
tamento para os corp >S policiacs, e eu que 
sempre que se trata de recrutamento muito temo 
pela minha p•·ovincia e pelo norte do imperio 

p & os, ua 1 qne es ou preven o . qtle em 
de sel' recrutados do norte 03 homens que têm 
de virem servir nos corpos policiaes do sul. 

O Sn. PEREIRA. DA. StLVA: -Dada um na. sua 
provii:lcia e que ha . de servir. 

O Sa. COP.Rf:.\. DAS NEv~:~ Aceito esta expli
cação, por,1ue materias de tal ordem todas a;; 
explicações !;ão poucas ••.• 

O Sa. PER.EII'tA DA. SIL\"A:-Nem mesmo se póde 
dar. outra interpretação_ além .. dessa. 

• .. • ... , f 

que não ha exJ2licação alguma na lei a esse I'es
peito·, e é a razao por que eu toquei neste ponto, 
visto que desejo sa.be1· a opinião 1ia camara e a ... . . . . . 

Desejava, tambem. Sr . . presidente, ouvir ao 
nobre miui.stro a respeito d~ uma gt·and·~ questão 
qtle pela vez primeira em que tive a honra de 
tomar -a~seuto nesta casa, notei q11e occupava a 
attenção .p_ublicn, que occupou po1· muito tempo 
esta casa, uma questão que ~or assim dizer in
teress"u a todo o paiz, e desejo ou \'ir no nobre 
ministro, porque quero sl\ber se quando cu o 
anno passado prestei o meu ·•oto de confianç~ no 
minísterio da ~uerra rle então, o prestei devida
mente, ou st: fui illndido pelas razões que aqui 
s~ aprcsenUI.rão em favor do estado da'luelle 
estabelecimento: quero faliar, senhores, dessa 
g•·ande questão do arsenal de g11er.·a da córte. 

Eu, esperava, Sr. preside;Jte, que o actual nobre 
minist1·o da guerra no seu relatorio, quando tra
t:lsse dos a rsenaes, nos apresentasse, nos des
crevesse ~- estado em que achou aquelle ar
senal. •. _. 

R.e - EREIRA DA 1• 
rcctor. · 

O SR. Couaf:.\. DAS NEvEs : - E' essa mais uma 
razão para melhor nos informar do estado delle. 

Esperava, pois, Sr. presidente, que o nobre 
ministro dissipasse as duvidas de alguns., se 
ainda' existem, ·que assentasse e confirmasse as 
crenças de outros que acréditão que . alli nada 
houve de ex.traordínario, e em cujo numero estou 

· eu: quizera que o nobre ministro nos esclare
cesse o Ao paiz toJo. Creio que o posao duer, 
que o nobre ministro successor immediato do 
miqi:;~rio · durante· o ~ual ~ tlz~riiQ t.iio grave$ 
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accusaçõe~. nos deveria. dar uma explicação sa
tisfactoria a respeito da injustiça dç t:tes aceu
Sllções ••• 

O Sa. CA.NDIDO BoRGES;- E' mate\ ia que j.i. 
prescreveu~ 

scripção em· taes materias. 
O Sa. CA~moo Bonarcs:- Se tem duvidas, então 

a.; l'O ouba ara serem d~svantcidas. 
• O Sn. · Connl!:A. DAS N'EYES: -Não as tenho; 
ma.; desejava que se nos fallasse com toda a 
clareza... . 

UM Sn. D~PoT.o\.DO: -O relatorio ~xplica os 
factos que tiverào lugal" nesse arsenal. · 

O Sn. Conn.E.\. DAS NEvEs:- Parece-me que não, 
porque no topico do relatorio do Sr. ministro, . 
quando elle traüt da questão, enxergo algumas 
duvidas ••• _ · . 
· O Sn. ÜANDIDO BonGEs:-Ellc nté jus.tifica ca-

adaptou. 
O Sn. Connih :b.>.s Nev.Es (llel)ois de ler um 

~rec?w :lo relato1·io da guer1•a) :-Não vejo que se 

O Sa. ÜANDIDO Bon.o.Es :- O que mais quer"' 
·o. Sn. CORRI~: .... DAs. :NEv~~:-Alguma cous~ m·üs; 

nhece qne- houve deleixo •. _ 
O Sn; CANnmo Bon~lis:-Na escripturnção. 
O Sn. Conru::A DAS NevEs:- ... seria. convc· 

niente q11e .nos dissesse que deleixos fur1'ii) 
esses ..• 
. O Sn. ÜANDIDO BoRGES:- DJ escriptura.çüo. 

O Sn. Conm':A. DAs NEvr::s : -Pois bem ; e quaes 
fo_!·iio ns medidas que tomoU: para que essas faltas 
nao tornassem a apparecer ? ••• 

o ' 
seus antecessores. 
· O Sn. Conmh. n.As NEVES:- Não sei mesmo ·se 
ess~s faltas app11·ecêl"iio por ignoran~itl dos_ e~u· 

' 
O Sn. PEnEuu. D.\. SrLYA:- P~r uma das duas 

eousns, mas e:n nenhum caso pela falta. de pL·o· 
bidade. · -

O Sn. C.ANDlDO BoRGEs: :._Apoiado. 
. O Sn. ConnÊA nA:i N!.!:v.li:s: - Se não houve im
probidade, o quo C\\ acredito, então porque 
muitos emprcgai:los não voltáriio pura os seus 
lugar~s?., . . 

O Sn. PEnEIUA nA StLV.\:-Por falta da capa· 
ci.Jade. 
' O SR. Conm~·.\ D.\S NE\'ES:- ELt peço aos nobres 

deputados que se não incornmodt:m com as minhas 
observnçõés. . • · . · . 

O Stt. CA.-..,DIDO BonGES: -E nó.~ lhe pedimos 
que · lambem não se incommoJe com os nossos 
apartes. · · 

fim não é hostÚisar ·ao nob~e ministr<J _da guerra~ 
a quem dou a :neu vow <.le confian~a ••• 

- O Sn. C . .\xmno BoRGES:- E elle lhe faz jus-
tiça. · · · 

O Sn. Conrul:A. D.\s NEvEs:-••• mas desejo ssber 
se er~ei. o. anno passad? quaJ!dO d~!i o meu voto 
ao m1Dl$tro da guerra ae entao. • · 
· O Sn. PtmEinA. DA. Srr.n ~ C.\NDIDO BonoES :
Não. niio errou. 

O Sn.' Connt::A DAS NEvEs :-Assim o suppunhn; 
~ muitn. o c-stimo. -

em praça, concorrião artistas , ·fãz1ã~ suas p1·o
postus, e a tbe:>oura~ia contractava com. algu.m 
delles o fardamento necessario. Dahi provinha 
numer0$1lS '\"antagj;!ns: la, o fardamento era mais 
barato: 2a, et·a m •is bem fisca.lisado, e por con· 
sequencia de melhor matcrhl ; aa, animava a 
industria da pl'OVincia, dmdo trabalho a muitos 
artistas pobre~; Ja., o fardamento era feito á 
vista dos soldtlJos que o tinhã<l de vestir; de 
maneira que, quando· eu prompto, estava adaptado 

. ·ao corpo do individuo que tmha de usar Jelle ; r: • • . . . . ' 
pelo systema da centralisaçiio , entendeu-se que 
este fa1'damentQ ·só poderia ser bem feit.o e eco· 
nomicamente no arsenal de gu~rra da côrte ... : 

O Sn. MINISTRO DA GuEnnA :_-l,ogo não é da 
ccntra}i;:;açào. 

O Sn. Conni';:A DA.S NEVES:- Retirarei a pala· 
vra ccntralisavão, se o Sr. ministro a entende 
menos propria; mas pnrece-mP. que esse farda
mento foi fornecido . por algum tempo pelo ar
senal de guerra da côrte. 

Mas o que resultou do systema ora seguido? 
Em 1<> lugar vs commandantes fazem os pedi
dos de fardamento, e já os soldado3 estão des

idos o do ois de tresr ou ' uatro 'l'e ti ·ões de 
pedi os c qu.e c ega um ar ament-l rr.n feito, 
âe fazenda. muito ordinaria; c, () que mais é , . 
feito sobre o largo, de sorte que o pobre sol
oaào não ôde us·1r ·delle sem mandar recortar 
c recompot· , CltS a o seu J amesqum o 
soldo. Além disso o soldado (!Ue tem . bnix.a e 
que tem de ajustar n SUí'l. .. cont, do faruamfinto · 
qua.si que o nno pôde fazer' porque primeii·o 
que venha. õ. côrte. aqui sa verifiquem essas 
coutas, que se mande ordem para pagar, cun
some-se um tempo tão -grande que o {)Obre in
diviuuo dc:ig•lSta-se tant') que por fim deixn.z:wo 
del·elicto esta cob1·ança. 

Ainda confiado nos bons desejos Jo nobre mi
nistl'O, na sun vontade d~ mclhi>l'ar a cla.Ssc a 
que pertence, nuimo-mc a pedir:lb.e alg1imas 
pro\·ideucias a. respeito dos f<lrnecilnentos de ran· 
cho~ e hospitnes que se dão nas provinci~s. 
Parece-me que n respeito dos hóspitaesjã. existe 
alguma co usa providenciado, mas a respei~o dus 
ranchos tem liavidl) extraordinario clamor da 
parte dos soldados. Sei. que na minha pro<:incia 
que apenas tinhíl. ' il() e tant;.~s praças de linha, 
um dos nnti~·>S commn.ndante d1~ia ao sargen-

ha de me d~\r das 
saes .••. ,, • 

O Sn. PnESIDEN:r!i:.: - O nobre . deputado per
mith-me que . o interromp:L para c~nvidar a de
putação qu~ tem de levar n. S. M- o Imperador 
a rE:spoi>t \ á falla do tàrono a cnwprir a .sua 
missão. · 

Reli1·a-se a &putação. . 
O Sa. c;RRt.\ DAS . N~v.&S :-Espero ~is que o 

nobre deputado toma.r.IÍ ·em consideração. esses 
c.~lebre:l ranebos, que dará providencia~ adequa-
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das a que o soldo do pobre sold~<lo , jit tão 
misetrt.vel .. não seja ainda mais amesquinhado, a 
que a Slta sorte não seja peiorada. 

São estas, Sr. presidente, as obsen-ações que 
tinha de fazer. Peço ao nobre niinisu·o desculpa 

consideradá; foi como que t•.•car em al{fuma matf'ria 
que não devesse sêl· o, ou que o no ore ministro 
j â ti v. esse explicado, mas que E:U não tenLa bem .. .. ... .. . ... 

vid~ricias que já existem , mas que eu ignoro ; 
podendó porém assegurar-lhe que sobl·e todos os 
pontos que toquei se providencias existem, ellas 
não sfio cumpridas. (Muito bem.) 
·.O Sr . .AprJgio Guhu.arãcs :-Sr. presi· 
dente, a demasiada timidez com q~e me leva1:to 
sempre nesta casa sobe de _ponto qnando o laço 
para fallar em assnmptos como este, em que 
as minhas inhabilita~ões são dobt·ada:-;; todavia 
en niio r~euarei em npreseotar certas reflexões 
ao honrado Sr. 1_ninisLro da guert·a . visto como 

presentante do paiz. 
Applaudo e npphudo muito, senb•>res, a idéa, 

o rJm enho em < tre se acha o Sr. ministt·o na 
cr"aça..) e uma esco a e app tcaçno a ou
trinas militares jU;nto á actual escola militar da 
cúrte. Era e:sta uma lacuna que admira n~o ~s-
teja de muito tempo preenchida. · 

Os moços que estudão apentlS a theoria sahem da 
eseob. com tantoshabitos militares, snhem com tan
to;, llabitos de disciplina, que, segundo os mestres 
d:t guerra, valem mais no soldado que o pro· 
prio ·.-:llor, como aquelles ftUe actuatmcnte pos· 
suo. Por consequencia, .digo eu que a escola de 
applic.ação é uma idéa de grande alc.ance para 
a classe militar, mesmo porque, . segundo dizia 
Napoleão, a theoria, a estricta .=:x.ecução de theo
ria no çampo d::~. batalha é l:idmpre um perig-o. 
Por ,,ia de regm em toda:> as .rnaterias, e mui 

e •ialm nte ue ta a a lica ão deve andar ar 
e passo com a theoda. (Apoiados.) 

Deploro entretanto que, quando o Sr. minis
tro falloa a este respeito •. n~da nos dissess~ sobt·e ., . 
·tes corpos do exercito~ escoh\S de instrncçiio pri· 
maria. Esta mediua. foi aqui muito debatida o 
nnno passado. Ntio quero cre1· que o Sl·. minis· 
tro da g•terra entenda que o nosso exercito, 
composto dos elementos que elle pt·oprio con~ 
fe;;sa, e de que adiante fnllarei, possa dispensat· 
uma instituição desta ordem; não posso acredi· 
tar que s. Ex. qneira deixar de realisar a idéa 
do mais bcllo talento milit:lr dos tempos mo
demo~, de que cada regimento deve tet• sua es· 
cola , onde se ensine n:to só a applieação das 
l"espcctivas theorias militares, mas ainda touas 
as artes, quer liberaes, quer mccnnieas. 

Tratando do conselho supremo militnt·, c n pro· 
positó da ot'gllnisnçi10 de um codigo pcnnl mili
tar, S. Ex. dis~c·n,os que, visto coUlo o pessoal 
de nosso ex.erc1t1J c tn[ que necessita de severa;;; 
e promptas pen'ls, que estão em ópposição com 
as idéas corr~nte~, a çon~~cçiio de um c·odigo mi-.. 
com nobre ministro, màs não posso concordar 
com . o que mnis adiante ellc nos diz; isto é, que 
não obstante estas considerações, ene .faz coor
denar um trabalho que opportunnmente nos liel'á. 
apresentado, a ·respeitn do objecto em-questão; 
porquanto, se em minhas mãos estivesse · f.tzer 
sobrestat· nesse trabalho, eu certamente fal-o-hia~ 
pois - entendo que, qualquer que s~ja o codigo 
penal que se conf~ccione, umá vez <r~te não se 
altere a le i organica do nosso exercito, _ que faz 
com que elle t~nlJa nm hl pessoal que necessita 
de · penas severas e · promptas, em eontradicC;ão 
coin as idéas con·(;ntes, esse codigo não póde 

servir de cousa algums, será até uma fatal i.n· 
conveniencia. 

Quando, senhores, o. exercito da Frarrç.a era 
composto de humens qu,e se veudiiio a mercttdo
l"OS com o nome de recruto.dores, qu<lndo o exer
cito da Frun~a era sorteado nas baixas elasses 

o paiz, qu~!! o os pe·1uenus es a c.s a e-
manha fornecmo soldados á França, a ponto de 
que nessa celeb1·e batalha de Mariguan. que 
alguem chnmou b9talba de gigantes, quasi ·que 

1 uao H:tvmo seuao su1ssos contra sutsso ; nesse 
tempo podiu.-se dizer que a França não tiuha 
um ~xercito. Só depois ~a. lei tla conscripção-, só 
depozs da data memora\·el Je In fructidor do anno 
Yr, foi que· a França _começou a t~r ·exercito, 
exercito pot· fórln!l. alguma comparavel aos ante
riores, por fôrma alguma comparavel aos do antigo 
regimen. · 

Mas, se no nosso paiz n. conscripc;ão não pôde 
ainda ser estabeleci~la, como o Sr. ministro pon
derou ~ eu c~mcordo até certo pouto, não pode_
remos a· corrso-indo 1·eformando a base do nosso 
exercito, a lei organic<l. do recrutamento, afim de 
que daqui a anuos o_ ministro da guerra . do 
llrúzil niio venha repetir: <c O pessoal de nosso 
cxet·cito é tal ue exi.,.e enas seYeras c rom-
pto.s. » • nao se lle poc.le app icnr um co igo 
conforme as idéas do scculo? Eu entendo qüe sim ; 
quizera que a attençuo do Sr. ministro pesasse 
muito seriamente sobre este onto or ue sendo 
o ponto car 1a. o nosso exerc1to, to a 'vez que 
em tal confornudade nada se fiz-er, entendo que 
nada teremos feito nem .se poderú. fuzc1·. 

VerJade é que tratando de recrutamento c de 
engajametlto , ::;. · Ex. nos diz que a tarefa · do 
governo nus actuaes circumstancias é ir t·egula~ 
risando, corrigindo c activando estes dous me·
thodc.ls existentes. Eu vejo nestas palavras Q 
granle <lefdto de nosso paiz .•. Sou muito novo, 
talvez não devesse atirar ·a barra tão adiante; 
mas irei dizendo o qn.e penso, porque aqui é 
este o dever commum. · 

O nosso syste~11a nesta, como em todas. n.s mate
rias, c fazc1· meJidas parciacs. Este systema de me
didas pa1·ciacs, c:n um paiz novo como o nosso, ~ 
)essimo · esa e esará sobre nós como cssn 
fatalidade que se conta de certos peregrinos da 
idade média, que daviio dous passos para diante 
e um pnm traz. Kiio é, pe1"mitta-se-mc o termo, 
mal ,·emendando o que ha que nós noçançat·emos. 
E depois, quaes são as grandes vantagens quo 
tém resultndo dessa parcialidade de disposições ? 
Eu exemplificarei com a di;tribuição do recrutu· 
1ncnto pelas províncias d.Sl imporia, feita por 
decreto de 11: de Dezembro, creio de 18:>2. 

No mappa anncxo ao l'elatorio de S. Ex. o 
que observo eu? (Attenda·se que o recrutamento 
se acha distJ'ibuido, como todos nó~ sabemos, 
pelns pt'o\·ineiu..c: do imperio em relaçfio á sua 
populaçriO.J Orn·, vejo nesse mappn, co~n relação 
no anno pr.1_;-;.imo pass1do, que na cõrte do Rio 
de Janeiro houve &) recrutados e 32 engajados ; 
tJa provinci l 42 recrut 1dos e nenhum cng 1jado ; 
110 Oeará 102 1·ecrutados.. • • · -- · 

O Sn. SANTOS E Ar.:uemA : - E no Ma rânhão ? 
R. l'niGIO UIMA.llAES : - • • • • 1:, ão 2>z2, 

Piauhy ·no, S. · Paulo 89, Perní:imbuco IJ7, Goya:~; 
4, e assim a respeito das demais . • . 

U:u.\ vo7.:- E l\Iínàs quantos deu? . 
O Sn~ APR:Gio Gun.tinX~o:s:- Sete11ta e r.inro : e 

tl a provincia que mais extensa repl·cset.to.-:iio tem 
nesta casa! (Rer-lmnaçue$. dos depUÜldos ~ .Mi~ws.) 
· O Sn. PAUL.t.. _FoNsEcA:- Peço a ptilavra. 

O Sn. At>P.IGIO Gus::.rARÃ.E_s: -:O que prova·is.to? 
Prova que esta n1edida paréial da · di~triln~içà.o 
co .recrutamento não foi obsel'\·ada, de nada sea·-
' ' iO... . . 
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Senhores, quando reclamei nesta casa que o 

1·eerutamento fosse proporcional ás popnla~õ~s das 
províncias, quaesquer que fossem ~as circumstan
cias do impel"io, e pot•qne \•Pjo que mesmo em 
cil·cumstancias ordiuarias isto se dâ. Não sou 
Íl Uelles SP.trUem a iuéa UC :lliÓ.S tenho 

''i_sto · apoiar po1; alguem..? q1;1e· o recr~tamento .sfl 
n:tO deve fazer em l'~ln(,:an a pc.pulaçao, mas sun 
ao numero dos vadios ; nas províncias em que 
vós. dizeis ue hn vndios, ha sim infdizrs ; lla 
l)omens que não traba lla<J porque EIS n tn a c 
a euxn.da, ba }Joml'ns que uà') plantão duplica· 
dameilte para. não. ve1·em n perda do f.;ucto de 
seu suor 1. •• E nós,. em vez de auxiliarmos esaus 
provJnci&s, em vez de proporcionarmos todus os 
lu€'ios para que a .industría venha a fioresce1·, 
para que esses braços se emprf'guem, porque 
entendo qne só 11ão trabalha quem tuio t~ch!l 
tr_allalho, que assim é por via · de t·egra e po-r 
força da "aatureza humana ;·em yez disto. dize
mos : ((Recrute-se, porque nessas pro\'iilcias ·11a 
mui tos vadios. JÍ . 

. Ell ... tive de observar nos que assim me ful
lavào que muito se ddvia recrutar aqui na côrte, 
porc1ue nelh não me parecia pequeno o numero 
do> vadios· e obti\·e ~m rcs JOSta- UP. assim 
era . .. 

Ent1·etanto, este relatorio contt·>~ri6u essa as::;e
veraç.:'io, esse relatol'io influio-ine de novo a con
vic ào . de ue o uol'to:J do im erio-continúa a ser· 
o magno viven·o quas1 exc uslV() os recnt as 
para o exercito brazileiro 1 (Apoiados.) 

E mais ainda, senhores; qual a raziio. porque 
o credito para •J engaja1uento é· t.iu desprop<~t'· 
eionalmeut~;J distribuidv, ao ponto de no Rio 
Grande do Snl cng!;lja.t·t!m-s'e ~Ul homens, em 
l\1atto-Grosso 97, em Minas 74, e em outras pro· 
vinciRs 1, 2 e iH 
. Alguma cousa pude1·a en tambem dizer S•)bl'e · 

as promoçues em nosso exe1·cito de terra ; mas 
nno quero continuar a occupar tfio, indc:wida
mente a attençiio da camam. 

uo es as as o serv11ço~s qu m 1a 
honrado St·. ministro da. guerra. 

O S:r. Brusqne:-Ouso ainda uma vez at-
! - 11 O S COII· 

fiado sempt·e na complacencia com qne me hon
raís. Mas <·onsidet·ai, S('nhores, eu quebrantaria 
dever sagra.do -de considernçi\o áquelles em cujo 
seio -vivi um dia, se aoa.1·tado dclh~s. pn1·n som
pre hnçass~ nas bruinns da noite. da indiffrl· 
renço. a ap1·ecinção de snas uecessid·tdes. 

J ... onge de percorrer n escnla·dos melbo1·amentos 
que reclama a ~ituat:ão do militar entre uó~, 
porque nlio é meu proposito hoje trac,:at· com Dt!· 
gra-;; cô1·~s, porém Vt:l'dllddt·as, .o qutLdt·o <lo todM 
as suas n~ccssidadc·s, fat.cndu discnssüo do~ m~.•ios 
que as podeQl melhorar, cu me limit;) n nssig
nalar '\Hh facto que ;;;o.Lr~mo(\o atrecta n posiçl'lf) 
do official na actMlidnde. 

A· cxi~uidade do seu soldo, com todos os sen~ 
accesso1·ios , em tempo de p·lz, diaut·~ do imperio 
de todas as suas necessidades, em uma época 
em que tudo sóbe de pr€:<,;~, não })E'rmitte, sem 
enorme sacrificio, no official· que habita nn ci
dade -onde as convenít-ncias · do serviço o collo-
cata(l, ncu 1r u to &S as prec1soes que se ao 
uo mais porco de nossos lares <Jomesticos. Em 
nossos aquartelamentos, como sal.H~ÚJ tod~JlS, onue 
mal · repousa das fadigas diurna·s o misero sol
dado,· não possuimos dt>centes nccommudações que 
possuo dar abt·igo a offic:aes; · · 

Nesta. impossíbilida:ie, eil-os disseminados, 
occupando casas particulart:s. As necessidades 
destas resid t ncias siio por nós todos altamente 
conhecidas. e não sern com ·um soldo c1tptivo a 
tantas distribui~ões, nem com a mesquinha etape 
quo lhe damos, que ho. dt! o oftl.cial sntisísz~r 
a todas as suns n~eessidudes. 'Cma etapc igual :l 

TOliO 2. 

do soldado é uma incongruencia st:m explicação! 
Se para ·o soldado chega e sobra á-s vezes porqua 
vive . ~m commuuidade, para o official s~râ. bas; 
tante 1 Esta ineongmencia. ·é mais ·manifesta ainda 
se consideral'mos. qu~ . a officiaes dd certa ordem 
se abonão duas e mais ela es. . · -

A u ta de co r!rencia nas ideas, a f;.~lta de l'C· 
laciio nos:principios que f~1rmi:io o uo::so .systama 
em rnaterws desta ordem; é cousa inexpHeavd t 

"!\fio sel'ia a meu vêr fót·a de· .razão de\' lll' a 
e ape o v Clll , a 1 u o e espezas e sua 
mnut.~tenção, ou consignar-lhe lima qunntü qtie 
ll1e facilite a casa, e que lhe ajude a mesa. 

Na Austda, onde não é bem p 1go o offieial, é no 
t:mtanto accommodado sempre a custa do estado, 
ou percebe delle um supplemento de soldo, com 
o firn de propurciou;.~r-lbe uma dec~nte habitação. 
Ka Prus.:~ia para os olliciaes t~quartelados se des
tinão decent, .. s com modos mobiliados con venien
temente em proporç,lo de suas categorias. Outros 
J1n quP. percdiJm um supplemen.to de soldo a ti· 
lulo de ~cspezas ·d~ mesa .~ vestuario. . . ::; 

julgamos bom. e npropriaJo á,; nossas circum
stancias, porque não copiaremos este exemplo, 

. que. tanto ap_royeit~rá a uma_ classe tão fiel? · 

lo r podem ter a vossos olhos, St.!nhore~. rudes 
i..Jéns do mnis humilúe de vossos o1·ado1·es, 
se ~ttend.•rml);; para a situa~ão daquellés bravos, 

mi,.sões, a missão da paz, deix.ando o regaço tli\ 
patt) '1, lá existem no seio de um paiz . . amigo, 
porem rstra .. ho. _ 

Alli imperão estas nec<'s:'lidades com mais in· 
teusitlade ·ninua. As d.iffe1·cnÇas da moeda, por 
t~)d(IS YÓi conhecidas, fazem niíngoar-lhes o ::.oluo ; 
e um mais altC> pr~ço de qua::~i Atodo.s os pro
duetos rest•·mge a esphera d~ seus gozos . 

Nutro pol'ém a profunda convicção de que, não 
oLstante todas as neces_sidad~;s, os precedentes 
que alli plnn~amos serão ~orroborados pelos rna_is 

tiio. distinctQs como são ess~s- que S•loruão as 
tUeh·as da divisão nuxiliadQra não se casão netos 
oppostos á honra, no brio do exercito imp~ri~l. · 

I " ~ r • • 

uma yez ainda se expollh l .a posição do o.tTi
cinl a mais nma dolol'osa prova? Eritemol · a! ... 
Carpir nec,-ssidades em plttga estranho, ex.Posto 
1\s vistus de alheios hospedes, deve seL· '\'tolen· 
tissimo, mais Cl'Ufll 'que supportal-as no S('io da 
t'amilia, no llet'ço em quP- n~tscemos ! ... 
~e pois alguma cousa julgasse bom faz.)r o 

nobre ministl'o paro ncnntdarem-so aquc•llai ne· 
ce:>siJndeA, ser·ia mais um titulo que colheria a 
par Jus muitos qne já posc;uc ·e que o fazem 
r·~comnumdnvol. · ·· 

Em m('u humilde pensat, senhotes, um -melhor 
:.ystema convém ensaiar para a remonta de noss 1 

força de cavallaria uo Rio Grande ·do Sul, que, 
procurando melhorar a n·ltureza deste· serviço, 
puzesse ao abrigo d.e iJ'1portunas exigencias a 
classe di! nossos estancieiros. 

·Entrl! nós a l'emonta das for~.as se faz por mcío 
de avultadas compras d~· ..Cavallos, nas vesp·eras 

·do dia da cam· a.nba debaixo de certas ~.de· 
terminadas condi~ões, que se po_dem rc -~z1r aTos 
seguintt>s termos: - perfei~,;ão .e mansiduo.. Ulll 
animal na provincia do Rio Grande nesta:> con-
dições nttesta alguns anuo:> de s~:l·.viÇt"'l. . . 

Daqui r t.>sulta que,- findas as necessidades. da 
campnnba, não se reeolhão aos grnridc:$ . depq~. 
sitos chamaàos -invemadas~ senão um~:& muito 
lJ"·QUella _por4,;ã0 ·das quantidadeS CO.Dlpl'auas; e 
esta pequena porção que resistio . ás . fadigus _ da 
guerra, decresce _:;empre na razão do mão e~tado 
a que .ti,c1 reduzida. Qs mappas d~ __ mor~s.hJade 
e E:~travio das invel'Dadas devem atte.star ~o n1>b1·~ 
ministro · n verdade d!=! minh~~ .a~s.r:n ões., · . . . . . 23 
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Ora, reduzindo-se assim, por fo1·ça da natu

l·eza das causas, a um pequeno numero a caYa
U.adada nação, são e;:;ses poucos guardados sempre 
como uma rescna para futuras emergencias. Uos 
seus ~epo~itos. a.penas snhem mui pou~os para 

• estancieiros em g1·ar.de parte ns exigencias 
remonta. 

O soldado, que vem dos acampamentos com 
Hcença, o que traz officil.,s, a partida que s~lle 
en1 dillgencia, todos por sua vez •em á no!'>~a 
porta. pedir ca,·allos para p1·oseguir na sua jor
nada até o morador m:tis proximo ; e nssim por 
diante, vão muitas "ezes de po1·ta_em porta fa
zendo as mesmas • exigencias. 

Deixamos os nossos afazeres domesticas, abm· 
danamos o nosso servi~o do campo, para acudil· ... . 

forçados n distrahir os braços que occupamos 
par.1 fazer acompanba1· essas comitivas que vão 
em .n•.ssos cav~llos! afim de tornnl-os a trazE>r 

Cammemorando estes factos, senhores, não é
meu fim lamentar esse constante recUI'so qne 
presta.mos; faz~i-mc a justiça de crer ele que 
não é porque desejo qne sejamos liVl'es de prestar 
mais este serviço á causa publica. Não, senhores, 
um pénsa.mento apénas me anima, é prúcurur 
fazer sentir 110 governo n nec~ssidade de melho
rar de systemti neste ramo de serviço. 

Na Russia, onde, como todos vós sabeis, é tão 
facil ao governo fazer a remonta dê suas forças 
de cava.l)aria, pela abundancia c p1·opríed~~es 

possuem toda,·ia os regimentos colonisados esta
belecimentos de criação destinada para a sua 
remonta~ · · · . 

sição _ós belios campo.;; 
que inconveniente ba,·er;\ para ensaiarmos uma 
criação de animaes destinada á 1·emonta do 
exercito? 

Um estabJlecimento desta ordem não impor
t.uia em sua. a.dminístt·ação maior despeza do 
que se faz com a consen·nçào das . actuaes in
vernadas ; e fornecendo · necess uiamente mai01·es 
recursos as cxigencias do serYiço, podia trazer 
comsigo o mellioramento da cspecie destin:~da 
para a re1nonta da noss:1 cavallada. 

S.!nhot·e,., se não contamos com a etrect.ividaue 
dos . destacamentos da gua1·da nacional na minba 
província para a guarnição de nossas fronteiras, 
porque n 1s· devemos ir compenetrando da neces· 
sidada de restituir á.s indústrias do· paíz tantos 
bt·aços que tão desapiedadamente lhe arranca de 
continuo a necessidade do servi~o (apoiados), é 
m~,.~r irmos en.saian<lo os meios do uma substi-

vivos inter~sses dop:üz. (Apoia-dos.) P 
Entre os meios que antolhão uma guarniÇão 

permanente das nossas f1·onteíras, eu não encon
tro um~ salvo o juizo dos praticas, que melhor 
se adapte ás nossas eircumsta.ncias o ils conve
niencias da época. em que Yivcmos, como é a 
colonisação de corpos .. regulare!õ!. 

Umn colonisação militar approxirr.ando-se do 
systema das colonias militarE-s d<t Ru \sia mel'i· 
díonal, onde · o recrutamento encontrasse mais 
lisongeii·as bases do . que t m na actualida le, as
sentadas nos habitos militares de uma geração 
educada ·con"\""eoientemente, en1 cujo seio a gloria 

do soldatlo não seria um mero sonho, me p 1rece 
ser uma. fonte de inexhaurivei.s vantagens. 

Não será perdido d~ inte1·es::;e um ~n:;aio de 
ftmdações desta o1·dem na provincia do Rio Grande, 
muito · pdncipalmente. se o fo:mos pl~ntar _no 

tranquíll:l .a fera iudomita.. Alguns vestigios, 
porém, denotão ~s pisadas do home:n que a 
crença popular não assignalà. 

E~plot·.ações do jesuita, quem ·sabe? !. . . Ou 
restos do ninho· de :1lguma horda que, menos sel
vagem, se confundia na nossa sociedade, mergu
lhuudo nas tre\'as do pas:;ado todas as suás 
tradições! ... E' cet·to, porém, que é um torrão 
cujas propriedaues denotãv fertilidade immensa. 

As C•)ndiçõe;:; chorogrn.pllicas de sua situacão, 
dnndo-~~os a . cet:t?za da facil COI~municac;ão, nos 

sempre attcnto às tençleucias do' vizinhos, nos 
a.d \"ertil·ião de seus intentos, e fundando as re· 
lações que sempre se ct·eiio .do homem defronte 

. .· . ' - ; 

intere;;ses que muito uevemos desejar., (Apoiados.) 
E o sohlado, d~ixando n morn·1. impassibilidade 
da filen·a, entregue na.; horas do Jeseanso ás 
rdnções dl)mesticas no seio dos habitantes, que 
sempre se agrupão nestas c0lonias, não se demo· 
ral'ia em partilbar ~ . do.> trabalhos de fu.milia, · 
considerando-se uma parte muito interessada nu 
crcscimentll de interesses, tão proficltos sempre; 
e dest'arte conconia o seu trabalho subsidia
ri!lmente pal;a o .ieseavolvimento d ~)s industrias 
do paiz. . 

.... - .. -
do~ nossos sold1\•!os n-1s. campinas do sul, quem 
03 vir arrojalos no cil11<> de umR collina batida 
sempt·e de 1·ijos ventos !la estação invemosa. es-

dú a naç:'io., privado a fr~quencia das relações 
C.lm os mni:; pequenos povoados, sem pod-er 
exercer trabalto algum que· lhe ajude a. vida, 
tendo ap!ltllH pa1·a compensar amargos tantos os 
paternnes desvello:; de seus chefes, que de sett 
bolsinno ê donJe t.irão ns mais das vezes para 
erguer os clsebr~s. · que mais tarde lhe daio o 
abrigo, lla. de convence1·-se que a situação do 
soldado entre· nós e .mais dolorosa ai"da pelas 
necessidades que supporta, do que pelas eme1·-· 
gencias de sua. 1nissão. Esses. centros sempre 
nmbnlantes, essas pequeua~.S sociedades segrega· 
das do 1·esto 4o mundo, parccen1 estat· condem
n t•hts a n:to pür a mão, a nem tocar de l .. n·e 
na g1·ande obra d~t 1·eorgnnisação industri \l de 
nossos dias. (Apoiados.} 

S!nhorcs, são estas as poucas observncões 
que me oceorren offcrecer á vossa cens11ra. Per
doai-me- se de algum mo.lo faltei ás convenieu-.. .- . .. . 

guerra. 
Vozr.s: -Muito bem! muito bem I 
o Sr. Pc.1ulo. Fonsoca:-Segundodiz a no

bt·e ministt·o da guel'ri.L no selt relatoric•, ~ro\·a
velment.e tem de ser apresentada a J:lropo~ta para 
a suspensno dos trabalhos da rabr1ca de rerro 
de S. Joilo dl! Ypan~ma, ntó que crestiio as 
a.r\·ore.s que se Yilo mandar plantar para CClrne· 
cimento do carvão •.. 

O Srt. Pna::sroESTE : - Obser\"o ao nobre depu· 
tado que· não está em di:3eussào essa materia. 

O ·SR. P-AULA Fo="iSECA::- Bem sei. mas segun-
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do o que . diz o nobre mínbtro qttnndo expõe o 
estado em que se Rcha _ aquella fabrica, eu pre· 
vejo já que uma emenda nesse sentido·ha de se1· 
apt·esentada, e por isso ó que trato dess 1 ma· 
teria. 

o arbítrio uer tomar de in-
terromper CIS trabalhos dessa fabrica de erro 
até que cresção os bosques at-tificiaes, a cujo 
plantio se vai procede•·· e certamente muito acer
t o mas convem ·- ue se·a clle acom anhado 
da.;· circumstancias que vou apontat·-

Entendo, S1·. presidente, que quan.Jo se tiver 
de mandar procede•· no plantio de &l'vores com o , 
unico firn de . vil·em a ser reduzidas a carvão 
destinado tis 'Jperações metalul'gicas, algun:> ou
tros t1·abalbos preliminares deve1·ião-o preceder. 
V. Ex. não ignQra que ug. Europa se tem feito 
um estudo particular ~ respeito do poder calori· 
fico dos uiffereutes combu::;tivnis, e mesmo do 
carvão de diversas madeiras: -e se eu tivesse 
vindo preporado para e.sta discussão, na qual 
entro sómente obri,.,ado pelo dever de responder 
so nt> re epu a o pe a provtncta o e 
ba. pouco fallon a respeito do · recrutamento 
minha província, eu traria u·ma tabella dus 
ferentes e:uvões roduzidos pelos vegetaes 
ropcos que em SI o _::.u me 1 s . , 
afim de s~ determinar o seu poder calol'ifico, ou 
a quantidade, de calor que o combustivcl· desen
volve.; eu- mostiali~.~.: que o carvão da f-lia, da 
non-ueu·a, o ca1·va o. e c.~ er · · 
grfo de poder calorifico, porque quando ardem 
desprendem o calor . em grão ditferente. O meu 
desejo é que um igual trabalho no nosso paiz 
preceda ao plantio aas arvores para os bosqn-es 
artificiaes destinados ao npt·oveitamento das 
abundantes minas de ferro que possuímos; que 
preceda um estudo especial a respeito d~ todas 
as nossas madeiras, estudo _ qutl -aproveitaria. 
tambem em relação 1\ ~scolha das melhol·es ma
deiras para a construcçiio naval. nas que deve 
ser mais especialmente dirigido ao grande _fim 

s c . - . 
de carvão. que pela combustão nos offerece 
cada uma espec1e das no:ssas nrvores, e sobre
tudo para se determinar o poder calorífico 
carvã , ·, · 
desprende, quando queimado em determinado 
recinto. 

O nobre ministro não ignora que a maior 
ou menor potencia calorífica do carvão iutlue 
poderosamente, não só na quantidade ma.,; tarubem 
na qualidade do producto das minas: e o ferro c.1a 
Suecía talvez não deva n sua snperioridade senão 
a.o CArvão emp1·cgado para :4 reducçiio da mina, poi:,; 
é sabido que as diversas ql\a.lidades desse mine~·al 
resentem·se notavelmente das qualidades e pro· 
priedades do combustível em·pregado para sua 
fabricação. . 

Bem. se vê, pois, a -grande utilidade que ha
veria do estudv preliminar de que tenho fallado 
e os bons principios de administração aconse
lhão que se não deve replantat· os bosques já 
de-:;tru1dos da fabrica de_ S. João de Ypanema 
sem se pt·ocedet· a esses estudos, embora tenhãe> 
de por mais _tempo ficar susp~nsos o~ trabalhC?s 

ella depois de hma commissão scientifica. encar
re~ada. desses exames apresentasse o 1·esultallo 
d~:~ltes. · · 

Fallo, senhores, :;ómente na fabrica de S. João 
de YpanemR, porque é uma fab1iea modelo 

e (IOrque da imitação dos melhoramento.s- que 
nella &Se praticasse se podcrião tirar grandes 
vantagens para as f:lbricas particulares que se 
estabelecessem em qualquer província do im· 
~~- -

Sr. presidente, pP.lo t·elatorio do nobre mi
nistro do imperio se vê . que na provincia de 
'Minas-Geracs mais de 2,000 pe~o~ se oecupão 

nos trabalhos das mit:as de ferro e esse nu
mero . ainda é ínsuftlciente, porqué- a provincia 
de Mmas abunda. de tal sotte nesse minet:ah 
que .eu_ posw asseverar ã . camara que só essa 
provmc1_a ~ capaz; de fornecer ferro para o
mundo tnle1ro se as suas minas t - • 
~nen e apro~eita a~ ; mas desgraçadamcnts essn. 
Importante Industrta vai a desapparecer co1n a 
destl'Uição das maLtas. - -

Talvez se·,._ 'á mania minha St·. residente 
c aruar sempre con ra o nosso pessimo systema da 
lavoura, system'l rotineiro e destruidor sobre ser 
muito mais que prejudicialM paiz deva:;tándó a stta 
bella . natut·~za e ret~t·dando a íntroducção das 
mAcbmas usadas em todo o mundõ civ-ílisado. 

Eu ouço fallar-se em escolas de agricnltura, 
em .~scolas . profissi.onaes, etc.; julgo muito con
vemente q~e depo1s de ~elh~radas e mu~tipli
cada.s as v1as de communtcaçao, se aper!et~:oem 
de mais em mais os productos da nossa lava•1ra ; 

-mas antes de tudo eu quizera que se persua~ 
disse ~os bra·~ileiros que já é tempo de aban• 

ar para pre e UI ot·es -m os~ 

ô SR. PAur..\ C.\NDiDo dà um apàtte. 
. O Sn. PAULA. FoNs~cA: - ... para . que 

quizera. 

torial; emquanto na Europa se dá grande valor 
ás terras com a lavoura apropriada, no Brazil 
tudo se destrua por queL·er-se que o terreno do 
matto derrub1do sej& o unico propl'io para as 
!)lant'lções! (Apoiados.) - -

Sr. p1·esidente, a constitul.;ão geologica da pro~ 
vincia de Minas, _sllgundo m,:, pat·ece, indica. que 
o canão de pedt·a não deve existir naquella 
pl·o,·incia, porque este combustivel não p_õde _s_er 
encontrado senão jazendo em terrenos secunda
rios e terciarios. Se continuar como até . aqui a 
destruiçção aunua das mattas, ·o que será da .-im~ 
portante industria de _ ferro, que deve levar aqu6lla 
província ao maior grão de engrandecimento?
V. Ex. lembra-se sem duvida .do que diz um 
gran·ie sabio _: <<O acido_ sulfurico e sobretudo o 
re.uo são a exacta .· medid:l. da civilisação de úm 
povo; » mas para_ a extrac«!_ão do. ferro •. ass_i~ 
~o~o para todas as ope1:_açoes metallurg1cas. e 

de fornecer -o neces:sar.i,o combustível, indiB
pensavel tambem o plantio de arvores, -prin-çi~ 
palmente nas visinhanças dllS grandes minas, 
para. não só substituir os mattos já deva.3tados, 
seni\c• tambem para se poder obter o combus
tivel á porta das fabrieas, como tanto convém. 

Não quer isto dizer que se deve plantar essas 
arvor-~s a -esmo, mas sim depois de exames pre
liminares, , -não só a respeito da maior quanti
dadE: de eat·vão que el111S podem produzir Sendo 
queimadas em igttal peso ou -volnme, e<•mo -tam
bem sobre o · · põder calorifi.oo do· carvã<> resul
tante de cada especie. Cúnvem tambem <> estudo 
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a respeito da melhor maneira do plantio, se se•·li 
pela estaca ou pela semente, e de qual o tra· 
tamen\0. que mais lhes convém, ~egundo o -nosc;o 
clima, afi.m de que melhor qualidade de carv;.l.d 
tenhamos, e em ·menor espa!,;O de temp:> .. _. 

O Sn. PAULA· FoxsJ::c\: ~ Ag.)ra· a camara me 
permittiri\ que eu responda no nobre deputado 

ela rovincia do Ce~mi, cujo discurso •. tHl ha 
pouco ouv1mos 01 o pnnctpa mo 1vo p·Jt" . que 
entrei· nest:l discuss:'to. 

Senhores, tenho sempr~ deixado passa\· por 
alto as acctt::.ações que se no::; tê:n f~ito relati· 
vamente ao recrutame.1to na provinc1a. de !vlínas, 
mas agora n<'io · pos:So deixar de dar alguma res
posta a essas accusações: .. 

Ú:u: Sn. DEPl7TADO :-- Ningttem accusa aos de· 
putados de l\Iinas .. . 

O Sn. PAULA Fox~EGA : -Nem podem accnsat", 
porque l"ealmente não e a de.putaçiio de Minas 

! ., ' 
se censura põJe haver, por causa do recruta-
mento, por11ue não é a deputação de Min·ls qu~m 
recruta ~t1·ot:ão-se. va,·ios apartes ; agitação) ; e 

10 

peitL'. . 
SQ nós temos a honra de repr~sentu uma pl·o

v!ncia que_ Cf!-C_el"l"a ma~s de um milhão da ba-
' . a nossa provineia .a que deva conLribuir com o 

maior numero de recrutas. (Os apa1·tes continuffo. 
Reclamações.) 
. o s~. PnESII>ENTJ:: : - Attenção ! 
O Sn .. PAULA F ONSJ::·:A:- O.; nobres depu_ta~o!! 

hncem os olho.> sobre as differentes provmc1as 
do Brazil, vejão as occupações que nellas ba 
para o p9vu, e se convencea·áõ que .na provín
cia Je Minas G~raes ha muito mais val'iedade 
de occupilr,;õe~ ~o ue em todas as outras, e q_ue 

maior . num~ro de . braços. Com etfeito aquella 
província, . como o seu nome jndica, é adaptada 
para o sen•iço de muitas minas, e como acabei 
d€ dize · · · 
feno ao mundo inteit·o ..• 

O Sn. ConRtA D.\.S NEvEs : -~las não fornece 
ao Brazil. (Risfl.) 

O Sn. PAULA Fo~:mcA:- Por falta de propor
ções. Sr. deputado ; se tivessemos meios . de cou
ducção, c as mattas necessarias ao pé das minas, 
forneéeriamo:; não só . ao Brazil, mas o mundo 
inteiro com o f~::rro que f'Jsse pNciso. ;continlulo 
os apa1·tes. ) l\Ias, seuhor~s, a provincia de ~{i.,qs 
Gertte:> não contém sómente minas de ft!rro, ella 
contétu m·inas do chumbo, cobl'e, pllltiua e de 
ouro em grande quantidade; contém de mais as 
minas de dLunantes, e os milhares de trabalha· 
dores que se emp1·çgào effectivament"' nesta~ .]tus 
ultima::; mine1·ações, além das outras isenções, 
t~ül em seu favor uma industria em qu13 se em· 
pTt-gão pat·a poderem licitamente subsisti•·, e seria 
a mais clamorosa injustiça serem recrutados em· 
· uanto houvesse' no aiz · tanta 'ente sem em-
prego ·a gum. pezar a alta do combustível e 
de meios de export~tção. só no fabrico de f~rro 
existent mais. de duas tnil pessuas; te .nos tmuHa 
gente empregada na lavoura, e alguma ua inJns-

, trill fabrJ1 <lUil ,.,,i appnrecondQ na provincifl ~ e 
'lUallt•l a Cl"tação. tSe uüo fo!He o gailo (fti O d.,lh 
vem, o que seria da pro,·incia do Rio de .la· 
n .. iro? ... 

U.ll SR. D~PUT.ADO:- Assim como de algumas 
provincias · do norte se não fos:;e o Ceat·ã • . 
_O SR. P.\UL.\ FoNsECA:- E c.o.mo querêis pois 

que se tire a css·1 província os brgços que lhe 
são tão precisos e tão bem a!'roveitados? 

(Vivas Nclamaçõ:!s, muitos apfl-1•tes s~ trocâo.) 

.As qneix:t,; dos n.:>bres deput \1os importão c~m· 
sttras aos govl!rnos do SUlS provint:ias que as 
pri vilo, pelo reenttamento, dl).> bl";lço; q uo3 · lhes· 
sio preci::;o; e que 'hc3 estlo servindo eff~ctiva· 

contradam~ute a!J que d~ttlr.ui~ã(,' ns instrucçõeJs 
qut) r••guliio o recrutamento se vá prendendo o 
la ~radfJr occupa lo,· o mineiro, o LI'Opeü·o, o boi a-

' E'it!lja a camat·a_ certa de que as autoridade:; 
de _].\finas, começando pela primeil·B., tõm sempre 
cump1·idv os seus dev~res ; o Sr. ex·mínistro da 
jnstiça, q11ando foi alli presidente, expedi o con
st.:\ntemente re~"ornmendações para o recrutamento; 
e\l fui autoridad., · policiill algum tempo, recebia 
essas recommentlaÇões, e fazia aquillo qúe era 
possivcl fàzer. · 

O Sn. Connf:.\. DAS NEVEs:- Esse salvaterio, do 
que era possivcl, é muito bo01. 

. . . . . - ; 

um homem qtlllquer. e rocrutal·o, ten•io elle em 
seu fllvor as i::ieuções legae,;, só para satisfaz~r 
aos nobres d·~putados. . . . . 

n. ORREA D.\o:; mesmo se a 
nas ontri.ls províncias. 

O Sa. PAüLA. FoxsEcA: -O nos;o collega, o 
St'. Vasconcellos, actual presidente da pro;incia, 
constantemente rt:commenda. não só officialtneute, 
como mesmo por cat·tas particulares, o recrut t· 
n1ento. Em virt~de de um decreto do auno pas
sado, ou do atrasado, fez-se a distdbnição por 
municípios, de maneira que . o . meu municipio 
creio que devia co.1tribuir com 19 recrutas. _ 

O Sa. SIQCEtR. ... QuEtR07-;- E quantos deu? 
O Su. PAul..\ _FoxsEcA :-Supponho que deu 

todos, ou sa não deu, é po1·que não . tinha tantos 
indivíduos nas circumstancias das instrueções 
vigente;;. ~Risaclas.) O que as~e~nro aos nobres 
deputadvs, é isto. que Di\ p\·ovmcia de l\Iinas 
ningllenl deseja·qae não se ·faça o l"ecrutamento 
propordon:ilmeot.e; mas to ia ·a .co usa está em 
attender au e:;sa ro or ãl) : não é a t"<J or .ão 
da ~opulação toda, e s im da t~ateria rdcrtttavel. . . 

(Diffáe,ites ,;~clama.ções) 

O Sn. WA:-WERLEY: -Esta questão é toda fóm 
dt! tn·oposit.\), porque já h1• uma disposição do gQ· 
verno üx~nd • .- o uuu1erl) d~ roct·utas que ca<la pro· 
VinCÍl\ dOV•J URl" 

O Sn. PMJL.\ Fo:ssJ:: :A:- Quaudo <'1\ dig•)- ma
tet·ia recrutn,·cl- roftro-me tlOS indivíduos que 
estão em cit•cumslaneias de s !r recrutados. Nós não 
estam•>S em um plli:t 1\bsoluto, aonde·_ a autoli-
dade sàlta por cima das leis... · 

O Sn. Conru:A D .\s NEves:- E " verdade; mas 
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nós sabemos qne nos terrenos diamantinos é onde 
ha mais vadios. ' - · 

O SR. PA.UL.\. FoNSECA:- E3ta o nó-bre deputado 
muito enganado; lá nos serti:ies do norte ha muito 

.. . . . . .. .. 
volv~ tambem a c~nsura das autoridades, filzendo 
suppór-:>e. q~e ellas desconhecem as necessidades 
das provtnc1as. . 

R. • 
vincias cumpre1~i a::> orJens do gove<"llO. 

O Stt. PAUL.-\. Fv~:>BCA.: - Tilmbem a.., autori · 
dades _de Minas cttmprem os .seus dcv~res; recru
tão tanto:> quanto podnm, e se niio recrutão mais 
é._porque não ba tanto:$ indivitlnos recrntaveis. 
At.Gu~s s~Ntfon.:,:s u~:: Mr~A<;:- M:uit\ bt~tn. 
O SR. OottR~:.\. D,\s Nev~": ~ Que feiiz term! 

Catão ia fazer lá n. su:1. r.Jpublic..'l. se existisse. 
O Sr.Be1l~::;arde ~m-!ni~:r:J dag'ue1·1•a):~Em 

un'io os Srs. uepntn.di)S pela Pat·ahyba, Ceará, 
1\Iina~ 4'1 Rio de Janeiro, que hoje 'tomáriio·parte 
nesta discussão, começat·d agradecendo-lhes a 

• .""' 1o. 

cotnmissiio de p1·omoções·. A cotonmi,;sào ue pro· 
mo;ões, senhor.!s, coo1·dena o qnc acha nns 
fés de otlicio e nos liVl'O=> de assentamentos das 
differentes praça.~, colloca os officines na ordem 
que lhes compete conforme as suas antiguitladt:s 
em vista dcJS registt'•J.i e uota.s uftlcialment~ L'e
mettida:oJ das provincias e da cól'te. e apresenta 
a sua relação ao governo. Relativamenttl ao pri· 
meiro official ·de qúe 8'3 t1·ata, isto é, ao S1·. te· 
neute-cot·.mel .Josó Mana lldcfonso, ha o se· 
guinto: Em -,.·h1uic dli lei, tratando-se dos otll
ciae~ da segunda classo do c.stlldo-ma.iot· do 
exercito, foi eile classific~do assim~ c pela sua 
antiguidade acha-se colloeado em decimo quarto 
lugar. Se ha injustiças f~ i tas a. officia.es antes 
desta qualificação, cl~a:;. se _podem ventilar poL' 
meio de reque1:imentos aptescntados ao corpo le
gislativ,,, cdmo fez esle m esmo Sr. tenente-coronel, 
porque o governo uã.o os -póde co~templar para 
accc::>:>O antes. dos mais anti os St.nn uma medida 
legislativ•l qu,! lhe faculte '\"iolar a legislação 
existent\! , a qual m.mda pt·omoJvcr n esta classe 
pm· antiguidade. 

Quanto ao St·. majot· Antonio de Deus é C•>sta, 
estâ elle classificado no 17<~ lugar d •)S m tljot·cs 
da 2• classe. e a seu respeito dtio·s~ as mesmas 
-cil'cmnstancia~.. Se tem documentos pelos quaes 
prove que está mal collocado, apresente-os <Í. se· 
ct·etaria de es•.ado. que · todos os 'dias .está · r ece
henJo r~que1·imentos desta ordem, pa1·a se · lhe 
fazer a àevid~ justiça. . . . 

O mesmo nobre de.putalo perguntou se o re
ct·ut'\mento ·para os eorp.,s policides leite em uma 
provineia se devia entendet· qne poleria ter lugar 

pa_ra preencher os corpos polieiaes dâs .outtas·. 
Nao me parece· ·que esta seja a intellige::1cia- da 
emanda que se propóz á lei ae fixação -de forças 
de terra . : · · · 

O ·Sn. BELLEGARJ)E:- Quanto ao forneciu1ento 
d~s fard~rnento~, é el~e feito segundo o que dis
p_oe a le1. A le1 aboho . os conselhos admmistra-
. • - :s 
fornecime-nto l'lcal não en o .ma_!s conveniente, 
e qu0 em taes conselhos se twbaJ dado muitos 
abu.:;os ; eslabelcceu então· estas repartições 'de 
fornecimentos .na cõ1·te e n~s províncias da Ba-
hia, Pernambuco, l\19.í·a.nhão e Pará. · · · 

A experiencía que 'tomos tido até agora não 
tem dado occasião a rep1·avar-se este arbitrio. 
Sabemos. mãis dos abusos dos tempos anteriores 
commettiios nos conselhos a.:lminisir<ltivos dos 
corprJ·:o;, do que' dos incouvenient•:s desta.· ultima 

. medid~. Ora, se- foi ·por abusos praticad:6s . nos 

tivo a que me reft~ri, p~:~.rece que não devemos 
Vl)ltar att·!)z ·'.s~m qu 1 a experiencia confirmo a 
ineffi.cacia da noYa medida, ou então nos iillique . . . . -. . -

Qnanto no aJuste de . ·contas de dividas .de far
damentos dos soldadl1S que tê.n b:úx.a·, ·· e a de
mora que ha. em tae:> a·ustes, devo dizt-r· que 
• - • 1 • • • -

as thesourarias respectivas : ahi só ha . alguma 
demot·it. quando pm·tencem ossal:õ diYiJa; a exer
ClCtos findos , porque então Laes contas vêm no 
the~ouro pan1 sertlm examinadas, para com toda 
a justiça se pode1· depois proceder conforme· a 
legislat;ão em vigor: s~. porém~ não pertencem 
a excrcieio.s findos, fazem-se logo {)S paga·mi:ntos 
nas thesourarias. Maior deitl·ora. ainda· houve ·em 
outro tempo , porque .então era preciso· que a 
assemblé1 geral votasse u.n1 c1·edito especial para 
•> ag~mento de taes dividas ; hoje esta isto · p1·o-

segue-se que, tornando-se a fazer o forneeime~to 
dos farda.mentos por ess3 sy$t~ma, a fiscalisa· 
ção tl se\·vico não melhoa·at•áõ : entretanto devo 
dizet· qu~ qunn<lo chegito o;; l'esultados das inspec
çü~s é qtte tiUCC~lisivamentc s~ vüo dando pro
videncias com a·dorencia aos C•Jrpos onde existem 
t.aes abnsos. · 

O nobro dC}lUt tdo pelo Ceará perguntou o q_ue 
havia sobro n existencia. da_:; éSCitlas primarta'l 
nos . di.lf~rentes cot·pos. 'l'enho um Ngulamento a 
este l'cspeito na secretaria que pretendo publi· 
car em poucos dias, e entretanto estão jli . algu
mas funccionando com . disposições pro"isorias . 
' Fallou tambem o nobre deputado sobre c re~ 

crutamento, o lamentou que nao tivesse-mos ainda 
o syst~ma da conscript}ão. EU: niio ser~a da opi
nião da c-onscri pção; más sim do · alis talllento ; 
a consct·ipção purtl s erh demasiadamente . pesada 
para um IJttiz que não tem necessidade de · gr iin
iles f..>r ·as nem da ôr em é de nerra um 
exet·cito contra ·a parte do mun o on e e~ . st
tllado. Ct·~io mesmo · que o UQbro deeut.ado' !dl
lava . a respeito do a listamento e nao propria
mente da cotHcripção. Qttanto ao alistamento eu 
assigna.lei . as snas diffi~u\Jade.s no relatório, · e 
S:io ~as que Se dl.lrào . pOl' ocensião da . execução 
da lei dl) censo. Não sai se seria prudente lu
tartnos com nova,; difficuldades relativamente ao 
alísta~ento, quand·o· não acabamos ainda com 
aqnella que nos · provierào 4a lei refer_ida. · _ . 

Foi n lei da necessidade que me levou a em1tt1r 
a proposiçi'i•> que . se acha no. meu relato rio e 
q1te mereceu o reparo do nobr~f ~deputado;· A leoç-a 
e o engajamento· são os meios por · ora que temos 
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á nossa. dispo.;ição P"ra fórmar o ·exercito. E" 
vet·,fade que o recrutamento não I) uma medida 
sufficiente, sou o pri:ueiro a rcconhccel.-o, mas 
nos dá alguma cousa, dâ-nos soldados que, como 
confessão· os nobres de utados têm· feito a lo-
ria do pa1z. Não estou pela excdlencia de.-h 
medida ; é . a lei da necessidade que me obriga 
a . dizer que por ora é um d\)s meios de que 

odemos 1an ar mão. 
uan o e1 o co igo penal disse que o pes-

S1>a1._ do. DOSSO exercito ex:giria c:&Stigos prom
pto.i e sevei"JS que estarião talvez em opposição 
com as ide~ correntes ou_ pt·econceitos ; quiz 
fallar do cast1go corporal. D1go, não sou opposb 
~o castigo corporal applieado convenientomente, 
1sto. é. como em fa.milia, como conecção. e não 
C~I"J!.O l~di.b!io publico, infamante, diant~ de gu ll"
nsçoes mte1ras,on da pol?ulaçào .i~ eidadas senão 
nos castlgo~ que ~roeedem a. e~pulsão do servjçc. 

Estabelecido assim este casttgo, poderia t-lm
bem fazer-se cxcepções nra a uelles ue r saa 
con uc u . an ~r10r . se 1\·essem fetto cr~ ores 
d~ll~s. Podet·-se-hão for~ar companhias de dis
ctplma, onde as penas corporaes devão t·~r lugar; 
procedendo-se assim contra a uelles ue da e1-
eepç~o nao :se ze1·em. cre ores· por -uma . conb~ 
!lunçao. de actos que os . t'Jrne incapazes de ser 
JUlgtdos por uma lei mais· coo!vrme á.. lei civil. 

Evitando-sA <'S· castigos cor ornes, eahe·se na 
s1 . e _as _pns~es ongas. ra estas pnsoes 

têm. mwtos mconvesnentes; pl"ivüo o soldado do 
serviçc), e a ~ociedada desses homens por longo 
tempo. . 

·o Mbre tleputado pelo Rio Grande fez al.,.umas 
obse1·vaç~es sobre u falta de casas par<\ 11~orada 
dos offi~1aes. De facto ha inconveniente nisto ; 
~Iguns quarteis se podem fazer, e vão se fazendo 
~- com al~;umo.s accomm_o~ações pa1·a officiaes. 
E a. manc1r'!- porque ~>e pode fazer alguma cousa 
a __ estu respe1to, porque se se for dar gratifica.
çoes para casa a todos os officiaes ue a não 
. em, nttO uv1 o .<r.ue seJa ISSO c convemencia; 
sendo a classe m1htar muito numel'osa, este mo
lboramentcY nãp está ém propor~ão com os meios 
da ·fazenda publica. ' 

uan o .nossa 1v1s o es actOn't n em on e
vidéo. devo dizer que os officiae3 della têm a 
gratificação de campanha e tiverão a gratificação 
de transpc.rte em todo · o tempo da sua. marcha; 
tõm as etapes quasi ao dobro do que tem ''ctual
r.lente o resto Cio exercito. O governo tem feito 
o que te~n podido a favor dest' divisão. 

Observou o mesmo nobre de{lutado que tah·ez 
fosse melhor estabelecer as cr1ações, por conta 
do governo, dns cavallos para o exercito Não me 
farei cargo de propôr tRl instituição, havendo 
tantos c tão repetidos exemplos de ser o governo 
infeliz em semelhante:~ emprezas. · 

A respeito da colonisação milit&l' no Alto-UI'U
guay, ella estã. nas idéa.s d'o govemo. 

J ... amenta o nobre deputat.Jo a sorte do soldado 
que não é boa. Em paiz algum do mundo ella 
e boa; a prova disto , é que nenhum exerc~t\l 
permanente forte se c()mpõe só de voluntarios, 
to.dos se _compoem da maior arte de homens 
o rtga os ou pe a e1, ou· sor ea os na urna, ou 
violentado:S pelá conseripção: quasi todos · elles 
entrão .no serviço contra . \·ontade. Niio farei a 
éomparação entre o nosso soldado e os de ou
trds nações, que talvez essa comparação fosse 
em , geral favoraTel aos noss,,s, porque no estado 
actuãl dá-se aos nossos soldados ., que se lbes 
póde dar. . . . 

Creio que as principaes o"'bserv<tçõcs dos nobrf!S 
deputados forão estas sobr~ as quaes entendo.· ter 
dito quanto basta para se juJgar do meU: modo 
de pensar sobre os object.os em que tocárão : 
não te1·ei pois mais . de . occupar a attenção da 
camara .a este -respeito, salvo se alguma nova 
j~éa · se apresentar. 

o Sr. Pereira da Silva (pela ordem):.:.... 
A deputação nomeada por esta au~usta eamara 
para apresentar a S; M. o llnperador o voto de 
graças, foi recebida no paço da ci•hde com as 
formalidades d<> e.;t •lo e sendo a resentada a 
Sua M:agestade, eu como orador e la tive e 
recitar o mesmo voto de graças. Sua Magestade 
houve por bem responder pela maneira seguinte: 

... 
apóio que promette ao meu governo,. 

qu.e. assim melhor poderã desenvolver a politica. 
que jttlgo uti1. ao paiz.1i 

A -resposta d~ Súa Magestade é recebida com 
muito especial agrado. 

O S.e:•. Angelo Custodlo :-Sr. presidente. 
atrevo-me a occupar por als:tuns instantes a tri
buna afim. de chamar a atbnção lto nobre mi· 
nistt·v sobt·e a nece::.sidade de augmentar-se a 
guarnição da província do Pará e a d~ do A.m.a
zonas. Estas duas rovincias, pela. fert}lidade· de 
seu so o, pe a 1'1queza e seus pro uc os na U· 
rae3, pela amenidadtl de seu clima, pela vanta
gem, finalment~. de sua posição, tê n nestes 
ultimas tem os desafiado a c11biça.do estrangP-iro, 
e a camara es ,.. . em ra a. a. , 1 • 
ultimamente alguns aventureiros quizerão fazer 
nas ag~t.as do. Amazona.,, a despeito d~ todos os 
prineipios do direito das .. gente&.;. felizmen~e esse 
proJec; o a n a 1>rto a Jgul 
1mperio foi -mallog1·ado pol' não terem . os seus 
autor~s e_ncontrado apoio no iilustrado gov_erno 
do sett paiz. A' vi;;ta de uma ta.l occurrene1a, e 
que nos podia traZ•}l' serias embaraços e g1·av~s 
complicações, entenãeu ·o governo_ que devta 
tomar algumas medidas que garant1ssom para _o 
futuro a nossa segurança interna c o nosso d:-
reito.. · . 

Entre as medidas que elle julgcm conveniente 
adoptar, foi . a. de mandar reedificar ~s !'ntigas 
fortalez:t.s, e construir. uma nova na vllla. d_e 

1 os. ao se1 a 1mpor ancta t -
nistro liga aos an"tigos fortes situados abaixo 
desta villa, entendo porem que o _pont? mais 
azado pua o fim ·que se tem em vtsta e segu-
ramen e o pon o que v1 esco 1 •. 
f<>l"tificação. Nin basta, porém, construir-so novas 
fortalezas, cumpre não ueix.al-as desgnarnecidas 
como tch1 estad" a:; antigas, onde o serviço é 
feito com muita difficu\dade por f1\lta de soldados: 
esta faltl1 fuz-se a cqda momento sentir, . . au~
mentando assim os embaraço~ que_ de ord~na.rto 
estorvào a marcha da admamstraçu.o provmc1~l . . 
A este respeito invoco o. testemunll? it!'S nobres 
deputados que administrâ.i ão a provmcu1 ~ue t·!· 
nho a honra· de reprebenta.r .: · eUe:; melhor ~o 
qtte ninguem podeTâõ informnr á. casa se sao 
acertadas ou não as observações que tomo a li
bertlade de submetter ao juizo esclarecido de 
s, Ex. 

Os inconvenientes com que luta o presidente 
do Pará luta tambem o presi4ente do .Amazo_na~ . 
A eam:tra sabe que a. front.eira .dessa provmeta 
prolonga-se em . uma ex~ensa. linl:!a e cot!.ftna ~om 
di versos · est.a.dos.. }~' po1s con:ve~nentc nao de1xar 
os or es q_ue guatn ce . 
tado .de ruma em que existem, nem no ubandOJ:!O 
em que se achão por falta da for.;a. necessana 
para . fazer o serviço com aquellR rcguta_ridade e 
'\"i.,.ilancia qlle :requerem o &erviço publtco e a 
peêuliat· posiçi.o dnquella pr~viJlcia. . • 

O augmento de for~a de lmha traz conlSigo a 
idéa correlati\"a da necessidade da fazer-se quuc· 
teis apropriados .par.1 o alojamento dos soldados. 
O ~ue existe em minha pt·oviueia assemelha-se 
mais a uma olllria do qtte a um aqua,·telamento. 
Tem sido este um objecto constante da soJicitude 
dos diversos presidentes do Pará, e se não me 
engano jã foi remettida para a secretaria da guerr:\ 
uma planta fdta com toaozs os esclarecimentos pre-
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cisos e com o C(lmpetente orçamento. Não sei o 
juizo que fórma o nobre· ministro á.eerea desse 
trabalho, nem ácerca da eonveniencía de su elle 
levado a etTeito; para mh11, po1·ém é fóra de duvida 
que o Parl:i niio póde fi.ear por mais tempo pri-
, 

comrr.olidndes, com Olais forte razão reclamo_ o 
mesmo melhoramento pat·a a província do Ama
zonas, aonde essa necessidade se faz mais pode
rosamente sentir, em consequencia da escassez 
de casa:'! que posslo se1· _alugadas,. e que se pr<!S· 
tem convenientemente ao aquartelamento da tropa. 
A~ui tet·.uino lSte pequeno discut·so, pedindo a 

S . Bx. que haja. de tomar em sua. devida con~ 
sideração o reclati\o qne lhe acabo de faze-r. 

o Sr. Lisboa Serra:- St•. presiden.te, nlui 
bt·eves considerações farei sobl'e a materia em dis· - . .. . . - . 
trar n~ exame e. aprechtção dos actos a admi
nistração em relaçã.u á politica cunsiJera.Jadebai~ 
xo do .ponto de vista mais generico, n.bst~nho-me 

confiança, voto de Cl.lnft .nça quG m~ j ulgo·até dis:-
pensado de just.iftcat·. . 

E seria por ventum necessal'io que aquellc que 
estreou na . carreim política por um voto em fa
vor das ideas de justiça, de moderação· e de to
leranéia; que aquelle que voltando a · este t·ecinto, 
tendo ntraves;;aJo uma ép9ca de peripeci'l.s_ poli
ticas teve por J?l'Ílllt::Íl'O pensamenLO H. fusao ra
cionÀl . de princtpios quasi. identico~ que j:i não 
podido const.ituiL· bJ.ndeiras dift'nrentes, o esqueci
mento de antigos . o,dios, o . abraço ~ratel·n~l das . . .... 
instituições pa.tr1as, vics::;e agora expli~ar longa
mente . as razõ~:s pot· que suste.,tar[L com seu fraco 
apoio ao gabinete qu~ r;;c ~n~nrregon de renlisar 

• f • ··l -

tradicçi\o se com uma opposiçiio insensata aug
nlentasse a~ difficuldad..:s com que terá elle por 
cet'to de lutar no seu pntl'iotico empenho t 

Mas nem sómante este compromisso tacito de 
honra determina o meu procedimento; outt·os 
motivos não menos nobres me preud~m ao actunl 
gabinete. Além .de antig.1s illustraç?es, de repu
tações estabelec1das, s que por ass1m d1zer per
tencem já á historio. do paiz, po~sue elle nome.~ 
inteirameute noYos nos couselhos da corôa, abo
nados pelos mais honrosos prt~cedentes, moços · 
cheios. ae vida , de . instrucçào e {ntriotistno~ que 
desejão. sinceramente consagr~u·-se á causa pu
blicn. que não tem outt·a ambição seuào a da 
gloria, . campeões em fim ·de uma. nob.re ct·~~~ada 
de civ1bsaçao e de pt'ogt·es:W, CUJa íc . pat·t•lho, 
cujos esforços sempre secundarei. Se -algum, di-a 
devet·es imprescl·-iptiveh.m~ puzessam em lu.ta com 
taes homens, ~ meu <:oração., ~abitundo a · esti-

lencia. 
Limitar-me-hei pois a considet·ações secunda

rias; ni'io sahirei da esphera prop1·iamente admi
nistrativa; acoinpanhnrei apenas o relatol'io do 
uobre mimstro da guerra na parte em. _que 
elle tem a·elaçiio com o orçamento que -se dis- · 
cute. · · 

Começarei, Sr. presidente,lament-àndo quJ S . Ex:., 
que felizmente possue eonh~eimcotos . profissi'\)
naes, íncontesta~el talento,· vast.issima erudição ; 
que S· . . Ex: , membro · de :um: ~bi.nete que con~ 
com o apo1o de uma mawna compacta no se1o 
da. representação -nacional, não· tenba mais con-

fiança em si não peça mais fi-ancame~te o .que 
julga necessario ao serviço publico, porqna raras 
vezes s.e dão circ-nmstancias tão íelizds, que· eu 
ueseja\ril ver mui bem aproveitadas. . · · 

H ' ·na. vida das nações .momentos. que . repr~-

dos planos mais bem . combinados. 
Ern mats de um topieo do relatot·io do nobre 

ministro da guerra vi:;lumbra-se, não direi alguma 
hesitação, porque sou o'primeiro a 1·econhecer a 
sua vasta e vat·iada instrt:;.eçiio, a sua alta capa
cidade como militar, como academico e como litte
rato, .m:1s uma cspecie de acanhamento · em enlittir 
toda a sua opinião... . 
· O SR. MnusTao n .... G~t~RRA :-E' simples ·d~fe-

eg1s a 1 v o · agra eçl) a . x. essa eferencia, 
mas julgo que seria melhor pôr de ptll'W ·qual
quer considet·.u;ão afim de poder tirar do tempo 
e das circumstancias o m·1ior artido ossivel, 
nno s em prove1 o e ene CIO · o pa1z, como 
para gloria e honra do nobre ministro, · c..aj a 
amizade tanto prezo, de c11ja estima hn. tanto 
tempo me · hont·o. · . . · .. · 

. tmnts ro, ra n o a secre al'!a e 
estado dos negocios da guerra,. emitte uma. opi
ni<'io 1nui sensata; reconhece nella dt::!fcitos. o r~ · 
ganicos ~ indica um meio de melhorar o serviço 
e a .sorte dus . empregados, elevando-lhes ao 
mesmo tempo o cat·actr~r e dauJo-lhes mais iodepen
d~ncia e gamntias, mas tet:mina este primeiro 
artigo do seu relatorio por um-talvez-que eu . 
desejára ~~1· substituiJo por uma expressão mais. 
positiva e terminante. 

Expondo o estado da contauoria geral da guerra, 
a onta itTuulmente o nobre _ministro, um defeito 
orgamt~o. a .a t~t e centraiisaçno, que é causa 
de gt·ande demot·a -no exp~diente, · sem um pro
veito correspondente · para n. fiscelisa.;ão e eco
nl)mia, e ·com uu.ato mais ositivamente indi ne 
o reme 10, n op nn o o p•·mclpto J pra tco nas 
rJpartições do ministetio da. fazen la, não soli
cita nenhuma· hutorisação nem dâ. a conhecer 
uma intenção delibe1·ada. · de leva1· a eff~ito as 
necas3arias reformas. · 

O S.R. MlNISTno DA Gu~!:nR.A. :-Aceito qualquer 
autol'isação a esse l'espeHo. · · 

o SR. LiliR:'>A SERRA. :-Eis co·.llo eu desejava· que 
o nobre minUtro p1oeedesse; fazendo ass m .mais 
jll<Stiça a si mesmo , e depósitando mais con.
fiança: no conceito .que · mertH;e ao · ·corpo legisla
tivo, a quem deve fallar com tod 1 a ft·anqueza 
sobre .as necessidades · do . set'viç.> publico. Ap,. 
plaud> a ·declaração que acaba de fazct· e desde 
J {L lhe hypotbtlco .o meu voto pára todas liS au .:._ 
torisaçõ~s de que pOS$a C.'lrecer. .. . 

Qua .• to · :i. t!Scola ·militar · e ás. re~ol~mas que 
ella tão m·gentemente reclama. sinto ,profu.ndn-. 
ma:,u· que ~~ · seu relator io ·· n~\o' s~ exprimi~se 

que déssc gu..lutias da que as-noeessidadQS do 
paiz serião nP.s . .;e ponto · completamente satisfei~ 
tas. Ainda ahi u~ S . . E.'<.· do adverbio talve,;, e 
é isso que me induz . a pedit·-lb~f· que preste toda 
a · sua attenc;.ão a este ponto , sem .duvida i~por
tante, do serviço n. sau cargo; que o coo:>1iiere 
nas suas vastas proporções em .relação ·80 ~o-: 
vimento industrial . do · paiz, e · que. nesse sentido 
desenvolvà o mais depressa . po~ivel um :plano 
completo de · .reforma. . · . .:· . . · · · ; · 

Q que pude, colheF· -.da leitua . do reJ.atorio~ 
combinando divt-rsos JugareR, . não- bastoa, para 

, convenceNDo de que ~sas refurmas seriio assim 
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concebidas, antes -me leTou a desconfiar que sõ 
e unicam1:nte tivess<'m ellas ~m vi:>ta. completar 
a instrucçã<• ·propriament~ militar dos alumnos 
d~ e:'co!n. · -

Eu não· rt-pill?, antes re_conh«.>ço a. ~ecessiJ::idc 

• • .. "'i .... 

cia\merite p<:rtence· ao ministerio da gue1·ra, c que 
o maior· uesenvolvimemo ·que eu <>xíjo teria .mais 
1·elação com o ministerio do imperio, mas niio 
posso eot1ceder que a ·especialidade e competen
cia de cada ministerio sEjiio tão restrietas que 
vã~ além das justas conveniencias dn dh•isão 
1·acion.:ll do trabalho. e se opponhiio á Ol'gani
saçíío completa de um systema qualquer. c ao 
cabal . desen_voh·imento de qualquer idéa util • 
embora pela intimo. ligação dos conhecimentos 
huma~o~ po~sa es"n idéa iute_}·ess~r n. mni~ de 

coda um dos ministrod cone igual obrig-açiio'de 
attender ãs grandes necessidades do paiz. A ini
ciati'\'n. de\"e p.:rten<:e.r áquellP. que mais habilitado 

O paiz. reclama urgentemente - um pessoal ido
neo para curar do seu desenvoh·imento material 
e ~indus~ri_al ~ nenhum~ da-3 noS~llS in~titt~i~ões 

onde já com regula•·idrule se ensinão todas o~ 
quasi tod.ts as drsciplinas que constit nem a parte 
theoiicn dll engenh,lria cl\•il; seriiio necessarios 
muitos · annos p•ua crea.1· pelQ mini:;terio do im
perío o que Já hoje possue o ministcrio da 
guetTa: e pois a este de,·e caber a inidativa 
das refvrmas indispensa\·eis para que· aquelle cs
tabelecim·ento não só· melhor satisfaça o se11 fim 
especial, mas ainda presLe ao· imperio os mais 
assignalados serviços de · que na actualidade 
carl'!ce. · 

reira ciYil e .a militar difficilmentc attiogiremos 
o desejado. fim ; pol'que a vida milH:w, c:.ffere
cendo actnalmente p::lucos attractiYos. e impon.lo 

~ .· . . ,· .,.. ' . 

gl·ando numero dos seus melho•·es nlumno;;. 
Aquelles mesmos qu~. cedendo á força irresisti
vel da vocação , se têm dedicadu a semelhantP.s 
estudos· e encetado a ca1·reira das nt·,r,as, tendo 
snhida da escola com os mais honrosos tit11los 
e distinções, e conquistado uma brilhante l'epula
~ão, pa!!sada. a qtiadra donrada das primeiras illu· 
sões e perJidas as esperanças de encontmr ·!la· 
quella- l!arreira uma podiçiio condig.,a no s~:u 
merecimento,_a tem pol' fim ~bandonado, renlln· 
ciando com a farda a todAs as SU'tS aspirações, 
a todos os incentivos da propria vocação, porq1_1e 
sem .os Pstudos praticas indispensaveis para po
derem empregar-se como-- engenheiros civis mal 
poderíão dar um s"ó passo em semelhante ter
reno. 

E não _ have1·á algum meio de evitar-se essa 
perda,: esse desvio constante de grat.des capo
cidades, de intelligencias superiores que pqdião - . . - ' . 
para ·:ellas, E;mpregar-se nos importantes traba
lhos -de que d'or~ em dhmte estarão essencial· 
mente dependentes os futuros destinos do impe
rio ? Eú creio qué sim, e que parü isso cum
pria-nos d~sdejá crear }!elo ensino das convenientes 
applieações a engeaaharia civil, f:! melhorar a car
reirn milita1· das atroas scientiúcas. 

Digo das ·armas scientiticas para que niio . se 
infira que· prete do 1·eforçar ou insistir na exi
geneia hk pouco· _feita por un1 -digno membro 
pela provinda do Rio Grande do ::;nl, exigenda 
aliás· jusul, e a que dAria pleno assentimento .. se 
as . nessas tinan~as o permittissem. M:as se se 
torna por emquanto impossi\el attende.r .cc.n.ve-

começo ·p,rém a ~ornar-nae homem pr.t\Üco e á 
contentar-me com o possivel quando não posso 
aLtingh· .ao ~:lt fd~o. . ·. . · 

' . . promissos indi..,pensaveis para a marcha dn admi-
nistraç:'io, se a nossa renda uão se achasse q uasi 
tü~'l ccm~romettídn. em. ~espezas decretndns por 

t-Ido pelo Rio Gtunde do Sul um melhoL·amento 
uc soiJos e vantagens para t:)uo o exercito, e 
procuraria fazer desnpparecet· muitas . outras de
siguald:ldes dê tratamento entre diiTea·cntes chsses 
de empregtldo,; c funccion'trios publicos. N:1. imoos
~ibilidade, poL·ém, de . t11Jo consoeguirmos, ·nno 
tlP.\'cmos dei~ar de fazer o que nos fôr pos~ivel. 
E' assim que por Yari:ls leis tem sido ultima
mente melhor_ aquinhoadas díYersas classes de 
servidores do est ldo; é assim qn~ aíndá. ba poucos 
dias nppro\·ámos nqu_i. urn projacto qtte melhor,\ 

. . . 
Yores n um circulo mnis dilatadi); e q11em tiver 
bem atteutnt.lo nos actos da. administt•arüo do 
pniz lla alguns_ nnno.; reconhecerá. facilmente que 

') ' . . 
do corôa. 

Melhorando pois :1 sorta:: dos militares das n1·mas 
scientificas, jt\ nngme11tando•lhcs os soldos e 
outras ''antagens, ja· alargando o quadro d,)S 
offidaes do egtado-maior, de modo que haja mai:; 
:-~lgum estimulo ~·~ ambição e nlg11ma esperan~a· 
mais pela pet• . .;pcctivn de um futUl'•) .menos t·e
m•.to, eu julgo qu11 Sl' conseguirin attrahir e con
servar nessa classe as capacidades o talentos que 
hoje lhe fogem. Sepatando cc,mpletnmente o ctu-so 
militlu- do curso civil, o dando a este todo o 
desenYoh·imcnto pratico nec~s,;a1·io para pot.ler 
formar verdadeiros engenheiro~. teriamo.:; feito a(\ 
p 1iz um dos maiores benctieio3 que elle hoje 
reclama de nós. 

NeQl eu lamentnrei qualquer . augmenlo de 
despeza com um l:'emelhantc tim, porc.~ue a con
sid~raria despe:zs. prbductiva, que contribuind<l 
para o augmento da l'iqueza publica <:m breve . . .... ~ . 
nttendermos a mil .outras nect!ssidades. , 

Jã tiYemos no paiz, nn pro,·incia do Rio de 
J-aneiro, um:' esr.ola de a.-chitectos medidores 
que infelizmente foi ha muito eY..tinct·l.; parecia 
a ' todos que tinha ella sido uma cvéaç<io inutil; 
que não poàia f•·uctificnr entre nós e quo! seriào 
inteít·ameute perdidfls as sommns com ella des
pendidt1S; essa escola . deixou de ·existir pelo 
descJ·edito; Í•)i pot1eo frequentada pela falta de 
est\mulos: não chegou mesmo a ser conhecida 
fó1·a da provincia ; vejo _entretanto bojc grandes 
resultado~ dé!>sa instituição. Em muitas po••tos 
da pro\·índa são os alumnos della qu·e hoJe dii·i
ge:u os melhornmento:5 materiat-s, e . . de algu~~~ 
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exbtcm trabalhos importantes, obras que hon- Se fosse cxllcto o principio esta}}e_leç~LL pelos . 
l'nriiio a _.q.ualque1· engenheh·o. . .. , . ...... noLl'i!S -4~putados ·de que o ·· recrutamento é · feito 

Difficil . nos seri.l nn nctualidade lan~ar os fu n · no nort~ sómentc li. custa Clns vadios o mune1·o 
damcntos .de _ uma. nova: escola.; 1ilas ap1·oveite .o de!:scs iudiviclttos de\'Mia diminuir se1;sivelmente 
o nobl'e mini~tt·o, como eu confia~ament.e espero pelo recrutamento; mas niio acontece nssirri; este 
da sua illustraçiio e patriotismo, o qui? j:í existe numero ct·esc~, e ·ct·esce extraordiuariarrient.e com 

----;c"''t"'·e>?llridl7o.,--,nrl"an--"e~s7'conhlar1nrnt+ilfii-tctt1n:-ur-,:--rctilc:r• ""~O~I"'i11'iatfifl-orr--=-nti1'e~see'fln-\''fi'lOJ-l-~hg:r-~tl'-l'lt-"I',O'j'~~- ---tp'"f"~'t>>i-jffit!i~r-e r.\ehitiea · c neanhadà: 
''imanto póssivel aos estudos dn upplicaçâo para P- hnJe ngomsantn L-wom·a. e industria ·dessas por-
os -alumnos. p:lisanos sem prejuizo da instrucçãf) ç(jfls tlo territorio ?ra.zilciro qnn en niio cess11 r~>i 
pratica dt'S qnc f•kem ptopril\menle militares, dn rccommendnt· a protecçíio d{)s poderes do 
:s .., , . . , .stade; o ten·AF pois e-xpliea melhm· o faeto, A 

sorte dos lentes, f:lçn. em fim do prMcssora to um e"pero que os nobre~ deputado!; me façi\,) a j usLit;a 
estadO, e da éngenhal"i!t lltn3. CU1TCÍ1"1l, Ul'Ml prO· de Cri~a· que CStOU fallnndo nas tnelh.:ll'P.S iuten-
fiSSÜO cheia de espcran~as e ricn dP. rutu1·o para. çõei; e J,~ mnihl boa fé. · 
o ·verdadeiro merecimento, e terá direito á g1'n.- lia. mui to3 ''atlios no norte ! To:nai, senhores. 
tiduo do paiz, terá completl\do o maior beneficio um desses individul)s · que fazem vida nomada 
de que elle · nctualmente carece. no norte, e comparai-o com a · especic sem e· 

Para· seguit· a ordem do relatorio do nobre lhnnte qne h :thita o sul do Brazil (porque tam~ 
ministro cabf:l'ia aqui tr.üat· do) recrntamentQ A bem por aqui o;; ha), 11 t·econhecel·ds commigú 
engnjamento. Algumas proposi<:iics_foriio 11a pouco qne tf)dn. a dift'erenç~t (~ 1_1ominnl; cha.m;l-Se aqui 
endttida;. na rasa-. _que carecem d(\ l'<~~tifica.,ç:lo, -ga~tcho-ncolá-ganmpen·o,-· ern outro lngat'-'-
m as faznndo-n como jnlgo ilo men d(!'\'CI', não cauwrac.l:l, sertand•), etc .. c·t.c., e s:iu estes iridi-
desejo · ilespe1tar susceptibilidacll:!s. Acho nu ·- · ~ :- · ·- ~ · 
21Ôbre, mui legitime Q proceJime11to dll todos os §'e para n exploração c ·tt·abnlho c.las minas 
S1·5: deputados que quando julgãc) fêridos o~ fazem f•tlta na prodncia dr.~to nome os garíni~ 
direitos das localid 1dcs que mais positiv:unente peh·ú~ (\ fai,;~n·iorcs, niio me no;; falta f;lzcm nas 
re.presentão, acad · · ·· · · · · 
mas t'nt.·~nJo qu(\ ent.rc a;; inr.rcpações insensnta~ _ para cuida1·em do ga~lo, amestrarem os cavallos 
e ns- exi:;!en.cias rn·zon \·c:s d<) devm· h a muita <li f- j () occup:.\l'em-se li·~ muitas outms obrigações (~ 
feren~a. Tratando dos on~l~ a l~i ·t}evc ser en- misteres. E se lia. r.xacticliio no que ha t~mpQs 
teRdidn, (l d~ve ( · · · · · · · · · · . · e · c c :->tum s 
quando trata das vantagens. (ApoiaJos .) Se lodos palríarchaes com qumn vinj~i, de\'O concluir em 
os. d<ludãos tem igual direito aos gozos e com- I favor do homem do norte quauto ú qualidad~ 
modos da sociçdnd~. p r que razão hão de rcca- do tttnl)l' no tr~tbalho. Dizia-me esse individue.,, 
hil· sobre elles <.lesigu~hnente os onus'! lamcul:mdo n indolencia {los seus compro\·incianos, 

O principio, pois, que ·vejo airidn com .muito li que rra necessari.o o recn1t·1mento, que a.lli s~ 
peza1· contestado, da divisão pt·oporcional deste traduzira. por gnerra aos Yndios, para que uma 
imposto de sangue pellf.s diffel'ente;; provincias grande parte d.clles procur<lsse empregar-se, c que 
·segundo a. sua popn\nção, é um principio que eu pur isso elle, nv.s occasíüc::. de apet·to de Sl!l' • 
já suppnnha fóra. . de discussão, porqtte já foi viço nas suas lavras on fazendas, ·entendia-se 
consagrado por uma ·lei, e que poderia encontrw com ns nutoJ'idades locnes par,\ qne simulassem 
difficnlu!ldes -na pratica, mas ue en niio esperava a inteução de rccmlat·. . 

· · :'i ' n i t . o Ot·n sendo i:.to nssim o ui' ni1.1 nffi•·mo. a 
de averiguarmo:; - se o· recrutamento pt'f'judica conclusão dl.l\'ia set· em fll\'Or o 10mcm lo not· •• , 
Mlais n ·llma do que n c•utra localidade; a lei que sc'1 tomado de terror deixa. o tmbnlbo, em-
tr~tou di! sntisfazel' umn gt·andú n1:cessidaàe pu- qurlnto que- o do sul sú fo1·çado pelo t~rro1· se 

resolve a rocurnl·o. 
Niio se pôde bl-m, sen-hc.H'PS, qunlificar entre que é vere a e, sen tot·es, t! qne l'm l.l ~t n 

uós o homem laborioso ou o homem \'adio; o,; pnrtf= onde n riqueza se adquil·a com pouco tt·.a· 
úitf~rentes col>tumP.s, o modo do viver em cnda balho, onde com algumas laornll npcnM .te 
localidade, crêa oecnpaçües especi,le,.;, iutcrmit- sacl'ificio - se obtem ~ub.~iSt<'ncia S~Rurn pt.U'a 
tcncias ·no tt abalho, que oa·a C'l\.ig~ for~,;as · de muitos dias, nqnnlles quo nl\o seut•~m on n:io 
gi$-,'ltl'lte, ora . permitte completo l'epouso, e orn compl'éhendcm n vnntn{:t,~m d;J nccumull\r um pe-
falia inlflirnm~nte . sem n;lda dHpôt· cont1·a os culio par~~ ncutlh· ás precisões inespamdas dR 
inJividuos nem ~onstituil-os vadios • . Porque llm ''iun, trabnlhii•> ~o1n iutet·mitenc1a, segundo a 
homem não tl\m um lnr seu, uüo se tornou pr,.- mcrlicln de suas ne•·essidades. . 
prictnrio, muitas vezes não tem mesmo UUlf!. rc- . Qlic cliff.-~·eri~.a uota\'el poderá achnt;·se eótrt~ 
:>idencin fixa, não se -se~ue que sc•jn um ente o io,Ji\'iduo qne na pt'o\•mcia de Minn:i, agui-
-pernicioso -á soci€dade, um vndio. A cultura, as lhnndo pelas privações, di\-se . alguns dins ao tl'll• 
oecupaçõcs _e os costumes do norte dilf~rein muito ha.lho da minerúção pnrn entregar-!;e depo~s á 
dos do sul. · indolencin, e .o : que. no P·u·à, cedendo aos .mesmos 

Ha no norte mais vadios; deve · por isso dar t'Slimu!os, em brenha-se n 1s matta3 parà -ext\'ahit· 
màis l'ecrutas, · dizem alguns nobl'eS . deputttd<>s gommn elnsticn? . 
<las provitlcias -do sul; mns eu lhes 1·eplicarei sem E' notavel, senlwl'es, que .na mesm:'l sessãCl, 
l'ftllcor ·e . iugenuamente, que dles . ~stão · 111uíto quasi na mesma hora em que o nobre depn-
enganados. Fallari:lo -(!Offi mais -cxacticJão se tauo pelo Ceará pugnava . pela elevação do cn-
díssessetn . ue o _excessiyo, o dcsnpi€dado_ riglH' l'Jtctea· d9 . nosso exercito, · ern que combatia o 
. o 1·ecrutamento nas. êCa ~~~ es pro\'Juculs ng t • • • · n o soldado 
norte ·tem augmentádo con:;iaer iwelmentl! o nu- um:t i~unldade · pt-rfdta . p~rante a .l~i, ·o nobre 
mero de~;ses indi,•idu_os que alguns ~obres depu~ de,.utndo, pela p1·ovincia de ·Minas afth·masse que 
tados chumüo vadios; e que eu apeuns cham:u·ei o recrutameut , só se fazit\ entre o~ Tadios e cn.-
d.esgr.açados, que· atLel'l't\do5 p_elas crueldad.t!S inile- pulosos, c.lé modo q.ne sP..nuo. assim o exercito n i o 
rentes ao · recr:nt.amento . deixão o amanho de seria mais que um deposito .«e - reprobos e de 
5llai . ter,ras ou .. qualquer ·outl'o scn-i~o e occu· homens . pl!r.niciO!;O~ 11.0 pai~. p~a _os q~u~~-·~ser.ião 
p.açào. honesta· p1u·a. se . entbrenha.rem nn.s ma.ttas poucos lod1.1s ·os :l'Jgores. • . . . . _-
e f.ugir~ ,da ,seção dos .enc.as·rt'gado~· desse ser- · Eu. ·~stin11.u·ia . rnuito; · p<lrta~to, ~~··: pr~s~J.e~lLP.~ 
-\:iOOi· qne só dev.era ser. confiado ·" hom~ms muito . pnra : que. se · pudt-s~m reah...a1· os ti~seJOS . <l9 
sisuüos para. . ruio . . degenerar · _em perseguitno:. e nolir.é dépu~'\~o .. Pelo q~.ar~.: -.9~ provl_n_ei~s -.c:oni~ 
:v.er~deirtt.· _ .. caçada .de .hôniens,. c-omo . jh foi J e·- n -de .. Mmas~. cuJa, mongera~ao. sc;>u . o p1,1meu·.o a 
~iofuili~J . ~~~ - :Pà~·I.aln,ento~ · • . · · · reconbec~r~ · . .'di·s~E'm 1ambt>lli . ·o Sf!'U : é<>iltin-génte 

TvlfO 2. .. . - . - . . -- - ~ t- . -. .. 
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de recrutas para qne ao menos pela fusão se 
melhorasse a sorte do exerdto {apoiados), para 
qne viessem da.lli alguns santos confundir-se com 
ess~s demonios do norte, qu~ · sej:\ dito de pas
sagem, tantas vezes se têm mo:;trado dignos da . :. . . ,. \ 

UYA voz: - Muito bem! 
O Sn. PA1:iLA. C.'f.:-:omo:- P~ço a pala\'t'a. 

mais direi. Pt·otestl!i tm tempo que niio queria. 
despel·ta\· susceptibilidades ; peço desculpa t'i cnsa 
se por ventun me' affastei dest.e proposito; r~tí
t•tuei ·mesmo qnalqne1· expl·es:;ão qua tenha con
corrido p:ll';\ is5o. Entendo que o principio admit
tido, o · principio inconcnsso, e sobre que não 
deve haver mais discus;;ãn., é que todas ns prv
vincias são obriga-das ll concot·t·er p:wa a força 
publica, p(l.l'a o exercito do paiz, com contin
llentes em relnção :'L,; suas circumst.-lncias c i~ 
sua populaçilo. Dvu de barato que todM aqu.ellas - . . .. .. . .. . - . 

e difficuldnde-> invencíveis, diffic:lluades que o 
governo do paiz, que o:;poderes do estac..lo, qae 
cada um de nôs em parliculat· se esfol'çar:\ cou-

Tratnnto das fabricas, o nobt·e ministr.:> de
nuncia o estado deploravd da. de ferro de Yp 1-

nema quanto ao sen futuro. ~a verdade! fal-

trabalho, o Cllmbuslivel, não sei como poderá. con
tinuat· semelhante estabelecimento .. O nobre mi
nistro que em todo o seu relatorio pela con
cisão, pela naturalidade d~ sua linguagem, l'evcla 
conhecimentos profissionaes, não pouia certa-· 
mente desconhecer que a falta principal é de 
viabilidade, de estradas qlle ponhão a fabrica 
no abrigo. {]e taes contingencias: entretanto o 
nobre ministro, nã.o podendo ue prompto vencer 
esta· difficuldad.~, propõe uma medidu, por assim 
dizer declinatoria, qtte acho até certo pontú jus
tifica\"el e sen" • · , ~ · . , · , 
n::io .se dirigem a contrariar os desejos do·nol>re 
ministro, mas sómente a acautelar quo não per
c~mos os meios uma _vez ndqu!ridos, . ~ão inuti· 

traballH>s d:\ fab1·ica de ft:l'l'O de Ypanema. Es='e 
pessoal niio póue reduzir-se a comph:ta inacção 
sem perd~r-se iuteíramente •. Não fallo já do utn· 
teria\ que nüo for transportavel, pois Ctlm algum 
cu.itludo poderá. se1· conservado; ma3 nquclles 
homP.ns preciosos que mais se têm oc~upado dessa 
especie de industria, niio devo3:n ser intcil·n
ment.e distrahidos em outro sen·iço, niio. d~\'etn 
ser inutilisados. 

. Tenho lembrança de qno na provincia da Bahia 
e.'tistem minns mui rica-i de divet·sos mi.nero.es, 
c principalmente de fel'l'O. C1·cio qne em Nazareth, 
a pouca dist:lncia. do porto de m:u-, na Ga
choeit·a, mesmo á beira.:mar·, lia ricos manan
ciaes. Se P•)i:S estas explorações pudessem marchat• 
ngora com mnis alguma actividade, se a.:; .. · amo:;
tr.ls ultimamente ·viadas pudessem ser ensab.das 
c offt!t·ecessem resultado salisfactorio, ter-se-hia 
acllado emprego utU _para esses homens, nté que 

continuar de novo. 
Süo estas, Sr. presidente, as .considerações 

qu! tinha .a . apresentar á camara. e ao nobt·e 
mir,ístro, .a quem .peço me desculpe a ousadia 
com que :me aventurei a offet·ecêl-as á sua íllus-
trada intell~genci:l. · · · 

o SE".·Paula Can.dld():-A província de 
Minas regula .. pel~ oit:>sa parte da v.opulaçfio 
do imp~rio {admittamol-o com pequena d1ft'erenç·1); 
o nosso e-xercito regula 16,000 homens, logo dev~ 
caber a · Mi11as dar dentro de cert.o period•) 2,000 
re~rutas .. l\{ag o qne. fazern os nobr .os deplltado :; 
qne pretendem que a província de l\!ínas nii:o 

qner ooncorrer com este imposto de sangue? 
Dizem que olla ~~:'io manda recrutas por aste ou 
a1uelle moth•o. M:·lS eis-aqui o facto averiguado 
por documento:; officiae.s: um recruta vindo do 
l\li ll<lS posto no Rio de Janeit·o custa de 3()0 

O Sn. Lrsno,\. SetutA :-~ào apoiado. 
O Sn. PAuL.-. 0.-\.~owo :-Quem é que dá o não 

O.p;)iado? {Risa.das.) 

O Sn. J...rsnoA SEnnA :-En. 

é maior! 
O Sn. LisnoA St::nn.\.:-0 que se diz é que o 

calculo n:'io ~ exacto. 
Sn. AUJ •. \. .\~DIDO:- no rc 

que o calculo não é exado; mas 
d•}cumentos ofliciaes qnc constão 
do imperio. 

o SR. Ltsúo,t SERR,\. :- E' a tabella dos ven
cimentúS conforme as distnncías. 
. O Su. PAULA C,\.No.mo: - De modo que o nnbre 
deputado cnte~de que o recr11ta custa só o vau
cimento, e n:.l:o cout~ tambem a despeza que se 
faz para transportal-o, nem cou1 muitos out1·os 
tmbalhos para se obter essa. gente. . 

, ' .l 
reclama da pL·ovincia de Minas o seu concu\'::>0. 
eUa nunca recusou-se (apoi~tdos), c portanto não 
ncho _con\·enicnte que se venha la~çar aqui uma. 

i.! t; •. c • 
ell<l n:.\o qlll'l' concorrer com as s as innii,; uo 
impcL·io rw tt·ibutl) UJ sangue quo todas pngiio. 

Notai, senhores, que uiio ha. um porto de mat· 
na pt·ovincin de Minas qtte f!lcilito u transpo1·te 
do,; rccrittas, c que dá. outt·ns superiore~ vanttl· 
gen:> ús pmvincin.:; quo- QS pos:;ut:m. Om, quando 
se trat~~o de onus, clanm·su h)IN:- a pw\"incia 
de Miuns nü.o ca\'Nga. co:u igualdade os te tri
butu ; mas quando se t1·atu uo vantagens, que 
tatnben\ u(wem s~1· igu11cs p•u·a tod·\s, quruuJo 
::;c tt·at:\ lias vnntag~ns inht!t'entes a um porto 
de mar, os nobres <leputaJos nwi.ta! se enco
lhem e n:i.o dizem nada 1 (Riso.) 

O:a, se ~ssa circumstancia Jesvantajosa qne se 
dá. na província ue Mina.; faz com que touos ()S 

seu~ transportes sejão muito ca1·os, que admi
ração ha que não venhão.-dalli muitos recruta
dos, poi; que não pode:n vil' sem muito traba
lho e muitas despezas ? ! 

U:.r Sn. DEPUTADO: - mesmo aconteee co~ 
os recrutas que vêm dos sertões das ·outras pro· 
vincias. 

(Trocâo -se algun.s aparttts.) 
O SR. PAUL-'- CANoroo:- Senhores, eu :~credito 

muito nos nobres · d1!p11taJos, mas . hão de . me 
p~rdo!ir c permíttir que eu pense que estão en· 
ganados, . que um . recrut~ qu~ tem de transpõr 
por terra :ruo l6guns ou mais, como os que· vêm 
de Minas, ha de cust.ar mais CUI} do qu.~ qual· 
quer outL·o de outras provincills ••• 

Ull:.\ v o~: - Custa o mesmo que qualquer outro 
qlle v~m dos c•)nfins da provmcia d:\ 'Bahia • . • 
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O Sn. PAUL." CANDIDO :-'-E o ·nobre deJ>utado 
pensa que a di~taneta é a mesma. para.-tcdos ·os 
p<Jntos da Blhia ? · 

Ull sn. ·o~POT.\00:- N~io ha ditreren\ia; tem 

ó exacto, o governo 
não falla a verdade. 

:Minas deu cê1'ca de cento e cincoent \• e a difftl
rença de população das duas províncias não e:>t.á 
na mesma proporção, é mui pequena ; e entre
tanto porque não se _dccusa esta provincia ? Na
turalmente porque ·não se _ dão motivos menos 
justos: se existissem motivos menos justos elles 
não pt·evabcerião para quo a província <lo Rio 
de Janeiro désse menos recrutas do qua outras 
ptovincias sem se lhe fazer as mesmas censuras. 

{Gonti,tu-llo os apartt:s.) 
h s - no sPm re ue oss 

d\! semelhante discn;:;são, de recriminações Pntre 
as provincias~ porque afinal ellas não son·em á 
causa publicn, pelo contt·al'io ; mas, quando o:> 

s utados accusnrem a rovincia de Mi-
1111s de se uegar n contribuir com este imposto. 
ticvcm permittir aos que tilm a hom·~ de ser os 
I'cprcseutn~tcs d~quella provincin, o exporem o~ 
motivos que detet·minão . um tal acontecimento, as 
rozõcs deste r~1cto : eu não tomei a iníciati\·a. da 
censnra, não diria o que disse se por u.cus·'l uão 
julgasse iufundada. a increpnçiio, se não cstive3se 
conv"ucido 1-lc que a rn2üo íuntiamcnt'\l de não 
virem mnis t·ecrutas de Mina::~ i: a razão das 
distancias e das despezas. quer com long<l:i via· 
gcns, quer com o proprio recrutamtmto, etc. 

O S-e. ME~o.t:s D~ ALlltEIDA: - Se foso;c assim 
então não l1avería exercito . . 

O Su. P .-..tlLA. CA::-\DIDO:- E eu diria que, se 
fosse o outro motivo que o nobre deputado suppõe. 
então é que não haveria cxercitó. 

Por conseguinte, senhores, ou vós nugmenta· 
reis a verba das despezas com o recrutamento, 
e <lireis ao nobre mimstro - estnís autorisauo a 
f'1 ' .. .. 

2.000 •·ecrut8.s de Mi-nas-, ou então deix •reis de 
accusar a província de Minas por uma falta que 
não commcttr, por não vencer o governo uma 
ditliculdade por outra fôrma. invencivel. 

Termino declarando que voto pelo a1-li~o que 
está em diEZcttssiio. porque elle satisfaz ae mo
mento as necessidades do paiz. 

A discussão 1lca adinda pela hora, designa-se 
a ordem do dia de 19, e . levanta-se a sessão 
ús 3 horas da tarde. 

-"""~~--

A.-eta de t 9 de ..Juulao 

f ' ' , • ' . 

Maroim, Souza Leão. Belfort. Gomes Ribeiro, 
conego Silva, Souza Mendes, Paula: Santos, Cor
rêl. das Neves, Bl'etas, Aguiar, Horta, Barreto 
Pedroso, Teixeira de Souza, Brusque, Gouvêa, 

· Fiusa, Santos e Almeida, Rodrigues Sih·a, . Dutl'a 
Rocha, Silveira da Motta, .Pedreira, Monteiro 
de Bal'ros, Fleury, Pereira da. Silva, Li~a ~Silva, 
Trava.s:;o.;, Sayii.o Lobato, D. Ft·ancisco, Nebias, 
Lima, Assis Rocln e Sayão Lobato Junior, o 
Sr. presidente decla:-ou nã!) have1· sessão por se 
não ter reuilido numero legal. 

Sess:'io ent ~O de Junlto 

PRESIOEXCI.\. DO SR. VISCO~DE m: EA.EPEXDY_. 

su~HSA.nto.- Expediente.- Parece>·es de commis-- " . .· . 
tros. Di.<>cu1·sos · dos S1·s. Rocha e ·ministro do 
imper!o.-Orç~tmento da guer1·a. Discw•sos dos~ 
S,-s. Aguiar, Sed>·a e ..l\lacm·io. .. . 

A' hora do costume, reunido numero sufficient~ 
de Srs. deputados; abre-stl a sessão. 

Lêm-se · e a.pprovão-s_e as actas de 17 o ~~). 

EXPEDIEXTE 

S•·as. sabar~nses, ·ct·eada na mesmt\ provincia.
A' commissão de justiça civil. 

Do mesmo Sr. ministro, remetterido todos os 
papeis existentes ·na _secrétar:ia a ·s~tt Cflrgo, con
cernP.ntes i' nnvegaçao do no Itaptcu~u! na pro
víncia do Maranhiio , conforme requts1tou esta 
eamara.- A' quem fez a requisição. 

Do Sr. t.o secretario do senado, enviando a 
proposição daquella camara autorisando o.· go
"eruo a concAder carta ue n'lturalisa~.s\4). de ci- · 
dadão brlt.Zileiro ao Dr. José Francisco Sigaud; 
e comwuuicaudo que o senado adopt.ou e · vai di
rígil· à ~ncção imper_ial ·a resolução que. aug~ 
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menta OS;: 'Ç"CDCÍlllt:tltOS d03 correiO:i das· S~,;:;retai·ia,; 
de estado.- Vai a imprimir a proposiçiio, e ~ca 
a cariiar--.1 -inteit·ada da s~gunda parte Jo offit:t<'. 

Ulll· requeriuaento do tenente-coronel João Gui· 
lberme de Bt·uce pedindo pagamento de soldos 
att•ásados.:...... A' te · · ·- .- .· • 

-De 1\Ianoel Agl'Stinho Jo Nascimento, peJindo 
uma disposição legislativa pela qual l:it:jl' decl~· 
raoo comprehendido na disposiçào da resoluçao 

. • 'h .., • • • 

·n • 
tinct'\ repartição do commis;ariaJo.- A' com
missão de marinha e guerra. 

Düs guardas da alfandcga de ~crnam~uc~, pc· 
diudo .augmento de ordeuado,- A commts:>ao de 
pen:;ões e ordenados. 

·Do ·or. Alexandr!l José de Mello Moraes, pe
dindo que se. mande impl'imir pelo th.e~onro .o 
st:u dieeionano em portttguez, de 1uedxcwn, Cl· 
1·urgia, ph~'sica, chimica e hi~toria natural.- A.' 
commisstio ue instruc.:ção pubhca. 

Lém-se e approvão-se varias r~dacc,:u:.:!S c os 
seguintes parcc~res : 

" o nussao e es n 1:; tca, · exanunau ·o a 
representação da assembléa provincial da pt·o
vincia de Santa Catharina, 4:111 qLte pede que o 
municipio de Lages ~~ja. desannexa<!o do bis-

· . incorpora o ao ·o to · e 
aneit·v, verificando que~ este pedido já se acha 

:;atisfeito pelo ~ Jo uo art. 2" da lei 11. um~ de 
10 de Ag•Jsto ú~ 1!;;);3, e por isso c de parecer 
que seja a (lita representação nrchivada.. 

<I .Sala das ~ommissõe-o, 20 de Junho de lcjl. 
'.;....... Ribeir·o ela Lu::.- Ban·eto Ped1·oso.- Alwigio 
Gzdma;·àes." 

. « .A commissão u!.l fazenda requer que se pc· 
çi'i.o CIJlll m·gencia <lO "vYcruo por intermedio da 
sccret~rh dtl estado dos uegocios da fazenda, 

u , p t·eccres e coosu tas re-
l.ativas ú. iucoi·poracii.o dos prr·prios naciouaes 
dos bens pt!rtehccntes uo. patt·imouio das cxtin· 
ctas villas du Marejnna, Arouchcs :.! t'oure, quo 
CXÍS • t:C t! 

· u Sala llas commissucs, :!0 de .Junhú tlu lt;.jl 
- ~ilea p,:,·,·a:;.- Taques.,, · 

u A t:onun is::;ão Jo peusucs c urdcnudos, tendo 
t>xamiuado o rc•lUt!t'iuw:.to dos c•uiWt!gados un 
visita da pulicia du pono t.h:sta C<Lpitul, quo 
pedt:m uugmenlo dos seus voncimtlntos, e jul
naudo que em tae:::; ne,.ociv::; dt!\'c•sc pedir infvr· 
~1·1~õcs 110 gon:r1w, é 

0
dc pat·cccl' t!ll•J se ofllcie 

ncst.c scJ•tidu. 

<I Paço da camant dos dcputudos, 17 J~ Jttnho 
de 1~5-t. - D . F . B. tl~!- ::!Ut:ei1·a. - Go·mes Ri· ul!i r o. J) -

u A .commissào Jc pensões. c onlenados, tendo 
devidamente exautiuado o re<Juerim~·uto oJo cabido 
da c 1t!!edml e ca.pella imperial, qlle petle á esta 
augttsta c unara 4ue seja considemdv como 
co .. ~rua o augmento que se lhe deu, como gr~tifi. 

- , • c:! je ttm prmc1p1o mnt 
geralmentl'l seguiuo entre nús o dividi•· os venci· 
mentos dos empregaJos, fazendo uma part.e t!tlectiva 
t! permanente,~ isto é, ordenado, c outra p :irte :gra· 
tifiaçào .p_~;o labo1·e, é de parecer •pw não l1a por· 
tant•1 qutl dt:ferir. . 

" Paço da camara d•):> deputados, li' de · .Junho 
de 185 t ~ D. · F. B da Silvei1·a. - Gom.el)' Ri-
b~i,·o. ,, · ·· 

., A irmandade d~ Nossa l:icnh•Jra das 1\lcrccs da 
<:idade \la Par11hyl!n do ~orto pede cinco loteria.; 
para r.,pnro do St:U ·t~mplv. 

11 Sujeito á tleliueu.çãv da camat·a· sa a.ch.a um 
proj'lcto sobre. esta materia: a ·cümmissã:o dt} fa
ze nu t portant·> ·~rlt~nde, e é de. parccllr que o. 
incluso n~querimento deve tica.t· sobr~ a. mesa, para 
ser to na.J) óu1 consideraçi'i.o 11a discu:iisio do l'e • 
fllrido ro'ecto. · 

11 S:lla das commissõcs, In de Junho de 1831.
Sil..,a ]!~,·ra::.- Gw·n~i.,·o d<? Campos, , 

vati•J o artig1) additivo para ser t1·alH.do em occasi·'i.•l 
opportuna: · 

u A imperhl innan.la.de da 'Santa Cruz dos l\ft
litarcs desta côrte que desde longos annos tem 
pt·omo\·ido e sust mtado o santo culto do Signal 
da RiJ:lempção, como) syml.lolo que acot!l.panha o 
solJ.a,Jo braziltliro; que com todos os mmcs ao seu 
alc•lnce promove o allivio á classe militar, ampa
rando as viuvas e tilhos do otlicial brazileiro: ~ 
que não ha cntt·e 11ós instituição pia que abrigue 
tantas i'amili:ls; que para_?cc~rret: a todas as suas 

Jo~ ... \ :'\ .. ... :f , ... 

militar~s é que ella _ _possue predios, Ol> quaes estão 
sujeitos á decima 1Totwada, quaudo os da santa 
C:l.:Stl da Miserü;ordia da curte não pagão decima 
al 1 a · · · 
do mesmo indnlt•). . 

<I A commissão de fazenda., reconhecendo a ve
rac!da~e .cio allega.do ?e.l.a rl.l~~rida inn!lndade e os 

presta, é de rarcqer que Se lhe C<?llCe.da O ~eStnO 
itu.lulto de •1ue a santa casa da :rritsencordta goza 
quauto á decima de seus .predios; e para este 
fim o!l'ercce comu artigo additivo uo urçamento, 
c para ser lliscutido em lugar 1:ompetente, o se
gttinte : 

« Artigo additivo ao orçamento. A innanda.ie 
da Sant 1. Cl'u~.: dos Militares gozará da mesma ex
cepção concedida á santa casa da 1\Iis:!ricordia 
desta c(n·te, quanto â decima de seus prcdios. 

11 Paço da camara do:; de utndos, 19 de Junho 
;:; • ~ . arm:u·o r r.: mnpos. -:St t:a I< e,·,·a.:; ·" 

o 

<I For;io rcmcttidas <i connui::osàu de f11zendu. 
diversas emendas oll'lwecidns na. discnssii.:l · du 
pl'ojccto, \' iuuo do ~Senado, 11 • . H t.l.o 1&13, quu 
teudcm á c•:Jnl!usst"io t.lu lotel'ias }.nra di \"tll'sos 
lugares u cstab.!leciml.!ntos, paru apl'escutal·R:! em 
IH'..jt•ctos uistincto:!. 

<I Algulllas destas cmenclas, como o n. :.J o1feru
ciJn (!tu fnvnt· dos hospitacs de cllt"idado üa Cu
chucir•l c villa da Ba.rrn do lUo Gl·tuttle, da pro
\'lllciu. Ju Dabiu, a du. lett·u. B em li.l\"Ol' do 
ltu~pitul ·h~ l:iunt t lza)>lll, fu.zem objecto de pru
jccLt)S sujl.'itos â dcliberat;llU da Calllal·a, C SObre 
dl:1s a commit>siiu cntcn<Ju •1uc nlio é · mistet· 
no\"0;,; projcctos. 

<I As demais' algtnúas siio coudidonaes c o.ffc
rccilla.~ sú1ucu te com o fim de embarg n· . a · pas
sagem ue outras,- ou dependcn tes de certas cit·
cumstancias, como a de n. 6, em f<tvot·. do hospital 
de caridad' d' P..;r · n ., • · ·> 
favor da. watriz da cidade Diamantina; no caso 
de ser a ntt!SUHl ·matl'iz t:!levada. a S3 cpiseopal. 

(I Sobre ellas hesitou a .:ommissão em utferccer 
pt·oj<Jctos uistincto~, ·não •lbstante· o que, atten
dendo à gcn~ralidadu do r~q ne.rimento d~ adia
mentv nt>fll'ovudo. vio-sa na necessid.1de de o 
fazer, e por taes razões offc•·ece á deliberação 
da casa. e111 virtude da conuuissào que receoeu, 
os ,;egui ntcs projectos de lei : · 

(• A assemlil•!a ,..geral legisiativa dec1·~ta: 
" Artigo unico. Ficão concedidas om fa\·or do 

lw:spital - dt;; cat·idadG dt: Pt·rn-1mbuco duas lote-
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t•ias· i""ua.es E:m plano ás que forào co'ncedidas 
j; santa casa da Mísericordia de;;ta córte. 

« Hl.de .Junho de lS.:il. -Silva l/e1·ra.::.-Ca1'· 
,ieiro ('7,e C!Hn11vs. u 

•• A a::;sembléa geral legisl:\tiva de.creta : 
11 r 1go , umco. governo ar<~ ex. ra u·, uu 

caso da matriz da cidade Dian1antin;1 ser elevada 
a Só episcopal, duas loterias iguacs em plano 
às concedid .. ts á santa casa da Mis~ricordia Jesta 
c e, para os reparos c que a mesma ma nz 
preci3a. · · 

· •• 19. •lti .Junho Lle 1~1.- Sil~:r.~ FeiTa::.- t;(lí'· 
n.cil·o de Cantpo$. J) 

<< A assémble:L geral legislativa decreta . 
<< At·t. unico. O governo furá corr~r, em bcne· 

fici·J da . mntl'iz de Irajá, duas lotol'ias iguac; 
em pl·mo ás concedidas á santa casa lia Miseri
cordia de,;ta côrtc. · 

· 11 W de .Junl>o ·de 18;:)!. -Silva lt'tJJ·J·a~.- Cm·· 

« A -assim! bléa geral legisla. ti v a dt:cr ... ta : 
Art. unico. O governo mandará c0rrcr 

loterias em benefieio tias obras d 
f1·eguezia da Lagôa de Rodrigo de Freitas c da 
c~pella de Nossa Senhora da ConcP-içiio, situadn 
ua mesm~ ft·egucziá. 

< 

neiro de Campo~)'. J> 

ct A Onlem Terceira da P~nitcncia dt! S. Frau
cisco, · da cidad~ da Bahia, pede a <:once;;são de 
duas loteria:; annu 1cs pot:: espaço de 6 anuo~, 
para a conclusão do estabelecimento pio que cm
prehendera pura a:;:,- lo de seus irmãos invalidos 
e educação dos filhos destes. . 

u AUega em favor de seu pcdiJo. a utilida...ic 
ela ii1stituiçii.o c o máo estado. de sua renda, em 
virtltdo d·,.incc.udio que soffrerão cinco de suas 

1: s. 
<< .A commiss:'io de faz..:nda reconhcc~ a utili

dade de semelhantes instituições de asylo e ele 
educação ; considera de rande · roveito as co.n· 
rarut:s, t}uan o em ·a mmistradas e dirigidas, 

como sociedades de soccon·o mntuo, e faz votos 
para que debaixo de melhores i·cgras ou bãses, 
c de uma illustt•ada tiscalisaçüo, pt·eenchão sen 
vt>rdadeiro .tiru. Conformo estes priucipios é de 
parecer que se adopte o seguinte projecto. de 
lei: . 

. 11 A n;scmbtéa gerallegi~latim decreta: 
.<< At•Li.g•) unico. O goYcrno fica autorisado pat·a 

maudnr t·x.tt·ahir seis loterias iguaes em plnno ás 
que fot•ão concedidas ú santa cttsa cla :.\lisl!l·ic.ordia 
lle:;ta cvrte, a beutlficio do asylu de . iuvulido3 o 
casa de educação que · eiõtabeleccr a ordem :3• uu 
Penitcncia de ::;. Francisco da cidadt3 du. Bahia, no 
caso do plano ou. dos e.staLutos de taes ol:itllbeleci· 
mentos n1erecerem ~ua approvaçüo. . . 

" Sàla das comniissõcs, 17 de Junho de 18;)1......: 
Sill:a l•'e,··,•a:; . - Cm·neiro de ·Campos. ,, 

. ' ' 
devidament" examinado o decreto de 25 de Ontu· 
bro prox.imo passaJ·o, pelo qual foi aposentado o 
desembargador Jo:h) C1pistr:1no R·!bell•l, pt·esi.
dent~ da Telaçào do l\Iaranbão, com o ordenado 
annual de 3:tOOS, o consideranJo quão digno ser
vidor: do estado foi ·aquelle desembargador, quo· 
itJfelizmentê niio póde continu<\1' n prcstar:os seus 
bons . seJ"V.iços , como ·o · fez em um espac;o 
de q ilasi . 30 : aonos , e de pat·ecer que seja. 
approvada a. aposentadoria, e para ist•l submett.e 
á. .;appr~v:tçiio desta augn,;t.a ·ca~u:.ra a ;;egninte 
resoluçao _ . . . . , . . _ . .. 

c• A assembléa geral legislativa resolve : 
· cc Art .. J.o Fica approvada a aposentadoria con· 
cedid 1. por decreto de ~ de Ontubro de 1853 ao 
do:s~mbarga ior João Capistrano Rebello, p1·esi· 
d~nte rl:1 relação ·do Maranhão, com o o1·denado 
annual de 3:~){)1JSOOJ. · · 

<c Art. 2.0 l~~vvgão-'se as disp~sições em con· 
tmrio. 

•c Pa<;•J da c.amam do:> ~ep~tados, ·17 de Jnnhn 
T 

ORDE~I DO DIA 

LO'l'ERU'S l•AR.\. OS 'fliE.\TUOS 

Continúa a primeira di:>cus:;ão do projecto do 
Sr. Justiniano Jos<j da. Rocha, que conceJe lo
terias á cam lril municipal da curte para auxiliar 
os· t·heatros. 

o Sr. J. J. da. aochu:- S1·. presidente, 
qttando .a resolução Ut:l :;e acha em discussão 
na.o tvesse ou ro resu ta o, senao c amar a at
tenção Jo nc.-bt·o deputado a quem vou tratar 
de responder, já tinha ella muito conseguido, por
quanto a camara toda sabe ue toda a vez ue 
esse no t·e cptt a o occupa n n una o ~ara 
trazer uma'' massa de obSt:r\'llÇÕes bem f~ltal:'l, 
de estudos ndministrativl•S bem meditados, que, 
não só esclarecem os debates, como f •ze'm honra 
a a l.lll o razt en·o. . . . 

Eu pois me · felicito de ter iiJo a lem 'Lrança 
de lancat· sobre o papel o projecto que hoje nos 
occupa, pois que. ella,; fizet·ào com que o meu 
illustre tlmigo viesse nos explicar aqui a itnfOl'· 
tancia das municipalidades em geral,. os .defe1to::; 
das municipalid:.~des brazileiras e u importancia 
dos theatros, as suas vantagens, o que a betn 
delles se deve fazer. 

Sinto sómente que· o meu nobre amigo, fazendo 
um tão b~llo discurso, não se dignasse, appli
cando as suàs theoria~. á. resoluçã?,: dar-lbe .·a 

• ç · : ::. 
mais facil, quanto de tudo qu>&nto disse, de tudo 
quanto ex pendeu; resnltn mui logicamente a uo • 
ccssidade de approvar essa rJsolução. · 

r. prest cn o, quan o ormu e1 o proJec o que 
occupa a caoHra h·wia na atmosphera uma que 
idóa dtl quo c1·a indispcnsavd, instantissimo h ·a
tarmos das ref•)rnÚlS das municipalidades brazi
leit·as; os defeitos quo tod.os senti \mos então 
e;;tavão patentes, nada os t)tlcobrh; o guverno 
tinha nomeado uma. co:nmissão, composta de 
pessoas graJ:.ts, inteiradas dos inconvenientes, 
dos defdtc.s das uossas at.lministraçõ~s municipaes, 
para fonuuluro:11 um projecto' de reforma, era c:;sa 
cotnmis~iio composta do nobre ministro do imp l
rio actual, que na pre~idencia do Rio de .Jaueü·-:~ 
tinlt<t tido occasião de veríticar o que são as noss1\S 
municipalidades; do dignissimo deputado pelo 
Rio de Janeiro que tiuha. sido presidente . acti
vis5imo da·camara municip11l da corte e que devia 
saber quantos embaraços tinbão quebrado a sua 
acLividade; dl) digno deputado pelo Rio de .Ja-
neiro; o Sr. João Manoel Pereira da Sil\ra, que 
todo:; J!ÓS s~bemos quanto se occupa com .estudos 

mais poderosos orgãos da publicida e, o Jornal 
do Coinme)•cio, constantemeute chamava a atten~ 
ção publica para a necessidade da t:efo1·ma mu-
1!ici pai. · . _ . · . :. · 

Em verdade, ·senhores. ao abriL':-se a·sess~o. do 
ailnO passado parecia que a :l'eforma mumc1pal 

. seria a . grande .lei que marcasse·: o. anno· de .1~. 
. De subito porém essa atmosphera dis:>ipou-se ; 
outras idéas de oub.'os melhoramentos :tlppa(ecê
rào ; mas quando o -autor . desta .resoluçno ,B- es-. 
creveu, essa era a .atmosphera. Tratava-se de ,dar 
ao-ra. .. organisação . á;; . municillalidades,-.e en~o 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 15/01/201 5 15:07- PÃig ina 4 de 18 

190 SESSÃO EM· 20 DE J-UNHO DE 185! 
devendo bav·er na capital do impetio um·l mu
nicipalidade que nel!a substituísse a !ldmini_s
tracção prcv.incial com a::> sua.;; ~emblea._s legls
lativas _e os seus. pres1dentes, que. n1U1to era 
quo o autor dv pr<?jccto disses~.e: « com'l nas pr~-

justa, a in::-pectão dos the . 
Sr. presidente, todns as vezes que se falia em 

camara rnunicipai, eu sinto uma. Yag<l aspir::lçiio 
p lra um faturo, sobre · o qual niio · posso com
pletamente :··t-ftectir, mas que pelns licõcs do pas
sado vejo grande, vasto, magestoso, Yejo sublime. 

SenhorE-s, o mundo tudo ninda h(•jc cchúa a 
gloril. d{l Athenas, a gloria de Sparta, a.glorin 
de Roma; . e o que eriio Athenas, Roma e Sparta? 
:!1-Iunicipios: não et·ão estad•;s; erão rC'pniJlicas 
municipaes governadas mais ou menos democra
tica, mais ou menos· aristocraticamente. Esses 
nJunicipios c · 

conquista formárüo a liga echaica. 

teres•es lo~aes, viria completar o que por v~n
tura faltasse no enead';lamt:nto dessas rodas m
feriores com a gt·ande roda supericr. 

Essas idéas por~m mal forn:uladas na-· rninha. 
int.::lligcnci'l, -abandonei-as já por desconfiança de 

· , Ja porque nno es ou mats na 1 a e em 
que o espirito humano se afronta enthu;;iastico 
ás n'lvidadcs que lhe agradào ; não estou mais 
em idade de constituir-me capitão da bandeil·a. 

1 , : 1 1 as rnumc1 pa 1 a-
dt's do porvir, mas sim C:)m as municipalidades 
que tivemos, c com as que ainda temos. 

A mnnicipn.lidadc no Bt·azil foi muita causa, 
promeltia muito, mas o genio das reformas es
tudas ~m livros, o gcni~ das reformas á franceza, 
c não das rllformas filhas dos habitos, dastrn
diçõcs do pniz, fez com que proscrevessemos o 
HDSSO systema n~unicipal para tomarmos o _sys
tt'ma rcprr.scntab v o ft·anc<.z, com o ~ett regunen 
parlamentar. Hoje felizmente este . systema tem 
raizes, o tempo mão está passado, e como que 
· 1 snns flõ1cs todo o nbcuçottdo im-
perio brazilcirl), em breve o enriquecerá t·om seus 
.fructos. Rc porém, Sr. presi..!cnte, nos primeiros 
dias da nossa organisaç~o. política tivesscmos. C?n-

Escusado . é trazer para nqui essns tradi~ões 
historicas; mas o certo· é t!ue Sparta, Athenas, 
TI1ebas,A~os, Corintl.o, e~o mu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
municipalidades que fizerão cousas ti'io gig·mtes
cas como na actualidade as maiores .nações. 
· E o que foi Roma, senhores? · Uma municipa

lidade de organisaçfi,> aristocratica c guerreira, 
que foi lutando contra .as . municipaliàades vizi
uhas, foi fazendo dellas suas s•>cias, e -assim pre
p:u-ou-se para a conquista do mundo: sendo de 
notat· que para subjugar as municipalidades que 
lhe ficavão proximas dcspendeu mais seculos c 
mais aturados esforços do que M depois para 
pot· sob a sua lei o mundo inteiro, 

Em outro eriouo ve·amos em :umn. é 
con usa o qnc er.1. a municipalidade na hhdc 
n1édia. Ahi llrilha Veneza, município republicano, 
aristocr.ü ico e conunercial; Genova, muniCípio de 
igual im ortoncin , sua com etidora 110 domin· 
cvmJncrcw o muu o. • p_:.r fim ·em nossos din~, 
sob a poderosa organisação municipal, ahi v~mo::> 
conservando a sua grand~za commerdal, toda a 
sua importancia seculaJ·, as cidades anscnticas 
Hamburgo, Lubeck c Breml'n. 

Diante de taes (,xcmpl•)S de grnndcza c de pros
peridade eu sinto uma comQ admirat;-ão pela força 
do principio municip·ll, vejo-o nos horizontes 
obscuros do futuro restaurando a grnndez1. da 
humanidade, pela qual tanto fez nos dias do 
passado. 

'Não pu-de ainda. meditat· em todo o alcauce 
dessas municipalidades do futu1·o: mas estas 
lições do passado fa:~em que me incline dinnte 
d~lle, com !JUIR aspiração que. sei explicar .. Um 
d1a, Sr. pres1dcnte, nessas polemiCtlS do JOrnahsmo; 
que tantas idéas não l'etlectiLias, tantos germt>ns 
de mell10rnmentos fazem apparecer,- emborn. fiquem 
ao depois tsterilisados, uma voz .· houve não sei 
ue quem, que inVOCO'!J, O principio da confede
r açi\o muniCi-rtat-eomo o pr . · uu1 a c 
política brazi[eira, ·seriamente ameaçad:l pelo es
pírito provincialista, que proclamava a f~de
r:u;ão; tive vontade d;~ saudat· essa palavra, de· 
fazer·rne seu écho, seu pregoeiro. Sim, Sr. vre
sidente, pois concebo uma organisação onde um 
poder geral governa e · re~la os interesses com
muns de todo o estado, e em que todos os in
teresses locaes, merament~ locaes , ficão entregues 
ã vigilancia e ao cuidado immediato da localidade'. 
Neste estado não seria aceita a provincia como 
nos a temos. mas como uma segunda roda que, 
cstabcl~cida tmt.re . a adruinistração dos gn1ude~ 
intcresset; do estudo e a adwiui::;h·ação dos in-

foi tomada ·pelos ft•tmcezcs, scuado tão respeita
ver que lcv;tndo p')rante o tbrono a accusnçã:o 
da cidnde contra esse governador, foi attendido; 
quuntio esse séna•:lo. digo, foi modificado, estou 
lJem certo que os autot•cs dn. lei que th:u nova 
organisat:üo :·~s· nossas camaras municipacs não 
tinl1iio idéa do que ·viria a ser a camara muni
cipal aue actualmente temos, tã'J diversa. do qU\l 
pela süa lei organica c.le,•erin. sct·. (.-lpoiado~.) 

Constantes invusõas da autoridade, sancciona
das pela pratica ou por leis posteriores , forão 
1·eduzindo a municipalidadô a um perfeito estu.
fermo. Os emp1·eg<1s por clla creados, que ulta

-mente honoríficos deviào comp(•r a nossa edili-
daJe, transformâ.t·iio-se em lugarezinhos dP. fi.~caes 
a SOOS de ordenado 

Se e-xaminasscmos hoje ,;om attenção a lei da or
ganisação das camaras municipncs, veríamos que 
esses empregos da edilidade, · esse executivo da 
autoridade local, era de i .nportancia tal ue de~ 
v1a ser emporano ; suppon a que sen•1n o qua- · 
tro annos o cidadão para ell~ escolhido, tinba 
feito um serviço t ão consideravel que só um 
excesso de patriotismo , qual não podia ser 
exigid::. pela lei, poderia determinai-o a aceit:•r 
a sua reconduc.ão, a servir mais quatro annos; 
Hoje quaud11 se trata •1e demittit• algum fiscal, 
vem . o mundo abaixo com empenhos. 

Está pois nesta parte tão importante, pois era 
o executivo da autoridade municjpal, completa
mente transformada a instituiçiio Na parte das 
attribui(ões veremos igual transformação ; para 
não se1· por demui:; extenso, apenas iudicard al
guns ponto::;. Havia sido couunctüdo ás camaras 
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o cuidado ·de vigiar sobre a. in_str11eção primaria ; 
entretanto vemos que as províncias , que o go
verno gilt'::t.l tambem accumula esta vi..,ilancia; 
o resultado tem sido desapparece1· eompfet.tmen· 
te a vigilaucia_ municipal. Outro tant'l acon
tece c,om ,os _so~orros publicas; qt~em melhor os 

reduz hoje essa inspccção ? A uma commissão 
nnnual que faz ou niio a visita das cadõas, do 
que vê d<l ou não um relatorio, do qual se não 
tira resultado algttm. A inspecçào sobt·e ao; ~s
colas reduz-se a.· attestar o fiscal que o profe;;
sor fulano esteve em exercicio, pa1·a· qne p'ls.-;a 
esse professot' cobrar o seu ordenado. A camara 
não tem o direito da collocar uma escola aq:li 
ou alli, quando é ella que conhece qnaes si'..o os 
pontos onde mai;; conveniente seria no S3U mu
uicipio · a colloeação da:> e . .:;coli\s._ 

de cumprh· com as su·as obriga~ões, e de a.:;sim 
snstentar praticamente os seus direitos, fo1·:io 
gost.'lndo de vea· quil se lhes usurpavão as snas 
'l • . . 

a sua impot·tancia tic~W1"iO rcJuzidas qunsi a zero, 
sn.~,·as apcna:> a~ das capitaes das províncias que 
ficao cout as honras de apuradoras d·~ Yotos e 
de as i -· 

St) em conscquimcia. de todas· ess:1s usurpações 
a instituição munh:ipal achou-se adulterada, re
duzida no phantasma que é, ha pot· outro lado 
entre · nós uma tendencia de reer~uel-a. · Falta 
ta_!vez rdsolução ; talvez ainda todos ós espíritos 
nao se tenhii:o posto em contact., ·, para que, 
esclarecendo-se mutuameute. e cai:l um cedend•> 
o que suas idé::s poss:lo tet· élc exclusivo, forme-s~ 
de uma seric <lo opJniões individuacs · uma opi
nião collectiva ácerca do que deve ser a reform:1 
municipal. Espero que · esse trabalho se hça, 
espero em Deos ue mui cedo o . r "i ·-
c1p~ o razil floresça, como já floresceu, e ainda 
m:us do que floresceu. _ 

.:\fas, senheres , o que tem tudo i ;to quanto 
actlbo de dizer com o ro·ecto em discu,;s:'" ·> 

que em camaras municipaes com a~ canto
ras . do thcatro h·t·ico? Senhttrcs, os tlteatros 
constituem u:n dÕs ramos da edilidnc.le, sempre 
o !•mio; e o. edilidade entre nós é r.~presenta.Ja 
especialmcnt•) pelas camnrns· municipnes. Anti· 
gatnentc , nos primeiros tempos d:1 civilisaçi"io 
modcma, como nnsct'••·iio, como se sust~ntádio os 
divertimuutos scenicos? · 

O thentro , scnho1·cs, nasceu em Athcnas; o 
~~verno democrntico uo Atlumas entendeu pet·· 
tott,unento que devia <livct·tir o povo, u o povo 
de Athonus cl'A nmito Hlustradfl, muito cheio de 
gl)st·J para se cont•Jnha· com btrba1·o;; diV<3l"ti· 
u~entos. Dos divertimentos populn1·es das Diony
sa_cas n:1scou a na·to drnmatica, n1\;;ceu .a trag<;l
dJa, na,;ceu n comedia, nasceu tambom o theatro 
lyr~co, poi,; que ns trag<ldias _antigas ~rão inter
ntemdas de coro.; que c.mtavao, e nss1m se esta· 
bcleceu o lyrico. · · · 

Os gas~os desses divertimentos a prindpio feitos 
. · erosos, \.lrao ao . epot,; ~:1 os 

pe!o ~stndo, e P~ricles t i'io amplamente o r~z qu1 
••te msso empregou o .dinheit·o com <l'le os -n.llJa
do3. contribuião para a guena da Persia, danJo 
nss1m cansa a mil q11eixas c rcclamaçõ~s do-i 
co~tribuintes. Confessarei, senhores, que a pos
terauade pouco lamenta esse abuso -de Pericles ; 
po~co seute que Athena.-; e os seus alliados não 
-obttv:essem mais alguma victoria con.tr' o rei da 
~ers1a, tanto mais quanto a eivilisaçiio I}Ue nas
eu\ na ·Ga·ecia p:1ra esclaNeea· o O~ci lenta ftli 
posteriormente viugada e der~ndida · ·por Ale-
xandt~. · 

.. f") ' ·' rem ns boas ga-aças popull!l.res, üav;lo . fe::;tas sce~ 
n i cns das mais gigau test.ias pwporc;ões. 

E' verdade que os · romanos, povo bellicoso e 
, <"tro, não go:;t,wão tanto da tragedia e _.da 

' por conta tlos que para algum fim quertao ca-
ptar a bencvolencia do povo. Ora, a edilid:l.de 
não qnP.t'e.tdo qne os chefes pt1pUlat·es tivessem 
o privi'La~io exclusivo de assim agradar ao povo 
rei, encan·eg •u-se de dar ·lhe iguues divertimell
t•>S. Em, p JiS, ess:~. portia entre· os diversos 
repr~c::entantes tia aristocracia orgat\is:l.d:l o os 
chefes popul-lres, o que mantinha · os diverti
mentos publicas do Roma. 

Posteriorme:tte sabem tr>do3 que uso fi.zerão os 
imperadore:> romancs desse meio ·· de seducçiio. 

· is populares da ~lebe 
romana, Nero não se contentou com daa· iver.
timentos de tolla a casta, não SJ conten~ou com 
a monst1·uosa. innovaç;üo de fazer allumiar o circo 

· 1omen; untados de mnterias· resinosas a 
qtte acendiiio fogo, .e que n,;sim servião_ ~e ~r.
cbotcs fuuebres; mu1tos martyt·cs do chn:>ttams
mo, para divertimento da populaç1to romana, 
tiv~rúo esse destino... · 

o Sn. Px~To ot::. C.\~n>os :-.\h! perver:>a, tu já 
o pagaste! • 

O SR. J. J. DA Roc1u.;- Niio se contentou 
1'\e\'O com isto; tcnJ,> dado em dh·ertimento to
tias as utrocidados, entcnJeu que devia dar·sc 
em cspect.acul-~ o. si pa·opr~~> , ntio ~ conte.nton 
om ser adminasta·adot· do Jogos sciltueo.;, !oa co· 
mico e a pl~bc romana applaudi;> áo imperitt;l 
bi ~tt·ião. 0om isto augmentava a liU:\ po.LtUlnrl~ 
uade. Pa·n,ém. et Cii 'C~Jl$6$ el'Q o ~ue lliUCa_mentç 
pcJia o povo t·.,mano, e quando lli'.os d:wão nada 
mais queria snbc1·. . . . 

E. sabido o rt!sult:tdl), senh:>res; o . 1mper10 
roma.to cahio e até o seu ultimo resquício, o 
imperio dl) oriente, o impedo. bvzantino debi-

1 ou-se e succum tO qaanuo as no res u . . 
. p:1triotismo1 ao_, partid,,s qu~- ale~ttav~ a causa 
pubtica, e. ~ella se. el!_nobrtlcta<;>, tl verao d~ suc:-
ce .lea· ·{H rtc.laculils facçoas do . cuco. . . 

Vaeriio os barbaros, acabáriio . com · todos os 
divertim:mtos scemcos, acabárão co.n tudo quanto 
não era guet·r '• quJ.uto não era deva:;tação~ Re:
surgi.> depois :\ al"te; eotnv porém r~surg•o? P~l.a 
prot~cç.io directa, imm~liata do.; . c?~fes m•h· 
tar~s, dos chefes guerretros que quer1ao dar BO!i 
seus í~tins mais um diverthne.uto aos seus con· 
Vi VtlS. 

Pouco , a p.Jl\co e por . meio dosses ' div6.ti-
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mentos f,)i-se est.,ndendo a arte. mas·semprP·dr.
baixo do ulto padroado da aristocraci~ pecu· 
niaria, que .então era igualmente a at·istocracia. 
do . nasciment•) c da \'alentia. Então igu~lmente~ 

_ ~~__cª~Hl._~s J!'l.!!!!icipaE!~ •. as _ rolJWlu.ns. __ ess:\ _ im
portante institniçT :10 a .os pol.eres l· 
veri'ío, e com tantos heneficius os pa~á1·iio, qui
zerào nas suas festas imitat· os fidalgos, dt•rão 
tambe!'l representacõ~s sc.~nicas. 

".1 ' .. • ( 

matica modernn. Ycmol-n. npresentn.r-se na Hes
panh~\. na F1·ançn, na InglatetTa; na Hesp~uhll 
e na Inglaterra, pharol que~ hriJlh·•u e apagou-se; 
u& França, facho dttradouro q1w aind:t illu· 
mina o mundo. Aqni, senhores, sejn-m·e licitl 
uma obsen·nção. Qnem admira a fectutdidnde e a 
força do g~nio desses prinl(~il-<lS restauradores da 
nrte . dramatica na Inglnterr:\ e · 11a Hcsp!l.nha, 
(Juem. compar:l Shakespenre, Calderon, Lop·~ ti•! 
Vega. com os gen~os que l'estaurát·iio a arle 
e.-n França, css<J _com ~azão se ndmira ~e fllll' 

Hespanha. e da Inglaterra, ·e viesse cnbit· uns Jn 
França, que aqu .~lles genios niio tives:;em suc
ccs;,;ores, emquanto em Franp a catica cujo p1·i· 
meil·o el•l foi Co1·nelle-eontinila ser · · . :-
até os nossos dias, a ponte> que em toda •·:"sa 
serie de tenipo os autores dramaticos no viço 1lo 
seu talentc) t~m Yisto o occaso dos seus pre1le· 

Ora, senhores, .essa obsen·nção n •>S de\"e1 mos· 
trtl!' que no modo por que a Frant;n c nl'}u~llas 
outras dnfls poderosas naçõ.s so honverão na sua 
protecçiio :i. arte dramatica, lia alguma uilTer.mçn 
cudial, que cumprirá ~N· estudada po1· quem 
quet· fundar um theatro. · 

Como se honve pois a Frant;n com os autores 
dt·amaticos e com os theatros? Forno elles objeeto 
dll. immedinta protecção da co1·ua. De Luiz XIV 
P.spe.:ialmente falhmos; entendeu esse rei, n quem 
a ·posteridade confirmou o titulo de Ht·ande, 
dado ela ·admil·a i'io dos scns suhdito;; t 

t_ eatro, o ma1s nobre <livert.imento do scn e<;}JÍ· 
rlto, tornsu·-stl·bi:l um t"ulo de glorio. pnm n 
sua nnção: a 1tdministr.1çiio, n Yigilancia uo 
tbeatro to1·nou-se ois um car o honol"lfico d 1 sua 
cor ?, os auxa tos pecumarios, ns gt·:ltificnçiic;; 
aos autores c01·rifio por conta delle. E como o 
rei tinha irmiios baslnrdos, c estes procnra\'ILO 
1·ivalisar d·l algum modtl com n c1irte, tinhàel 
tambem litteratos, comp:linhas <lramaticn,; a qnem 
prot('giiio. 

A familia uos C•lndé:~, cspccialnumto nos sens 
reprsscnlnntes pl'incipncs, fez quasi tanto paa·a 
a gloria litt.craria franc•~Z;L com11 ft>z :'t !'lucces:>iio 
dos reis legitimo~. 

A •'XP.mpl•l doR reis e dt>s pt·incipe;; •le sangue, 
!oda a cut't.H, todn a fi.Jalguia, todas a:; ,lcs
Jgualdn<leR P. ch\ssificações sociacs desappnrcct'·a·iio 
áiantP. do talento dmmatico. P., pot· cxtensiio 
diante Llo ~enio littP.rario. E' púl' tal arte, se
nhm·es, qne n· Francn. n g,·nnde vulgarisadorn 
de todas as idéas ute~is, domina o mundo iutel
lectual, e dit po•· base innbalwt:l do seu dominio 
o seu thcntro. Cltimnmente a vi em um em· 
blema rept·csentada pisando com nm pé em um 
. I - • • ' . 
ia-Vmtdeville. 
Em relação ao theatro porem não estamos 1.ós 

na mesma · posiç{io que a Frnnt;a. A côrte -enll·e 
nós não póde · tomar soh stn protecção etlic 1z a 
arte dramalica. A nossa cC:11·te foi organisadn por 
um modo muito especial; quando ella nasceu já 
l"ei.navão _ ns idéas philo!'lophicas de 1~0, o nosso 
monarcha tem :uma dotação mui limitn.d:l, que 

_-npe~as chega :para as ·suas mais urgentes neces
sid~:les e expleridor de seu throno·, e [Iara que 
obedeça ás "l''lagnanimas inspira~ões de sua alma 
toda caridade. · 
··A ·. no;sri aristocrtlda tenif(Jrial não ,,xist<? \lu 

~ pobre, a outra não co;'nprelu~nde ainda · n qu~> 
e a arte, o . que silo . as letras; não tem pois o 
desejo d~ favm·ecêl-as, nem qufl o tivess~ s~~oberia 
fazêl-o. R·3nunciemos, poi:>, a espt~ra.nça uc ternio!'! 

. nm theatro _ filho da _nwsma ot·i~em ne o. tll·~atm 
ez; o Stl Sli 10 f! a con u;at> a sna ·~xis

ícnci-1: ma-; ~sse . subsidio n:1o . pl.de sahir dos 
coft:es .do estauo nem se•· imliscret 1~nt>nt, lJrodi
galJsado. 

O Sn. Fmm:\z tlá nm np:\rt.e. 
O Stt . .T •• J. n.\ Roeu.\:--- Em FratlÇtl modcr .• a

nwnte · os thcatro.~ se nchào subsitliauos; uiu
guem o contesta, senhores: mas para esses :"acri
ticio;; em alta esc:lla que a França niio poup:1 
t~m ella motivos subcjos ; sabe qutl tlomina o 
munuü pelo seu theaLrü. sabt> que em tou' a 
parte - do niundo em qnl;'! ha theatro n~presenta-se 
(IP.Ç 't frftnc.~za; sabe q1u• assim in filtra pot· toJa 
:1. part•• Sll:l. li ngua, snns it]éas, sell5 costumes·. 
A Fra:11;a •:· tüo comJ_.lletarucntc thcatr.tl, que n:io 
h: .. - '' . . . . . 

se apresente l .• go autor drnmn.tico; ~ão lia ~stu~ 
drmte Je rhctOi'ÍC:t que n:'iO faça a Sll:ltragedia, 
on pt>lo menos n seu vaudeville; e nesse con-
clll· ·o ~ 1 · ,. se pt·ecipitaiioo.--, ~a!----
Ft·anç 1 r•:ct·ut.a os mais lmbeb•, os •:ont-inuadores 
da sua gh>ria theatral. 

E nutc-se mais, senhores, qnc ·nessa 
ll'Odio-alisuda eh ·· c· · ' · • 
ha ' grandes Yistas de interesses, .con:'t.ihh' ella 
uma boa opernçlio commerci 11. · · 

Sénhot·cs, Paris é para toda a mocitlade eu
ropéa, e já o vai send.) para toua n mociu1tde 
b~·azíleit·a, a l\lecn a que uma perseguição é in
daspensavdl. 

?s 9ue a nã? pod&m fazer voh·em-sc para 
es:sa ctdade f11Scmauora, como todo o bom mul
SI!mnno para a M:ec•l nu. horá das ·iilu::ts orações. 
Ju mt~smo no Brazil st>ntimo~ cs_sa força de 
attr~cção .qno so.l>re todo ·o estrangeiro exerce 
Pan::; ; e senhorc.;; ual é a ra:t.iio ttt.! attl· he 

moca · a e -~ ans? ~ão os sctB di\·ertimentos, 
nn linha dos qnnes figur~o · em pl'imeiro lugnt· 
o~ thell't.ros. O ingl::11. economisa !) anczcs do armo 
p:tl'tL ga~tru· essas economias em 3 me~l'!s d(> 

1s, aça te ea qlt:m o Ltcru. aris e a Fl·.tnça 
com ess:t incessante peregrinaç:i.o. · 

Se nús th·ess.~inos um chamnl'iz que nos tt"llU." 
xe~se dumntt! trcs mezcs uo nnno 7.:i,OOJ ho 
llll!ll~ no Rio uc .Janeit·o para aqui ga~tat· as 
suas riquezas, entendo que ponco nos !lflligil·ia 
o custo de . .;t~ cham1u·iz. Os estrang~h·os, por~m. 
que raros a c JÚ•).ll no Rio d(l .Janeiro, uilo yem 
a·llli procnrar ui\·crtimento:;, nem gastar seu~ 
cnbetlacs. t)u vt~m admirat· a mag.astosa Yeg.~
taç.üo da~ uos;;a; muitas, ou ajl!ntar alguns contos 
de r•"•is, embora depois, pm·n mostrar que tinluio 
olhos e \'h"io a Ll'l'i'a em que e~tiv~rno, vih.1 
escl"t-n-c:>r que vit•:io 11 ig1·~·j·\ ela Candelarh eucu
ragitada eleg.mtemente UI) CUUlQ do Gor.cO\'ILdO. 

Como a Ft·anç:a, scnho1·es, ~J:n l"•~laçt'io n tbeatros., 
temos oull·,, potencia, que ti a Russ!a, e .isso 
p~rque o s~u imp.Jrador cnte.lden ·que plll'U assu
mtr alti\ posiç:'io á fa·cute da civilisaç:lo europé~t, 
cumpria porfiar com as na .ões . occidentaes na 
• cta~ao os gl'all es ta entos artísticos; })ara 
isso n;io hqu v e s,1cdfi,cio que lhe custasse para 
atlrahh· a Petersburgo as 'faglionis, .os Ruhmi:-l_, 
todas- a;; ct=:lebridüdc;; c cartellos ••. 

O Sn. F. 0<"TAYTA~o:- Até arrancou á Françl[l 
a: Rachal. 

. . . 
o Sn. ,J. .J~ DA no~ HA: ...:... Até an ancou á Fraw;;a 

a Rachei. . _ 
'l'ere:nos nós -os mesmos meios ·e os mesm,)s 

mo.ti,·os pua imita1: a R_ussia. e_ a Fran~a? Sé· 
nbores., o nobre deputado a .Quem respondo ·t'ez 
um lliscmso DlUito bello, que eu sinto Rão poue.t· 
dCC\1flll' como Ulll lllC.'delo, 1118'S nfio refi~ctl,O em 
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uma mesquinha ohscn·n~ão d<1 meu discurso a 
que eu desejava que ello re:oponucssc; eu disse 
senhores, que quando um l10mem sisudo pegasse 
llJ nosso budget, c visse o quo nós gastamos com 
os ditrerentes ramos· do serviço publico, com· a;; 
verbas de verdadeira necessidade e com arasse 
esses algarismüs tão mignados com a quantia 
de . 15ü:OOO# dnda por a!luo a dons th4'ntt·os, 
1ll UI to 1·eceJava que ellc J ulgassP. de si para si 

tw eramos retclmcnte mn ::O\'<) muito at·tistico 
lltlll gen~roso; mas que n:1o conhecia bem qmH•s 
as suas ''crdadeiras ne<'essi<.lades. . 

A isso de!';cjaya qw~ o nobre deputaJo alten· 
<lesse; é verdade que elle nos ucclarou que, 
pt·ompto para dar auxilio a. mn thNttro llnCiOIIU!, 
nãt? daria a menor snl>vetu;ào para o tileaLro 
lyn•:o. Se por1!m assirrf' é, o nt>l>re tlepntado 
~leve reconhecer que com o seu 'o to, por mais 
1ll~strado que seja, com os s<·us discur~os, por 
ma1s eloqnentes que todos os recç,uhe~;~o, uno 
consq:p.1il'li .fazet·,. com ess:1 opinião, com que se 
dP anuma subven fio ao 11tt':1.Lro 1 Tico · e sendo 
assim, porque nilo se junta elle a. tnim pnrn 
sustentm· uma. resoluçi'io cujo dfeito ,j snpprimir 
essa ~ul>venção por conta ·elo estatlo~ snpprilllit· 
essa tnrrerencia. <.!os odcres su wrmos do aiz 
em ncgoc_ios E·m qn" niio pódü dlc R(·r . compe
tente, dt:~x.ando esses urgocio;; c ·~sscs anxilios 
por conta dl:l outra autol'i<.l:1de ·? ·. 

Senhores ara combuter n rcsniur.i"io rccciei o 
empt·ego c um nrgnmcntn: trata-Re '·c m:us 
urna conccssiio lle loteria, c j:"L taut.as temos 

· concedido ! · 
E:;se argumento, pon!m, ~~ improcedente; pela 

resolução o numero tlns l•)teritlS concellido.s niio 
se augmentn, diminue-se; sú cos1Cetle clh sl:!is 
loterias pa1·a Lheatros, e hoje o:-; Lhetltro;; tt~m 
mui to mais ue seis loterias. 

O . L!Jesouro_ nnciot1al empresta aos tlu:atros a 
quantul. de l•JG:OOOH, c uopois trata Je pnnm·,sc 
por meio das }(,Lerias. Ora, n~o St·ndo setf:io de 
11 a 1:! contos o l.Jclleficio tlas loterias, pode-se 
ca cu :u· que numero e ns em o govel"llo <c 
fazer CMTI?'t' parn coln·ir os adinuüttu(•ntos tlt) 

thesout·o. 
Terminarei St·. rcsi•lenlt.• tlt!clmnndo (na uiio 

nprcscntd essa r.:solw;:·ltl t'L cnsn. co111 n ·~spi l"i tq 
<.IH favot·ecet· uem hostilisnt· os th~n.tros: f'l'a n1C11 
unico fim arre<lnl' o ~ú\'Ct·no supremo do meu 
paiz das questi>cs the:ltt·ncs Nll qun se l1avia ell:~ 
mt volvido; n:io q un l'C•~cin.ssc lJ ue Pls ilnmd In 
' ' icsso nlgnm t.lia. dislrilmit• (!lllJ,regos; teuho con
Jl:~n\·a no rnnv:tcr elenulo ue qtt<!Íil quer (JUC em 
mmhn tetTn. Sl•jn chuntat.lo :.i utlntinistrnt;:io do 
rslstdo;. nunca llcscct·cmós no ponto em qun os 
romnnos se nchuvito !Jll:lndo .hn·,•nnl os tlngdla \"U 
c:om as suas snt~·t·· •~"· ~hts porqu(~ nesse muntlo 
thcatrnl,Jc entl··~ bnsLium't!S hn. mnit.l sebo, umito 
nZIJitl', é neccss·• rin muita ltnbilirlmlc pnm nclle 
c:mmnrnnllnr-sc sem fic:u· suj~l. Orn, pot· mouo 
Jtcnlnun cu posso (plet·et·, Nl zclndot· tlo. prin
cipio ela autoridade, que clln se exponha sem . o 
menor proveito da cnusn pnhlica n essP.s tles· 
gostos. . 

Voto .pcln rcsolu~ão. 

'};!ão tinha ainda compàrecido na. cnsa quando 
na ses,;ão de sabbado discutio-se <>SI c prnjecto. 
·~ão ouvi pois o discurso do nobre <.l<'pntndo 
·pela provincin. da Bahia que 'fallou em ultimo 
·lug:lr. Tendo porém lido esse discurso no Jo1"1wl 
tlo Colnme1·ci.o, ~ sabendo que o nobre depntodo 
.JToanifestou desejos de 01wir a minha opinião ·· a 
.~espeit'? do m€-smo ·projecto, julgo que falt!lria 
.~l p:.rttculn.r def~r, ncül que me merece o honrndo 
membro·, se hoje dei!'l.-asse encerr:tr-se ·a . discus
são se~ sntisf:1zer ao seu pcàiclo, m:miflst:mdo 

·a maneira porqu<.•, :~o .menos como m~mbro dí'sta 
.augustn camara, pretendo :votar ·na qu<>stão. 

Fal-•)-hei ('In mui poucas palavras por estar n 
tindar a .hora marcada pat·a a la p~rtc <.la ordem 
do dia. · 

Não po::;so, Sr. presiclenle, tleiXJ.l' ue votar 
conh·a este .projecto; comquanto respeite m·nito 
a seu nobre auto1· or , · · 
brill~untemente <lemonstrou o nobre deputado pela 

-Balua, as· cama.ms municipaes são ae autori
da~lcs menos proprias par:L dit·igirem c fi"caliza.t· 
ob ectos Jn nnt.tu·ezn. .. deste. Parcce-m•1 < uc não 
l1a qu\:'m hoJe dcscon ~e~a. que a organi:>aç;it) d•• 
no~sa~ camaras mutuc1pae" emuara•;.a. n. energi<t 
Je ac:ç:lo qtw ta.es ohjectos exigem: e que clln" 
csL:io jú t:i.o sul.JrccanegaJas do fnncçl,cs aJmi. 
nistrativns e meramente cx~cutivas, rcpngnantc3 
:"L sua indole, e natureza. das corpon'lçu•~s. q ne 
conc.:der·se-lhes agora mais este encnrgo fôra por 
certo aggrnvm· os inconvenientes qn•! todos olnN·· 
\'nmos sem Y•mtngem re:ll para o fit;: que te\·a 
.eru visln. o nobre' d•>puta•.!O quando aprescnt•Jll 
o pr(;jecto de que s'~ tt·at:t. · 

Nem cn pl)dia, Sr. prcsiilf::tlt•', tli-!ixnt· ~l"l Yolnt· 
COlll'fl. O lllt'SlllO prOJCt' O SC11 C, ll' In ant·an C 
contrndict;ão, ·tl"!ndo 110 meu l"t3lntot·io re7onhe· 
ciJo, os cmbnt'rH:.os com que sn lnta entre nús 
pela. arcumnlaçiio u cargo da;, camnms das func· 
çu _;; JIIL c u • 1 • . L e",'" t • , • , • , 

cuti\'ns, c declarado quo o ~·n·erno cu i da seria
mente llt: est.Ltdnr os meios que clü\",l propr,r ao 
cot·po legis~nti \'<) p_nl'a ~<•pnrat· cnu\"r! uic!t.ttt~Htentc• 

. J • "I .. • 't lJ ~ tJ o L ( 

proj.~cto concorrPria para tlar-sc iL camara mu
nicipn.l tla cü1 te mais lima -allrilmiçiio puramcnt c 
executiva. _ 

Accrescc que a iuéa conti•la no prt?jecto do 
. nobt·c dcpnt.nJo me pnr·~~~e a.Lú certo ponto inop
portunn, se n:"io p1·ejnclicndn pot' uma resoluçtio 
que veio do senado, passou nesLa casa, t~ foi 
com•ertida em lei, twlo em -dat·1. muito pos!e · 
riOI' ftqucllit. em que o nobre deputado por Minas 
o apresentou na cnmam dos Srs. deputados. Por 
c:;;sa lei mandou -se dar mna subvenção de 10 contos 

tt·neto nu' n.o's 'de um a~no, n pa~sagcm uo pro
jecto do nobre dl!putat.lo poderia consat· algllm 
(!ml>nrnç{l, que cumpre evitar. Yoto por isso cc;,ntt·.a, 

-sem me llt:mornr -no desenvolvim~:nto d'~ outras 
rnzõrs, porqne nest 1. parte nnd•l teria. a nccres
ceutnr no que t:io eloquentemente dis:>e o nubre 
deputa<lo pda Bnhin. . -

R· spondcndo ngnra n. outra parte do Jiscurso 
ucst(l nobre depntndo, pedil·ei liccnç~l para obscr· 
\'nr-lhe que ss1pponho preenchit.los todos os seu,.; 
lh·sr·jn" pelo procr:dimento que teve o ministerio 
relat.ivmuentc no thenll"O, 

Disse o nobre dcputndt> que uão jnlgnvn bom 
qnn o go,·crno tomasse a si :1. adminjstrnç:io desse 
theatro, e bem assim qne não convinha que o 
governo deciJisse po1· si as questões que se 
suscitassem entre os cmpre>zarios e os nrListas, 
nem fiscnli~assc dircctault·nte a execuc:ão llos 
contractos. E' isso justamente o que ora se pratica • 

• - • rr, ' • :- l er t•>tntll' a si 
n ndminislraçiio uo thcatru lyrico, c tanto · quw 
cuidou logo · <le coniractnl a com uma empreza 
patticular, como jú inf•1rmei; mas tambem .não 
é hoje o governo quem resolve immedtalamente 
as questões entre .os artistas· e os cmprezarios, 
nem quem dircdamente fiscalisn a exP.cut;iio dp 
contracto. Entendendo eu· que h-nvin incom·c
niente E-:n set· o ministro · do imoédo obrignd<> 

·a . distmhiL· .a sua ;,ttenção. quê dev~. o mais 
}lOSsivel so· de I•rcferE>ncin empre~~da · em• nego
cios irnpol tantes. pata eFsns .. quc~>lors ~ e vend•) 
que . pol" nm df!Creto de 184.9 já ·.tinha. s~tl .. l 
cre~tlo um il)spectoJ· dos thcatno~s subvensiO· 

_

~.~~.~~~~ . .-~~ .. -----~-~-T~r•··~~~o~~--------~----------------~ 2j •· " ~ -~·~----------------~-----a.-------------~----------~ 
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na·ios, ü·alei de rPgulat·_ as sn:-t'> attrilmiç0es, 
que constão das i:lstmcções que haix.át·ão com 
o decreto uc ;30 u~ Dclzembro uo anno pas
sa!lo 

Examinando (\ nobre deputado essa dect·eto 
vet·á ue não só a fiscalisacão das condil'ões do 
contrac o ce e ra o l"!ott·e a empreza e o goyerno, 
como a decisão de todas as duvid:ls, e de qun~s
qucr questões que appar(>~ão tmtre os artistas 
e os empreY.at·ios, s1i.o resolvidas Jelo inspector 

os 1en ros, qne as JU gn a nums ra tYamentt~ 
dllpoi's de ouvir os intei·essados, e o governo 
sô toma conhecimento dellas em ~ráo de re
curso, qne deve ser interposto d•1ntro de um 
prazo curto e det~rminado, e por intennedio do 
inspector. · 

As:>im chcgão as q uestõe,; :.'t presen~R. do g.) · 
Yerno j:'t examinadas c rstut.lad:-.~. e quantio tenha 
de· resolyê-1-ns, niic, carece de gastar tanto tempo, 
n que antes ni'io. podia deix'lr de acontect.>l". 
O ·certo é qne !le então para dt n!lo tenho 
tido necessidade de intervir em uma só destas 

Ca·eio qne siio sufiicieníc' S estas explicnçi,e!' . 
• lulga.sc n. materia snfiicientcmf!nlc disrntitla, 

c posto a '\'Otos o wo'cclo ó l'ü'eitad.-,. 

ConLinún a disc·:,;siio adiada t.lo orçamento da 
guerra. 

o Sr. Aguiar: -Sr. presi<.lentfl, o tnct() tlc 
nno lHlYet· eu pedido a palana nos primeiros 
tlous di::o.s rm que se tlil'cutio o ora.:amento do 
ministe1·io da gu::-rra lHt:>lnute revela que nenhut.a 
intcuç:1o havifL de minhn parte de ingerir-me 
nesta discnssiio, e essa minha intenção ainda 
mais . ~e 1irmon depois que vi insrriptns mui 
tlistinctos ornuores, depois dos quaes não era 
dado lisougear· ml:.l poder accreseentar com suc
c;;sso um só pensamento, on uma só idéa (niio 
a·· oiaclo • entretanto circum:>tanc·n : · 
occorrem que têm n for\a. de muda1· a intenção 
e proposito melhor calculado, e foi justamente 
nesta posição que eu me achei na ultima sessiio, 

uan.do me deliberei a edir a alana. 
evo antes o tudo, Sr. pre,;identP, declarar 

ao nobre ministro da guet·t·a que não t t~nciono 
impu~nat· uma só ,·erbn da proposta do govem(), 
que foi r.:dut.ida a projecto d~ lei pela com mis 
são de or~mnento ; não pretendo mesmo f<lzcr 
diminuir um só r eal a ess'lS qunntias quo S. Ex. 
entendeu set·em necessarias ao bom desem~enho 
do sel'\'iço; todttvia rogo particularm~ntc a::>. Ex. 
que tenha a bondade de attend~>r ú.s breves obser
vações que passe') a oiTerccer ú. consitleração üa 
casa e á. de S. Ex. 

Sr. presiuenle, quando t:ta ultima sessão um 
meu nobre r.migo . e collcga pela província do 
Ceará aventurou algumas reflexões ácerca da 
maneira desigual poa· que <·a·a feito o recrutamento 
nas difft!r<'!ntes províncias do impcrio, pensamento 
este que foi luminosa e victot·iosamente susten
t'l.d(l por . um outro meu honrado eollega IJelo 
Maranhão, o illustre Sr. }o secretario, meu nobre 
amigo a quem ta.tto respeito, ente11deu dever 
p1·o ttZlr a gumas rnzpes para at tt!ntm· o justo 
efft:~ ito que _haviüo causado t~es reflexões, e entt·e 
aquellas, dtsse, como bem mformado, que p :)dia 
asseverar á camara que existião na provincia de 
:Minas recrutas promptos que não erâo mandados 
buscar pelo governo, entretanto que nos não 
queixa vamos deste •.. 

O SR. PAULA C..\xnrno :-Que não podião vit· por 
causa da despez 1. 

O Sa. AGUIAR :-Esta asseveração feita tão so
lcmnemente moveu~me. a dizer , ~m aparte, que 
s~ o go'\"E'rno ·proc.edtn desta llHl.neira, se era 

is:to ex.actll, ent5o o g-overn1 illuJia a camnra • 
.& com effdilo ainth repito o que disse ean apat·te ; 
se o g.w·erno tenlo recrutas pt·ompto~ n·\ pro
vincia de Minas ou ~rn outt'il· ilualquer provin· 
c1a, os ni'io manda buscar, porque não quet• 
f:izet· de:. cz:l com est · 
disse o honra lo St·. ln secreLario, ent1lo procede 
mal, porque no empenho de obter umn. economia 
que n:io pôue se1· justificada, vem fazer com qne 
ns oui.t·as ro\•incias a(J'uem um tributo u e · 
ser reparti .:> por tl)thts . .. 

O Sri. VASI'MWF.r.r.o~ :-Não) é esta a t·aziio por 
que d~ l\Iinas nào vêm rc~crulas. 

O Sn. At::IJJAR_:-Ea refiro-me ÍL r11Ziio nllc~ad,\ 
pelo noba·c lo secret::u·io. Nem posso cJ'•~•· tn.mbcm 
que f.lltP.m ao governo os meios pecuninrios 
prceisos p~ra este ramo de sen·iç•J publico ... 

O Sn. V."'"'~o:-~cm.r.os :-Em l\linas nunca faltem 
dinheiro para isto. 

O S1t. Amn.m :-... poa·qtte !'e p<•r ventura a - . .... - . 

O Sn. YAscoxcELr.os: -Tem v inuo recrutas üe 
!\Tinas. 

O Sn. Am:un: -Mesmo qt.anuo por ncnso a 
verba des1gna·la para essa uespeza se houy~.~sse 
esgotado por insufficiente, todos w'1s ~nbemos qun 

.. o. go\'erno está aütorisado pnm deca·t:tar creditas 
alim de su rir as nec('ssid t. t!s ~ 
Y~!r a votnd-?- P.tU ~ei quo não baste pnra o ser
"'~~o n. qufJ 11 nppllcuda. 

~enltore~. j ~l se vc~ pois qne nliO etTei qnnndo. 
~ t' • • • • 

. . 
maneira por que uos luwi:\ US:'\ú\'l'l"ado o honmdo 
Sr. ~o secretario, illudia ~ camaa·n 11 ufio cum pa·ia 
a let, entretanto que nao me po:~,;n p~rsulldir 
de que uma semelhRnte razaio teuh11 fMitO com 
que os recrutas existentes em 1\fiun.i! deixem 
dt! s::r r emdtidüs p~u-a est:\ ct'lt'l'l ; c p:wa& com
pleta) desengano de t üdc)S quizcra quc.J o Sa·. m!
nbtro tleclar:1.sse se realmente ti pot• fztlta de 
meios que tf~m deixado de vir l'~St:'S rect·u-
tas ?... · 

O Sn. ~lr~ts-rno DA Gvr:nnA: -Niio ú pm· essa 
falta, não, senhor. 

~ Sn. Aooun : - Bc:m : agom est1\. pnLento e 
ver1ficado que a ·falt:'l de recrutas da pt'il\'incin. 
de Minas não nasce da impossibilidad~ c.las dcs
pezas que com elles se possão fazet·. · E' uma 
YerJade, senhot·e;;, qtt~ uma luta se tem empe
nhado constantemcnt•l n esta casa, sempre que set 
ta·ata d•) recrotamonto, e da ma1wira úl" uc elle 
· ·::; · i c ~~ o n as 1 crentes pro\·incias 
<lo imperio. Quanto a mim, estou fh·memento 
persuadido de que esta luta ha de continuar, 
ha gc de rlia em dia tornar-se mais renhida, 
emquanto não se observar o justo principio ua 
igualdade, porque a cada um dos n1embros desta 
camara cujas províncias forem pt·ejudicadas com 
a desigualdade na distribuição corre o dever 
imperioso de erguer <\ sua voz, e de reclamar 
p.:tra que essa desiguahlaue desappareça. (Apoia· 
dos.) 

Pot· f~rça de . ~1m a igual luta que aqui se den 
na. SE'S&.'l.o ·dP. 18.');,>, ('Jn qce tive a bonra dt• tomar 
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parte, o g(lvern<~, conltecc•·Llo c1ue ns queixas de 
muitas proYincias Cl'in) fulltlnuus nus mais soli-. 
das razõe~, fez l>nixat• o dccl'Cto dt 14 d~ De
Zilmbro do mesmo auuw; e devo confessar que 
a base dt:sse decreto é de toda a justiça, dictada 

..-la mais cstricta impa•·cialidauc c contra a 
qua .nuo se pu c oppur a nuns •gcna ce sura. 
(Apoiados.) 

Esse decreto que acompnuhú.rão ns instrncções 
da mesma datn consagm o pt·incipit) seguinte: 
o go,·erno 1xar u e o u m1o 1 
nume1·o de indivíduos que Ü\'er de sentar praça. 
no exercito durante o anno fii1nncei1·o :';q~uin te, 
e di;;;tribuil·o-lla pelo municipio da curte e pelas 
províncias, <lttendendo 1\ população. livre nacional; 
e ás. circumstancias peculiares tle cada uma .... 

O Sn. RoDRIGUES SILVA: -Veja que se falia 
uas circumstaucias .paculiares de cada uma; não 
é só a população absolntamer.te f.tllando. 

O Sn. AGuiAR:- Sim, senhor. :Mas já· se vê 
que c decreto ccnsagrn. em suas disposi1:ões um .. ~ . ... . . . . . .. . , 
c, que· o recrutamento se fn•:a., tendo-se em con· 
sidcraçiio duas circumstancias: 1", a população 
livre e n.acional d~ Cl\dll pl'O\'ÍDCÍU ; 23 , as CÍl"· 

o recrutamento ~o tivesse de observar 
destas ct~ ndi«;õ•~s, decluro que não teria 

uma só palavra. a dtu' coutrn a cxecut;iio do;,;to 

Entretanto, ·senhores, o l}lltJ succcc.le '? Xotai 
bem: dahi a. mui poucos dins csso decreto c sua 
sã doutrina s:\o c~>qnccido:-o u conculcndos com
pletnmente pela tubclla de i uc Jllncit·o de H:i53 
que acompanhou o ln'iSI) dft tucsmn c..lata! (Apoia
dos.) Essa tabella. quo fl•Z a distribui-;ào do 
recrutamento; aniquiluu o principio cadial em 
que se fundou o decreto, porque ninguem dirá 
que dla por alguma maneira houvesse tido na 
menor considernçt\o n proporção Ja. população 
li\•re o nacional de cada pr(JVincia para. por 

(Apoiados.) 
Examinemos isto desapaixonaJamcnte. A pro

·vincia do Rio GrandE> do Sul, que uiugucm dini. 
t:r an a popu aÇao 1vr 11 c· c 

Minas, que c representada aqui por U deputa
dos, entretanto que esta é representada por :!0, 
a pr_?vincia do Rio Grande, digo, . foi c<?tisnd_a 
em vOO recrutas, cntrct.nuLo que l\lmas fot ülln
gada a dar 4.~0! ! 

O Sn. PEREIRA D.\ SILVA :-E' em atten':ão ús 
circumstancias peculiares. 

O Sn. AGuu.u : - Tc1·-se-hia guardado ne::;ta 
distribuição o principio da proporção eutrc a po
pulação · livre nacional? ... 

O Sn. PEBEIR.\ uA 8IL\'A E ou1.·1ws Sn:-;. D.~::
l ' U"XADOS : - Guardou-se. 

O Sn. AGIJIAR:- Não foi, perdoem-me os no
bres deputados~ mesmo aqui em uma das sessves 
passadas um honrado membro po1· l\linas disse 
que a sua proviucia. encerra mais de um milhão 
de habitantes, e 11inguem dirá. que a província 

.. ~ .. ~ 

população, e por is:>o e claro que a pi'Oporçào 
não foi observada. Vamos aa_ora ás drcumstan
cias peculiares. O ql\e chamao ou o que querem 
os nobres deputados entender por circumstancias 
peculiares ? ... 

U:\1.\. voz : - Forças recmta.veis na provincia. 
O Sn. AouuR: -·Não venhão os nobl'es de

putados com inate1·ias rec1·utaveis, como vierào 
na ultima sessão •.. 
U~ voz: -Não se púdc deixar de vir con1 

isto. 

O Sn. Aoui.\:R : -Não, senhores, materia re
crutavel ha em toda a parte (apoiados) ; a ma
~eria recrutavel está definida por lei; está nas 
mstrucções de 10 de J11nho de 1822, n:1 lei · dl' 
2U de Agosto de 1837, no decreto de 6 de Abril 
de 1811 ; o que convém saber é se nas outr<ts 
provmc1as ta essa ma ena em mawr a un anc1~ 
do que na. provinda de Minas (apoiaios; ; entre
tanto que estou muito persuadido de que ~Iinfts 
em razão da população, de\'e te!' mais materia 

c e v1 
(Dii~ersos apa,·tes se didgem, ao orado1· : o S1·. 

JWesidente l·ecll'lrna attenç<io.j 
Ma::;, perguntava eu, em que fazem os nobres 

deputados consi::;tit· a ex1stencia de circumstan
cias peculiaro:s da::; localidades'! Será por ventura 
em que o ca!:"actet• ·da populaçiio do Rio Grande 
do Sul seja mais ardido, mais intrepido e. mlii:> 
guerreiro '! · 

u~lA voz:- Não é 

muito maior 

O SR. AGUIAR : - Será porque existe uma gran
de parte do exercito na provincfa do .Rio Gran
de? Tambem não posso crer, porque seria uma 
injust.iça manifesta, que o simples facto de haver 
maior porção do exercito uaquella provincia a 
obrigasse a concorrer com maior 11umero ·de t·e· 
crutus em relação ás suas irmãs. (Apoiados. ) 
Confessemos portanto que em tudo i:>to lla, além 
de injustiça, deploravel absurdo. 

.Mas deixemos o Rio Grande do Sul ·: digão-me. 
porém os honrados deputados que tanto me con-
tes ao em upar es, a provmcm o 1au 1y nao o 
uma provincia tão pequena, mesmo tão esqueci· 
da·? N:io é unJa p•·ovincia que apenas conta duas 
cadeiras nes.ta casa. ~ E como foi ella cotisada. 

u~rA YOZ : -Ponha dez vezes mais que não 
ena. (Apoiados.) 

O SH. Ac:ui.\.tt : - Poi;;; bem, tendo l\Iinas uma 
população decupla. dnquella do Piauhy, dá. 4;)0 
.rccnllas c o Piauhy 200 ? ! ! ... 

U:\u. voz : -Com e.ffeito é g1·ande desproporção. 
. O Sn. AuuBR : - Póde-se diz~r, om boa fé, 
que haja igualdade proporcional nesta distribui
ç:io? Ha. por ventura aqlti a observancia desse 
principio JllSto, desse principio quasi que reli 
gioso, cons~grado no decreto? Por certo que não. 
(Apoiados.) 

Agora, senhores, attendamos :i.s circumshncia.:: 
peculiares destas duas províncias, meçamos as 
distancias, esse inexpugnavel Achilles . com que 
os ho~rados membros sempre deíe!ld~m ess3. ~alta 

cunspt·c seus deveres a respeito 
to ... 

O Sn. V:..scoNCJ::LLos : - Não ha má vontade 
nenhuma ; o nobre deputado est:\ enganado. 

O Sn. Auuun : - ... direi, senhores, essa diffi.
culdade. Kão se affiijn. tanto o meu nobre colle
ga ; attenda bem a que estou cumpl'indo · um 
dever que julgo indcclinaYel. dever que . corre 
.a todos nós cujns provincias são prejudicadas 
com a fa.lta das outras. ;Apoiados.) 

O Sn. V:..sco~c.ELLos:- E nós tambem eontes-
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tnndo, cstlmo.> deícndendo o direito da província 1 
de 1\Iiul\s. 

O SR • ..\GUIAR : - ~ão duvi~<), n•!m a isto me 
opponho; sou o primeiro a conf~s:>tu· que os hon· 
rados melllbros fazem wuiLo beu1 e exercem um 
dirtJit~ ue lhes toca ... 

U:.-.u. voz; : - Dt:fi!Hdcmos a causa ua j nsti~.a. 
O Sn. AGUJ.\1~ : - Xisto c que consisti} a dilr~

ronça-; porque cu presumo talllb~,;m uefendet· a 
' • "'ç I O I l' 

julguem fa~er-lilC a mesma def.:lsa.. );em cu 
po;;so se•· juiz dos honrados memb_ro.s : nem ~s 
nobt·as dc1>ntados podem ser meus J utzes ; o patz 
que nos houve c que no3 atLende tomará. a. si 
o encargo de nos julgar •.. 

O Su. VAsCo);cr:Li.os:- Ta.mbem ap·putlamos 
para o paiz. 

O SR . ..\.(;t:r.ut: -l\Ias, dizia eu, qnatiS si\9 as 
cir.:umstan\!hs pel~ttliares que mililào :l. rcspeitQ 
da. provincta de Minas que se uiio verifiquem a 
respeito da l · ,. · · · · : '? • .. • 
tura t~. distancia ? Se vamos por c.;te lado, dc
daro que ditlicnltosamente os meus nobres C~Jl· 
legas ganharáõ a sua causa ... 

por 
terra? ... 

O Srt. Aot.:nn:- A1lirmão os honrado:; mem
bros ue o recruta vindo de :!1 iu • · ' · · 
uma quantia extraordiuurin, porque é obrigado 
a fazer uma grande \'iagem por terra ; mns ain· 
.:h perguntard; quanto dista da counrca de 
Paranagná, ·no Piauh~·. ú . cidade do l\Iaranhüo ·? 
!Se hem . estou informado, um recruta mandado 
tle Paranaglt:.\ afim ele emua~car no ~Iaranhii.o 
tem nec.essidade de percot'l'or por tena a dis
tancia üe 2~>1J le~ua:;: e sendo as:>im, õ possi
vel qnc a , despeza que com dlc faz o estado seja 
menor do que a que se fu;t; com o t!UC é rc· 
metticlu da provinda de :Minas? Certamente que 

U :::in.. l',\UU C.;.:-:uwo :-Pelo douru. : Sâo tli10i.<t-
c7os: dsalla$.) · 

O St;. AGlil.\r.: ·-Não é possin.:l; e nada ha mais 
fac.il' do que contestar du.sta maneira. 

O SR. P.'l.l' L.\. C.\~lJll>O : - Eu digo com docu-
mr~ntos o!Hcia!;S. · 

O Stt. Auuun :-Que docmuentos otliciaes '! Taes 
documentos pod•om ter algum valor aos olhos do 
bom sen:;o e em vista de provas materiaes ? 

Po!s o r.:-ct·uta do Pi:tuhy uàc pl'incip:a a t·~r 
v~ncuncuto;; dc::sdc o) dta em qne é tH'eso até o 
dta c111 qa·~ chega á. curt~ '? Nüo vêm esses re~ 
Cl'uta:; acompanhados d~ uma esc.olta ? ~:.\o são 
além disto obrigados a pagar uma passagelll U•.J 
vapor que O!; condnz '? Portanto , não veulu'io 
dizer-me ue a sim Jl 
... mas ~ esta côrtu itupol'ta em mais do que a~ 
dua,; nagens por. terra c mar que. d~vem fazer 
os recrutas d!J P1auhy .. . (A LlOiattos. ) 

O Sn. 1\I.t::xDE::; lJ.t:: AL~IEID.\ :-O mais que p•'•de 
desp3nder cada um é 20H-

ALGUxs Sn~. lJgt•.t:T.\nos : - !\ão h a tal. 
9 SR. A.Guun:- Mas, senhores, ainda n:'io ad

nutto que os honrados membro;; queirão ro:Jduzír 
esta grande necessidade do paiz a calculos sim
J?lesmente arithmcticos, ele maneira q uc a razão 
fique de sua parte, au passo que não · coutão 

nem qttcrem contar com a dilfcrença do; inc(ltn· 
modos qne é obt'JgadJ a sull"ret· un~ homem destes 
na \'ia~em do mat• que é for~ado a fazer do 
Mamnhào :lté aqui. 

En · protc.;;to · que, se a e:>r.ol h 1. lhe fosse per
mittida, cllc mil vezes prefcreria fazer uaLt·o 

· ,..~.; :-; • · , o q uc uma untca en1 arcu o 
para. esta côrte ... 

u Stt. PAt.:L.\. C.\.~DIIJO : -Oh ! 

- porq uo ui\ o sal> e, nem tem visto a maneir.t 
por que esses infdiz·es s ;'i.o pàm aaui conduzi
dos. \~11>oiados.) O honrado membro põe cu dlt · 
vida c,;ta miuha pL·oposição, portJUe ainda rú'io 
Leve o d osprazeL· tle cmbarcat· como cu e outros 
que viemos do norte em um Y<tPOt' acauhad~ 
com tresentos e tantos passageiros, entre os quncs 
ccnlo e t.llltos r.~crtttas, misturudo.s com cscra
yo~, uii.o tendo lugar onJe .se al>rignem da.,; in
Jlll'tas do iemt)o, expostos as chuva.;;, ao sol e 
ao serene~, a·lquiriudo por esta fvnna molestins 

.~ · · . . i\{ui· 
los alJOi!'i,dos.) Entretanto todos "lStcs solfl'im~ntos, 
todas essas penas, tcdas cssa5 dôrcs, ·w'iv po
t.leráõ ser computadas nas circumstauci!is p13Ctl-
li r . . r' • • 111 

Yozr:,;:- Muito bem, muito bem. 

O St·: . . AGUL\H:- En lnuci para exemplo o qne 
a res etto da Pemamut · ~ · t.e.,-eJ.Ucllficllll!l.,~ ,.-----

·.wem-mc jnlga·r su~pcito c nó:; jú estamos acos
tumados a fornecer grandes conti t•"entcs ao exer
cito (aiJOÍflClos) ; mas a respeito 8as outr.1s me
n~res, e d~nde . o~ tra~1::>portes á curte é de mczcs, 
nao posso adnuttt r , lHtO posso tolerar que se lhes 
te1!1m n~ga•lo a juslic;.a. a que tem direito, one
rando-as de um peso que a:; s uft'oca c mata. 
A~sim, Sr. pr~sidente, V. Ex. já vê q11e o de

creto dt! 14 de Dezembro de lSi.d, embora baseado 
nos m lis luminosos princípios de justiça dlstri
iributi va, foi intcir:uncnt;: postergado pela t,tbella 
de 7 de .Janeiro de 18:>:l ue fez a i ·· · .-

o recru amen o ; e seja-me licito aproveitar esta 
so~e!une occa;.;i:'ío par~\ cllama\· a atteuçào do Sr. 
mnuslro da guerra sobte a desigualdade dessa 
tabella, roganlo a :::; . Ex. ue trate de r' · 

=> u a 10 c te a ·- apte os prindpios justos 
procla:nados n~ centro de que clle emana, visto 
como da man<:u·a por que ::;c ncha fere e fere 
mortalmente a muitas pt·ovinci'ls. 

Passa_n:i ag:or.a a cx.wlinÚL' alguma.s proposições 
t~~1e ~orao em.ltt1dus. O honrado t~e~bt·o p üa pro
' tnc~a de ~I!llas, que fa.llou pnmetro n t ultima 
sessao, arredando-se da força logica que todos 
lhe conhecemos, não duvidou avançar o scnuitlte : 
« :'5~ r~ó3 letn•)s ;'t honra de representá\· uma 
pronucta qnc encerra mais de um milh~'io dc ha
b!ta~t:.os, m'io é i~to. razão p.l~ õ\ que essa pL·o· 
vmc1a de,·,\ contnbun· com ma1m· numero de re
crutas.» Po~s ~e o nob1·e deptttaüo confessa que 
a sua provmcta. encerra mais de um milhão de 
habitant':!s, que t'\ a. maior d•>. imperlo, como pre
teade que, p1·op;:,rc10nalmcnte, nio de ella maio1· 
n~un~t·o ~le rccntt.as d :> que as outras c!ue lhe 
s ao mfer10res em p ) pulação ·? (A.poiados.) 

Não vio n tubre de )tttado uc não 
J • ~,; ·. i era lll'?us etHavel, mas ainda que elle 

se v1u qnebr~u· dtaute da doutrina do decreto de 
qu~ tenllo feito menção? (,1poiados.) Não repa
rou em que ne.;;sc decret•) o petuamant•J domi
n~ute é q uc o r.::cr•ttamcnlo se faça em propor
çao da popnlação livre e n tcional de ca•la pro
víncia? (A.iJOiados. : c.)lll eiTcitQ! Chc~a a pareCCl'·lllt\ 
qua o nobre deputado uo empenho de procurar 
argumentos q uc a ·to rio o transe possão apadl'l
nhar a sua causa. até esqueceu o que tão ter
~nina~t<:me~t~ dispv.! a legislação a esse resr•cito. 
.ApoHtdos.; 

A.iu<ia eu1 falta de razües concluJP.ntes disse-nos 
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o hom'<lt1v membro: cc Os nulm::s deputados la.ucem 
os olhos sobre as ditfet·entes pro~incias do Braz i I, 
e Ycjào as occupações que udlas ha para o povo, 
c se convcncerúõ de que na proviucia de Minas 
Gemes ha mais variedade de occupa•:ôcs do quc 
em todas as outras.'' Senhot·es, en tlcdat·o for-
malmente qnP rejeito essa propos~t.;üo do uobrc 
deputado (muitos apoiados\ porque não concedo 
quo ua província de l\linas haja mais meios em , 
que os homcn:5 que querem trabalhar se em pré- 1 
g-nem do que nas outras provtucl:lS do unpeno. 1 

,R.:petidos ll]lOiados.~ :;c nus outras provi;~cüls I 
Hão ha minas de ouro c diamantes, ha tenas ·I 
psra se laYrae, ha agricultura que occupc todos 
os brnços. (Apoiados. )' E por ventura prctemlcrit. 

lamento a q uc t~m ella •Jstauo constantemente 
sujeita ... (A11oiados.~ 

O Srt. v.~sco::scELLO::i :- E por isso vamos agora 
apcrt:lt' c·ml a llrovincia de ~iinas. 

O &:. A~;uan. :-Me!'-s senhores, eu não d!go 
c ucm qutzera 1s ;u, . nao me emprestem mtençoes 
que estão muill.l long~ de meu espirit•J; o que 
quero é qttc, uma. vez adoptada .uma medida 
reguladora do pcs~H.lo tl'iLuto de sangue, todas 
.ts pro\ incias ;o;e sujeitem a ella (•:t.tJoiutlos) , ma~ 
é isso o que ctt não vejo uo relatorio do 110br~ 
ministro da guerra, porqu·e se lanço os olhos 
sohl'C o que diz re.;peito á proviucia de Minas, 
obsen·o que, tendo sido ella coti::;adn em 4:){J 
recrutas, apunas deu IH!!! \A.poiaclos.) 

o s.~. VASC:O);t.;t::LLOS :-E qual f"Ji a provincia 
qn·J tem dado o numero ~:::m qtt·3· foi Cl.ltisada? 

O SR. A1>UIAt~:- 1\Iais d.;; uma. (Apoiaclos .) 
l.J)t.\. -Yoz:- Indique. 
O SR .• \l.:ut.u~ :-A Bahia foi cotisada em 300 

o nobre deputado snstentur c convencer-nos de 
que toda e::;sn. prodigiosa popula.-~:Io da província 
de :Minas se acha empregada c abso1·viJa pelos 
trabalhos de suas minas m ctallica.~? Uon,;iu tn. 
que duvide e mesmo o conteste com as suas 
proprias palavras, pois-que foi o honrado mem
bro qu.cu1 aqui, ··na ultima sessão, nos disse que 
todas essas minas apenas occup:to 2,000 indh i-
Juos: ClÜl'etauto que ::;cndo a vopula~ão rln. Pl'O· 
vinci<t de um milhão e taulo tle habitautes, vent 
a ficar _aiuda muita gente que não pódc. achat· 
occupaçct'' uess,\ cspeciG de tr.tb41lh s ... (Apo~ctdJs.) 

: c tlott 3u::J. 
j ([Ia um (1._i:Jal'le.) 

I O nobre deputado parece que nesse seu aparte 
! se refere a atguem, reservado; se assim e, eu 

O Sn. V.ts..<.:oxn:r,J..•)s dá um aparte 
ouvimos. 

. ' . 
ha essas ''ariudas occupaçiJcs, mio sabe tambem 
o honrarlo membro que nas p1·ovincins do norte 
lm a grande e pequena agricultura'! Nào sabem 
o.;; senhores qu:.l na:; pL"Ovinci:ls do norte é aonde 
com preferenci:1 se cultiva o assuca1·, c é dellas 
que ::;e exportüo esses milhiJes de arrobas que 
são conduúd:1s pam_ os mcrcldos europeus'! X <lo 
sabem os nobres deputados que é no nortQ onde 
se culti~n em mais ulmndancicl. o nlgodiio c ·o 
anoz? Como presumir que todas essas indns
tria.s, cult~v:ldas em _graud7 cs~ala, po:;são_ deixar 

• • • •• o • ... • 

na provinda de :Minas lla muito em que se em
preguem os bl'<l.•~os, são uimiamente inju~tos, e 
mui to i nj usios, quando ali meu tão a Cl'CIH;a de 
quo n:~s outras proYinci1s faltiio misteres mu 
que os homens se emprcgu~m. (1\Iuitos a1>0iaclos.) 

U:~\IA. voz:- Ningucm disse isso. 
O Sn. AuGUSTo DE .. ÜLTYEIR_\ :- E' uma logica 

conclusão que se tira. (Apoiados.) 

O Sa. AGUL\.R :-Senhores, p uece-me neccssario, 
e é tempo que se diga n~sta casa para que seja 
devidamente apreciado o que já se vai sentindo 
nas proYincias do norte. No Pad já. é actual
Ulente tão grande e tão sensi vel a t'a 1 ta de tra
balhadores e< obt·eh·os, talvez em grandtJ parte 
devida ao recrutamento, que aqttelln. provinda já , 
preciS•l de bl'aços para a cultura de seus cam
pos e ,:onstt·ncção ãe suas obras. Uma grande 
pal'te da população derrama-se pelas mattas pui·a 
a colheita da gomma el.tstica, entretantr que as 
cidades c mais poYoados ficão; para assim dizer, 
desproYidos de quem fa•;a o serviço necessario 
(apoiados) ; de so1'ta que, aguilhoado por esta 
penuda, o lllUÍ digno pre::;idente daqucllJ. pro
Yincia já · mandon pedir aos seus collcgas das I 
províncias do l\Iar.mhão, do C\:ará. e do outras, 
que lhe mandassem. trabalhadores e obrei·ros, 
tendo além disto mandado co n tractar na Europa .

1 
indivíduos, assegurando-lhes um alto salario por 
dia, de sorte que 1tm semelhante apuro dm·a
mente revda que a população .vai progressi~s- l 
mente faltando á•]uella proYincia, . e que t\ pru. 
dçncia nconselha. algum affrou.xamento no recru-

declaro LJUt:i m'ie me refiro a ellc, nem quero delle 
tratar, porque entendo que materias de tal ordem 
não de \'em se1· dh;~utid.as em prejuízo, tal vez, 

. n • 
c que, em Yista. do mappa junto ao t·elatorio, o 
uobt·c IH'csiuente (lu província da Bahia cumprio 
fichneute o seu dever ... 

o SI~. VAl>CO:St:i::LLOl:i :- v~~mos udiante. 
O Sn. At•t;tAH. :- Ah! querem os nobres depu

tados qu~ eu n'l a Pernambuco ... 
O SL{. VAsco:\ct::LL'Js :-Não, não quero. 
U~t Sr:. D~::1•u-.r.wo :-Vá, por ex.emplo, ao Rio 

de Janeiro. 

nós o quo queremos 
pt·ovar é que as !Jrovincia;; ainda não der:lo o 
numero de rect"utas em que f•Jrào cotisa:las. 

O Sn.. AGUIAR:- Ot·a, meus senhores, uma cousa 
c ni'io dar uma vez por acaso, c ·outra cousa e 
uão d•u· sempre (apoiados) ; e para prova1· exhu
berantemente que a proyincia de 1\:[iuas nunca 
deu o nuuteru d~ recrutas que deviu, nada mais 
cal'eço Llo que ler os relator~os do ministerio 
da guo;Jrra. 

O SR. VAscoxcELLos: - :i.\Ias agora é que se 
ntarcou um numero fixo. 

O Sn. AGUHl~ :-Ora! se haYendo um contin
gsnte certo e dtlterminado a provincia de Minlls 
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cido, sendo esta a razão por que não H1c pGsso 
1·espouder; ma:o o qtte asst:vero é que· em umas 
pNvincias o l't!crutamcnto se faz eft"ectivo, apczat 
ue todas as difficuldades, ao passo qne em outt·~ts 
j~lga-se isto um quasi impossível, dan io-mc esta 

,, 
o firme proposito de se fllzer etr~cli\'o o recru
tamento ellt! se faria. 

O S:a. V.\.SCONl~J::LLos :- E o c ue eu osso u.-se-
gurar ao no re epu a o e que etu inas as auto
ridades fazem todo o possi v e! ... 

O SR. AGUIAR:- Disse o honrado membro :1. 
quem me tenho referido que na provincia. de 
l\1ínas existe um batalhão, uma companhia de 
pedestres e uma outra de cnvallario, etc., sendo 
esse batal.l.Jão e companhias completos pelo re· 
crutamento que nessa província se faz. l\Ieus 
senhores, eu creio que esse batalhão, o'll corpo 
:fixo, de quo o nobrt:: deputado falla, foi creado 
em 18!8, e entretauto desde esse tempo até 1&11 
esse batalhão aináa niio f i cot 1 ! ... 

O Sn. YAsco::s-cELLos: :...._ Perdóe-me, ~stá. enga· 
nado, pois esse batalhão está completo. 

O Sn. AGUIAR:- Qutm disse ue ellc nRo e;;tava 
comp e o 01 o no re c:pu a o pe a provmcta ·e 
:Minas a quem me tenho referido . .. 

O Sn. 'VAsco~CJ:;LLOS :-Então elle estaria mal 

O SR. AGUIAR :-Agora pergunto eu, nas outras 
províncias J.ão haverão tambE:m corpos, não ten'io 
ellas tambem batalhões, não lta companhias 
fixas·? Ha bem ~oncos dias que se mandou or· 
ganisar um corp1) na província da Pa1 ab,·ba, c 
t!~tr~tanto não se pede, não se exige dessa llro
vtncJa a sua quota de rect·utas para o exercito·? 
( Ap~iad•JS.) 

Quando lla ultima sessão fallou o nobre de
putado a quem me refiro, disse que o recruta
mento devia ser feito ,em p1·oporção da mate1·ia .. - . . . . ' . , .. 
á casa, ~ ]uteirameute destituida de fundamento, 
porque encontra o preceito do decreto de U de 
Dezembro .de 1852. 

, < 

duos que estão sujeitos ao recrutamento; · todos 
sabem que não são o,, malfeitores e crimi11osos 
que devem ser mandados para o exercito, e 
todos conhecem que os guardas t;aci•Jtlaes fó1·a 
das iscnçõ~s marc~das por lei süo sujeitos ao 
r~cru~amentt~; adm1m portanto qt~e uma proviu
em tuo vasta e po1mlosa como c a de l\Iina$, 
uão tenha muita_ materia t·ccrutavcl, quando en
cerra em seu se10 uma màssa. enorme de ... uar
das nacionaes. A quer~r, por este lado, regular, 
como pretende o nobre deputado. a quota que 
houvesse de dar a província d e Minas em pro
porção da materia recrutavel ainda nssim ue· 
cessariamentc lhe ltavia de caber n1aior numero 
de _recru~as do que a outra qualquer província 
do 1mper1o. 

.o. meu u<!bre mnigo,. que é lo secretario, af· 
1bgt_?-se mUJto _e qunhfic_ou de opprobrio as rc
fiexues ~~e ~qu1. s~ fizcrao a respeito de J\Iinas 

tado. foi inju:;to (a1wiados) quando disse que nó~ 
quenaruos l!ln~ar uma .especie de opproLri~J . sobre 
a s~a proYmcta (apotad{)s! ; senliore$, eu não 
.desE:>Jo lançar sobre a provinda de Minas a menor 
mancha (apoiados '.• desejo a sua prosperidade 
tanto quanto. deSeJo a prospcridadQ da }Jrovincia 
em qtte llllSC!, faço ~·otos pela sua ;p1·osperitlnd<: 
P!>rqut: e lia. c p nrte mtegnmte do . 1-mperio bra· 
zJ}eJ~::._o e porque <'Stou persuadido que á pro
porç~o . que todos fort m tlurescendo, á minha 
prov;_ncJ~ t amlem l1a de acompa!lhar o progresso; 
e (lOlS fique sabE·ndo o nku nobre colkga. e 
anngo, que uma ve1·dade, embora enunciada stm 

atavios, não põde st:r um opprobrio (ha um apartei , 
e muito principalmcute quando ella tt!uda a 
evitar o prejuízo de tereeiro; portanto, a ne· 
cessid<lue em que me vejo collocado de dizt":l-a 
de':e fazm· cessar o agastamento de meti l10nrado 

U:!IIA voY. ; -E muito odiosas. 
O S1:. AGUIAR : - ••• cada um d•J nós sente per

ftlitament:} isso, e nesta casa, perguntarei, essa. 
prefercncia não será ainda mais odiosa e affii
ctiva quando recabir sobre os tributo.;? ... 

U:.r Sn. DEPUTADO: -E o nobre deputado quer .. 
que a provinci•L de Minas sej~ então prejudi
cada·? 

O Sr.. AGUL\R : - Oh! senbol't:s, não me fação 
e::sa injustiça, cu o que desejo é que ella, assim 
como parlJCJ pa c o os os ens e gozos que t::s
fmctamos no estado social , tambem pc•r igua_l 
participe de todos os males e desvantagens: _L.\lut
tos apoiados.) O que cu quero, senhores, e 1gual-
ll e ,apow OS), c e por _1sso que ~•g? 

cupanJo esta tribuna; e para que tsto se obte
nha que lembr<' quant11 ti odioso _nã<? se_ dis~rituir 
com igualdade por todas as provmctns umas esse 
ri U O, O llHil. ll I I 81 

cidadão ao paiz de que faz !;)arte ..• 
0 Sn. VASCONCELLOS;- 0 - nobre deputado CStã 

enganado pelos datlos em que se ba~ êa . . 
O SR. AGUIAR ; - Niio, senhor, não estou en

~anado, porque tenho os mappas nus mãos; estou 
com uma c•Jllecção de leis junto a mi"m , tenho 
pr•!sente o relatorio do Sr. ministro, e com to
dos esses dado;; posso com st:guranç~ as~eyerar 
que a distribuição do r~crutamento nao fo1 Jt~ste, 
que a tabella de 7 de Janeiro deve ser rtlvtsta, . . . .. 

impel"feita não fui satisfeita. (A1Joiados. ) 
Senhores, em materia de tributos peção-me 

quantas imposições pecuniarias quizerem, orquo 
. - . . . . 

. o • 
u Dobrai as ostac;õcs )), e provavclmeute de multo 
boa vantagem cu p1·estc o meu voto para. que o 
povo, que represento nesta camm·u se pnve de 
mais de ~.tl<Tuns reaes <lo qut! ganha; mas, quando 
s~ trata d~ tributo de ::angne, ~ precisç> que cada 
um de nós seja mu~to escrnpulcs9 ~allo.wdo~)J ao 
meuos quanto a num. t!Stou na lirmlj mtençuo de 
set· muito a varo na concessão desse imposto, e 
não prelt>ndo uar co..~m o tu eu voto senão o. san
"UC que füt· absolut:tmente necessario para quo a JlliSSa sociedade exista (apoiado~), pois .. não 
q ucro que o povo que 1·cpresento algum dta me 
peça conta:; , e com justa razão, do que fiz d.~s 
poderes que me conferio; toão quero que t!ll_e· Ja
mais Lenha o direito de dizer-me : « Vós v1stes 
qu~1 ' eu sotfri uma injustiça palpitante, o niio el·
guestc a voss:l YOZ t>ara clamat· cóntra esse ve
xame, contra esse 1m posto desigual.)) ( .-1 poia
dos.) 

é um pouco irritante, cu con 1eço que não se 
pôde conservar sempre muita calma. quando se 
discute a maneira por que entre . nós se faz o 
recrutamento· mas c uma necessidade indeclina· 
vel de nossa· parte ir. ;!Jsistin~o. ne~sa qt~e~tão, 
visto que ~e não fosse 1sso nao tenamos m_nda 
hoje e::sc decreto ;o orad<w ~ate _sob)·e _um lt~'ro 
qua está soln-e a balausti·aõa;, ntto tcna hav1do 
essa distribuição, embora leonina ; e portanto, 
para que cheguemos a ess~ _pé de igualdad~ que 
a justiça ordena e a polJtJc:\. aconselha, e· que 
vou alçando a voz nesse sentido, ~ declaro que 
nunca dei:..a1·ei de o fazer. 
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Sr. presidente, nii•> quero por mais tempo en

fadar a cam<ll"a; creio ter dito b1.stante para que 
o Sr. ministt·o da guerra fique cet·to qu~ é ne
ce:5snrio h:umonisar as e~igeucias que se fazem 
ás pt·ovincias com as neces::>iuades della;;, e quB 
e indi;;pensavel l"C\'CL' :l tabella de 7 d_e JaneirO 

, . 
da injustiça relativa ... Nunca direi que quem a 
conf~:nccionou a fizesse c~>m o pr..lposit•) de pre· 
j~di~:u· algumas pt·ovinciu,; com ddrin~en_to ~le .o~-

a esse tr.tbalho, e a mais candiLia intenção; mas 
ella foi feita por um homem qn.e podia enga
nar-se, c não ter ness~ momento comprehendido 
bem toJas as circnmstancias que o dtwet~ião de
terminar a gnardar nesse trabalho o desejado 
principio de igualdade rehtiva. Portaato espero 
que S. Ex. mesmo para evitar a repetiçãl) de::;
tns discussões, ha de rever essa tabella e imp~i
mir-lhe, · quanto fõr pos.;ivel, o cat·,,cter de cuja 
falta clh se recent~. 

Si·. presidente, deixo a tl'ibuna per;;uadido uo 
,., . r . 

dos collcgas pclil. pro\·incia dl3 1\linns-Gen~s, a 
quem respeito co!lectiva e individualmente as suas 
intenções. 

muito puras. 
O Sa. AouiAR: -Se algnmn propos!.çãn avan

ce~ que lhes pudes"e toc<lr mais de perto, w'lo 
ot· cer amen e com m en~ao e o en e -os. 1 pout

do.<:.) Attendilo elles que é o resultado d<\ obri
gação em qne me achoJ collocado de defender os 
interesses daquellcs que me derão um asscnt•) 
nesta casa, porque no menos quero sahir daqui 
com a consciencin de podei· dize a· a :)S meus co11-
stituintes, úquelles que me nut·H·is(u·ão neste lugiLI' : 
bradei COIÜI"il. a injustiça que se \•os f•lZ;. fiz .a 
minha obr1gação, procurei dcsempenllar mett de
ver, embora não me quizessem onvir, -embora 
não quizessem dar remedio n, vos3os rnnles. 
ALc.U~R Sns. DEPU AD. i d nit b 

muito ·bem, 
o St•. Scri.r.1. : -Sr. presidente, o meu co

l"ação .bate . c?m. m-!not· ngibçiio 9nan·lo tenho ·de 
. , 

momento q~te occupo a tt·ibuna. 
Não tenho o habtto du palavra, m1o acostumado 

a combates uest 1 :-:atLm~za, reccioso do que mo 
es.:ape nlgnmn c:xprcssã11 qne possa ofleud&r a 
susceptibilidade de nlgnem, entl·o como quo aco · 
bat·dado ne~ta uiscuss~10. 

::it·. p1·esident.e, ó especialmente sou1·e o {,•naa· 
lenua da matet·ia recrut wel que pt·etendo dtze1· 
unas palavra~. 

Pódc-se iuferit· desse dito do n.obt·u deputado 
pela província de 1\Iinas.Gcrnes que o I'Xnrcito dv 
Balzil se comp0e excln"Í\'Ilmentc de ·;·Jos. tlt: 1)0· 
licia... . 

O Sn. RoDRIOUI!:il SrLvA: -Não, senhot·. 
O Sn. SEA.R.\ : - Attenc.la o nobre deputaclo, eu 

disse : pôde-se inferia-. •• 
O 8a. Ronmour:s SrLvA:- Bem. 
O Sn. SE.\RA:- Mils e~ Inço justiça aos brios 

, . 
cin, demonstro porém esse t.hema ~presentado por 
ellc de uma ntaneira difl'erente. E' a missão es
pecial do exea·cito, e talvez -a mais saliente de 
todas, a que tende a manter a ordem publica,_ a 
que tende a sustental· a monnrchia e a integ•·idade 
do imperio; isto não pôde ser desconhecido. {Apoia· 
dos.) 

Para desempenho de tão sublime tarefa é in· 
dispensavel, visto como temos sustentado e3Scs 
princípios por meio das armas, que o nosso exer
c.:ito se componha de homens ·que se batão. E' 
n 1s proyinc• -1s de Pernambuco, Bahia, Rio de 

Ja11.:!iro ~Rio Grande d .> Sul que existe umnu
m~a·o cJnstder~v-d de braúleiro~ habilitados por 
seme!hante .melO para o .bom e fl!fi,c.u desempenho 
de t:lo nobt e ta.1:ef:1, e e1s a r~Z>l.O porque o nobre 
d~p ~tado. por M:m~s G ~l"a.es d!ssP. que ne ~sas pro
vme~as c que havaa b:1stante materia t·ect·utavel. 

:; a· La( s e nao apoLa os.) 

O Sn. VAscóxcELLos: -Em . Minas então não h a 
quc~n def~nda a ordem publica e a integridade 
do un )erto ? 

O Sn. SF.\.RA:-Senho:·es, os bnhinnos, os flumi
nense:; <: o~ ri?·g~·andense~, não fallo ja dos filhoJs 
da mmha prova neta .... 
. 0 .Srt. J,.\ciXTIIO DE l\fE:-<00::-it~A:-Poi:; é uma in-
J usttt;a. . . 

O Sn. Pt-:rmm.\ DA SrLYA:-P.)de faltar. 
O ~n.. _SE.\.rtA :-Os bahianos, os .fluminenses e 

o;;; rto-grtmdenses.... · 

O ~n. PRRF.mA n,\ SILVA: - E os pernanlbu
canos. 

q Sn. SE\1u: -A este;; como áquelles Deos con-
feno este dom. . • . . · 

O Srt. VAs•·:oxcgu.o~ :-Então os mineiro~ 
. ;..rgun ar, . nao e en em n ordem publica e a 
mtegridade do imperio '! . 

O Sn. Go)rRs RlBEmo:-O.s senhol'es estão fur-
man · 

O Sa. _.TA:-:;;~:-; no PAço: - POl·que o nob1·e "e
nerat nao comprch·~ndc as Pi'OVincias do no~te, 
alnm de Per,•ambuco? · 

O Sn. S~~:AR.\.: -Os hom<\ns dess:\~ províncias, 
et1tpunhando ns armas, balem-se infaHiv('lmente. 

O Srt. BRLJ.'ORT: - Üd maranhenses tambem se 
hatem. 

. O SR. v.,~eoxcF.r.Los (r.om. f'o1·ça):-Os mineiros. 
tem. defc!uchdo a '>rde.m publica e a intearHade 
do •mperio muitas vezes; s.) o nobr~ de utado 
1 • 1 gmna tns1uuaçao menos tonrosa a 
elle::t, eu repillo o insulto. . 

0::; Sns. DEPUTADOs DI!: l\[.INAS :-Apoiado. 
I 

I 'I 

O Sn. PnEsmi~XTE :-Attençiio ! o•·<lem ! 
O SR. Stüru ((·om pausa):-Sr. president?, não 

estou acostumado a es~a qualidade de tirot€io · 
toda\' ia não d.u~i o do1•so (11Wne1•osos apoiados' : 
conto c'>m n crmtinuaçiio da bene\·olQncia da c~~ 
mara. (Apoiados.) 

(P,·ose.quem os apm·tes .) 
O Sn. Pn.,~sumxTE :-AttCitção ! 
MurTos Srts. ))F.PU't'Anos :-Ouçiio! oução ! 
OuTnos Sns. DEPUTADos ;-Fttlle 1 falle, vai mui~ 

to bem. 

_o Sa: R?D.mnuEs StLVA:...:.Fallc, comtanto que 
lltlO Seja lOJUSto. 

O Sn. SK\n., :-E' do meu C11racter mesmo es· 
t~u .convenc~do que posso fallar so~1pre com a 
v1seu·a ergu1d:1, por isso sou sempre mui posi~ . 

Não querêndo esgotar a bond\de da camara 
não eoutinuo a faltar sobre este ponto. · 

MUlTOs Sas. DJo~~UT.o\DO.:'l· -F alie 1 falle! 
. O Sa. S~o:la., :-Eu passo a submetter .ao illus
tra·lo juizo> do Sr. ministro da guerra algumas 
reflexoes tendente:; á discipl.n·l do enrcito, · e · o 
faç.o na. actua.lidade, po·rque o nobre mi.listro 
na quahdade de general me merece espechl aca
tament~ ;_na qualidade de gel!e!'al .antes do que 
na P«?SJçno que oceupa de mmtstro. : · · ' 

o Sn. RooruGCEi:S SILn.: - o Sr. ministro .da 
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gnerra mcl'eec-nos muita consiJera~ão, (jflt>r Cl)tno 
ininbtro, quer como general. :_Apoiados.; 

O Sn. SIQUEUU QuEIROZ: - E' n'oul.ro sonli.lo 
que fãlla o orador. 
·O 

colleguismo e muito honrosa. Continue. 
O Sn. SEARA: -Sr. presidente. pat·ece que os 

nobres deputados que me dit·igem _apartes _pt·e-

fraqut:z~l como orado~· (wio azwia;log) :- se;1do este 
o meio de que lanção m:lo para f:tzer-me l"t!· 
cuar, de:vo frustrat··lhHs os seus intentos; eu con
tinúo pois. (Apoiados.) 

. Se o nobre deputado qne alterou o sentirJo 
das minhas palavras soubef':se que entre os ge
neraes existe· uma Yerdadeira maçounrin, não 
procuraria censtu·m- a proposição qne ~~mitti. 

Senhores, quando um militar que n:lo ú gf'
neral, mas de patente até coronel, acha-se na 
posição do ministro da guerra, nús Nltros os gr
neraes nn sua presença I h e dizemos · " Compri-
mentamos a. V. Ex.>>, lll<lS qnando o ministro da 
guerra ó general, .ent:'io lhe dizemos: <c :'\ós no . .;; 
apresentamos a V. Ex.» \Muito bem! muito bem!) 

· . . ' ' 
jnizo do nobre ministro da gnerrn. algumas cou
siderações antes como gencml elo q uc c<lmo m i
nist~·o, foi uma ueferencia de collegn. (Apoiado~. 

Senl1ores, a respeito ele ort10.m puulica, :-t'l 
unicas nodoas_ qtte tetn a minha farda. s:io encar
nadas do sangue que tenho derramado rm prú 
da inte~ridatle do impct·io e da monarchia real 
c pessoal. (Apo'iados.) NiHguem·púde contestar-me 
esta gloria. (Apniados.) · 

St·. presidente, tenho o'bscn·allo quo no cx.~t·cilo 
além da falta de uniformidade qnc (•xislc, a 1·c· 
laxação tem chegado ao ponto d·::.: s·~ yer olli
ciaes, ·mesmo praças de pret, usarem om su:-ts 
fardas de distinctivos que podem hem incutem 

u ~- ~ - - . « . ~ 

ncraes se têm esforçado pnrn reprimir este nlmsu, 
m11s ellf-s 1·capparecem logo qtte estes genern.es 
são snbstituidos no comn1nndo. O exercito nã.1 
SP. ue ·as instruc ·i'i s r · 
ment.1 por um decreto· ( t•dit·o-me ús uc i11fan· 
ta !'ia.) 

O antecessor 1le V. Ex. , Sr. ministro, não so 
se: bem ou mal informado, S•~ com t•az:lo ou St!lll 
~'-lia, mandou qnc a infantaria f•)Sse insll'llid:l 
:nas suas manobms c. exet·cicio ele fogo pelo srs· 
tema de l.ngnlo; bastaria qtH1 Y. Ex., nn c, :'1~n 
antecessor, se lcmhr;:ss1~ qnn c:;sc systcmn, niio 
obstante tet· sido npresenlarl•) por um oflidal dt) 
nlta patente .:lc Portugal, n!'!m si> m•ssc rüiuo não 
te\'e acolhimento, como não foi ndmitLhlo uo ext•r
cito d<>ssa na~ão. 

Abstenho-me pot· agora de ant\lvsar e;;~ns in
stt·nc-:íJ;,;s. E em verdade n ingue1i1 d·~ ·.- l!rn. lk''>· 
prezar o que a respt.:it.o mandou olJservau· no 
exercito portugnez o general Bcresfort, prefl·rindo 
o :;ystema Zngalo. 

ncconheci algumas irregn 1aritlnd~s nas c i f r as 
do orçamento aprcsent.auo por V. Ex.; mns fiquei 

· d.e I 1 • · • • · :- • · . 

!'Ob1·e todas fazer obscrntçiJes mediante os es~la
'l·ecimentos que me foi'iio ministrados pc·lo hon
rado e intelli~ente contador da repartição da 
guerm o Sr. Albuquerque. Conseguintel'Wnte cum
pre-me pontlcral· a V. Ex. que a quantia de
::10:000:$000_ que se acha consignada pnm as des~ 
pez~s event._uaes na verba sol) n. 20 na parte que 
tende . ú invernada de cavalhadas na provincia do 
Rio Grande de s. Pedro do ·Sul, necessita ·<le 
alguma. _expliêação. Para· custeio dessas invér
nadas pede V. Ex. :3:-lOOH, () para as despezas 
event.uaes annexas e-xige o nobre ministro 30:000H. 

Se o ili ustre ministro prP.tPnde applicar <'Sta 

quantia pam r<:monta da C:t\alhatla respectiY3, 
neste caso cu não hc~it.-u·ci em vút<.tr por est...1. 
quantia, mas ó neccs::;aria uma explicação a este 
m<'smo respeito. 

Ontnl.s irr~gnlaridades observei, por exe!Jlplo, 

lid·~---
0 Sn. St-:\tu :-Ett acre,lito que seja asylo LIP

inv.\lidos. pot'<jlle as compauhias do Rio Grande 
do Sul, B lhia ü a de Santa Catharina silo com
mandadas pot· capiLi"i<'s, tendo nlguns subalternos 
além destes. 

Ao nobre ministro não posso prescindir d~ 
notar q uc se ahoile, al•!m dos \'eucimentos da 
cnmmiss:io nctiva, ao 2" cirurgião que sen·e de 
St'crctario do c:orpo de saudfl a gt·atiticaciie de 
v·~s mensaes, qne cotTespond·~ ú;; . de major de 
um cot·po do exercito. _Entretanto que os. ~ecr~ 
turios desse;; corpos nao percebem grnttfica·~:to 
icrual npcnas a de •1/;0;JO tn.mb\lm men~aes. Note 
tamb~m que o" i n;;pccu)t· do Hio G r:-tnde do Sul 

- ' .. :") • € ,. • ' 

abonão ns gt·ntifi•!açii.:s o mais Ynntagens ~·~st.~ 
posto. E' contt'•'l.. n. lei que os o!liciae~ snpenor<'s 
s~t·vão ás ot·dc~n.; dos gen'"raes que exercem _fnnc_-

' ,• . ... .. .. ' 

I
~ (le c<itumandante tlns :u·mn_s: n. unica l'xcepoilo 

por ror~.:a. de 11111 decreto, c a do c~munaw.lu ~las 
armas da c•kte, onde h L um offic1al supcn•n-, 
porquanto este :-tccmuula ús fniiCÇÕ:;!S de njuuantn 
de ordens as de encanega~lo uo cletalhc, qtw ·~ 
um nrrcmedo de aj uolantc g'lncml. 

Poderia proseguit· aiod~ sobre esta mesma m~
tf.ria, mas estou convenCido de que o nobre mi
nistro tem :\ intelligencia; n. perst>icacia e a im· 
parcialidade precisas para bem de.;;cmpenhar a_;; 
eleyadas funcc;õcs a que ascendeu. · 

T ' • • 

v!ct_'âO tle qw~ sou ministeria~, e n~m era possível 
qnc: tleixn.s:5e de Se' r na occa;;~a,1 pt·esüntt:.', quando, 
J'f:pifo, ,.t~jo :'L lesla da l'Cparlit;:io ua gUCI'l'!1 lllll 

Sr. pr~sitlente,' t>ston per:>nadido de que o noLrc 
deputado pch pt·oyincta tln Bahin soltou pala
Yt·as n'mua das st:ss~~e:. pt·oximnmentc passn•las 
sem q n•~ o rndoc.inio ti\·t'S:'iC tempo de ponde· 
rnr-lh'~ o sen incütl\'CUi<'lnt•~. 

:-;.,u pot:tnn~o obri~;tdo ::_1- Lla1·, se bl"!lll qn~; sit~I
Jllo~. exphc:u:lles a respeato .: sem cmbm ~o uao 
tltH'Oltl clla:'l itnporlat' restncl:unente dcf~:>1. <1·~ 
accnsaC"Õt~S on nt·~uit•t,,:s hnn cws. 

:;.;,., i)r<'l>id~!lll•~. co.nto dl'pnlntll) P.nten•lo qu-1 
n0sfa C:llllat·:l. uiio tl•~\·cm t~l' nsseuto senão l1•l· 
mens que esti\'cten) puros. 

O Sr.. Fwnmu m-; ::\ft~r.w :-São mnito ll(lUl'i>S 
f'S lPS S ('US Sl!lllil11CllÍOS. 

O Sr.. gK\.P..\ :-Trouxe a t>sta castl. o nobre d~·· 
putado p<'la proYincin. da Bahia o l'csultudo de 
.una ce lebre inspccc~lo passad:1. sobrH os hospítaes 
de p.~rnnmbuc.o c Bahia. Senhores, cn uà·.• pre
tendo nesta conjunctnrn arrnncnr a mascara desse 

1 "'i 11 1 i c n I!S 

á mate rin em qu<'sttio, . e estou propenso a crer 
<J!lC elles tiyerâo publicidade, porque o. Sr. mi
mstro da guerr:l deu o sen co11st:nttmento :t 
isso. 

'Dcscjiira que o nobre ministm; ou por um 
signal cu vocalmente, tivesse a bondade de de
cl:-trnr-me se houYc semelha-nte as~cntimento da 
sua parte. 
. O Sn. Mt~Is'l·no nA G u EnnA :-Fo1·ão nublicados 
na proviucia antes de chegarem cá. - _ 

O Sn. SEÃRA :-A primeira vez que os vi pu· 
blicad()S ·foi nn . C<J;Teio 21/e;·cantil d<>sta c(n·te. 
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Chegallas ns cousas a este ponto. Sf'ja·m~ licito 
nproveit·n· esle ensejo para d:u· alguma:-; f·xplica
c_:ões a est~ n~speito. 

Accusou o cirurgião mlJr dP- llri~arla gr~~dn:ulo 
:\Junoel Joaquim do Rego l\lnccdo -. Cl"<310 qui' 
assim l! denominado 1 de t·~r lP-vaJo com si o <la 
lJI'O\'IllCH'l e en.nm uco pnrn. n. •In Uahin, os 
saldos do h0spitnl rf•gitW' lltal <'staiJ<'lf'cid(• na
qur.lla pt·ovincia. 

E.' isto, Sr. prPsitlL'nU·, Ullla r.alulltlli:l r.~,-,,J. 
:ltl..P., propnn. t :1 t)essoa, Ht:-~s Hllpl'l)pría <la gra

dua<:ão que tem. O cot·onel Brz~rra ti'\'C or.lem 
pnr:t Si"gnir immedintnmentl" da pr.:'J\' inc:ia de Per
nambuco pnra n. da Ballia com o hnlulhfio) n. ·f da 
artilharia sob o seu commando, a car~o do qual 
eslava o mPsmo hospital regimental, t! eomo 1> 
etll'ial transmitLio colll focl:ls as fMmnlidadcs, a 
que dl n:~sisH como cc•mm::ttH.lnntn dns anuas 
cnti'io1, ao lenente-cor.-.nel .Joaquim .To;;l~ Luiz ele 
Sonzn, commnn•lant11 do :!o hatalh:1" dn -mesma 
arma, o sn Ido do t'P.Sped.i \'O cofre, em face. dc1s 
,.,1n1peten tf's livros 1!11 rerf'it:t n dcspPr.n, Sf'lHll) n 
t.otnlid.ulc d .. ssc snhlo figm a da em l'l' cibo!'-; ~> ou
tros docmn<'ntos pr.-n·f·ni(mtes <l11 ,Jiyidas 1:0ntr:t· 
hiuns r:m tP.mpos antorior~s. 

.T:\ vr~ o nobre uainistro <JU~' ttiio havia con-
grueneia em qnc o emanei p•H neuhu:u prct.t!X· 
f.o), n nem era de sun dign hlndP,. )ll\'US."il' com sigo 
dinheiros que pertP.ncião a nnt <'slnllclecimcuto 
d·1 província de PerunmhuC•). 

}.1as, Sr. pr esident,.., Cfln"' ,·, .pte SPuwlli:mtn 
:tccusaçno podia deixnr de ser vroduzida on an
t~s inve:ctivnd:l por nm indi\'idn., qnc, sendo 
P.IH~at-regndo de iu~pPccionnr os hospitues llo Rio 
l'"':rttndc do Sul, taxou nos ~ens eollegas nlli Ptn
prE'gndos de d~lapilln•lon·s ~ mal\·rr:;oi·s.-! ! ! ... 
Entr~tanto essl's homens p ertencentes igual

mente fil) corpo de satH.lc>, conforme ns ordl'\ns 
do governo, r esponrlêrilo a conselho dr: gul)rt'!l, 
e r~ntc: os tribunaes competentes se just.ificar:'io 
completamente, e como t 1es fo1·~o julgados ; mns 
o seLt nccnsndor, d~Yendo responder a cons(•l!~o 
de gnél·ra como comprehendiJo no H· · ,. • _ 
gulamento, que diz : · 

" Todo o 1-;fficilll dr: qualquer grn.dnnçiio qu1' 
Sl'jll, que estando melhor infurnyt.dO dC:I' fi,)S Sf:>U<; 
superjmes U•' boca ou por P.SC •• n .. 

inf•.lrm:•<:ão sol.l1·c o ohjecto mili:.n1· sern expulso 
com infnmi 1, n foi pro1movido n classe (lc ofl1cial 
superior ; inan·e di~tu l 

Sr. presidente, importn pnr cmqnaul1• nbster
mc de addir n. L'Sta simphs r!'f!f'x.lio outras de 
mni•>r quilate. E ntreven-:se P.Ste hnmem, Sr. 
pre,.ident<:>, a aveutnr n il!én Je qn~ o gener:l.l 
:5eúra hn,·in rP.~\'nlndo dn int.eir~'Ztl. 

Diz elle em um <los S<'liS otlicios ao presid.:>n
t e dn pro\'incin- uo · P<'l·namlmco : " !"1io compl'· 
te, ~l'~undu ~ I'E'gulautento (lo." ltospitnes l'l!gi
nH·ntncs, nos ~~ommnndnntes ,Jn, nmtas ordcnnt· 
a comprn de ohjectos pnr:l os hospitnes l'í'~imau
tn<:>s a expensn,: dos diniH'it·os t~xistr.ules Íio •·es
pect.ivo cvft·e. I) 

Senhores, aos cofr('S -diJS hospitMs re~imenLnt-s 
são recolhidos os \'eucimentos uus solandos quP. 
para alli U•m baix.n ; com esses vcucimcutos niio 
SÓ Se faz :\ deSpE'Z!I. das dietnS; ll>ilS tmubem 
dos objectos reconhecidamente rP-cisos. E' esta 
n f' ra o l'Pgu nmeuto de 17 de J.',:,·ereiro de 
IS:l!. 

Eu ntc h•>yin. 1·ecoll•ido das tnntllls :·l cidade tto 
H.ecife havia po11eos dhis listo fui (!ll\ lS!JOi, ten· 
Jn ncallaJo a tart'fa de que fui incumbido, istn 
'"• t{e terminar n desordem qne ('Xil'tin em Per
nnrrlbuco ; esta\'n cncanE?>gado· d•) hospital o 81·. 
Dr. ;Al•·xn.tltlre de Souza Pereira do Cn1 mo, c 
d'entrc outras representações que nte .fez no em
penho de melhorar a ~ortc dos bravos quo per
mnneeiiio em curativo no hospital, foi a reco~>he
cid:\ nec~ssidadc de substituir ns yasilhas de 
c~•l1\'E', :\i~nmns df·llas H·m Sf'l'f•m t·sta, lltlhlas, t ' 

Tn:l.IO :'?. 

oat.ras de ferro oxydndo, em que se f:azià n. co
mida dos enfermos ; c dirigindo-me pe~.:;oalmcn
te ao hospital vet·ifiquei 'a verdade de St!melhant.~ 
l'~'JH'•~sE>n.taçiio. · C11mprindo-me 1hr pro\'idencia;;, 
Ítnlllediatamêt.tc m:tnd<'i que se rffcct.nnSSil fl 
cntn r. ·>,, o . 
este· fi•n ; P. porqul', on por descuido) do a~ent1> 
ou do PS<:riptlll'lll'ÍO os~Ps ohje~to~ niio f,n·:i.o in. 
dni1lus no li\'l'O da l'ntrntln, se bem qu~> esl.i' 
lin·o ,·, desl.iu:-.•lo e-xclu~;' ·:1 nt • ··• 
utf'nsis fornerioJ,)s pt-ln nrsenal jl4> gul'rra, tirou 
a ilhção o rl'fe-t·idü cit·urgi~io-mór dt~ brigada de 
qn(', mio eonstnndn de"sc lino taes obj~>ctos, 

I 
r-lles nii~·· tinlliio tido n•ln e-11·~ dcstinn. pnrt?c:eHtl" 
ti nu· n (·ons.:•quem:in de . 'Jllll en on o r.ot·, nel 

i Autonio ?\faria clG Sonza tinhamof;~·ef~ilo no:;s;ts 
i t't:~7.itthns com t.n~s Clhj~et..-,s! !. .. 

I
. f;onhor!'l'l, sú 111n palhnco r. .. mo n Da· Rt"ct·) 

l\·l ·tt:edo ,·! que p•'ull) <:onr.t!ber uma tal id···'a. :o/:;) 
t::-.JA voz:- A p.nl::wra n:t.o ~~ prüpria. 

I O Sn. S1-.. \RA . - On\· i lllll oh! quando fall• !i na 
p.thl\ 1 .1 palha1;..>... . 

I. n Sn. Pnr.:!"JnE:'\1'E : - En dr.\'0 . obsnl'\'al' an 
n o br<1 deputado l}UC nfio nchn ntllit.n p~rlnmentar 

! sr:melhnnl~> t·xpr~'ss:io. 
j - o Sn. SK\n.\.: - Lembrn.-mc q11e no pat·latnf':l· 
1 to heRpunhul trntauclo-se 1la cnne:>ponll•mc:i;l h::t
! \'ida enh'c1 OS go\'l"l'O·JS ua Jnglatena C dn Jipg. 
j panha, por necasi:to tlos ult.imos aetlll t <!einwulo~ 

I
da França, "bS'!l'\"UII •.Iu-se lJH<l lord P::tlmcrstoHt 
a~nnsr!lh:t\'1\ ao !:N'"P.I'IL·) (la Hespnnbn I'JUé t.i\'esso 
mni~ moucrn~:iio, poi:> que, .clizin dl1', a corl•a 

I ela rainl;a ;I,~ He.;;p~_nha l'ra r.onserYntla pelos .:s-

I 
foro;os da Uri'i-DrétanJta ; nm m~mbro th' scn;trlq 
hP.;;pnnhol disse : (( Sit nm pnlhaço eomc) Pnl
mcrston podin R\'Pntur:lr tnl prnposi1;~o. n N':'ii\ 

'1 Yi qtlll pot· · isso (·sse senador he5:pnnllol fos,;.• 
chnmndo ú nnlem, n em rt>tirnsse a palaun ... 

O Sn. Pn:-:stoR~TF. : - Ni"io duvido d1) qui' diz 
o nobre deputado, m 1s ainda lhA ohseno que a 

."h lU niio ,é pnrhUIIAII IKI'. 
O Sn. RF..~ "·' : - 01·a , parec<:>-mt> que hn muitrt 

distanc;n entre lord Pnhne1·st.on n essP cirurgião
mór dl'! brirTadu. Dnmnis eu não r.stou muito n 
acVr destn 11'1\<}Uejo )~nt·ln.mentnr ; u:io conhN:n 

hem quacs s >iCJ ns palavras que stio admilti<lns 
nesta ca::;a; tenho Oll\"i1lo di7.er :lqtti .... t:111tos 
dispamtes. ~ Risallos 1! apoiado.~.) V. Ex. e os meus 
collegas ::nbem qu~> hn c·~rtns cousa::s que lllCllwr 
é mettH-ns a l'idiculo do que refutal-as com rncio
cm tcs. En poderia contim1a1· nesta rliscussão, 
mas ltlf' fl:lt'et~~ que a cnnH\1'!\ niio g0sln ddiA . .. 
(N·· ~, apoiaclos.J 

I~~~-' \'oZ : - Pelo contmrio, ~onttnuu. 
nu,.n,\ \'111.:- :\lns ~nlvl' n" exprcssÕ<'S um pnuco 

fort~s. 

O SJt. "·.\:-:tJJ·:ni.I·:Y : - Est:\ no ~t>u dirdtn. 
O Sn. SF:.~.:.-\ : -Bem, rclil'at'{•i todas ns .~x · 

prPssõcs que tcnlln ~ollnd•> e que SPjt1o offt•n!'i· 
\·ns do pnl'l:uuent.·u·i::;mo. (Hüadas.\ Dccl;lro alto 
n bnm ·som que não me quero \'ale1· da trihunlt 
p:n·a n•e justHicnr ; um homem na minha po:si-
- un ldo a C(·mbntes leac:o e de igual pa.:-a 

igunl, não S•! s<:>t'\'irá da inviohlbilidaJe do lugar; 
L'll anancnrei ''PP~'rtunnmeute a mascara a essP. 
esp<:culndm·. !::;intn ll:;st:~nt·~ na actualidndc tf't' a 
·honra d<' pertencer no parlamento do meu puiz, 
porqne uma wz que os gent'l·neR sno insultndos 
é preciso quP. estes- ponluio á pro,.-, seus accn· 
sauores, nté rscnrment:tl·o!.=:. . . . . 

Niio prosigo a t:!st.c respeitll, porque tenho re· 
ceio de que o nobre ministro dn gu•·l'l'a se .c>scnn
dalise ... 

O Sr.. Mt:-<iRTllO n.\ r,,,Enn,\ : - 1'\;io·, Sí':-thN·. 

O S1:. St:.\r:.\: -.EltÜ'•' il'into ain•h t•)CSl"•:i _,,m 
2.á 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 15/01/2015 15:07 - PÃjgina 16 de 18 

SESS.~O EM ~O DE JUNHO DE 185~ 
Otlh'f> fado, em ontrn accusaçilo. C ... nsisln E:li<l 
em t·~r mandado o general CQmlllandante das 
a1·mas pa.,.:u· pelo cofré tio batalhão no referido 
Dt·. Al•~xandrc de Souza Pereira -~lo Carmo, t>n
cnrregado do hospital, a •tuantia de 150$ pouco 
mais ott n ei1 · • · · ~· 

I 

I 
I 

qun a seu c11rgo esteve o curativo dos tloenlt'S. 
Em 1847 (era então presidente da pnn·inc!n. o 

Sr. Cbichorro d l <>ama), embarcando ropP.nhna
ment"'. um uos batalhücs <1ra a Bahia a.:om a- , 
nhariio esse batalh:io o Sl·. Dr: Moscoso c outt·os 
cirurgiões aj ndante;; q uc esta vão incumbido;; do 
hospital re<Timental. Creio que a principal •!OU.'Ul 
para um doente P. o medico. Mandei cham:u· o 
Dr. Pereira do Carmo p!lra sr~ incumbir inLPri
namente do curativo dõs doent.e::;, em virtude de 
ter consultado no Dr. Ciomes, e tPr-mc ell·~ di to 
ser o ref~>rido Dr. P~>reit·n. do Carmo mnito habil. 

Dando parte no presidente da provinci:l deste 
meu neto pedindo-lhe a sna npprOYRç:io, ou pru
videncins afim de que os soldados n:t.o sofl"t·esselll 
na s1u1 sande, o prBsidente demorou-se, e dias 

. · - . - · , .. a 1· me r n t•n ro, no 
qne re•pondi que não era bto propt·io do ll'l\.!U 
caracter. Passados tempos insisti cotH o pre~i
dcnte p~w nma de>c~:"i'i·J.; rESJ?Ondeu-me que tinha 

· t:"' • ~ ., e- e .. 
Com efft~ito a decisão do goyerno cltegon e fui 
contraria n esse men acto. 

Di7.iA. o miuisll:.? d~ gncrr.1. de então que re-

aos comm:mdante~ dns armas nio' c~m petia· a\·a: 
liar dns conhecimentos profission:les dos medi
eos, 111rtS sim aos presidentes das província~. 
Orn, ea era naqnellP. tempo a unica nutorillndc 
s ·1qnn.a·ema .•. Creio qne hoje não h:t nhl.is dist•> •. -

YozEs :- Niio, n:"io; nclllou-sc. (II-ilt:uidadt:.) 
O Sn. APmr.m Gm:-.unXr.:s :- Isb1 tom mnito 

alcance: c td:l. um f:1ça seu exame de con;;ciencia. 
O Sn. SE.'-n.\:- O caso não f. para rir; est.ott 

Jizendo \'erdades pnl'<lS. Era cn naqnella época 
a nnica nutm · , _ • s 
essns doutrinas de ordem de monarchia consti
tucional (! ue integridadP. d.-:. imperio. .Julgava e 
c ainJa julgo hons essas doutrinas. (Alwiados.) 

SR. APnHno Gunu.nÃ~;:s :-Quem sabe? I .•. _ 
O .Sn. Sr::inA :-Passei pois pelo dissabor de 

\'er l'eproyado esse meu a.cto pelo ministro de 
.:-ntão: disse-se cc O genEral que incumhio a esse 
doutor o curativo de seus cn·-nal'il.dn3 que lhe 
pa.gu?. .. ,>1 

U~A >oz: - Quem era o ministro'? 
O Sn. SF..\P..\:- Não me lcmb1·o. 
E como não sún hotnllm t·ico, porque tenho 

sempre Yi\"iclo do meu svldo, np~:>znr de ter assis
tido á inuependencin do Brazil P. d·~ ter sith> 
testemunha de uma exc:waç:lo de dinheiro .que 
hou\'e na provincill da Bahin, niio sendo dos 
que se npt·o,·eitirã.) da orcasião parn engordar1~m 
a gttcdelha (apoiadosj, niio podi l pngar ao doutor 
da minha algibeira. 

Consultando uo commandante d•J batalhão, foi 
ellc de opiniiio qne se pagas:;~ cqm os dinheiros 
{ ue eshl\·ão nos cofres c levou a c · · ~ 
pagnmen o - razão d(l GOS · pol' mez. Se eu sou
b~ssc que se hr..vin de annlysar esse meu neto 
com· tão má fé, eu, cuja consciencia aind:1 dóe 
dJ t~r consentido no pagamento de uma quantia 
tiio pequena para um medico que t.io bein de
sempenhou os seu;; deveres, isto 1), 2,'? por dia; 
se cu soubasse, digo, qlte se havia de ''entilar : 
·~::~te negocio, éU teria mandado p3gar muito 
m tis., principahnentc a um medico que, incum
bido da direcção de um hospital, não se ali
mentou com generos dessa repartição, e nunca 
mandou aviar !l:; rPct•itas d·~ sua clinicn na br)tica 
Ja uaçi'io. 

Oxalá qut! se pudesse diz~t· a mesma cousa a 
respo::it•) ue alguom, que actualmentc c.;;tá encar
r<>~atlo dü hospit 11 Ja minha província!! . . . 

:::\t·. presidente, eu estoll cansado, nunca faltei 
tant•l diante .Jn tão cresddo numero de notabi-

m 

O Sn. P.wr.A C.\.:.. omo :-- I,;so nã.1. (!Usv.) 
lhes daria ho'e u:ua 

Yozr-:f; :-Muito l1em! tO ON.tdor é compí·im:Jn
ta.do por ra.,·ios S1·s. dc:~outados.) 

E' lida, ap.:lia•b c entra em , discuss:io a sa
~uiute f!nleuJa a<.l ~ 19 do art. ()o : 

<c Em lngat' de 8:)0:000,~, õign-se 370:000,~, sen_do 
~O:Ollfl,<; pam pri11cipio uc rcpat·o da fi)I'L 1leza do 
Cahe1lello d:\ pro,·incia da .Parahyba. 

" Paço tla camara U•)S uepntado3, 2Cl d-3 .Junho 
de lt:l:>L-~. a H.-Almeida e AloltrJI~erque.-Costa 
.l[ar.·hado.-Assis JliJch ~z.-Coí'i'àt dfJ.s Nez:es.-
.. n e -

gnerra para ns t't:íluxões que vou fazer sobre 
alg.un.-> pontos da matet'i:\ em cliscnssão, e qno 
me parecendo de gra viuadc afi'\!ctãu mui parti
cnlannente a pro\·incia, q no tenho a honra dr. 
l'•!prcsentar. 

o prit!leiro objecto ue que e~lendo dever occn
par-me e o r~crntamento, porque: me ptu·ecc que 
cone-me o ngoroso tlever de protestar contra 
o modo pM que nlle é feito na minha pro
vincia, c S•)hr~tudo contra a desproporçãó em 
que se nclta o munero de recrutas tirados do , .: 

. ' 

cinto dos p;emido)S ue \lllH\ população desolada, 
e t't. qual j:'tmnis se concede tregons nos sustu8, 
nos tert·ores que de lvng t d 1ta lhes h:l cnusado 
essa barbara ra~a Ja de homens chnmada recru
tamento. 

(lia tlÍI.'<!i'.<:o.-: apm·t.:s.) 
Sinto, s~nhore~, o mni<•r embnrnco em occu

pnt'-mc desta matet·i:l. E' clla tt1o melindrosa, 
uirin mesmo tão singulm· que tem o podnt• do 
a~itar umn c mnrn unnnime em pt·incipios, om 
crcn~ns politicas, de nzedat· as díscussücs, tornnl-as 
tumultuarias, CXRI'CI!bnt• ~ divhlit• t!lllfllll OS nmig•>S 
mnis dStreitarnentc.: ligndo:i I Mns sou cen,·ense, 
nffiigcm-me e doem-mP. no intilll1l d'ulma os males 
da Lcrra qne .mJ YÍ•) n1lSt!e1·; c pois não posso 
deixar d~ t•mtat' \"cncer minha repngmmcia, en
voh•endo-mc eai uma dis.;ussão tão calorosa e 
agitaJa pnt·n bt·adar cdotm o desfavor, mP.smo 
d1ri l, injustiça com que ~~ n provincbL do Ceará 

, 
nemente n. attençt1o do uoba·e 
sob1·e este ponto em rehção 
-c ia. 

(T1·oclio-se apm·tes. ) 

r c amar soem-
ministro da guerra 
á minha prov.in-

-Vozes eloquentes se têm h:.vant:1do ni:lata casa 
para provar que a distribuiç1"io feita pell . tabella 
uc Janeiro do anno passado em virtude do do
ereto de Dezembr... de 18:)2 é irregular e vexa
t.uria para umas provincias. emquanto qua favorece 
a outras. Apez:lr pois de miltba insufficienciu, 
protasL<l tambem em nome fio Ceará contra a 
tabf!lla, qu••, uP.satle;·,J,,nd•) as r~>eras consagra-
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das pelo decreto que a devia regular, e qa~ 
tinha pOl' fim satisfazer os clamores das _provin- . 
cias mais sobrecarregadas dll pesado uupol>to 
de soldados, cstabt::lecendo a conveniente pro
porção entre todas, foi injusta c parcial. 

1"1·occio-se a a1·tes. 
Senhores, o imposto de sangue é mui penoso 

para que possa 8er tolerada a menor dt!Spropur
ção entre a contribuição de uma proviucia. co~n-.. . . .... •' . . ~ .. . . 
port;ão é da natureza. Ja que se nota na tabella 
a que alludo, mo pareco que toJos os clamol'C8 
c protestos são p'mcos. Injustiças de scmelhau· 
te or.:lem podem-se som·et·, 1111\S resignar-se a cllas 
ó impossivel. (SussUJ"l'O.) 

O SR. PRJ::SIDEN1'J:: : - Attenção ! .. 
O SR. 1\f.o\.cAruo :·-Sr. presidente, se t•-nnarmos 

por ponto do partida par;l ? numero de recr~
tas que devt~ dur o Ceara u sua populaçuo 
creio que ningue!n deixará. de con vít: commigo, 

ue es:>a rovincw dá numero su enor ao qne 
ev1a ar, c que consegum emente s•J ro vexa

\àO na distribuição. Se partirmos ainda da:; 
circumstancias pecul~ar~s, g~e s..:m du\·ida deviào 
ser attendidas na dtstnbm?ao, po: ne convenho 
em que nao c a popu açao a ttruca !Jase para a 
computação do numero de recrutas que se de
vem apurar em ca<.la província, ·o CeadL e5tava 
no caso de merecei· o mesmo favor, por ser uma 
provmcm aon e apenas a ou v aunos come
çou a :t"Ticultura a ser ümn indnstria, e a occu · 
par (l p~nsnmento, a actividade publica; entre
tanto que a exportaçt'io de escravos tem avultado 
e crescido consideravelmente desse tempo para 
('.á c a defi.ciencia de braços para a lavoura v.ü 
se' tornando sobt·emodo sensível, e dos mim·mdo 
aos que professão e~sa industria. Com a abolição 
do trafico dos africano~, que é aliás uma .d::.t..s 
glorias da politic:t dominante, os escravos ~l'li~U
los começá1·~\o u dat· grande preço n•ls provmcta'> 
do sul, e desde logo sua exporta~ào tornou-se 

• .:- ' J • "' 

uma pt•otissão para muit·1. gentu nas prvvincias 
do not·te, profissão bem rui I! os~ sem du \'ida pa~a 
1!- J?l"?:>pe_ridad~ dessas provmcms, 11_1as quo ua.o 

• • 1::> -. 

no fazer em semelhante conjuuctura '! Com pensar 
as províncias do nort~ dessa penm·ia· c.! e bmços, quo 
lhes são tirados pel~s ~speculadores _em benefi
cio de al..,umas provmc1as do sul, dctx:audo·lhes 
os bt·nço.t livt·es que podem contriLuit· pat·a aug
mento e cngra.ndecimento da in~us.tria agric?la, 
tão atrasada amda nessas provmc1as, especial
mente no Cearú. 

A ~gricultura, senhot·es, quo é sem . uu vida a 
fo.mte real de l'iqueza pat·a o nosso pluz, merccu 
toda a · pt·otccçüo o at·ruuo d~s altos poderes do 
estado. E em 1uinhu proviucia 05Sa pt·otecçüo e 
arrimo que eu reclamo para todas tle\"Cl!l ser 
tanto mais sérios c sensivds, por isto que hor
rorosas seccas c mil outras contrarie1ladcs h:io 
sempre impcdid;:~ o de.senvol.vimento de seus el~
mentos natmaes de prospendadt.:l P. engrandeci
mento. Além de: qne, não vejo futuro p~ra a 
ci·iaçã.o de _gado.::! tão precaria e ~ontin~~nte. 

C' 

que se vai dPsenvolvendo no Ceará, . prodigali
sando-lhe atten~ões P. favores. Ac1·ed1to que o 
governo se acha compenetr:tdo desse pensamento. 
(Apoiados.) . 

Sr. pt·esident•?, se todos . con":mws ~m que a 
agricultura 1·ecluma os mats senos cu11.lados, se 
é um facto incontestavel e por todos notado que 
a exportação de escravos do Ceará para o sul ~ 
extrao1·dinnria, . c de h a 4 !}unos a P.sln. parte 
tem sido uma especulação ... 

U:uA voz : - Eni toJo o uorte ha do:>ses e.~pe
culadores. 

o' s~:- itt.\ci~IB f'~!:Tl\fâs'"seji·' que'-~· eomm~~. 
elo se fa~a em mais extensão na minha provm
cia, seja porque mais nos· atl'ectão e iu•pres:ionão 
os factos de que somos te8temunha8, seja emfim 
por que fôr, é fóra de duvida que a· falta de 
braços alli se vai tornando muito notaYel ; e mu 

· r .. .-cc q c g \e , com pene ran O·be e que 
<.la. agricultum depende a prosperidade do Oearã, 
J!Orque a criação do .garlo não liíftlrece um f11turo 
a'l uclla pt•oviucia, dc\·e nnimar as boas disp•lSi-- . - . 
Long~:~ porém clessa animação, longd d.o fa"lore~ 
e protec~,~ão, noto que nem mesmo Justu;i:l se lho 
faz! · 

O Ceará. tem uma populaçi\o de pouco n1ais 
de 30;J,OOO almas ; dessa popullção alguma emigra 
p:lt'a as província:> do Piauhy e .Maranhão, e <\ 
parte escrava vai sendo t~ansportada·_paFa o sul, 
para. augmentar a populaçao das pronnc1as de:>te 
lado do impe1·io e o,; recursos da sua lavoura. 
Entrt~tanto o Ceai·á contribue com 2;)0 recrutas, 
e provincias qu~ tê!_U mais de um_ milhão de 

' . sú na tabella; porque creio que não 
posições de . realisar a contribui~·1o. 

(H a dicersos a1)a1•tes.) 

O SR. DuTRA. RocHA : - Olhe que o Sr. Ara~jo 
Lima o anno passado demon.;trou o contrano, 
e disse qu~ o Çeará. tinha muita popul~üo. (Ri-

O SR. l\IAcAtuo :- O nobre deputado refe1·e-se 
talvez a uma questão havida e:n uma das se,;
sfi.es passadas .. . • 

O Sr. Araujo Lima o que demonstrou foi que 
o Ceará tinha população snfficiente para poder 
ter n~sta casa oito rdpreseutantes ... 

O Sn. AHAUJo LIMA : - E demais, nunca neguei 
a t-migt·a~ . .ão. (C,·u;;iio-s'~ al)(t1"tes.) 

O SR. 1\-L\.c.uuo : - Se s~ invoc·l essa asserção 
do meu uobre amigo deputado pelo Ceará, tatn-

em eu mvocaret o que tsse um no re epu· 
tado pot· 'Minas, o qu<ll nos declarou que a sua 
pwvinch tinha mais de um milhão de habitan
tes ; c pois se assim é, está. visto que elh deve 

r mmot· p rça. unpos o e sangut.-, c con-
segnintemente é de primeira inttüção que a dis
tribuição feita illudio o pensamento do decretu. 
;.4poiados.) . . 

Embora, Sr. presidente, n:1o pudessem p1·~va· 
lecer as r.lZÕilS pt:lculiares do Cea1·á, e~bora a 
exporta~ão const ·mte dos ~sem vos, que dalh sah~m 
em t.odos os vapores, nao devesse Slll" attcndtda 
e colllpensada po1· b\·aços livres, ainda. assim o 
Cearú. solft·c injustiça no .numero de recrut~~ c.IUtl 
tlá, c pois entendo t.}Ue c urgente que hnJao rt.'
forma~ nel)tc sentido, afim de 'lUe su não ltl\"illl· 
tem neste recinto uo\·os clamores dus represen
tantes das pr<?vincias prcju~ic1;1d~s que v~n~~~o 
excttar o cspll'ito t.lc pronncll\hsmo o d1v1du 
aquelle:> que P'?l' interesses supr~!llOS. deve~ll 
estat· sempre utudos, pot·quc a uma.o e o prl· 
meiro pcd~::stal da lH.lS~a. grandeza. E' p1·eciso, 
digo, t.}UO o nobre .mmlstt·o procu1·e o:; males 
que a distribuição actual . d~ recl;'utan)c.t~to faz 

~ :s ' • 
rando obter d~dos cstatisticos ,' e informações 
des1paixonadas , estabeleça uq1ajusta p1·oporção 
afim de J>revenil' por a::;sim di.zer . o escandalo. 
de exarcebação de auimos qtHl . hoje hou"re, e 
que prevejo se reproduzirá se. o gl)veruo não 
tomar, como confio, em sél'ia consideração este 
oujecto. (Apoiados.) . 

Direi a.inda dnas palavras sopre o recn~tamento, 
porém somentP. com relação á nccesstdado de 
reforma1· o modo ;porque clle se :faz. . . . 

Entendo que sénas reformas ~xtge es~a matena. 
' l\Ie parece que o recrutamento deve envoher 
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SESSAO EM -:!o UE JUNHO BE l:S;)~ 

todas as da;;scs, e uãv ser ~xclasi ,-u das das;;es 
mais dusfa\•orcciJas, como c11tt·u nós, o ']UC teui 
illlptillli~O-lllll C :ractt.l' de Jc_;;ar, ~U;1Vc:l d~ inf<llllÍ:.l., 
ua coudlÇU.J uo sol,laJo. Counna, pos;;, _ qn ·~ o 
uoi.Jt•.,; ministt·u p:·u 1Uzcssc mcdiu;.ts ucst; wnuto. 

élll qu~ se n~)<ll.l sras 1 cu·us o 11osso cxcn:Iío 
1JOIIJt~us salthlv., d1~ todas as c:l,tsscs, nã0 sú a 
C)ndi\:ão tlu svhladv· :;e cu;:;;ervari~ dcl?aixo Ja 
inflm·ucia dos p1·ecouccitos d0sf:lVOI'U\'CtS quoJ a 
• · c i , ue c . o oros.., para 0s ra.vos qnc 
sen·em de baluarte i't ordem é :;cgnrança publica, 
e que tautas glot·ias tem rcndiJu para os h; tos 
ele noasa bistoria · como - tamuelll corremos u 
risco de ver rrcrmii1urem e t.omarcm propor~õcs 
pr.:ri gosas us ~itimes e tlcspeitos dess~1::; classes 
qu~ unicas contribuem para u ext:rctto, c que 
nesse exclusivismo se sentem sem comtunnhii:o 
de ~ateresses co:n ns outras, -"lJUC se reeus:io a 
sen·h· a um fim commuUI. 

Nilo compartilho, Sr. presidente, o::; receios do 
nobro:~ ministro sula·e C(lllscrip·;~io: rccda S. Ex. 
qlle eom l~ eonseripe.ão s . 
::;uceeueu com a lei do senso. Nüü computtlhn, 
1·e_pito, o receio do nobre ministr•-. O que nos 
CUmpre e ÍIZel' leis apropriadas, e pL'eparar a 

-----JP~OJ-t;p~-~.ul-l<lação para ell : . . · · . 
concorda 'lue o recrutamento e mao, se rec'O
nhcee q ne eU c t! cxclu;;i v o uas classes menos 
favoreddas, é necessario rem~diar esse mal, é 
pr•'•'iso tazcr •·ompreh~ _ 
as cla:>se:; de\'CIÚ cot!COlTer para o ser\'Í•~O .do 
~xcrcito, c conseguiutt:Jmente é precis" dispôr a. 
população para o arrolamento ott mesuw para a. 
conscrip~ão, supp.ondo mesmo que desd1) :tgora 
não possa haver •~do ~~~islatjvu n_cstc seutidu. 

Pttssaudo destas consweraçues, amda rcdamo 
a attent;ào do nobre wiuisíro sobre o modo pvr 
que se pagão aos soldados a importancia de 
f<H\lumentvs vencidos. T~nho em meu poder uma 
lista dt:J soldados a quem se dev~ de fardam&ntos 
a quantia de 0:20$, e qne veuderãu as suas dividas 

ela uarta mrte ' · · 
·o ''alor . dcllas, · porque eutendião que serem 
.:redores da nu~ão· uas sua::; circumst.ancia::; era 
não po=suir 11ada. Coufio pois que o uol.Jrc mi
ltistro, tumauuo on1 con i · ra··ã . 
ra ara (e smlpliticar o processo UI) ajuste desta:> 

•:ontas, par:\ que o soldmlu a quem ::;c uc\'a 
qualquer quantia uão ::>c per·:mada de que não 
}JO.-;:;ue cou~a alguma, c não dê c esc:mdalo, por
que realm~nte é uu1 cscand:llo, de veuu~:r Ulll'l 
diviJa de 11\JS por '20$. Digo escaudalo, porque 
i;;to desacredita o deYctlor. 

ú Su. ~ltNISTitO t>.\ Gu1;;r"'u.:-Penuitta o nobre 
depuladu que lhl.l obsc1·vc que estas dividas ne
ccssit:lo de vcriticur;:io, e tendo cahiuo em cxer· 
cicie! findo .h~ tle_mor:t no p<~gamcuto, Qtt~nllo, 
pon:.u, :t d1nua l! do exerctclo corrcnt1\ !lUO l!a 
demora alguma. E SI.! a falta de intcW(;Cllcin 
desses l:>Oluuclu::; fuz com que cllcs \'c.mdat> u:s 
su 11> Ji,·ida~ por qtlantias diminutas . tlu~m tem 
culpa dis,.,o ·? 

O Sn l\hr.uuu:- Eu di'g-> qne, se coutinu-,u· 
a respdto uos soldados o processo complicado 
~It~c actualme1~t7 ex_islt', se clles_ ~;::_;ti,·ct'clll su-

• , :;, • U , ' C., SCIIl 
Sl3 attender ú. uüseria de ~u t c->tu.liçiio c i1 im
possibilidauc que têm de íratarent de liquida
ções, me pare~:e que o govern•> ver-se-lJa, Sl:!lll o 
querer, constituiolo na coudil,':io de lesantc tios 
qui!! tem sen;ido ao paiz, porqnt:J nenhum sol
dado púde tmtar da liquitlac:ão do 'llle s·J lh0 
d<J\"tl de fardamento, pelas cutlll)lic ~~ões tio rc,.,
}Jt:ctivo process?,. e eutfv> ve:~~ IH\ necessidade 
Jc vender a d1v1Ja pda qumta parte tlo ::;cu 
valor! 

Portanto, entendo que o que cumpria era que 
v govt:rno, m:mdando exalllinar c fazer· as contal:i 
Jo qut: se deve a solclauos, autorisasse as the-

zourrxias a f:u:crem c~scs pagamentos, chamando 
por t:Jitacs :1 cs::;cs sul.lad os par t ser~Ul pugos ; 
isL·J por ~:ari,ladll, mesmo p H' huusa.uidadt3, se 
as fadigas c sen·i1:os de um g.,tJa lo uão fos-
s·~~ ll ti tu los !..leu r • • • • • ' "-. • • • 

::;npr.: ri•.1r. 
·o :Sr. 1\It~t::>-rr.~, IH t:u~::mn:-Eu tcnh•) cas·i

tlotue c humanidado, e nsc::;m.-1 espírito 'de callla-
("!11 ~ • t:JC a .. 

ra'.:à<J. 

. O SH. ~L\(.·.uu·J;-Eu uiit> colltc::;Lo ao uol>re 
ministrv os seus sentim'entos ~euer·osos de ca
ridade, humanidatle c camaradagem pelos sol· 
duelos, apenas, entendendo que aus ouvidos da
qucllcs t!Uú vi\'em ua cupula social não cbeg:'io 
sempre o; gemiJos dos Lmvos a qnem não se 
pag.1 o qnc se lhes devü, jnlguei dever fitzer itcerca 

.aestu objectu algumas rctlcxões. . 
O :Sn. l\Ir:->tSTt~•) t>.\ <..i_11lm.Iu: - ' A. mim é que 

cl!~niio todos os dia::; o · · · • · 
gelliiL os, c ou hei de nttendet· a · ljllf:s, fazendo 
a devitla j t1:;tir;.1 . 

O Su. 1\I.: ~::\Rw :-Bem ; llt!.>t~ caso o noL1;t) m.i-

Sn. l\lA~:,uuo::....Essa obra é uma das melho
res quo tt:Iuos, mas acha se em meio, e conviria. 
que :?•; · concluísse para que se uã.o dissesse que 
todos os nossos cditicios são começados. e prin
cipiio a arruinar-se quando ainda não se achno 
concluídos. 

N<io pro Jonho uma verba 
c us:w css:~ o ra, porque está uos estylos qne 
tenho pr:csenciadu qu·~ ::;ó por indicação dos 
uol.>rcs mini::;tros, ou dt: accordo com as commis-
sões .respectivas, é u:J :;e a r ser - - 1 • 

e av appruYà as. 
U :Su. JA::SSl;;N IJo PAco : - E' um~ censura á 

catuara dizer qllC dia · só approva o qu·~ os mi
ni .;tro~ querem. 

O SR. ~hc...:Atno: -- Nãv é censura; ma.;; está 
nos estylos. :5c I'U euto:nd.:!sse convenitmte apre· 
sent:n·· alguma emcntlu, fal-o-hia, embol''l n ·má 
sorte que pudesse ter· ; porém decididamente não 
qu~ro tra nsg1·cdil· os cstylos, que reputo razoa
vcss, t :1nto 111ais ~n1 uma camara unanimc, vi.sto 
(tHC com etl'eito o governo c as commissões são 
os mais · competl'lltes para u iuiciar.:'io de me· 
Jidas. • 

Outra r..1zãu porem actua pat·a yue nà·.> apre
~-;cntc a em~nda ; e é que euten•lv que us vozes 
soltns ueste recinto uãu são sons que mal cchoà•J 
uos 'JUVidos dos ministros sem qne lhes toquem . 
a memoria, c p ;ntanto o nobre r.ainistt·o da 

independente d.e \'erb.a es ecial l'OCUl'ará 
wcc.:>sl a e a uun a provinci ~-

H.ec\amal·ei ainda a attenção do nubre ininistro 
para a obra Ja fortaleza da miuh;\ província.· 
Não liOmos um P''''O bdlicuso, não temos aspi
rao;ões e conquistas, é verdade, mas entendo q11e 
j{~ eor· uma C.:)pCCÍ~. de precai.tÇÜO COlltra a am
ht~;.ttO estrangeira, Ja para. conservar monumentos 
ou pa.ra que uao se arruiucm as pout~as obras 
q uc temos, convi I' ia recoustt·uir· ou réparar a 
fot-taleza tlo Oeará, que se vai seusivelmcnte 
arruinando; o assim, s par da perda de uma 
furtaleza de que talvez precisemos aind•~ pas·a 
nossa u.;fcza, snmir-Se·ha uma obra a que sé 
ligã•J i.ra~licções, c 'lue lcmuru factos gloriosos. 
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Por esta occastao pedirei ao nobro mini:stro 
qu<: faça recolher nm granl•! numero -t.le p~ç 1s 
de artilharia que ~xistcm dispersas u.·ssa furta
l~za, e (jUe se esHo arruinando co111 prc:jnizo uus 
cofres puhlkos: ass!m ClJlllO que ra':.~a. r~cúlhet· 
outra:; e•· •s ue existem no Craf.•' e ( ue tam-
lem se arruinii•>. t;om•juaut•; impurte isto om . 

bem })~q ucua lfU~mtia, ncho qnc uã,, c· lll\'Óill (lar ' 
ao publico o e~pecü\culo t.le disperJicius ou uc , 
meuospreço p0r •Jstas cou::;ns: i::;tu f<tria lén::;at· 
•1ue o gv,•urno uao ze ;L com•ouieut~:mcut~ aqnil!o 
que se comprou cvm o suor do po~·o. 

Conclui rei rcclaunudo :\ atteiit;ão do n•Jbrc mi
nistro pat·a um •)bjecto que cu cnteudü de grande 
importancia, e qu:: interessa a todo o pniz. 

ChamanJo um meu uobrc collega n particulur 
amigo n attenção do nobre ministro t.lo imperio 
para os melhonuncutos reclamados polo Ceará, 
:::;. Ex. disse quo teria de mandar eng•~nheit·os 
exam ma rem as possi bilidailes ti e ltlll encana
wento de aguas do rio de S. FrandSt50 pari\ 
aquellu. provincia. 

. E pCJr esta occn:;iào direi que, coutíando sitH.:e
ramente, e uã.o por condescendenctl, que o nvbre 
ministro do imperio nutt't3 desejo.:; de 111elltorat· v 
estado d•\ minha pt·ovincia, entendo todavia que 
o melh01 amentn de que o nobre mi nbtl'·J~ qner 
dotar o Ceat'tL não ê .por certo aquelltJ do! que· se 
devit~ occupar de pt·etàencia. Esse melhorament, 
pr9mette fructos t.ão tardios, que lllJ faz des-

. ' 
tardios e n:.io uma chüncra, 
arredar o . espírito. 

' I( (. ::; 

de lJ uc .cumpre 

r de ri 

• , . , . mi-
n'stro do imperio pt'()lllütteu mandar fttzct· exvlo
rações para a. abertura desst:l cuual, e fallou-uos 
em cnge1tlteiros e.straugeiros, sem que o Home 
de um brazileiro fos:sr.! lembrado p:~.m fuzcr essa 
exploração. Kào digo que o c::ngajathento uc en
genheiros estrangeiros ::H:ja iucou\'l!tlicntc, sei 
mesmo que precisamos t.le westrcs estrangeiros, 
c que os nossos eugeuheit·os ainda IIÜ.'l ~:oiio aptos 
para eu1presa desta ordem. l\Ia:; o (flle ntr3 pa
rece é que a nossa escola militar atú ' agot·a tem 
sido apt:1:as . uma i.tstituição de luxo, c quo o 
vcrdadeh·o meio do tirar-lhe e~te curuclct· seria 
utandm· alguns dos nossos eugcnhc!rus estudar 
na Europa, e pt'<•cut·ar a iustrucçào prtLLic;\ nesse 
lal>orato1·iv das artes. 

Estou- purstiadido que seria e:;ta urua desp.·za 
bem productiva, c •}ue dari:.t graudc impulso ao 
uosso engt·andecimeuto, se o governo tomando-o 
em consideraçàl) se collocasse acima d•J consi-

.. • -li .. 

' . E eu espero do zelo e patriotismo dl.1 nobre mi-
nistru da guena que procurar;;, tornar uteis os 
nossos cugcnueirus, proporciona· .do-lhes os llh:ios 
de fazet·tlm·se homens pratico..; e capazes t.los 
altos mis teres a q ne os desti11ào seu,; estudos 
academicos. 

Sem duviua nenhuma iocommodei .a casa, e 
at~ fui mais longd do que cU'lJprin sel-o em 
mmha posj.,;àu dtJ calouro (!Jermitta-:s·~ a expressão 
academicaj, inconilnotlei talvez mesmo ao nobre 
ministro .•. 

O St<. :\h~JSl'Ro v.\ Gta:mu : - Xiio, senhor. 

O Su. l\:1.-\.c.\mo:- l\ias clll t•)lo o cas') cumpri 
o meu dever. (.\lttito bem.) 

.\ uiscussiio fica at.!hda pela hor.a. 
Levanta-se a StlSS;io as 2 h•Jt·as e;;) •tuartos. 

Se'S,..ào ena 2t de ehut1au 

. . 
St:)J:.\1\.IUu.-J!'J;pedient~.-Ordem du dia.-1\·atu.·a· 

lisação.-1\Iat,·ü:ula d~ e~tuda1zte. Discu1·sos dos 
SJ·~·. Sil~;eir<?. tla .;.l[otta, Lu.i:; Ca;•los, Se1-ra, 
F'if}u.-.Ji1·a ele .Mello 11 Paula Baptist'.l.- Orça 
m~nto ela !JV.IJI•J·a. Aclimnento. Discw·sos dos 
S1·s. '"'fü·anda, Nabuco, Sayão Lobato. t""il·iato, 
Fc!n·a:; e SilvdJ·a ela .Motta. R~jeição. Discu1·s·os 
tios S;·s. Firm~llo ~ J.lfen,JrJs de Almeida. 

A· hora do t:üsttuuc, reunido numero sutllcientr; 
de Srs. deputados, abre-se a sessão . 

Lê-se e appruYa-se a· neta da anterior. 

um. officio do vice-pt·esidente da província de . 
:Minas Geraes, enviando exemrlares dos relatorios 
apresenta.:lu.:> lltl. alJertUl'<l da S.)SSi'iO r)l'dinal'ia tla · 
• • j . - -

e lJ,.;m assim o que apro;;entou por occasião d~ 
p:ISSar a adminil>traçà•J Uesta. pt'OVincia ao pre· 
::>identtl da mesma Francis~o Dioga Pereira· de 
V usconcellus,. no dia :n do Otl.tubro do anuo pro-. 
x~m'? passado.- A' commissão de assembléas prv
vm.-:Jacs. 

Lê-so, é j nlgado ol>jecto de deliberação e ''ai" 
à imprimir para clltrat· na ordem dos trabalhos 
o segni.tte projccto: ' 

u A C•1m.missão de pensõi::;; e ordenados, tomando 
em tod 1 a consideração o decreto de 5 do cor-

· e 1 , ·~ o q ua 01 aposen a o com o o r · e.üado 
annual de l::JoOS o desembargador da relação do 
1\Ianmhtio Juão CanJiuu de D~os e Silva, en1 
atteur;:io aos ::;eus tuuitos serviços e ã. sua avan-

, · , c l> . r.m· u quan o convem nao 
dcixat· sem t·ecompensa alguru 1 os que se dedicão 
ao publko sot·viço, é d.: pat·ect.:r que seja appro
Yada a aposcutadot·ia, c para isto submette ú appro
vu•;C\o desta augusta cn:nara a seguinte resolur;ão : 

11 A assemblea geral leg-islativa re~olve : · 
<! ArL L" Fica appt·ovada a apo;;entac}.oria con

cedida por decreto dt:l 5 de 'Junho de 185!· a J.:>ão 
Candido de l)cos o . Sil ,.a , desembargador da 
relação uu l\Iamuhão, coUl o ordenado annual d~ 
1 :000/iU:JO. 

n .Art. 2.0 Ht!vogào-sc as disposir;ües em éotÍtrario. 
" P11.;o da camara dos deputados, 20 da Junho 

de 1~:>!:- D. P. Baltha::!~l' tla Sil~·ai1•a .-J. E. (~e 
S. Sa!Jt'1o Lobato. " 

OH.DEl\I DO DIA 

NA1.'UR..\.LISAÇÃO 

Entra em ta discussão a resoluçli:o que auto
risa ao governo a conceder carta de naturali:;a.
~ão ao subdito f,·ancez Lourenço Marechal. 

A requerimento do · Sr. Rodrigues Horta tem . 
esta resolur;õ.o uma só discuss o, n~ qual é ap
provada. 

M.~TRlCt.:L.\. D.I:; "ESTUD:\::\Tl:; 

El!Lra em 2a discussão o se.,.uinte projecto de 
resol!tçito , vindo do senado : "' 

,, Art. Lo O gove~·no é autorisa~o pau man
dar matricular uo prim-airo anno do cur~w ju-
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ridico de S. Paulo a Thomaz Antonio de. Paula 
PeSlioa, nào obstante a falta de exame da lingua 
ingleza, e a admittil-o a fazer acto do dito anno, 
depois de have~ feito nquell~.: t!xamc, c tendo titio 
como ouvinte a fre uencia ue r,s estaitttQs exi· 
gem para os a umnos matneu a os. '' 

O Sn. B~::LFOUl' (pda ordem) pede que o pro· 
jecto t~nha uma sú discussão. 

A eamara appron este 1 cquc1 imento. 
O Sr. Si l'·oira da. 1\J:ott;a : - Eu estou, 

não sei se com alguma razão maravilhado por 
'\•er 'que tenJo o governo inieiaJo uma reforma 
dos· estudos supe1·iores do impcrio, qun.ndo se 
annunciou quo as acadtlmias do impcrio ião tor
nar regularos os St111S estudos, a ~ua ~isci_plina, 
po1·quc se reconheceu que ellas prec1savuo de 
algum tonico, mto sei, digo, se nüo •.3 com algtt
ma razão que me devo mm·avilhar veudo qutl 
continúa a fazer· se o que outr'ora. se fazia C<)lltra 
a disciplina desses estabdccimcntos. (Apoiados.} 

U)u. Yoz :-E para peior. 
O Sn. Su.n:tn.\ DA :\Ion·o~. :-0 que quer dizer, 

3enhores,dat·-se a um ~studaute o privilegio odioso, 
. . . . , :00' .•. · -

os prepa.ratoriQs que a lei exige para.tollos '? ••• 

C'~IA. \"OZ : - Para todos , me11os para filho de 
senador. 

n. UESJUE=--TE :- ençao . 

l 
I 
I 

O Sn .• J. J. JJ.\ Roeu.-\. :-Odiosissima. 
O Sn. Ct>RR~;.\ DAS N.~::v.~::,;:- Kão me p,t\:ce 

~IL v~::m.\ D.\. Mo·rT_\. : - Se acaso se 
xi" s pa o ri 

der~ia, c não antes da matl'icula , então fa~a se 
isto a re:>peitt.) d.! todos os estudantes; eutão 
esttibcl~ra·se outra regra, diga-se - o estudante 
que qni,.er fazo1' o exame do to anuo seja obli-
gado a fazer o dos preparatorios no fim do anno, 
uas vc:;pel'a> de fazer o exame do 1° anno. 
e~u voz:- Apo;ado, assim h 1. igualdade para 

todos. 
- I 

O Su. ::.-ilLYEIR.\. JJ.\ l\IOTTA: -Senhores, ea 
acho que este Ut)gocio tem mais importancia do 
qu~ par~ce. Quando o gO\·erno, quando HS cama
ras tem aea bado de flizer uma reforma, cuju 
fim pt·incipal é restabelece!' a disciplinll das 
academia,;, entenuo que o corpo legislati\•o cahe 
em uma contradic ~ão tla"l'aute faz ndo assnr 
uma r~so!ução .:outra aquillo que pouco. aute:> 
reconheceu que era uma necessidade. Cr~io 
mes•110 · que poderei chamar 11. terreiro ao nobre 
ministro do im crio ue uüo sei se esH~ re-
sento) ·1nc devia. set· ouvido, estando ellc com a 
ref•Jl'Ula. dos estabelecimentos de instrucçi'io sn
pe~:ior en t1·e müos. Eu desejarei muito sabe L·· a. 
opiniii:o do nobre ministro, se acaso elle 'ul"a 

O SR· SILVI:.IRA 11.\. l\IOTTA :-N~i:o sei realmente 
como se póJc comprehender isto! Qua:1do a. lei 
d:sse que ninguem podia matricular-se sem ttr 
tacs e taes estud<'s prt:paratorios, é purque jul
gou qt1e essas h 1l.Jilitar;ües preliminaros erão ne
c.essarias pura que o estudante pudesse t.irar 
proveito do enl>ino · d~l.s materi:1;:; supnl'iores ; 

compa tY.:: com a surl 111 •nçao., com o pensa
mento de sua reforma, a continuaç,'io destes abn
sus , o cstat·om a;; cam •ras decretando actos le -

. gi;:;lati\·os, priviltgios individuaes, q1ianào não lu 
1;azão algu:na que justiliqut} estes privilugios, ao 
menos razão alguma de utilidade publica. 

N!'lo sei quem é o pretendente, nem devemos 
olhar para os pretendentes quanJo somos_ le~is· 
ladores; poço {\ camara que: me faça a JUStiça 
de reconhecer que sempre que se têm apresen
tado nesta c:1mu·a medidas <.testas , concedendo 

. quando a lei julgnu 411e para se -matt·iculur nas 
academias de díreiL•J en\. preciso saber a lingnu 
ingleza, é porque o kgisludor ju-lgou que para 
alo·uns estulio:; di · it · s· · · • ··,; 
língua para se le1· . os commeutarios. Kão se 
pód~ suppôr qu~ o legislador exija cousas su
pcrtlu~lS. 

E senhores se é rcciso ara r· · ou · · cst -
antes que se matriculão nas duas aca~.lemias de 

d~reito, que saibão ellcs a liugua in~leza. uuo 
sar:í. preciso qu~ tnmuem saiba cstn língua este 
pretendente ? ..• 

U~J.\ YOZ :- Xtlo se peJe a dispensa do exame 
Jc i ngle:l. 

ÚUTlU. voz :-:Mas pede-.:>e que fique para depois. 
O Su. 8lLYt:llt.\ l.l.\ MorrA :-A resolução qu~;

rendo fazer ('Stc' fuvo1· diz que o estullnntc farã 1 
o exume t.lu inglez untes do faz r o exame do 
1 o anuo da ac.\clcmia , mas lJet·guntaJ'ci pill' q uc 
raz<io não se ha Jc fazer este mcsuw fuvor a 
todos? (.-tlJOiado~ .• 8ô e::;w ~ yuc lm de ter .a 
va.utu~cm Ôl) fazer o t'XlHlle Jc i nglcz no tina do 
auno? 

t;~u YOZ :-Os quo estiverem nas mesmas cit'
cumstancias req ucirão. 

O Sn. SILYl:an.\ DA 1\IoT'n:- En Sl'lllpn~ me 
apresentei ncsb . ca~a contra todas estas l êJZl· 
nh!}s a 1·espeito de iudh·iduos. A C<)n~titnição 
diz que a lei deYe ser feita por utiliJade pu· 
blica e não por utilidade individual. (A.poiallos.) 
As leis que são feitas unicamente por utilidade 
de algum individuo, entendo que sú podem ser 
defendidas pela clausula quo justifica os pt·ivi
legio;>, que é a utilidad·~ publica resultante das 
vantagens concedidas a esse in•li vi duo. Or.1, !let·· 
guntarei qual é n utilidade que resulta ao paiz 
de Fulano ou Beltrano ser admittido a matl'i
cular-se sem tae" 1! taes exames que a lei julga 
necessarios para todos '? ~iio é isto uma cousa 
odiosa? ... 

privilegi•)S que rclaxão as disciplinas das escolas 
s- · r i 1~pe i , semp ·c m .1 n
ci:.ado c ntra. Ora, ••o c 1so de que se trat·l llltO 
pn~S<) dcixat· de reconhec,!r que ha grande con· 

. tradicçi.io n:1-s no govcmo, em deixar . - . . 
tlo~.) 

O Sr. Lul~ Carlos:-~ada. terei mais a 
accresccntar ao que muito bem acabou de dizer 
o ilustre deputado por S. Pauto. Tenho obset·Yado, 
Sr. p1·esideute, que todos os nnnos o corpo h:· 
gislativo se occupa cvm dispensas semelhantes 
de estatutos par 1 o fim Je se matricularem alguns 
cstudautcs sem s 1tisfazet· áq:.tcHcs exames .que 
ns leis regulamentares exige111. Note-se que n :io 
ha só esta resoluç:io que HIJUi se discute; outras 
duas se achiiv iniciadas no sctiado qn'l tal vez 
knhão lá hoje discussão, em uma das quaes se 
apresenta o fa•;to muito not.avêl de se ter dado 
daspensa a um estudante· de um exame prepara
torio; esse estu·lantc fr0queutou o vl'imeiro anno, 
e quando ~ubmetteu-se úquP.lle f.!xame preparatorio 
dispensado, fui nelle n·provado ; então dirigio-se 
o estutlaute :i Bahia, c conseguindo alli a.ppro
vação no rderído exame, volt•JU pretendendo ql'e 
a c'"colJ. da corte o aceitasse. 

Isto é at<! contra deliberação tomada pelo go· 
verno; · porquanto ha um aviso expetlido do mi
nisterio do ::>r. Joaquim 1\Iarcellino de Hl'ito, 
que prohibe se aceitem semelhantes exames em 
casos identiros ao da. rrctenc.;i\o a que m•1 t·efiro : 
não obstante, a connui1:0stlo . uo senado dá um 
parecer fuYot·avel ao pretendente! Se estes exa
mes ~tio precisos, o ~e devem ser feitos em tempo 
competente, não atino com 1aúio lllgumu. plau. 
sivel que determine o corpo legislati\'o a legislat· 
por semelhante modo sobre iudiYiuualidaüt•s: 
parece-me inconstitttcion'll ~:sta pt·atica po1· so 
uúo dar a condição do int~1·~:sse publico. 
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Demais, o!T.~r.}ce ~>lla um grande inconYeniente, 

e é de expiir o co1·po legislatiYo a faz,~r injus
tiças, concedendo a nns e negando a outros o 
mesmo favor, estando t::au idt>uticas circumstan
cias. 

Eu tenho a ui uma emenda 
esta resolução. V ot:t udo contra a ou trina a 
resolução, declaro que taanbem não voto pela 
doutrina tla emenda; apresentando-a tr.nho sú 

or fim sal val' o=:> escru ulos da uelles senhores 
qu.} queamo azer cs as concessi}~S; se se que1· 
fazer estt! favor a tlou,-; ou tres inllividuos. neste 
caso fa~a-sc o mosmo favol' a tod.Js : autorise 
o co1·po legislati\•o as faculdades para dn1· estas 
dispensas .. ~. 

O SR. Sn.n:m.\ nA Mo·rTA :- Deroguem-se os 
estatutos. • 

O Sn.. Luu CARLOR :-E' por isso que já diss(l 
que votarE-i cont1·a a doutrina da emenda, mns 
o!Tereço-a para salvar os escrnpulos daquelles 
senhores que queirão votar a favor da resoluç:lo. 

adverso a semelhantes concessõe;;.
entrctnnto um't. medida permanente, 
odiosida<.les. 

deputado: 
« A..:; f;tculdndcs de direito c de medicinn fic:To 

nutorisadas n conceder dis ensas d·e exames 
prepara or10s nos con t a o;; qut') o requererem, 
marc:1ndo o tempo dentro do qual devão r1s 
mesmos candidatos :=:atisfazer os referidos exames 
antes de findo o primeiro anno lectiv-o. 

« Paço da cnmara, 21 de Junlw ele lS~·l.-:;. a n. 
I. ui; Cm·los. '' 

O Sr. Lisb ()U Serra :-Sr. presidente, dP.· 
pois do que disserl'io os nobt·es deputados que 
m~ precedêrilo podia pr~::scindir de fazer nso da 
palawa que V. Ex. se digna conceder-me e qu.e 
pedi quando se ·enunciou a ma teria em discussão, . . . . . . . . 
venido; usarei pois da facmJade de ·rallat·, só· 
meu te pa1·a declat'IU' :\ cama1·a que abundl) nas 
idéas qn?. ;icabã.r•'i<;> de e.mitti1·. · 

o • ' 
momento e1n que o corpo legislnt.ivo acaba de 
entender que era indispensavel regulw melhor a 

·instrucção superior do imperio, e acnbat· com os 
abusos que se tinhão introduzido n·lS nos~ns 
academia:>, f ssem6s uós por uma sct·ic de leis 
excepcionaes p1·olongnt· a praticn de~t~s mesmos 
abusos! Eu Pnteudo que os podcl'es c.lo esta Jo 
deYCOl aproveitai" CUilln!.lo)S:llnente o\ tenduncia Qlle 
todos os e:=:pil·:tos manifcst:io hc•j•' p :u·a n esta
bilidade, nfim de estabc:>h!cer 13 consf~guir a mai~ · 
pcrfdta c inLegrnl CX•!ClH,:iio das leis. Ilojcl que 
estamoe livres das renc~t;es políticas, de movi
mentos apaixonatlos, que erfi,, um oi.> tncnlo in
:;uppct·swcl á mnrchn regula1· dos ncgocios do paiz, 
uii.o devemos ser nós os pl·opt·ios a alimentar 
essa pouca. fé nas institni~ões, essa ponca con
fis,nça nas -leis. (Apoiados.) 

Não é de ct·er, Sr. presidente, que disposições 
como estas que · definem as habilitaçoes dc>s 
candidato;; uc · se destinão ao estudo das s i 
cias possão dcixat· ele ter nma significação c um 
nlcance previsto. A lei sabiamente presuppõe 
conbecimentos, sem os quaes os ouvintes niio 
podcráõ tirar todo o proveito das materias . que 
se t·xplic!ro nos cursos ju1·idicos c na~ escolas de 
mediciua; a lei presuppõe nos ouvintes uma 
certa illnstração, um certo desenvolvimento de 
espir;to que nós de certo por estas rcsvluções 
excepciouaes não podemos infundir-lhes. O conhe· 
cimento tuesmo das linguas não é uma materin 
de luxo ; n ld o exige, porque entende que ell.1 
habilita · melhor o est'ud mtt) para bebe1· e:n me
llwt"('S fontes a instrucçiio U~' que wrece, viwto 

a ser por este mo~lo um optimo auxiliar ás pre
lecçõe,; de seus lentes. 

Niio póde ser portanto inJitlerante a ordem em 
que o~ estudantes adqnil'elll certos conhecimentos 
prL'praamente preparatorios, e qu~ tardl! cbe a.dõ 
ao sou es ir' t • 
ter:'il} cat·ecitlo log.> no principio para bem ente~
d.;r as prel~cções de que foriio ouvintes. 

~:'io descubro p >is. lndo nl~um vantajoso no 
"' . . '• 

gt·andc,;; rriale~, já na cousa em si, já no exemplo 
que Yall~oJS abril·. já nllS. illat;Ões geraes que Se 
podem tmu·. d•J nosso procedimcnt 1. 

Eu entoudo que na carreira de um estnclante 
a demora de um anno é cousa insitrnificante 
t·o.nt•> mais quanto esse anno não seti inteira~ 
mente pcrdi•Jo; qua:al•> p6de ser util'mente em
pregado em recordaL' as materias que já eslu· 
~·>u, em estudar as qt1e · lhe faltão, e assim 
h_cat· melhor sabeclo1· uns dontrin:1s preplt·ato- . 
nns. 

Tendo fre nenta 
. senhores, que os alnmnos mais apro· 

ve1 tados, os cstnllantes mai;; <listiuctos erão 
aqn~llcs_ que. tt·ru:ià? melhores prepara-
ll•! tlllhao reato . ~ . 
P. mmanidaclcs;· Assim entendo quo nem 

mesmo fa1·iamos un1. fa\·or ao pretendente em 
approvnr n re:;olnç:'io. Votarei contra ella. 

''ant~do nma.. tal Cf!!cnma cont~a a ~esolrtção que 
se chscute, que :i. p1·imeira vista pnrcce Ll'r-se 
nppr~vnt.lo uo sonad.-, um gt·andissimo absurdo, 
nm 1nsnlto ás leis. umn cousa inteiramente 
preju..~licial no, est:1do! Ot·a, et\ n:"io .vejo r.a re~ 
soluçao semelnant:~·s cat'i\ctel·es: antes me p:u·ece 
q_ue uma corporaçlio tão respeitavel, t:io dis· 
tmcta comi) e o senado, onde esta rt!:;olução 
passou sem n menor discuss~'io, sem o menor 
emh traço, não ha,·i.a de app1·ova1· ab.;:~urd•>s, in-
sult?s á lc_i, cousa:; inteiratnentc prejudiciaes á 
na ·a · - · 
deix ll' de toma1-, tanto quanto em mim cabe, a 
def.:za do nct•l que ~lle approvou ,; que se t.liseute 
actualmen te. 

Tem- " 
sómerato n interesses pm ticulares: que nó:i só
mente devemos fazer leis que promov•io a ut.ili
dudc publica, ou que nesta se fuaulem, e per
~auatn-so cnthusia.~ticamente qual a utilitJade 
publica qu~ se desct~bre no paojecto? St·. presidente, 

. rtdmiro que cs no>brf:s deput.adc)s qne nssim Sd 
expa·iml~ua n.rg11mentem deste modo, quando todM 
os dias estnmos appro\'ando resoluções a re5· 
peito c.le c,·rt as e detcrmin'lr.las pessoas : quando 
temos mesmo nppl'OV;lJO l'esoluçõr!s de ident.ica 
nutur~za ú.qltcllt quo SI'! discnte '! Parece-nte isto 
f•Xtl·aordinario! O que siio essa~ rt:'S()luções sob1·u 
pensões, sourc np•JS•!tltad•>rias, sobre pt•h•ilegios 

· co.1cellidos 11 c::~te ou áquellc individuo senão 
resoluções particulares ? 

Cnmpre porém observar que, embou estas re
soluç~es digito respeito a uma outra. pesson, nem 
pot· 1sso segue-se que não se funJem em · utili
dnJH publica, , como ordena a constituição do 
im erio · - ·. . 
çiio de que nos occupamos, parece que tambem 
ella tende a este fim, porque fa,·orectm•Jo a ttma 
pessoa qlle se applica ás letra:>, de certo modo 
favorece - ao bem publico, que sómente pódc 
lucrat· com o apoio dado aos homens est.udiosos 
c applicados, . 

Al!egon-se igualmente que a t•csoluç-iir> era 
co;atraria aos estatutl)S· dos cursos juridicos qat~ 
se V<iO pô1· em execução. M:1s, eu · perguntarei : 
houve estatutos ou lei alganna qu! dispensassem 
em outros · tempos. semelhantes exames, quando 
se não podi:'io fazet· em occnsiiio propria'? De 
certo q tt .. ' não mas a assem bl~a geral, . por 
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principio tlc equidadf', Pm ~th•n.,::in a pondf·rús(l;; o Sn. Fwt:F.JR.\ DE i\fEL'-0:- Acolití'Ce muiins 
motivos que lhe forno prcsenlf'S, c.-.ncedeu estiaS \'~·u-s, é a punt v.:rdad~ ()tl:tnt.o arJ cur;;o .i m·idk•) 
dispensas uns estatutos; ns vN:es porque os de Oliuda_ 
t!St.udautes chegav:'io tarde á ac:tdf!IUÍa, (' ns o 8(~. ~11.\'EIIL\ }IA l\ft)l'TA : - E f'lll ~. Panl<l 
vezes o1·que os profe,:;,;cn•s dos pn•par:ltürios n:io fnz (:s.a f' .-

~ . ~ .. 

as.,im de justiça que ~s ;;stnd~;lt~s u:io p~nlC',:;- ;!Ir" out1·o.\· aprtl·tes. :- . 
sem os seus estuilos quando, poa· c~rcumstanc~ns O Sn. Fi,-;t!Eln.; nF. .1\Ja-:u.o:- Sl'nhórt>s; Pu tlú-
independentes de sua vontndc,_~c~l~rc:t~ta~n;s;t.:n~ta~c~·:~\s~~s~~~j~u~s~e~r~o~u~v~id~o~;~o~a~lo~l~n9~~·~d~e~n~t~a~d~o~fu~l~lo~u~ic~c~·t~n~~-
,•ontra aa-.quae-s---lutúrão, ni'ie-Jma·- .· . • nn o en t•Jswsmo, o eu JIJ,, prestei tanta atlen-
os SHlS e-xameR prepar:ltorios, :tpez,\1· de estarem •;iio, que parece-me ter di•·eito a que o nobre d•'· 
nelles llabilitados, <1u deixnvão dP matrieular-st> putndo me ,}(,ix•' t 11nbcm di~·~t· alguma consn em 
como querião. faYur tlestt' prcteudeut,:. qn·~ foi atacado por ns-

'Em vista destas considera~ões, pu-ece-me que sim fli7.4'r, :\ direit.t e á l'St'JUI'nla, por tlldos os 
a 1·esoluçno que se cliscute niio introdn7. aienhumn Indo.;:, .e <'om cut.lmsinsmo tal, que em verdade 
novidade, nem til o pouco de,:;trô<> os estatutos S•' nlgum:l cur~1gr:m r:n ni'io tivessC' fknria i ntci-
dos cursos jurídicos. A autoridade incumbida de rnmr.ut•! sncr· umbid~. 
sua <'Xecnção continúa cnmo fl'nntes: mas isso · ~.·nhorPs, nn cua·:=:o jna·idiN• <"le Olinda acont<'~e 
não obsta · q11e o pocler l•·gislntivo, pcw }:n·inci- mnitns w~zes qnP. os csLtt<htntclS se apresPntao 
pios de equidnd(', por motivos pnn:lt>rosos, por pnrn t'raz('r to,Jos os Pxn.nars elo~ prepnratorio,; qnn 
circumstancins Pspcciaes, fw:n nmn c·xcPp(::1o na os estatutos. ·~xigi>m, e f'ntrctnnLo c)s rofC'ssore~ 
lei, c tire-lhe :\ssim tg(}::l a sua dm·1·. . • .• pec 1 va;; :m as nem sempre (:olllpnrl'cem a 

~enhori'!S, a ctuest:lo qnP se discute t'· tão csst>s <·xnmcs; outras V•'Z•!S o tliri!Ctor do curso 
~imples, tem sido tantas vezes tra7.icla a cst~t j nritlir.o n~1o ga3t:l na presicl.mcia dos exames o 
casa, qne _de rcrto niio nvrPcia da parte dc,s t.t>mpo nc~cf'si'ario, c, da h i resnltn uc> RIITnns cs-
nobres .-Jepntndos o di · - . , , . . . . a _ ; zet· os sP.ns exames. nw·-
cia · para comhatêl·a p1·ancipnlmentí\ téJHlo t•lla zar ele hnhilita los pelos sP.u,; pref••ssor<>s. Appcllo 
passado no· senado ~em n menor objec<;no, e pnra os n1eus uobres collog'\s ele :r.~rnmuhuco, 
reflectindo-sc que nelle tem assento. uon;; membros nppnllo p:!rn os lentes qne :'Hiui tem ass.,nto, 
do ,.abinete · · t <' • .: • ; , ·.., , , e c Ps fJll~" aguo se! 
tasse ns · tristes consequcncins q11e· o:- nolw~s {! ou u:io \'<'rdndc o que acal)n de tlizea· ... 
deputados delln. tem qn€'rido ueduzi•·, 11 que eu o Sn. Ciü:\fES nmrmw:- Em S. Pnnlt' l· n 
não posso descnbrir, impossível t•r:t. qnt> esse~ mr:Rmn cousn. 
senhores n:io ~e oppnzessem 1\ sua npprovaçi'io, 
ou que outros estadistas não :t impugnassem. O Sn. Str.,'Etn.~o Iu MIJTTA:- Não· hn tal, Pstá 

Sr. pre;;ident.e, pnrec<>-me qne -o pretendcntP. pt'rfeitamcntl'\ engan:lLlo. 
a quem s~ refere a resoht<:ão tem todo o direi to o Sn. Far;eF.TR.l. nF. ::vr F.I.Lt) : - o nohrn depu· 
a ser attendido; segundo me const:1, Pssc lOON tnào part>cc q 11~ qnP.r negttr c) facto s..ó . porque 
tendo-se apresentado no cut·so jurídico dA~ Pnt:!O no curso jnrirlico dP. ~- Panlo não trm elle np-
para fazer os sens f'X:llllPS p.rP.pat·iltn!'los, nno parecirlo ... 
pôde fllz~>r o de inglez por incom-eniente de 
~ande. En não tenho · e P. · · 
nobt·e commissão de instrncçiio publica do senado 
deu a seu I'PSpeito; mas, Sl'gnndo n minha 
lemhrant,;a, e1·a· essP. o motivo P.Ol .quP. (•lJP. se 
fundavn ll'a fundamentar a sua Y· 
se es e motn·o existe, por que rnz:io não hnw:mos 

1

1 
de attendM-o? Por qnP r:lziio, seguindo a l<:t m 
dos estatutos de um modo ri~oroso, hn,·cmos dA 
obrigar a estP. estud.mte a estar mnis um nnno I 
s-:m se applicar? 

Disse-se igualn:entc qu<·, trndo :1. lei f-Xi~itl•1 i 
o inglez como indi;;pensn'\"i:,J pr~:pnratol'io, p:wa i 
que os es~udnntes Re mntriculnssem no tn :HlllO i 
jurídico, Pra prPjuiiicinl qne t'llP. fosse~ clispon- I 
sado a r~speito deste pr~tendent<>. ~-Jns onJe é I 
qüe n rcsolnçiio do senado di'>Pl' nsn srm:~lh·mt:~ I 
preyarntor i o'? Pelo cont.rnrin, a rcsoht'.':io diz j' 

mmto <'xpressamente que o govtlrno fictt. nut;)ri-

1 

sndo pnra mandar mntriculnr n P:=:te ·~stuJnnte 
no }o nnno do curso jm·i•iico, fazendo antt's 
exame do• inglez ; por consol}nencia fica elle p1·o>- I 
parado como C:Xigem cs estatntos, faz todos os 
~xames que lhe faltavi'io, c f)llo> deixou cl·~ faz~'l' I 
pot· circumstancia muito pondP.r,ls:t. · 

O SR Srr nmn nA 1\fúTT.'< : ·- E pm 
permitte a todos? . 

O Sn. FJGUEin.\ DE MF.LI.o:-Porqn·~ n<!ln tc.do~ 13S
tão nas mesmas circnnastancia~ : a maior pnrtf' dns 
Pstuàautes fazem o:;;sens examespt·f'pnrnf.oriosi}USn· 
õo chegiio a conseguirem mnh icnlw·s<', ~por yen
tura acha o noure dt>putado que um P.~t.nrlonte d~w· 
perder o seu primeiro :mno sb pr.rque o!l profes
sores dos prcp:n·atorios n:'io comparer.i•rno nos 
Pxames no dia em que su~ presen~a era r•'cla
nlada? 

O Sn~ ~n:YEIP. ... "-" ::'\fnTn : -Isto não ONill· 
tec~>. 

tem nm rnndidato 
rilliro de S. Pnnlo 
naes pt·r.pnr:.uorios. 

m:üt·ictllar-sn no curso 
obtP.r a atlrili"silo 

, ·- , IIClO 
n:,Ln-e urpnt.!tdo confirmnudo o qnc eu nizia ; mas 
é hoj<' costume di'J)I'imir o cmso jurídico de Olin
da, c cle\•n1·-se n tle S; Panlo até ás nuvens 
~- Rt!r.lama.çií.~.~ .) 

SPnhores, C'lll nn.b,)s os Ctll'sos se prnticiio as 
mesmas ·~ousas, Tl'Oit tr.nos ÍHtrfl. mw·os lleccatttl' 
d I':J:lra., t:lnto 110 cnrso de S. Paulo como 11(1 

ele~ Omt•la sr couHllett~:m infracçl'•es dns leis, e .se 
l'l~cnn triio · olttacn)•)S para ,,s exam~s prepnrato · 
rios .apoiado.-:): pOl' co..n:;P.gninte, Sr. prf'SÍUí'llt€', 
'· n uiio~ \'l'jn mnt.iw> pnm que1 ~'>til nma qn•!St:io uio 
p1!Cfllf>Wl, pnm qn~ 1'111 uma questão clP. tl·il,u.~ ~a
pelli~. se leYante tanta eloqul:'nci:l, tanto mais 
q nn.ut.o o sr·ll'hlo , procedl'at<'lo confonnP c.~ prin
cipio,:; de justiça o d·~ equidade. mandon exnmi
li:W 110 prinwir•) nnno jurídico o c::-:tndante de 
que se tmt.a, o que ufio f! um I'Xemplo raro 
nesla ca.;a. Tcnh<l dil•l, c y,)f.o lWla resoluçãc1.. 

o Sn. P.\CLA n.\PTf:'TA faz nl!!llll s 

CtP.Ç.\ \IF:'STt'• 1'.\ •• n~Rfl .·\ 

Cont inu:.(:iio ([;l llisrn.;;s:in s.lü oJ'•:aml'llf<) ·.la 
g'IH.-1'1'.1, 

o !=;n ~ ln St::ntKI'AI!h) raz a lt"iflll':.l dt• um- olli
ci<:> do Sr. ntini:>tro Jn ~uP.tTa, co;.~nHtnicnndo quf' 
po1· ter dP :tssistir bojP 110 sf:nndo n lei d~ ti
xnção das forças dP. tea ra niio póde compnrN~et' 
na cnnnm t;.mprlr:lri:l pnrn a ·ii~russão tlo orc:a
lll!!ilto). 
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o Sr. l\:[Jranda: -Sr. presidente. visto Em toJo o caso se a discussão mostra•· .a ne-

que não se ad1a presente o nobre ministro da guer- cessidade da presença do nobt·e ministro d~ guerra, 
ra, sendo esta uma das razões que me le\•árão ou se a camara entende qu.~ ainda é pt·eci.so que 
a ceder a ralavra para se vota•-. resen·ando al· clle comparc:'.:a, eu não me oppouho tto a•Jiamento. 
guma cousa que tinl1a a dizer pam a _Ba discus- 0 S · .... · · 
s:lü, ouso . ap1·esentar um requerimento de adia- sr. ~~Jranda: - . e re:tuert,_ ::)r. prest-

melllante materh1. nii~ póde ser ''otada sem que 
primeiro se nuça o nobre ministro da guerru, 
para que. s ·tibamos se clle convém 011 não na 

-------<C>4l~' • -, -.. • , 

tambem declaro que tenho de l•fferecer uma auto
. risaçüo .ao nobre ministro da ;;uerra, para que 
P?ssa elle 1·ef?rmar os I>''?Ce~sos nctuahnente em 

' . neira por que se Ih~ qner dar autodsação em 
outra emenda a reformat' a secn::tarra do conse
lho supremo militar, autorisaçtio essa que elle 
aceita., Bem vê pois . V. Ex. que as ma terias n 
que me tenho referido são as-;umptos importunt~s 
que mio podem dispensat· . a audiencia do !:;r. mi
nistro, e por isso requeiro o adiamento c.lu. dis- . 
cus~ão até que o mf'srnv esteja presente. 

Vai á mesa, é lid••, apoiado e entr:1 em dis
cussão o seguinte requerimento do Sr. Mirat;dn. 

<< Requeiro o adiamento da discussão atl} o com-
· · · t·e pec 1 \'O. 

« Paço da e lmara, 21 ue Junho ue 18;)t. -
J. A. de :Afü·anda. ,, 

''rjo razão para o adiamento pl'oposto ·: n dis
cussão está chegada ao seu termo ; soiH·e toúns 
as questões relntivlls ao orçamento jH. se expli
cou o nobrQ ministro da guerra ; sua pt·esença 
aqui parece desnccessnria, e niio é s1miio forma
lidade : depois que o nobt·e ministro da guerra 
f:.tllou os dtscúrsos que se lhe s~~uirüo têm ver
eado · sómente sobre a distribuição do 1·ecrutns ; 
esta distribuição é negocio administrativo, o nobt·c 
ministro da guena toma1 á as obsen-ações dos 
nobt·es deputados ern toda a consider:u.:ão ; Sf'ja 
como !ôr. a questão é cabível no on.;ameuto da -
marinha c ainda na sa discussão do orçamento 
l1e que se trnta, sendo que nenhuma emenda ha 
a este respeito, e nem os nobres dt:putados que 
têm fallado mostrâ.rào intençiio de formular ou 
reduzir a emenda as idéas que t>nunci:irão ; se 
. porém alguma ntedida querem propúr sobre a 
distribuiçno dos recrutas, eiln é cabivd quando · 
se abrir a discussão sobre os nrtigos ndâilivos. 

· e o presen es os no t·es 
membt·os da commissão de marinha e gu(-rra, 
que podem satisfuze1· a qualquer queslao que 
.sobrevenha. 

Me· parece tnmbem qúe o nobre u<,putado que 
propô.z o adiamento procederia convenit·nt• ·mente 
llizenào quaes er1io as duvidas que tinha de su
jei.tar ao nobr~ ministro da guerr~. }>orque talvez 
mesmo <-s outros membros do gabinete. que se 
ncbiio presentes pudess~m respundet· ao nobre 
deputado ; ac.liilr c::ta dis:·ussüo já tã·o exhaustn, 
sómtntc por causa da questão . do· rec1 utamento, 
me parece incCinvenicnte. 

TOliO 2. 

riaes, niio coneonendo para qLte se discntisse 
umn matería Ui9 importante sem estat· presente 
o Sr. ministro, o qtial, como jú disse, nao com-

nreceu r u · rr · - -

terminada, e o orçametito votado, segundo a com
binação fdt--1, corn. a qual llll} conformei . 

O nobre ministro da justiça . com um sig.till 
nffirmativo me acãba de confirmar nessa cren 
e pois desde que isso se ''criticou, tlo:Jsde que se 
vio que a discussão ia continuar, parec~ que 
e1·a mais regulat· de nossa parte nao d1scut1r 
em sua nusencin, e creio que se a camnra se 
dignasse de me acompnnhar no meu pensamento, 
dm·in uma verdadeira prova de utlençiio, de defe
rencia para com o Sr. ministro. 

Ainda lia pouco, quando sustentei o meu re
querimento, disse posith·amente que acaba\'a ct·e 
111andar umn emenlla á iuesa ampliando a verba 
de obras publicas parn ;ue se pudesse edifi.e:n· 
na cürte um quartel para cavallcn·ia... · 

no re t'. mu11s ro a JUS 1ça noe 1z que 
essa maleria púJe ser debatida na 3a di:;cnssão; 
mas eu tomo a libe1·dnde de pont:lerur-lhc qne 
na 311 discussão não deYe estal' presente o ::)r. 

· ,. a guerra, nao e cos um. convt :uem-se 
os ministros para assistiL· á 38 discussão tlas 
pro postas ... 

O Sn. P.\t:LA C.'-~DIOO :- Ní'm se póde propôr 
nugmento de tlespez·l. 

O Sn. !\hn.AN l'l..: - En lá iria ter. Acabo de dar 
uma razôo para moslrar que n impugnação do 
nobre ministro da justic;a me parece um pouco 
fóm da,; regrns do estylo. A segunda t• .zão ó que 
na ::;a discussão do orçamento nao se pôde ofl~re
c•·r t>mendns que angmentem a despeza. Por con
sequencia só nesta discussão é que se podia tratat· 
de um e outro assumpto, e portanto a presença 
do nobre ministro não podia deixar de ser nc-
cessnria. ·· 

Além dess~ emenda , tenho de otrerecer uma 
outra, pela qual se autorisa o governo a rtfur- . 
m:u· os proct>ssos (·m pmtica hoje nos conselhos 
de guet-ra e no conselho supremo militat·.; Ora~ 
a nobre commissão de Ol' amt-nto ou ua\ uer 
os Sa-s. ministros f'ntendem que ·estão no casu 

de me dar uma r.esposta satisfacto,rin, · declarando 
se nceit.ão ou reje:tão a nutori~ação que pre
tendo qun se dê ao governo? Se o uu~re mi
nistro ds justi'>a eutende que póde ac~1tar ou 
repellit· esta autorisnç1io, ainda lhe dirc1 que o 
mtu . pf:'nsumento quando propuz o. atiiamento nio 
póde deixar de ir adiante, porquanto: procedem 
e '\'ivvrão as duas primeir.ls r -lzões, 1st o é .:. -14 , 

que ~o augmen~o de despe~as não p.ôdc . !'C~" ._pro
posto (.'ffi terce1ra discussno ; 2•, q-uP.· nno e do 
rt'gimeuto nem dos estylos que se COJt\•idem os 
ministros para assistirem ás terceiras discussões. 

2i 
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Creio l}tlC tenho respondido no nobre= min_istr~ 

<la justica. Conduh·~i dbmdo que para num e 
:indiff~rente que passe on n:'io o a~iamento; n:to 
tive em vistas um peH.;..:;:H-miu host1l a quem quer 
qne seja. Dirc: -o qt,e ,,~ · C')nYier ~la t~r~e!ra · 
discussão 0•1 quando ll' • p trec€\r ; se nunhas Hle. • 
11iio puderem mai:> ser aJop~~d:ls, ou Ji:;cntidfl~· 
por não ser pr~pria a occa;s1ao, a responsabili
dade n:to rccahtrá sobrd mun. 

O Sr. Nab no .» (ministJ . · ~ · 
no que disse e ' accrescenta:- Julgo que o artigo 
additi v o deve ser discutido em occasiiio compe
te11te. A necessidade do adiamento, direi ainda· 
11ma vez deYG resultar d,l discus,;iiO, se pela 
discussà~ se mostrat· que os ministros presentes 
ou a commissão de marinha e guen-a n:i.ü pod•1m 
responder sati 5fa~toriamente aos discul'sos dos 
nobres deputados eu accedll ao ad1:1mento. Por 
or:l, uelo que tenho ouvido, me parece quo n_ão 
~ p0ssivE:l udoptat·-se o adiamento, por 1ue a d_ls
cussão tem chegado ·ao seu termo, quatro d1as 
tem sido des-pendidos, nell - · . 
sumir qnc ·venha alguma consa d~ nov<;>: se v ter, 
e parn responder mi.o s~ acharem_ habilitados os 
minis_tros present•.~s atlhtro ao ad1amento. 

1ixaçfio dn força de terra, não me é _ possivel 
comp:u·ecer na camara dos Srs. deputados para 
assbtir R. <.lo orçameuto a meu cargo. O que par
ticipo ú. V. Ex. para que o f;~ça prescnt•' á me. 
can:ara. >> Ora, estando o honrado ministro occu
pado aqui na discussão do orçame~to da guerr 1, 
estando esta discussão tão adiantada como se 
acha, tendo S. Ex. CIU\'ido a \"al"ios oradores desta 
camnra e tomado not·1s para responder-lhes, 
estando emfin1 empenhado nesta Liio importante 
discussão, não devia declinar della para assistir no 
senado a uma outra qrte ainda não . tinha. pl·in
cipiado, que mesmo fui annunciaua llypothetica
mente, isto e, no caso de comparec~r o Sr. mi
nistro da r~>particiio. (Apoiados. ) O principio 
11M elio1· cst condi tio possidentis ,>> o bom :,;ystP.ma 
que cumpre semp1·e seguir na ordem dos tn\ba
lhos, ainda prescindindo das prerogativas consti
tucionaes desta camara polo seu direito de ini
ciativa que importa a primazia de discuss<io das 
ma terias de iut1ma connexão, tuuo recommendav ' • 
tudo devia aconselhar a S. Ex. que era mister 
ter a bondade de nos aturar por mais algum 
tempo ·até concluir aqui inteiramente a sua taref1 

- · n o prmc1puu com a outra. 
Nestas circumstancias pt·oposto o a.diamo:mto 

como foi pelo nobre rdator da commissii.o de 
marinha c guerrn, pelo qual se inlico1 que a 
car:.1ara aguarde a. volta de S. Ex. par;\ contmuar 
no;; trabalhos em que estava, entend:l que mesmo 
para poupar um stgna.l de reproYaçüo a _S. ~"·. • 

. devemos vot'lr pelo adiamento, pot·que asstm md;-
camos qr.:.e . S. Ex não nos faltou por menos . 
preço a uós_ outros, e que portant? podemos o 
devemos esperar pol" elle para conttn uanno3 nos 
nossos trabalhos. Rejeitur o adiamento é mani
festar que - nós tambem· podemos dispensar de 

t)Uvh· a S. Ex p:1ra continuat· nn diseu~são _dcst.a 
matt'!ri:l, visto que_ elle_ t~ve a S~Iucenu:oma de 
despl'! :.li1'·Se a3 •im ta•) ltg.Hramentc de nos. . 

Entdnd•J p·Jis qu~ dev~ se1· a.ioptado o ad1a-
_ mento; -pot"qttc · dt!.;te- tnouo--nl,'>- t-omatru>s--etn-boa-· 

ta·lo por Minas. 
M:uitl) se di:;se c argumentou sobre o que 

fos :;e-materia recrut~~el! -O honrado ministro 
:\ I ~· 

C·Hnmodar-se para responder aos illu:. .J.'ldos ora
dot·es que tomáriio p~rte na uiscussão-. Creio qt~e 
poucos membro.:; dest.t camara, compulsando hoJ.C 
o or amento do ministerio da uer . -
materia para long-1s discursos. Estamos '!a 2a dis
cussão, o orçamento tem de passar amda por 
3a e lembrcl·Se a C<Lmam qu:} este orçamento 
f·JÍ o que prendeu mais a sua attenção; os outros 
passán'io bem discutido,; certamente, porém não 
com tanto calor em materias estranhas, ou que 
se premiem pouco e mal seguras ao assumpto. 

A raz{io apresentada pelo nobre deputadu pelv 
Rio de Janeit·o para &e adiar a discussão do 
orçamentc,, da apre;;entoção da;; emendas que 
estão sobre · a ·mesa, e que em seu en-tender de
mandão a presença do tn inistro da guerra, n:1o 
po c proce er, porque evemos 1scutn· cer tas 
materias u<1r o nosso voto sobre ellas levados 
pela. p01·suação na di:>cnssão sêm nP.ce:;sidade de 
pareceres dos mi~istro-3. Só em casos graves a 

, . , w 1 e m 1spen3ave , que nao 
11este. As e;menda;; têm por fim n edificação de 
um quartel para o corpo de cavall-lria., o mi
nistro póle dar o seu parecer ou na camara ou 
fól".\ delta se nó.; o pedirmos. E11 entendo quo 
a m.lteria lançada na discus~iio pelo nobre depu
tado não ClU"I!Ce nem da presença nem mesmo 
do parécer do nobre ministro. Temos de discutir 
se c util ou não a crea~.ão de;;t•l quartel para o 
cf)rpo de cnvallal·ia; _r. discussão por si só nos 
hal5iliLar.i para \'Otarmos ou a favor ou contt·a. 

O nobre deputado que me p_recedeu dis:;c q~e 
a camara devia votar pelo aútamento pu·a nao 
parecer que, continuando na discussão· o votando 
nos negucio;; da guerra sem o ministro l'esp~
ctivo na casa, dispensavamos como de:;necessano 
o soccorro de suas fnformaçõe ;, importando o 
acto vm tacito menosprezo • . Eu entendo que se 
a ca uara votar contra o adiamento não apre
senta signal nénhu!lt. de reprovação ao procedi-

' . .. , 
porque o mesmo ministro, e quc!'O crer que muttas 
pessoas de;>ta ca.:;~, tiuhão hontem este pensa: 
mento; a discussao do o1·çamento da gue1·ra esta 
es.,.otada; não hà necessidade do compareci
m~nto por mais tempo do ministro na camar:\ ; 
ha. toda a probabilidade de que _e~te orçamento 
sej~ amanhã votado- O nobre mmtstro chamado 
parn assistir a outr.1 disc\l;são no senado ..• 

O Sn. ~ruu~ni : - Esta interpretação não é 
au then t ica. 

O Sa. VnuATO : - 1\fas Jilelo menos é secu,~dum 
m·tem tomando pot· princtpio o que hontem aqui 
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se passou. Se a discussão de hontem versou \ Os precedentes pois são contrarias á bondade 
toda sobre o recrutamento e sobre a palavra ma- que tP.ve o uobre ministro da guerra de nos 
teria recrutavel, como não pensar que o orç:1- 1 mandar dizer que não comparllcia á nossa dis-
mento seria votado hoje? cussão porque era chamado para o senaijo. 

São estas as razões que mf\ levão a votar Senhores, ha ainda nqui uma especie de pre.: 
-contra o adiamento::-e- ço á camara- e--me- -·-feren-cia ·· ue não- óde ter base al u a · · 

como membros desta casa não têm o direito de 1 ipor a n Igm a e a casa cs a pre erencia. 
f · - d d - d En pois não posso con•;ir em que assim se-

pre ereliCia; e em qucstoe:> e or em nao po em jamos esquecidos do nobre ministro da guet·ra. 
fallaL· como ministros. Presr;indo, porém, d~sta Se a discussão em que elle se vai empenhar no 
parte que é propriamente regulamentar, e en- senado é necessaria, adiemos a nossa, elle nos . 
trarei uo objec:o em discussão. · á 

Sinto te L· de me aJNartur ua opinião do nobre vu· aqui esclarecer na discusst'io do orçamen t.o ; 
- mas se não é já neces:;aria, venha s: Ex, vo-

ministro da justiça. Jiio se trata de -uma queslao temos, c entiio elle irá para o senado. Dtl outro 
que eslá ou não bastante discutida, não se trata modo é irmos ceuendo tudo em dezar nosso. 
de· uma questão de ma teria recrutava!, trata-se 
de uma questão de decóro da casa, da qual não O SR. PRESIDENTE: -Entendi que o Sr. Nabuco, 
ha precedente no nosso porlamcnto; a camat·a como ministro, podia tomar parte nesta questão 
sabe ue todos os dias vamos decahindo daouella de adiamento, e por conseguinte devia tf'r re-
pos1c;ao que gosamos, e que conforme a constl- er ncu~ par,\ a ar, v1s o como o ar 1go o re-
tuiljão deve_mos gosar... gimento só probibe que os Srs. ministros possão 

como taes eutrar nas questões de ordem ... 
AL..GU~s Sn. D.EPUTADOS :-Apoiado. 0 SR. FERRAZ:_ 0 addiamento 

PUTADOS : - ao npo1aL o. ordem. 
O SR. FERRAZ: -Senhores, a pratica constante O SR. PRESIDENTE:- Não é assim, perdôe-me 

deste pal'lamento de:;de que tenho nelle assento, o nobre ministro; poL·quc o artigo 151 dn regi-
vem a ser a liar · · · · · · · · · rr - ~ • 

presidentes das camaras afim de que nunca,sc gencias e dos adiamentos ... 
possa dar o precedente que agora se apresenta. o Sn. F.c:RnAz_:- Não ha exemplo disto. , 
Quando um ministro se acha occupado em uma 
camara, nunca a despreza e vai discutir na outra, O SR. PnESIDE~TE :-Assim tendo o regimento 
uunca aceita o. convite da outra, desprezando detem1inado que os SL·s. ministros não pltdessem 
nquella em que se acha uiscutindo. (Apoiados.) · tomar . parte na.s questões de ordem, não fazendo 
Quando em uma camara se põe em discus~ão menção das questões de adia.ment;o, entendi que 
um objecto que reclama a nttenção do ministro, nã~ podia deixar d~ considcrat· o Sr. Nabllco na 
e este se acha . occupado na outra camara, a pre- qualiúade . de ministro, afi:n d;} lhe dar prefe-
ferencia é dada áquella discussão em que se nclla renda para f;llla.r nesta. questão de adiamento. 
compromcttido 0 mesmo ministro. Agora sue- E esta tem sicl;J a regL·a seguida por todos os 
c2de o contrario. Será isto alnum s ·m tomn de meus antecessores. 
nossa eca enc1a: u o nrio posso suppôr. . . sr. Nnbuco mtm.st,•o da. ;usttçrt): -

O orçamento da gut>rra, dizem os J1uot·es de- Lev:mto-me simplesmente para justificar o pro-
putados, est~ bastante discutido. Mas quem é o cedimento do nobre ministro da guerra, que sem 
Juiz deste bastante discutido? · Será um ou outro duvida é mal interpretado sendo considerado como 

no rcs aepu a os • • . menosca o e1 o camara. 
O S ".,. So eu presumisRe que a questão poderia ser 

n. "IniATO: - A discussão de hontcm ·o cousidcrada debaixo destas vistls odio,,ns, eu mostrou. -
tel"ia npprovado immediatnmente o adiamento 

O Sn. FEnRAz :-Póde o ncbre deputado saber para dar uma ::>ntisfação á camara; longe c bem 
aquillo que poderei dizer, o quo posso discntir, louga esteve do pensamento dQ Sr. ministro da 
as p:)rgunta~ que por Yentura teuho que fazer gu~rra es,;e menoscabo que se lhe attribuc, c que 
ao nobre ministro da guerra? .. niio é mesmo veL·osimil, htweudo como ha a 

Seuhores, cu creio mesmo quo os nobre3 de- maior harmonia entro a cnmara c o ministcrio. 
putados devem convir que o passo undo pelo (Apoiados.) Se por ventura n camarn ·n:ro co1l· 
nobre ministro d:l. guerra não foi acct-tndo; o stituisse um só pensamento político, poucria 
110bre ministro podia comparecer nesta casn, ainda ser admissivel a inter~rdaçiio do uobro 
e se fosse nccessu.rio ir ao senado, devia dizer- deputado; mas sendo t:1o man1festa n haro1onitl 
nos isto · mesmo; então adiaríamos a discussão qne ha cntL·e o ministerio e a c11.mara dos 
e elle iria para ·o senado. Mas não havi:l ne- Srs. deputados, como dizer-se que este neto in-
cessidadc de abandonar-nos para ir ao sen•1do, nocente do Sr. ministro da gueL·ra foi um menos-
porque alli ainda uão principiou a discussão, e cabo ú camara? Que razão ha\'eria para proce-
aqui estava S. Ex. compromettido nclla.. . dCL·-se assim para ·com os nmigus·-? 

O Sn. P.c:RroR\ DA su,Y.\: _Nós passámos _ do Mas disse o nobre deputado: «Deu-se prefc -
oro;amento du marmlla para 0 da guerra porque rencia ao_ senado~ >> E~j)licn-se . h 1~m a razao ~I!-

' . · · · cupa uo · ' • · 
seuadQ. bastante adiantada, estav::~. ~':dmusta, o ministro 

da guGrra já se tinha explicado a respeito de o SR. FERR.\.Z :-Eis aqui o nobre deputado todos os pontos ... 
ainda dando em meu favor um argumento. E não o SR. FERR.\Z: -N~'io e razão. 
é só isto: em 1845 ou 18!6, quando estive aqui 
em opposição ao ministerio do partid.) con-
trario... · 

UMA. voz: -Não ha hoje partido contrario, isto 
acabou-se. 

O SR. FERRAZ:-.•. consegui adiar o orçamento 
por se achar o ministro respectivo discutindo no 
senado. I\Iais_ de uw c:templo ha a este respeito. 

O Sn. N,umco:·- .. .' a discussão do senado co
méçava agora. Eis a razão de p1·ctcreucia que 
determinou o procedimento do Sr. ministro da 
guerra. Quem não suppunba hontem a discussão 
terminada? Quem niio considet'a o or.;amento j:í 
bastante- discutido sendo discutido por quatro 
dias, e não versando a discussão ha dous dias 
seuiW ~obre a dist.dbução de recrubs? 
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Ainda mais, senh res. solidario como ó o mi- recessem julgo muito Sltfficiente os dous illus-

nisterio, não é necessaria absolut·1.mente a prll- trado3 membros do gabinete que se achão pre-
senl)a do ministTo tal quando e.;tão presentes dous sentes para l"eSp;:mierem, ou substituírem a falta. 
ministros que pJdem responder ãs qttestões occor- do Sr. ministl'O da. guerra (apoiad6s), e t mto 
rentes. mais quant•\ me recordo qu·3 ·em 1831) sendo o 

• :> e reu nunts ro a JUstiça, elle só 
n. ERR.\.Z :- ·ogv, não venh<io •>s ministros. foi sufliciente parll d·~fender todos os actos cio 

O Sn. NABUCO :-Não é concludente a conse- ministel"io de que f11zia. pnte. (Apoiados.) 

quencia que o nobre deputad.:--o;;_:t~t~t·a~d~·)~q~u()3:....fd&igã~~· -~-f----;;~E~s'!-'to~u~c~o~J~l v~c~' n~e~i~d~o:.T,s~e~nP,h~o~r~e~s;;-~u~~~~~~~--u ministro da guerra é o....-ma,i:; propri9, o mats ca o pe o no re ministro da guerra de acudir 
habilitado para respondet· sobre as questões re- ao reclamo do senado para assistir alli á di~-
lntivas á sua · repartiçiio~ entretanto os ~utros cuss•io da fixação ele f<>rças de terra nii•> importa 
ministro3 podem responder a e3sas questoes se ~" camara dos Srs. d~putados um signal de . de:.-
as aceitào, e se estão· para ellas preparados; attenç<'io, pot·que qu l.n.to ouLras considerações não 
assim, se · pelas questões que 53 susci~al·em _os milil.assem bastava. a unica circumstancia de tmjar 
ministros presentes entenderem que e prec::;a elte uma f u·Ja de gcum·ai, p~ra que, con ~cio de 
a presença do Sr. ministro da guct·•·n, (> não sua posição, niitJ deixasse um só ml)mento de 
estiverem babilit:1dos para satisfazerem á camara, respeitar a•> C•>rpo l13gi:;lativo ; c, senhore~. a 
será então cabível o adiamento. cEns•u-a feita pelo nobre deputado pela província 

Além disto estiio presentes cs nobres membros da Bahia é muito mal cabida; tolere o mou 
da commissão de marinha e guerra que já se nobt·e colle~_a que cu lhe faça. e.>sa retloxão. Voto 
entendêrào com o Sr. ministru da "'U n·· 
po em ar e~p tcações sa.tisfactorias. E!ttretanto, 
repit•), nenhum men:>scabo o ministro da guerra 
teve em vista fazer a esta augusta camara. A 
discussão havida não exi.,.ia a sua resen a· nã 
ern preCISO SUA. presença para CSS \ disCUi>SàO 
sob1·e as províncias que de''etn dar maior numero 
de recrutas, que (IS não têm querido dat·, etc . . . 

O Sn. FFar~=\ ·- r• 
para ahi, porque póde- se encaminhar para outro 
lado. 

O SP.. NABuco :-A conclusão é que uma dis
cussão neste t~rrc11o já deviá tet· terminado. 

o Sr. Seã.rn :-Sob pretexto de ser ouvido 
o Sr. ministro da guerra a respeito de duas 
emendas remettidas a mesa, offereccu o men 
illustt·e amigo e coUega da commissfio de mari~ 
n!la e ~uena um t•cqueümento de auiamento d"l 
dl:iCUSSaO. 

Sr. presidente admira-me ve1· o 
co ega o erecer semelhante requerimentn, qnando 
ha p.)uco bavia dito que a diseussào tinha tocado 
o sett termo, que por ts.so até cedera da palavra ... 

O Sn. SE.\R.\:- Sr. pr~.sitlenle, ha dias que a 
commissão de ma'dnhn. e guerra, de accordo com 
a de orçamento, cvnferenciou com o nobra mi· 
nistro da ~ucua, e creio que o nobre deputado 
auto1· do adtamento era presente nessa occasiào ... 

O Sn. :MIR,\~DA :- Niio, seubor. 
O Sn. S~.::.\n.\:- ... e as matet·ias aos artigos 

ad~i ivos forào submettidas á cousideraçào uo 
n 1 ·e minist.l'o, e S. Ex. cxplicit.1men te nos 
d clarou que aceitava as autorisJções que cllas 
lhe conferião ..• 

O Sn. 1\hn.o\~D.\:- Então não se achava nessas 
emendas a disposição de quP. fallei, porque ella 
aindã esta aqui na minha algibeira. 

O Sn. S~::An \:-Muito embora ; e senhores, estou 
convencido que nenhum ministro t·ecus lrá ar bi· 
trio de dinheiro. (Apoiados.) 

mal de si. 
O Sn. SE.tnA :-E pergunto o que importq"o 

estas duas emendas de que o nobt•e deputad0 
falia? lima é· tendente á reforma. de certas repar
tições que estão debaixo de sua administração, 
e a out.ra trata da edificação de um quart.el para 
o regimento de cav.ülarill da côrte, o que é r eco
nhecidamente necessario, c portanto eu penso 
com o nobre ministro da justiç.;l qne podemos 
muito bem dispensar a prcsen~ de S. Ex. o Sr. 
ministro da guerra neste rP.cinto para se tratar 
dis:;o, e ainda mesmo que outras questões appa-

o Sr. Silveira da 1\J:otta. :-St•. presidente. 
pelo adiamento propos to . 

julgo de meu dever, em sign:ll de respctto á. 
camara, dar a raziio do meu procedimento. 

Não c.olloco, senhores, a questão no ·teneno 
· · · ::; a ser 

encarada; considerando a · obrigação do nobre 
ministro da guerra em relação á camara dos 
Srs. deputado3, estou persuadido que · o nobre 
ministro da guerrtl. não preferio assistir á di::;
cus<;ão de fi.xaçiio de fot·ças de terra no senado 
por motivo algum de que resulte dezar a esta 
camara (apoiado) ; est>u persu.adido que o nobre 
ministro da guerra; na collisão de acu lir a um 
e outro convite para n. discussão de·ssas matarias, 
teve talvez un1 forte motivo para ir assistir á 
discussão da fixação das forças de terra no se-
nado v· ' · · ~ , · 
gação mais l'igoro.;;a que tem o ministro de cum
prir _perante as camaras é dar~lhes informações, 
e é Ju~tamente na discussão da prcposta do go
verno ara - · e terra e mar qae 
mais rig•lroso é cs.;;e dever do ministro ; mas, 
Sr. presidente, en <?ncaro a. questão como de 
correspondcncia das duas cam·nas, não creio que 
haja exemplo, como já referio um nobre depu
tado, de alguma das camat·as chamar á sua pre
sença um ministt·o quan-do elle está occupado 
em outt·a assistindo> á discuss<iO de objccto per
tencente ao seu ministcrio ... 

U'li Sn. DEJ?t;TA.oo :-Não o cbamárão, deu-se 
apenas ot·dem do dia. (Htz mai~ outro apa1·te.) 

O Sn. StLYEin .. \ D.\ MoT'l'A :-Creio, senhores, 
que não houve intenção o!l"eusiva da parte do 
:s:> ministro para com a caman dos deputados ; 
creio porém que . emquanto a discussão estava 
aqui pendente, subsisti!l. o <lcver de continuar 
nella ·o nobre ministro da guerra, e, estando o 
Sr. ministro occupado na camara dos deputados 
quando se tratava da fixação das despezas de 
&ua repartição, estava em. um serviço de i ual 

· neta que esse para que foi 
cbámado no senado. 

Senhores, já nesta se3süo a camara do3 depu
tados deixou de chamar ao Sr. mistro da mari· 
nha, porque elle estava occupado no senado; eu 
creio pois que n camara dos deputado.;;, reconhe
cendo n boa intenção com que o Sr. ministro 
da guerra deixou de comparecer, não ' pó-de com
tudo deilmr de dat· um signal, adiando a. matcria, 
de que se achou prejudicada na sua prerogativa 
de ouvir o ministro 'na fixação das despezas da 
sua rüpartição, quandeo estando elle assistindo 
a essa discussão a outra camara o fez chamar 
para comparecer nella . · 
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Seubores, o nobre ministro da guerra não põde 

ter a ubiquidade, não pôde estar ao -ml!smo tempo 
nas duas eamaras, o tanto se t·eeonbece isso que 
o senado quando fez o seu convite já. o fez con
dicionalmente, segundo se diz; mas quando :;e 
fez esse convite elle devia ser subordinado ii 
dependencia de assistir ao orçamento da guerra ; 
port&nto, senhores, eu não posso ceder do direito 
que tem esta camara . de exigir a pre:>ença do 
nobre ministro para a discussão das despezas 
de sua re arti ào embora reconhe ue os mi-
nistros presentes estão diariamente · habilitados, 
e tanto quanto o Sr. ministro da guet·ra, para 
dar as informações que fõrem precisas ; porem a 
ques~o _ para . mim não ~ da camara com o 

se~ado, o q1i:1l julgo que póde dispôr dos iniuis
tros- para assistir as suas discu:ssõt::s quand•) elles 
estão occupados nest::L camara. Se acaso aquelles 
que entenílem que a prerogativa que tem de 
exigir esta camara a presença do .Sr. nlinistro 
pôde ser subordinad::~. a prerog1.tiva da outra 
camara, ppdem enteod~r assim, ma~ quanto a 
ruim eu entenJ.o que nao devemos de1xa1· passar 
esse principio. 

Senhores, não posso entt.·etanto attt·ibuir esse 
facto que acaba de dar-se senão a equivocas de 
correspondencias, porque me parece que o se-
na -- · ... · · · ·· · · 
ás suas discussões se .tivesse a certcz!l que o 
Sr. ministro da guerra estava engajaJ.o ua ca
mara dos Srs. deputados em uma obrigação de 
ri or; e_ por isso sómcnte é que eu hei de votar 

Julga-se a ma teria suffieientemente -discutida, e 
pondo-se a votos, é o requerimento rejeitado. 

Continúa. a discussão da materia principal 
o Sr. Firtn.ln.o :-Sr. presidentd, a discus

são já se ach!l. muito adiantada.; todas ou quasi 
todas as questões sus~itadas na casa. têm sido 
completamente desenv~lvidas ; serei portanto breve, 
até porque pedi n. palavra tão sómente ptlra. 
fazer algumas observa~ões a respeito da ~uestão 
do recrut-l.mento na província de Minas üeraes. 

A razão principal por que tanto se tem insi:'l· 
tido nessa questão nasce de un1a circumstancla 
que não tem sido devidamente attendida; pNvém 
da apreciação de um facto que a camar:L aind<a. 
não póde avaliar como convem por lhe faltarem 
as informações necessarias. A tabella annexa ao 
re a ono o mliuS er1o a guerra nao po e ser
vir de base ás illações que alguns h o orados de· 
putados pretendem tirar a respeito. do algarismo 
do contingente remcttido da província de Minas 
Geraes para as fileiras do exercito. 

Esta tabella, muito exacta sem duvida alguma 
quanto ás relac:ões parciacs que clli!. resume, 
~ão o é todavia, porque não pode sêl-o, quanto 
ao numero de indinduos recrutados ou apre
sentados voluntariamente durante o tempo a 
que ella se refere. Cnmpt·e que os honrados de
putados refiictão que essa t.a.bella comprehende 
apeuas os mappas parciaes r•1mettiJos pela pre
sidencia até ao ultimo de DêZembro de lt:S32. 

Ora, senhores, era justamente impossiv~l neRte 
tempo haver noticia na c~rte de toJos os indi· 
vidLtos que tinhão sido recrutados em Minas: 
assim como da uelles ue s bavíii 
como voluntarios. 

A provincia Je :1\linas, como se não isnora, é 
extensíssima: o contingente decrebdo fo1 distri· 
buido por todos ()S municípios, em relação á sua 
população e ás d~mais circumstanci!lS a que se 
refere o rt:gulamento de 14 de Dezembro de 1852; 
os delegados de policia devião distribuir esse 
contingente parcial pelos diversos districtos na 
mesma proporção, e os recrutas e os volantarios 
obtidos em razão dessa distribui~=io tinhão de ser 
remettidos para as cadêas dos municipies aonde 

devião cons_ervar-se_ até ~ode~em ser conduzidos 
para a cap1t'll. Ah1 e so aht perante a presi
dencia é quo corre o processo das isen•;ões alle
gadas, o qual, a pczar de muito s•tmmario, não 
é decidido sem audiencia da autoridade que or
denou o recrutamento, o que mora nmitas vezes 
a grandes distanchs. Só depois de todas estas 
diligencias é que os l'ecrutas s:io apurados e 
incluidos nas relações remettidas ao ministerio 
da guerra; e, pois, o numero de lGO indivíduos 
i . - ~ . . 
nistro da guerra· não póde de maneir:\ alguma 
indicar que seja este o total dos indivíduos vo
luntarios e recrutados obtidos da provincia de 
1\Iin<\S até · Dez.,mbro de 1852. 

<\r casa que nes e anno jt'i. 
chegá.rão talvez 80 recrutas remettidos daquella 
província, e que muitos· outros se achào alli 
detidos em diversas cadcas, o qua eleva sobre
maneira o quantum da tabelh. 

Eis-ahi, senhores, porqu~ cu disse que o r..~cto, 
base da censura ft::ita pot· algnns honrados de
putados á escassez do recrutamento na província 
quo tenho a honra de representar ne:;ta casa, 
não tinha sido devidamente apreciado. Eis-aqtü 
porque entendo que a discuss:'io não póde pro
gredir mais nestes termos. Tahez tomas;;e ella 
direcção in~eiram~n~~ diversa se os nob!.·es de-

. i 
informações que eu acabo ue ministrat·lhes. 

Senhores, além de ser incompleto o algarismo 
apresentado pela tabella aune~a ao relatprio do 
nobre ministro da "l crr · 
o erecer â casa outra;: considerações pelas qun.es 
se pôde concluir que ainda que a província de 
Minas não pudesse }>reencher o C')ntingenttl de 
recrutas que lhe foi designado, 1sso era devi:io 
a circumstancias muito peculiares de seus habi
tantes, a seu modo de vida, ás ir..du:;trias em 
que se empregü:o, a difficuldudes praticàs que 
impedem a administração no desempenho de seus 
deveres quando se trata de uma provincia tão 
extensa, aonde a população o~iste tão dissemi
n'lda, e a forçl disponível tão limitada. 

·Não quero dizer que nas demais províncias se não 
dên1 as mesmas· circumstancias; mas J?ersuado-me 
que não exeréem a mesma influencta, que os 
obstaculos que apresentão são mais superaveis, 
o quo se provt\ mesmo pelo facto de enviarem 
n.aior numero de recrutas. 

Tem-se dito que a base do recrutamento de\·c 
ser o numero de representant~s da-; provinci'lS: 
disse-se tambem que p:ua elle devia servir de 
base a população, absolutamente fallando. Não 
pen:;o assim, meus senhores. E' a população geral 
âo imperio que deve ministrar o numero de re
crut:lS exigido pelas necessidades do exercito, c 
segundo a:l fort:.as recrutavcis que contiver ~m 
seu seio, sem attenção a. divisões administrativas 
ou territoriaes de qualquer natureza que sejão. 

Sendo assim, não admira que a província de 
Minas não tenha dado a por!:àO de recruw que 
alguns nobrl!s deputados entendem que ella de\·e 
dar. 

(Co:nti:nuão os apal·tes.) 
Não se segue qu_e uma p_rovi.nc_ia p~r 

, 
para o recrutamento. 

Pelas instrucções que regem a. materia são 
isentos do recrut-amento indívitiuos empregados 
em in·io.strias que mais a.bundão em Minas Ge· 
raes. 

(Continu<io apaí·tes 1:epetidos.) 
A industria agrícola occupa alli grande nnntero 

de braços, a o}U~i ·totalidade da provincia, e 
refiro-me a essa industria nos seus i:iiversos ra· 
mos. Além da industria de mineração, a minha 
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província abastece de gados toda a província 
do Rio de Janeiro, e e11via aunualmente cerc:1 
de 30,000 cabeças ...• 

O Sn. Ru~EIRO DA Luz: - 1\!uito mais do que 

O Sn. FIR:UINO :-= •••• digo só para o município 
neutro. . 

Além dessa indusbia, ha a do tr~peiro, a un~ca 
1 au r1 e r n p r , 
meio de deslocação nlli empregado ~os. productos 
de uns para outros pont~s da pwnncm, da pro· 
vincia para o litoral e ''Ice-versa. 

O Sn. Connfa D.\S N!·:n:s:-Nós no norte tam~ 
bem não temos estradas de ferro, e tambem ne
cessitamos de tropeiros. 

(T1·oclio-sc alguns apm·tes.) 
O Sn. FIRl!INo:-Nas provin_cia.s mari!imas. exis

tem outros meios -de dcsloc&\30 que nao exL::;tem 
ua província de 1\Iinas..! a qual não pôde exportar 

, 
e })elas suas innumeras e mult~plicadas ti·an~
acções, e pelo seu pode:r .productrvo, c por nuo 
te1· outro meio de transpc;rte, entendo que essa . . . . . . 
que em outras partes. 

Accresce que ?- pequena cult.ura muito .av~lta 
na minha wov1nc1a; a propnedadc terntortal, . . .. . . ... . 

ções de idoueid~de estabelecidas pelas instrucçõcs 
que rc..,.em a ma teria. püde -se e:;traubar que de 
Minas ~ Gsraes não Sf'ji'io remeLti i os tantos re· 
crutns quantos alguns nobres deputados entendem 
que ella. deye dar ao exercito? 

A questão reduz-se portanto a<> seguinte: ou 
revoguem-se as fnstrucções que regem actunl
mente o recrutamento, ou reconheça-se que o quo 
acontece é justamente c que deve acontecer. 

(H a um apm·te.) 
Além do que acabo .de expôr, existem difficul· 

a es pra 1cas que merecem llllll a a . encuo. A 
provincia de Minas occupsndo extensíssima su
perficie, por onde exi:;te disseminada população 
muito numerosa, não tem todavia força dispo-

· u es 1 !1. es. 
Do relatorio do digno presidente, apresentado 

estd anno U assembléa geral legislativa provin· 
cial, conclue-se que a força · de linha nella esta
cionada. não se eleva a mais de duzentas c vinte 
c tres pra<;as no seu estado effecth·o, o que equi
v:tlc pouco mais ou menos a dous terços della 
dispouiveis para o serviço, e esta força é obri
gada ú guarnição dos terrenos diamantinos, bem 
a das tres companhias de pcd~slres de montanha 
qu~ orção pelo mesmo numel·o de p1·aças~ e são 
destinadas a funccional" em CCl'tas e uetermi· 
nadas localidades, segundo os fit1s de sua iasti
tuiçüo. O cot·po policial orça, no s.:u estado 
effectivo, por quatrocentas e Yinte pra~as, mas 
essa força é destinada a guarnecer as recebedo
rias situadas em toda a extcnsissima linha ele 
fronteiras que a uivide das provincias limitrophes·, 
na conducção dos dinheiros publicos de uns pontos 
par& outros, nos destacamentos dis:;eminados por . .. .. - . . ... .. .,._ .. 

}lossivel q~e. com tão imitados meios de acçiio 
se possa alh fazer o 1·ecrutamento em tão vasta 
escala. como a indicada por alguns nobr..:s depu
tados. 

( Trocão-se muitos apa,·tes. ) 
O SR. l?RESIDi::NTE :-Attençào. 
O Sn. :FIRMI:so : - Senhores, as provincias do 

imperio que envião maior contingeute ao exl;.!r· 
cito são marítimas, e uiio estando demonstra
das ns procedencias dos recruf.a3! <!m relação ao 
lugar do seu domicilio, ac·redito que o maioo 
numero delles é remetLido, uão dos pontos mais 

dist'lntes, porem dos grandes centros de popu
lação das vizinhanças do litoral. 

(Repetem-se os apa,·tes.) . 
O Sa. PnESIDE:-<TE :-Attenção. 
O Sn. ~1R~INO :-Senhvres, isto é muito logico, 

é muito couforme com a natu1·eza das cousas; 
não pódc ser destruido por meras allegações em 
contrario. 

cre 1to am em que nos sertoes essas P.ro
vincias ha u1ais forc;a disponiYel do que extste 
na provit1cia de 1\Iinas ...• 

UM Sn. DEPUTADO : -Está enganado , não é 
tanto quanto pensa. 

O Sn. FrRYlNO: - Nü:o insisto, mas debalde 
YÕS quereis violenta1· os algarismos, tortut·al-os, 
para obrigai-os _a dizerem ~quillo que elles n~o 
dizem porque na.o podem d1z~r. O que ell~s- ;>t· 
gnificã.' pma e simplesmente e que nas provmctas 
que em•ião maior m~mero ~c recrutas_ os obstaculos 

Mi:las Geracs. (Vi~as 1·eclamaçõ~s.) Se não é e.,sa 
a rnzão do facto qne censurais , qual é ella, se
nhores? Indicai a caus!'l. 1\fas não preciso que-. . . . .. . 

' . província de 1\'Iiuas 11i'io se quer fazer o recru-
tamento, que a:> autoridades se negão a tomal-o 
effecti \"O. 

:-.r n. EPUTADO :- os apresen amos os 
e não·ajuntámos mais nada. 

O Sn. F1mnxo:- Mas vós que vos mostr:1is 
tão entendidos nas cousas de Minas, a ponto 
de negardes a procedencia d& tudas as causas 
indicadas d1. insufficiencia do recrutamento, dc
VI'iS estar habilitados para indicar aqLtella quo 
vos parece procedente. . 

Entendem os nobres deputados que da provm
cia de Minas não t(•m sido remettido o contin
g~ntc exigiJo pOl"C[ue a administração provincial 
c as autoridad ã · · s 
senhores, isso é um'l. supposição gratuita e não 
lul. nadll. alli que a ~ustifiquc. 

Eu, como chef~ de polich daquclla província, 
raceui dv residente dclla as rccommenda ões as 
ma1s 1nstantcs para que cuidMse com todo o 
empenho e ('fiicacia desse ramo do sen·iço pu· 
blico. Em cumprimento dessns ordens, que por 
vezes recebi, dit·igi, uão uma nem duas, porém 
muitas circulares por toda a provincia , e não 
obstante os esforços dns autoridades, nunca foi 
possível, p(:ll\s mzõe:; expendidas, fazer-se mais 
ao que o qt:e se fez, isto é' npurarcm-se até fins 
de Dezembro de 185!1 14Jl: indh•idous para o exer· 
cito, entre voluntnrios c tect·utas. 

(Cantinuao os apa~·tes.) 
O Sn. PnESIDESTE : -Attcnção. 
O Sa. FIRMI~o:- A causa do facto que se 

ccn3ura niio póde ser attribuidt\ ã negligencia 
das autot·idades em Minas. Se as autc.ridadcs 
das províncias que envião maior continRente sã•J 
n;:lis ~xactas que as de l\Iinas a respeito do re· 
crutameuto, o são tambem a respeito de outros 
ramv:> do serviço publico , e istú é o ue se não 
pu c provar. 

Sr. prcsi.lente, disse-se que a base do regula· 
m<?nto de 14 de Dezembro de 1852 era conve
niente, mas accrescentou-se que a tabella a con· 
tradava.. Quem se exprimia por esta maneira 
nãl) refiectio sufficicntement.{l uem na letm do 
regulamento, nem na tauella, - _porque se hou
vesse refiectido veria que esb e a consequencia 
logica e immediata daqudle. 

O regulamento não tem por base tão sómentc 
a · população Hwe, refere-se tambcm ás circum
stanctas pcculiat·cs a cada província ; se clla 
tomasse por base unicamente o algarismo da 
população, não iria. conforme a letra uo regula· 
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mP.nto. Attcr.deu pois a outra circumstancia, se
nhores, e é por isso que o contingent~ e~igído 
da provincia do Rio Grande do Sul ~1ao guarda 
J>roporçiio com a população dll provincia de Mi
nas, e nem com a de outt·as provincias. E quer . -. 

n~ilitar que teve parte na ac.:,iio dP..>sc di:t, e como 
eu tem a. honra de ter assento nesta cnsa. 

O Sa. Lnu . .t: StLY.\.:-Apoiado, baterão-se todos 
com muito vu.lol:". 

' .mw: A. easa eamprehentle o motivo 
j utg11r das · circumstan'éia;; pe~uliar~s de cada porque achei-me colloc:1do na necessidade de in
província, em rcla~ão aos dtversos ramos do ' vocar factos para contt·ariar o qae o nobre de-
ser\·iço . publico? putado pela pruvincia de Pema.mbuco havia dito 

-------P~~~~~~~~~~~,.~W~~~<'tn-~~-+_u_r~,~~-~~4a~p~r~o~v~iHn~ci~~G~e~ra~e*sh • .-----------

cavel1 govcrno ALGUNS Sns. DEPt:T.\DOS DE MINAS :-Muito bem· 

O. Sn. Fmm~o·:- Quando digo que existe na 
administração mais cópia da conhecimento:; a 
respeito das circumstancias peculíar~s das dlif~
rente;; provincins do imperio, não· quero por fót·
ma alguma dizer que o governo seja impec
cavel. 

A t 1bella de 7 de Janeiro foi organisada em 
relação á população n(ls conà1ções de idonei
dade estabelecidas pelas instrucções em vi~or. 

à o ula .ão su"eita a e;;tas condi - · 
se enommou na -casa.materia recrutavel. 

Quando o meu nobre amigo deputado pela 
rovincia de Minas, disse qne nessa província 

• • :'l • • • 

vel do que em outras, causou e::;tranheza esta 
proposição. Cada qual tratou de a traduzil· n. seu 
modo. Disscrão. alguns S1·s. deputados: « l\J.ate-
ria. recru , · · -
.to~es, logo, vós quereis que o exercito b~azileiro 
seJa o receptaculo ele vadios e malfeitores. >> 
D1sse outro nobre deputado : « Materia recruta- 1 

vel, já sei o que é : materia recrutavel, meus 
senhores , nãl) é synouyn:w de vadios nem àe 
malfeitores, mas sim de valentes , e é pot· isso 
que o governo com especialidade manda recrutar 
uas províncias de Pernambuco, Bahia, Rio de 
Jane1ro e Rio Grande do :5ul, nessas províncias 
dos valentes. J> 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTT;\.:- Omittio S. Paulo, 
que tem t · · -

O Sn.· SE1RA.:-:-~ão forme castellos para com
bater. 

. O Sn Fm:o~nNo:-A província de Minas Gerne~ 
•J bnsta':lte illustre e briosa partl. dispensar o seu 
pan·:gynco, ma~ qnaudo cu entendesse conve
niente dizc1· alguma cousa no intuito de combater 
a 1llnção que se deduz · das pal:tVl"ilS do nobre} 
~leput11.~c p.>r P<3rnambuco a quem me refiro, eu 
mvocar1a o testemunho de factos innumeros que 
provão exhubera.ntement~ e denodo dos filhos da 
provincia de Minas .. (Apoiados.) O nome mineiro 
~ppa·cceu com a maiot· distincção tl'lS lutas da 
1ndependencia. (Apoiados.) Forças miueiras forão 
enviadas á Bahia onde tomãrão parte muito activa 
nessas lutas gtol"iosas. 

::ie con,ultarm0s a historia osterior á - iude-
i , que e m 3 tzmente a 1istoria de nos

sas dissenções, se quizerdes quo eu vá buscar 
nas lutas fratricidas que então .se de:dio, provas 
de valor inconte~tavel dos mineiros, eu vos t1·arei · 
~ memoria o a'lno de HH2. Quando o governo 
1mpedal compat·eceu na província, já encontrou 
a resistencia creada, em -acção, em toda a parto 
em que era ••ecessaria. (Apoiados.) · 

O dia 20 de Agosto inscreveu nos ann:les da 
provincia de Minas Geraes uma ~~gina brilhante 
de ''alor e corag~m. Nesse dia gregos e troyauos 
batêt•ão-se nlli como leões. ,(Apoiados.) Se fosse 
preciso eu iuvoc1ria o testemunho de um illu~tre 

O Sn. F. OcTAYI.\NO•·- Elte não quiz o.trender, 
apenas cnum3rou as prvvincias qnc têm offcre
Cldo mais bravos para o ·exercito. 

o Sr. ~Icn.dcs de Almcld::a.:- Sr. pre
. sidente, solicitei ue uovo a palavra nesta âis
cussão para dar .uma resposta ao nobre deputado 
por ~ernambuco que hontem combateu o orça
mento da guerra. 

O Sn. Acur.-~..n : - Não é .::ommig1). 
O Sn •. MENDES DE ALliEIDA:- Refiro·me a 

outro. 
O Sn. SEiRA : - A mim ? 

• l. C:XDES DE :\IlUDA: - lffi," sen 01". 
O nobre deputado apresentou-se combatendo dif
ferentes verbas do orçamento da g11erra •.. 

O Sr:. 
O Sn. 1\hNoEs DE ALlm!DA : - .•. e fez a este 

respe~to algun~ rcp•nos que não me par.ece1.1 
muito ju3tos, o que uemonstrarei, dando ao mesml) 
tempo sobre o objecto alguns esclarecimentos á 
casa. : 
, O nobre deputado oppôz-se em primeiro lugar 

á verba- eventuaes .... 
O Sn. SE.tRA. :-Não me oppuz, sómcnto pedi 

explicações a respeito ~essa verba. 
O Sr. .. 1\Is~oEs D~ ALlrEID,\. :- Declarou que 

' ' porqua se destinava á consen•açiio da cavalhada 
no H.io Grande do Sul, e qu.~ lhe nii•l · parecia 
conveniente, por julgar excessiva n dcspcza com 
tal .-:- · 

O Sn. S1ünA. : -Ao custeio das im·cr.1adns. 
O Sn. M:~:::-;oEs DE ALltEIDA: -,Bom, no custeio 

das in,·ernatlas. 
O Sn. SE.tnA :-Faz muita ditrercuça. 
O Sn. M-E="DES DE Ar.YEID,\. : - So o noba·o 

deputado th·essJ examinado melhor, on com mais 
attcnçiio esta ve1·ba ... 

O Sn. S!!:.\n.\. : - Obl'ig ld:J. 
O Sn. Me~oEs DE ALllElDA :- ... ter·se-hia es

cusado de fazer o reparo que fez, porque no 
orçamento na verba - eventuaes - mio se dá 
30:000S só para o custeio das invemadas, mas em 
get·al par.\ muitas o.utras de:s·pc:zas que são clas
sifil!adas debaixo da expressão - eventuaes: 

Um . outro repat·o que fez o nobre depulado 
foi a respeito da verba - invalidüs -. Disso o 
nobrJ deputado que _en~ontrava ness:l. verba· uma 

' uma gratificação a um major que commanda a 
companhia de invulidos. 

O Sn. SE.\.rtA : - Apoiado. .· , 
O Sa. MENDES DE ALYEIDA : :._ Gratificação - n 

que cs~e majot· não tinha dit·eito porque ella é 
só concedida aos commaudantes de corpos • .'faro
bem nesse reparo uão foi muito feliz o 1tobre 
dcpu~do, sem· duvida porque pre~tou .pouca 
attençao no exame dessa verba, aenao verta qu_e 
pelo art. 5, do decreto n. 2:1-l de 30 de NQvem
bro d<3 1SH esse major não é propria~~nt~ com
mandante da co:npa~ltl.ia, mas :ilm chefe do a.sylo 
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de invalidos, e é por essa causa que pt>rcebe a 
gratifica~,;ão que mereceu v seu reparo. 

O Sn. SEARA. : -No orçam.ento Ja gua-ra está 
t:scripto: -,-·para o commandante da companhia 
de mvaltdcs. 

O Sa. MEXDES DE A.DIEIDA.: - Reune esse 
official os dous commandos da companhia e de 

O Sa. SE.tn.~ :· -Um mnjor uão póJe comman
dar compar.bia. 

O Sn: ME:XDF.S DI~ ADIEID."- : - l\:1, receu ainda 
reparo do nobre deputado a Yerba - corp.:> de 
sauJe. 

O Sa. SKtn.~: -Certamente. 
O Sa. ME:xnEs nE AL:MEUH. : - Dis,;e o nob1·e 

deputado que . encontrava nessa verba uma quota 
que lhe parecia illegnl, isto é, concedia-se um>1 
gratificação_ ao .secre~nr~o do corpo de sauce a 

. ' ' 

militares .de outras repartiçoes não venciào gra
tificação semelhante. 

O Sn. · SE.í.R.\. : - Não sei se disse - ille 
disse excessiva. 

O Sn. 1\'lE::-<nEs DE ALlfEIDA : - Ainda nesta 
parte o nobre deputado não teye ra~ão. ~e exa-. .. . . 
1851 teria a justificação destt1 verba ; pelo art. 
25 desse regulamento o secretario do corpo de 
saude ~ consideradv como em commissão activa, 
e . por essa causa é qnc se lhe concedeu a gra
tificação. 

O Sn. SE,\.RA : - Além de todos os vencimen
tos de commissão activa tem mais e::;sa gratifi

. cação de 15SOOO. 
O Sn. 1\IE:xnEs DE AÓIEIDA:- Se acaso o 

nobre deputado tivesse reflt!ctido sobre a dispo
si .ão do re ulamento e lê · i o a n 
appro"\'"ação que semtJre esta verba tem mereci,lo 
do corpo legislativo, não deveria estranhar a 
sua contemplação nas tabellas do orçamento. 

O Sn. "ME:XDES DI~ AL:IrE~DA:-Xn:o posso acom
panhar o nobre deputa.dt) em muita:-; outra::; con
siderações que fez a respeito de um exame a 
que se pro1:edeu em Pemambtw> nos ho~pitnes 
militares dessa pt·ovincin, porque semelhante ma
teria me parece estrauha á t..liscussão do orça
mento da ~ucn-a; é um objecto sobre que po
deria ma!s facilmentd 1·esponuer o noLre ministro 
dn guerra se acaso estt\'esse presentt>, porque 
contém factos de que n. commiss:lo uão tem lll'lll 
podia ter exacto conhecimento. . 

Pnrcce-me mesmo que n:io é uma questUo 
ainda muito liquida pnra se trntnr já nesta cnsa; 
creio que depende tal\·ez de mais apnraJo extl
me, e do processo dos empregados que forão 
considc.rados menos zeloso"> no cumprimento de 
seus devP.res. Estou persu·"l.dido que não have1·ia 
nenhuma utilidaJe em tratar-se no pal'lamcnto 
de. tal objecto nesta_s cir~um:;.tnncias, sel"ia ue 
tivessem de tomar couh~ciinento delles. 

Sr. ··presidente, já que tomei a palavra sobr~ 
esta materia, julgo convenieute dizer alguma 
causa a respeito de · uma questão que tem occn
pado desde a penultima sessão a attenção da 
casa ; refiro-me ao recrut~mento. Sou de alguma 
-sorte obrigado a tocat· nesta questão, porque é 
·precisame.ute a provincin. que represento e .. que 
mais tem soffa·ido com a infracção do . prin€ipio 
de igualdade na distribuição do_ recrutamento. 
: Sr. presidente, desde os tempos coloniaes que 
na distribuição do recrutamento se attenden 
sempre á população dos districtos, e prope>r· 

cionalmr.nte a eUa erão cotisados. . Os regula
mentos de 1763 e 17tH a respeito do recruta
mento, e que vigoravào niio só em Portugal 
como no Brazil, consignavào o principio uc que 
a di:>tnlmiçi'io do· n?crutamento :;;e fizesse e~n 
atLt>n~ão á populat,:ão d~ cada uistric~o! paroclua 
ou comarca. As cam<lras, os captlaes móres 
de ordenança e post~riormente os magistrados, a . . . .· .. ~ 
dos recrutas, tiuhão por devct' o uão afast~\rcm·SC 
desse principio. , . . . . 

Postérhwmentc e""ll 1~01 srguto-se na ~tst•·.t
buiçiio dos recrutas uma nova base que equtYtllla 
e importava o tnesmo que a primeira. Pot· um 
alvará des:>e :llln<), creio que de 17 de Agosto, 
resol v;m-se que pam o exercit·~ de Portugal a 
distribuição dos recrutas se fizüsse, não em 
rdaçfio á população, mas ao numero de f·>::os 
de cada districto, e assim se recrutasse por cada 
cem fogos 4 individuas. Estns regras porém que 
se•·viào pam o recrutamento em Portu al d~ 
or mar10 nao tm 1ao toe a a execução no razil 
pelo nrbitrio que tomavão os capitãcs-generaes 
na distribuição que faziào do mesmo recl·uta
mento : longo da metro ole, a sua ''ontade era 
e I. 

Em 1822 forào promulgadas as iustrucções que 
ainda rt:'gem esta materia, pot·érn que nada dizem 
quanto ú. distribui~ão do reerutamento. Mas em 

· . c n e u es a nece;;st a e. o pnnctpto 
da população como base da distribuição d.o re
crutamento foi proclamado, e assim 11a lei de 
2! de Nov~.Jmbro desse anuo foi dlc consagrado, 
porquanto leio no sc·gundo periodo do art. U0 

dessa l.:i o seguinte : 
c< Este recrutmuento ·será rcpartiJo por· todas 

as províncias Jo imp~rio, em proporção dos seus 
habitantes livres, e tendo-se attenção ao numero 
de recrutas que tivet:em dado em annos proxi
mos passados, guardad:lS as leis ora cxisteu tes 
quanto ao moJo de recrutar. l> 

'" • o o •• 

~ - . 
no decreto de ~ de Julho; ahi so diz no art. 2° 
que os r<:ct·utas ser:lo 1·epartidos pot· todas as 
pro_yincias Jo imperio em rnziio ~tl sua popu-

lcfs ~ tnbella qu~ em ~ 1 do mcsnto nH·z publi
cou o governo para o recrutamento dil 1 ,i)(}:) 
pra~as, e ainda nessa ia.bellll foi reconhecido o 
pl'iucipio de que n; pt·ovincia~ quo Li11hiio mnio1· 
populu~uo dc\'el'it\o dar maiur contingc:.'lltl•, pois 
gue pat·a o I'Pcrutnmento destas J.WtJ pmc:ut~ o 
Pnd. contribuiu com ·tr> praças, Piu.uhy com J;j, 
l\Inrnnh:lo com liO, o l:e;tt·ú com 1~0, a Pnrnhyba 
('Olll 7;), o Hio Grande do Noa'le com t:-,, l)er
n,lmhuco eo:n l!JG, Alagüa,; com 75, Sergipe com 
ao, B.ahin CC)Ill H):;, E~pil·ito Sn.uto cum 15, H.i~l 
de Janeiro com 1:.!0, Minas com 300, S. Paulo 
com l:J; .. ,, 8ant:1 Cnthurinn com 15, Rio Grande 
do Sul com 4;-,, Goyuz com 30 e 1.\'lntto-Gro:so 
com 15. • , 

Em lf:.':l5, pela lei n. 5-1 de G de Outubro, 
mandou-se f •zcr o rccmtamento no imperio 
conforme as instl'llcções de 10 d•.! Junho dd 18'22, 
autorisando-se ao governo para neste sentido 
fazer um O"j l · · · 
de 2 de Kovembro de 1835. Por ess 1. occashio 
fez-se uma nova tabella de distribuição de re
crutamento pelas províncias, e nessa tabe!la 
nttend~u-se ao priacipio da população. Ass1m 
para o i·ecrutam~:nto de 4,040 praças reclamadas 
para o exercito, as m·ovincias forão cotisadas 
da maneira seguinte: -Pará 120, .Maranlu"io 160, 
Piaul1y 80, Ceará :326, Rio Grande do Norte 40, 
Paraltyba 200, Pernambuco 520, Alagõas 200, 
Sergipe 80, Bahia 520, E.;pil·ito Santo 40, Rio 
.de Janeiro :J20, S. Paulo 3GO, Santa Catharina 
40, S. Pedro 1~0. Minas 800, Goyaz. SO e l\Iatto-
Grosso 40. ' · 

Pela lei n. 45 de 29 de Ag(•stci de 1837 esta 
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• 

lC'gis1ação não foi. rc•ogacla, continuou u vigorar 
pelo wesmo prindpio . porque tinha vigurado a 
1abl)]la de 2 Kove!llbro de lt-iô;'">.)~:la,; de:;sa época 
em diante fói~so potHlo .,m uuvilht, oa uutcs 
CSf!tteccndo esta reg1 a, não eontinuúrão à appa
tP.ccr mnis as tnbclltis da distribuição dos rc-

• prmc1p1o a popu açno, n e· 
que foi e1le de novo restabelecido em 1818. A lei 
n. -i!1S . de 27 de .Julho dcssú anno assim se 
f'Xprimc no nrt. (jo, 

<< recru amen o 1n·eciso para completarem-se 
as forças de terra em circumstnncias ordinarins 
:>erá uistril.mi.:o pelas províncias segundo a po
pulação livre <}e cada uma, c em círcumstancias 
extraordiuarias se far:'~ indistinclameutc . . Em
quanto não- estiver feito o anolamento da po
pulação tomará. o · gov-erno por base da distri
buição O llllll1~l'O UC deputados que der cada 
provine~a. >> 

Não tendo sido e:sto prsncipio observad'> até 
180~, em consequencü-. das luLas que o governo 
tc:\'e de sustentar ucntro c fónl do im erio foi 
c· c novamen e cons1gnado na lei de forças de 
terra desse :mno sob o n. 618 de lS dH Agosto. 
Ahi se diz no art. 2o : cc O contingente neces
sario 11ara. completar as ditas for,·as serú. distri- ·-

UI o em crreums aucws or manas pe a capital 
do imperio e provj ncias. >> 

Eita mesma disposiçüo fez parte do art. 2° 
da lei n. 715 de l!l d · . · 
Ra o, que fixa as f~)rç.as de terra, e Acha-se re
produzida na proposta do governo deste nnno, 
soh]·e o objecto em questão. 

Para a boa execuçtio deste pensamento, deste· 
principio tão justo como sensato, publicou o g•)
Ycrno v regulamento n. 1089 deU de Dezembro 
de lS;jO. Nesse regulamento c logo no art. lo 
se declarou o seguiutc:: · 

« O goYcrno fixará até o ultimo de Dezembro 
o numero de individuos que tiverem de assentar 
praça no exercito dm·;mte o anno financeiro 
seo-uint · · · - -
d)rte e províncias, attenJcndo . ú populaçao livre 
c nacional c mais .circumstancíns peculiares de 
cndi\ ~:~ma. ,, 

~ -
1-l·rio da . gues·m o aviso n. 6 de 7 
de 1Kl3, fazendo a distribuirão tlos recrutas do 
:'H'guinto modo: côrte 100, Rio de .lnneiro 2ü0, 
·8. P.IUlo !!üO, Santa Catbnrina 50, Itio GranJc 
do Sul WO, Espírito Santo 40, Bahia :~00, Sergipe 
lHO, Alagr'>as 200, Pernambuco :100, Rio Grande 
do Norte 1~0, Pnrabyba 200, Ceará 250, Pinuhy 
200, Maranhão ~00, Pará SO, Amazonas 40, l\lin ·1s 
-t;)o, G:>yaz 80, 1\-!ato-Gros->o 210. 

Pelo que . tenho ex pendido comprehendc mui 
bem a camara que o principio de que o recru
tamento nff(• . deverá ·ser feito no im perio senão 
tendo-se em vista a pl)pulação livre de cada pro
víncia, dando maior numero de recrutas a que 
tiver mnior população desta especíe, se acha de
finitivamente firmado ~ntre nós; e contiuuará 
c sêl-o porque é um principio verdacteiro e jus-
tíssimo. · . 

Entretanto bem que o regulamento não seja 
·" .. . ;-- . . : o . t Ç!l 
que citei, pois pcrmíttc o ab:mdonnr-se alguma 
ycz o · principio estabelC'cidê, comtudo me pa
l'CCê que essa excepção é sensatll, c que podem 
llave:r circums1ancias em que esta se rcalisc sem 
se prestar n nl>usüs. Outro tanto não pos'so dizer 
n re::peito da âistribuiçiic• feita no aviso de 7 
de Janeiro de 185:3: as injustitns nhi siio pal-: 
pnveis, e t1mn das provindas <)UC mais sofih~u 
com semc·lllante distribui~iio fot a que tenho a 
l10nrn de rt'prcsentnr , cuja popula~io livre é 
n \'Ctl iatla em metnde do totnl dús seus lmhitantt's, 
computado em ~()(1,000, e em rcln«:ito t.;ve um 

TO:\fO 2. 

conting<:nto maior quo Prrnmnhnco, Bahia, Rio 
de .Janeiro·, ·l\Iinas, ~. Paulo, etc. . 

:::ir. presidente, uão descouhe~,;o, como ji declarei, 
qac na distribuição do recrutamP.nlo pelas pro
vincins >;e deverá contemplar, além da sua po
. ula ·üo lin-e a,; suas circu · · · , 
mas não como a.;:; definio o honrado deputado 
por Minas que acabou de fall:w. -

Entendo, creio que ha com c1Tdto circumslaa-
cias . peculial'es· uc devem ser toma.:hs en -
RI' ·era•;ao quan o se tenha de fazer a distribui
ção dos reerntas pelas províncias. Por exemplo, 
seria. círcnnJstancia peculiar a despcza extruur
uinaria. que o estado_ fizesse em apurar recrutas 
se fvsse difficultoso ou quasi impossível por este 
motivo obter · de qualquer provincic1. do imperio 
os recrutas que clla fosse obrigada a .dar. Outra 
circumstat:lcia se;ria se em alguma das provín
cias a totalidade, ou a grande maiorín de sc~s 
habitantes seguisse a religião dos Quaket·s, seita 
que . recusn. sujeitar-se a este onus, quacsquer que 
possão ser as consequencias; devia-se então res-

. · : · · · ., que e o 
da liberdade da conscienci:1 • . Outra ciL·cnm::>tan
cia seria se po1: ventura na província d_e Minas, 
por exemplo, grassasse por todo ella o mal que 
• '!' . • ~ < s 

districtos, a molestia dos papos, que 
homem defeituoso; ou quttlqucr outro 
torntü;~e o ·1somén:1 anão ou êorc~vado, 

scrião as circum~tancias peculiares que poderião 
tornar neccssari<'L uma modificação no pri!lcipio 
da populftçüo par::l. a distribuit;ão do . recruta
meilto. 

En não faço accus:1ções a e::;là ou áqueHa pro
vincin qtle se tenba furt--tdo ao dever de prestar 
o I!Ont.ingente de tal e tão pesado imposto~ o 
que digo é. que o principio da população na clis
tribuição dós recrutas dev_e SP.l' ooserva4,) rigJ
rosamcnto em todas. porque e uma necessidade 
imperiosa .do paiz o tct· ex~rcito. Niio ~e trata 

• (f • ~· 

os llrazilt!iros suo obrifpdos, de que todas as 
pt·uvincias não se podem di;;pcnsar sem que uma:s 
fiquem mais prejudicadas. . . . .. 
chamada ú. discussão por alguns · illustres dcpu
tndos de l\:Iinns niio é umn rnzilo que posSA 
ndmitth·-sc, c menos desculpnt· n fflltn q uc se 
not.a 110 complemento d.o contingente que~ foi 
ui::;lrilmido n e::;ta provincia, l>Orqunnto lltiO lsn 
exactidão. l'or m.:no1· qne SCJO. n di::Jt.nncill dos 
districtos de ~linns, estou cf"nvcncido qno n 
uespcza com o transportl'l de um rccl'l\tn ntio 
é t:i.o gmndc nem tüo cxces::;iva. ·como n que 
se f117. com o transporte das províncias mnt'i-
timns. · 

Tomemos, por exemplo, um ponto da provi:tcin 
de l\lina~. a cit.lade de Paracatú, que é nm dos cen
tros de população mais importdnte da província 
de Minas, e . um dos inuis distantl.ls, não só ua 
sua capital, como desta c(!l'te. Paracatú dista. do 
Ouro.-Prf:'to 1-10 lcguas, c do Ouro-Preto a esta 
c(n·te co11tao-se 8:.> ; n.hi ~stào pois 223 legnns; 
m~s cu daria maior numero de legu:ts, 3CO se qui
zes::;em. Pnr.l o trans orte de um recruta niio se . 

espen P. por 1a mms c uma etape, que lOJe, 
em razão do preço avultado dos generos de pri
meira necessidade nesta côrt.;-, quP. é on_dc as eta
pe::; suo mais cnrils, anda por ~O rs. ; m:1s ett 
eleYaria. esta. qu •. ta a 3úO rs. O . itinerario quo 
deverit faz~ r este recnita, t· ·mando o termo mé
dio <las marchas que costwna fazer a tropa , 
não excederá de quatro legu~s _por dia. Temo~ 
portant•) que um recruta para St'r tt·nnsportado 
de Pnracntú a ~;-stn. c<irte gn~taria cincoenta o cinco 
uias, C qUI! a SUa uesp<:Ztl. nilo poileJ•ia importar 
em tunis de lü$500 sendo 2'~3 lf'guas, c :t.?$.ÕIJO seu· 
do :JOQ. 
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u~rA Y07.:- E o tempo P.m que elle deve estar 

em Paracatú com os outros? 
O SR- ~fExDES DF. A.L:\I:EIDA:- Niio levo em li

nha de conta o fardamento do recruta, porque 
isto acontece em todas as rovincias · tiüo con-
emp o a orça ·que o con uz e guarda, e m_enos 

qualquer demor:\ que possa ter nos depos1tos, 
porque tambcm estes f:lctos verificiio-se com os 
rec1·uta.s das outras provincías, e ara o calculo 

o -se p1·escm 1r · e::; as cu·cums llUCill.S : qttl}ro 
só contar a maior despeza com o transporte ue 
um recruta de um dos pontos mais longínquos de 
Minas á esta côrte n;to excede de lli$5UO, ou 
2·~s::>uo tomando por b~se a mais elevaun etap~. 

Vejamos agur.l q 11anto gasta um recruta ua. ull· 
nha província para ser transportado a est 1. corte. 
'!'(unamos tamnem um do,:; pontos mais dist·uttes 
da sua capital, a villa do Riachão. por exemplo. Do 
H.iachão ao primeiro ponto de embarque! á c_iJa~e 
de Caxias, contaremos. 100 l~gttas : ate alu nao 
se "astará. mais que 8$ c•>m o transporte do re-

. o . .· . - -

cando' em um- vapo1·, onde a viagem é mais bt·eve, 
gastará este recruta 2ü$. Portnuto temos ;:HI), que 
com 40$, que dcspende o a ccruta do :M~tranh:lo 
para esta Gôrte, nos vap · · • , 
ma 7-lS, que é quanto custa um recruta para trans· 
portar-se do ponto mais longinquo.do l\1n.run~tio paa·a 
aqui, qua~cto as despezas. com o d~ l\Iu~as ~o-

'\ .. . 
tante ... 
u~r.\. YOZ : - Serú. exacto o calculo ? 
O Sn. l\:IEXDHS n.r:: AL:.-.mnH.:- Este c11culo 

púde o nobre depu ta do fazer se quiz8r verificar 
a exaclidiio; n:io entra nelle mais que etape, que 
é o soldo qnc vence o recruta, porque as despe-
7.ns com a escolta que o conduz e as do deposito 
fazem-se tauto com os da pt·ovincia de Minas, 
como com as de outra qualquer, quer o trajecto 
so fa~a por terra, quer por agua. 

Portau to, n rnziio que se dá nesta casa de 
ao ,. •m r•!cru a; c ~ uul.s 11cm as prov!ncias 

contraes por causa t.h oxcessivn despez:.1, é fut.i
lisl'illln, u att) il·riso1·in. Se ha provinci:l. que possa 
dnr l'ecrntns b n·atos, é por ce1'to Minas: d~! ois 

nn 1ro. 
Deu-se tumbem como razão quo em :Minas não 

hn tnntz\ mnterinrccrutn \'t'l como nas out.1·as pro· 
Yincias. Deltnio-sc mntcria recrutnvel os vadios 
o réos de policia. Senhores, todos nó:> nest:\ casa 
comprehcndNnos c sabemos muito bem que ~nra 
l\linus ntio foi melhor gente colonisal·n do que 
para qual•}Uer outra província do imperio ... 
U~tA YOZ : -Nem ningucm disse isso. 
O Sn. !\!E:-<DES D~ ALliEID.\ : - Mns digo-o eu, 

porque tenho tlo entrar no exame desta proposicno. 
A população do. Bmzil, scnhot·c:s, se compõe de 

inuios c colonos que nos vem de Portug11l e de 
negro-i da costa da Africu, e dos descendentes 
puros c misturado:> destas raças. As leis que a 
têm regido, a religião, os costumes e os habitos 
são os mesmos em toda pute do imperio , são 
os mesmos, sustento, porque as differenças que 
se notão s~io pouco ccnsideraveis. Se é exacto o 
que acabo de rlec " · · · 
car-se o asserto de que Minas tem meno:; ma
teria recrutavcl do que as outras proviucias, c 
que o l\l;lranbão província ngricola e c1·eadora, 
que tem uma população de 300,00() almas da 
qual a metade é e.scrava, deva dar 300 rec1·utas, 
i.sto é, mais que n província de }.linas-Geraes 
que tem I ,'~00:\JOJ habitantes, e diminuta po
pulação escrava. E ainda mais, note a camara 
como é quo essa provincin ha de se furtar ao de
ver de pt·~,;~'lr o contingente devido em rela~ão 
á sua }JOpulação ~:·eclamaçües) para q~te (IUtras 
menos populosas o com identicas necessidades sc
jào so'Orecarregada., sómentc desses onus ... 

O Sn. P .. \.ur .. -. CA:-;-DID() : - Quando o nobre de
patauo for presidente Jc l\Iinas ha dé dw grande 
UlllUCl'O de l't'lCrut \S . 

O Sn. !\!E~DEs DE AL:UEID-\. : - Senhores , a 
. i .. 

1·o.:cio·se muitos apa1·tes.) 
O Sn. PnEsi DE::\TE : - Attenção. 
O SR. MENDES DE AL:.-.rEmA:- Tambcn 

crtaçao an milltos vadios, porque Jessa 
in·lustria, como cnt1·c nós existe, é mUito facil, 
e satisfaz a muita gente preguiçosa que se de
dica a ella no nos.so paiz. Ora, se a província 

Minas não te .n outras mdustrias além d·1s 
mencionadas, n agricola, n criadora e a mineira, 
e na Ul•!Sma situaçi'io que as out1·as províncias, 
é claro que não póue com fundamento sustent:u· 
qtlC tem menos materia. recrutavel. E fazendo o 
parallelo desta província com as outras que são 
essencialmente agricultoras ou agricultor&:> e cria
doras, Yeremos que a província de Minas deverá. 
conter muito mais materia recrutavel do que 
qualquer outra provincia do norte do Brasil, no
tadas como as mais abundautes desse pro· 
dttcto ... 

'l! r.. EPUTADO : -Mas tambem lá ha pro
víncias criadoras. 

O Sn. l\IeXDES o 
• ., • L • 

que agricultorn. tem mais vadios do quo aquella 
que exclusivamente se emprega na ngricult:ua ; 
porém a abuudancia da materia recrutavel so· 
brcpuja quando a mnior industria é a mineira •.• 

Uli Sn. DEPU'rADo : - O nobre dcpu.taüo con
funde a mineração cvm os sciscadorcs. 

O Sa. ME:-<DE~ DE Ar.YElDA : -Disse o nobre 
deputado po1· Minas que me precedeu que a 
tabP.lla dos recl'Utas apresentada pelo nobre mi
nistro no seu relatorio não é exactn, po1·quo ello 
sabe, por ser chefe de policia d\!ssa p1·ovincin. 
<l ue 80 recr11tas que ex1stem nos depositos ue 
1\Im,J:i não vêm alli contc:nplndos, porque a ta· 
l>ella só alcança o mez de Dezembro do anno 
passado ; mas ainda assim com esses t)O rectu
tas mio se preenche o contingente de Minas 
exigiJo pelo aviso, que é sobremodo diminuto. 

U:~r Sa. DEPUTADO :-E o numero de t·ecrutas 

O ::in. ME.~DES DE ALMEIDA:- Alleguem os no
bres ueput:tdos o que quizerem, estão no seu 
direito; mas o certo é que de ldOO para cá, se
gundo as tabellas dos relc:\todos que tenho con
sultado, a provincia de Minas nunca deu os 
recrutas que devia dar, cstàv sempt·e esperando 
o momento de partir dos dcpositos e _cadõas, 
porém nunca chegào •.. 

O MESYO Sn. D~::PUTAOO: - Mas olhe que é a 
primeira ''cz que se ftU a distribuição pela po· 
pulação. 

O SR. ME:-.or.s DE AummA : - Está enganado 
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o nobre deputado ; sem o ministerio ter o regu
lamento de 14: de Dezemllro de 18;)2 sempre pro
curou fazer uma distribuição 1·egular do recru
tamento por todas as províncias, o que era 
muito natural c conforme á lei .. n. 498 de 27 de 
Julh.; de 184.8 que ji citei; e eis porque aprc-

. , 
declarou-nos que aquella provineia não tem for
ças para satisfazer a este serviço ; entretanto, 
t>elos calculas que nos apresentou o :mesmo no·
bre deputado, vc-se que a província de Minas 
tem 870 pm<;as. Bem .vejo que não é grande força 
para policiar província tão extensa ; mas por 
ventura estarão as outras provincias melh0r 
aquinhoadas '! Não, senhores ; eu observo que 
em todas ha queixas de que as autoridades po- · 
liciaes não podem cumprir satisfactoriamente as 
suas obrigações, tanto neste p~mto como em o~-

de furça publica. E,;tou conv-:ncido ue que, se a 
provincia de 1\Iin&s quizesse benevolamente satis · 
fazer ao preceito legal, conformt> ns força::. da 
s a o - · -
queno exercito, parece·me que nem seria preciso 
recrutar-se em mai::; alguma parte do impel'io. 
As outra~, como o Maranhão, descançarião um 

ou co. 
(Trocão-se Vcl1·ios · a.pa,·tes.) 

. Eu não quizera que a provincia de 1\Iina.s 
dé;;se mais recrutas do que as suas irmãs ou 
do que aqtteHe contin~ente que lhe foi marcado 
por lei, nem posso uem devo exigir semio o 
que é Justo ; desejo apenas que ·um se cumprio 
as obrigações ini.postas pela lei, vindo os recru
tas cujo numero o governo fixou n,\S tabellas 
de distribuição. 

O Sn. PAuL,\. CAXDIDr.) : - O nobro deputado o 
ue deve fazer á censura1· ao Sr. ministro do 

1mpeno por conservm· em Minas p1·e:Sidcntes tiio 
ruins que não cumprllm com as suas ollrigar;õe::;. 

VozEs : -Oh I oh ! isso não. 

causa. 
O Sn. Pm::siDE~T.E : - Attcnçiio. 
O Sn: lt!J:::ml!:~ JJE AL~IEIDA : - Niio vejo, Sr. 

presidente, qullel! sejiio o,; emuaraço!4 que justi
tiqucm a não execução da loi do recrutaauento 
nu provincin ue 1\linas; ~tinda m1o vi t!clllOn· 
strada com SL)lidos fundamentos 11 impraticabili
dade dessll execução; e sendo as h•lzi que l'El· 
:::em essa p1·ovincia, sem nenhuma ditTt~ren~a as 
me:'lmas, e senda ·o systemu. do rec1·utamento alli 
o mesmo seguido nas outras provincias, uiio sei 
porque não se t:>l'll'l realisavel alli o rccl·uta
meuto, no emtauto que se torna dem!lsiado effe
ctivo nas outras proviuelas. (~Iuitos apa,·tt:s.) 

Para se fazet· o exame do numero do recrutas 
que dá o litoral comparativamente com os do 
interior não t()mos dados suflicientes, ao menos 
nos documentos fornecidos pelo governo •.• . 

ozEs : - em, em. 
O SR. MÉND~s DI!: . AL:UEIDA : - O que sei c 

não desconheço . é. que nos grand~s centros de 
população é aonde se encontra mais materia re
crutavel, mas esses grandes centros são poucos 
no Brazil. 

[Contintu"lo os apa,·tes~) 
Não reconhecendo portanto, como eu ia dizen

do, essas diffi.culdades praticas que embaracem 
a execução da lei do recrutamento em Minas, 
não achando razão na maior despeza, con1 o 
transporte de recrutas, não huvendo alli menos 

materia recrutavel do que em outras provincias. 
eu, torno a repetir, não vejo motivo:.> valiosos 
para essa pruvincia não satisfazer o fraco con
tingente que o governo lhe marcou ... 

0 . Sn~ PA:uu C""-'~'<DIDO :- A unicà. cau."s~ é o 

O SR. ME:SDES DE ALMEID.\ :-Senhores, estou 
persuadido que a razão por que na provineia 
9.e Minas o recrutamento uão ~ uma realidade, 

s 1mpor ·•ncia 
a esse.~ fundamentos futilissimos, passando como 
axioma o que é um erro; e lla de se ver que 
nessa questão acontecerá o mesmo que se dava 
com a Jo trafego de africanos; não era possí
vel acabar-se com t-lle, dizia-se com certa con
vicção, mas afinal quando o governo quiz fa
zel-o cessar desappareceu tão infame com
mercio. 

O S.n. PAur.A C.\:-<DIDO:- Eu se fusse o nobre 
ministro do. imperio nomeava o nobr'~ deputado 
presidente da rovincia ,Je Minas arl\ ncabar 
com essa. questao ~ tornar e ~ctlvo a 1 o re
crut~mento. (Riso.) 

O SR. 1\iE:~mis DE ALliEIDA : -Não coosicle· . . 

tado que ns províncias aonde l1avia maior uu
mero de bravos erão as que davão mais recru
tas para o exercito, porque tinhão abundaJ!cia 
de ma.teria recrutavel, e citou as qu~ conside
rava como taes. Não serve para mim semelhante 
razão, porque eu creio que· a respeito de bra
vul·a nenbum3. província é superior a outra, e 
é uma razão demasiado injuriosa a uma pro
víncia tiio import'lnte como l\linas, c para as 
outl·as que tambem farão exceptuadas. 

Senhores. pela. min~1a part: dcclal'o que quan-

Dezembro de ltlÕ2 n~o é porque p1·etenda que ~ 
minlui pr·.•vincia. não dê 1·ecl·utas, ella que sem
pt·o esteve prompta n. satisfazer esse onus, el1a 

') . ' . 
:sobremodo victimada, porquanto uo passo que 
outras p1·ovincins se recus:i.o a. dar · solda1os 
pllt'a o exercito, o Marauhüo não sô dá o s~u 
contingente, porém ''ai muito alén1, pelas e::tl· 
gencius do gove1·no, por isso que concotre para 
preenchl!l' o \"a.cuo que as outras fazem appare· 
cer ; (;lço esta reclamação Sr. presidente, porque 
eu estou convencido que deverá ser fatal á 
prosperidade de minha proviucia esse extra~r
dinario numel'O de braços que annualmen~e ~uo 
arrancados á sua lavoura e :;!ao commerc1o m
t.erno ; as populações vivem. em continuo susto, 
e tudo se resente deste estado de cousas que 
não pouco tem concorrido para a_ decaden~ia em 
que vai o Maranhão. Entendo, ~r. pres1dent-e, 
que a missão dessa provincia não é só mandar 
soldados para o exercito, e que assim como tem 
e.sse dever n cumprir. ·conjunctamente com . as 
outras tambem deverá. gozar de · alguma.s valt
t~ cns' e desé~n o · convido ue se dimmun o 
pesado c::mtiugente em que foi cotisa. a, em VIS a 
da sua presente situação, porquanto tem clla 
dado no espaço de 14. anuos uma · som ma enorme 
ae recrutas superior a de outra qualquer pro
víncia, somma enorme em relação á sua . P<?Ptt
laç~o e mui prejudicial à vida de sua prmc1pal 
industria, a a~ricl!ltura, assim como ~o commer
cio e navegaçao mterna. O Maranhao . Sr. pr~
sidente, é essencialmente agricultor, 11 mdustna 
criadora e fraca, o gado quo alli sustenta a po
pulat.ão é exportado pela ma!or. parte. do P~aull~·. 
e sendo portanto um& pt·ovtncl." agraeola, non~t.l 
conseguintentent~ menos matena reerutycl ex1s-
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te, o contingente de 30:J recrtlt 1s é para as suas 
for~as super1or, e deve ser diminuido. 

CJmo é possivel. senhores, que sendo o ~hra
nll:'io uma província agt·icola, seja cbdgada a 
prestat~ um contin~~te de_ 31.)0 praças, ignal n.o 

Bahia, sup~riot· á da do mo de Janeiro, c pouco 
abaixo da de _l\Iinas Geracs? Não me parece 
isto nem justo, nem razoavel, c m.::n0s benevol•>. 

:; : opu a.ça.o pos5uem , 
tres p1·incipaes provincias. A capit:ü de P..Jrnam
huco é tres vezes maior que a. do :Maranhão, a 
Bahia é quatro vezes mais, e a côrte cinco ou 
seis vezes mais: se o H.io de Janeiro deve tlar 
300 recrutas, 1\laranhiio não poderia prestar mai:; 
do que 50; acho p:~is muito injusta esta distri
buição. Não é, como já disse, porque c provin· 
cio tlo Man:mhão queira prestar-se ao OllUS ur.l 
recnttamento. essa bella e interessante provincia 
tem mostraJo em todos os tempos a maior obe
dienc~.L aos P<?dcr~s do esta_d? c titio cede e.!n 

pela _causa paiz, ·a nenhuma prodncia. .. do 
unpcno; os seus f.lstos ahi .estão para attc.5tm· 
o que nessa proviucia se tem feito desci~ que . . . 
11a lut:l. em que se achoa o Brazil cum os Hol
laudezes, no secultJ XVIl a província do l\hm.
nhã? couseg_~io libertar-se do seu jugo sem o . . 
irmãs, unicamente pelo heroico esforço de seus 
habitante:;. Durante •> governo colonial pr~stou 
importantes contiugentes pam a. conqnista de 
Oayena, e mesmo para as luLas do Hio da Prata. 
Alguns corpos de ta linha :.üli organis 1dos, que 
passtirão á Europa, mercc~rão elogios pel:~ sua 
disciplina e bravunl. , 

Na luta da indepenàcnda, na guerra da Cis· 
platina, nos movimentos revolucionados que alli 
t.t:m havido em 1821, 1832 c 1839, nos uo Pará 
e Per~!ltnbuco, os. sold.ad?s ~1ara~henses . têm 

mente na guerr:l do Rio da. Prata coube-lhes a 
gloda de partilhar os perigos e tl"iumphos do 
exercito brazileiro, nos campos de 2.\Ioron e 2\Iontc-, . 
o.tliciaes da época, e os bravos de outt·as pro
vincias que alli se achíu·ão. 

Não é portanto por esta causa que t·~clnmo 
contra o contingente em que foi cot.isad:"L minha 
província; enteado pol' tudo qu11nto tonllo pon
tlcrndo que não se deve sobrecart·cgal-a com ttm 
p•!SO supericr às suas forças, e que tendo dado 
l1Htis soluados do qnc outras provindas no cs
pa-;o de U nnnos, desde 1810 nt•j hoje, d·~Ye 
tl•J al~nma sort·~ a ~cu l'•!Speito ser min•n·nda 
esta Ílllposiç:·•o, e merecer mais cont·!mplnr:io da 
I>artc do uobrc ministro da gtll'rt·a. · 

O Sa. l:51QUEUU QuElno;;;:- Rdativam<..·llto Ser
gipe d~u muis. 

O Srt. Mt::!'PE:S m: AL!IIEID.\ :- N:io me rcc·n-
d:md..::' de. onlras }?roposições que por Yent.ura 
tt:mh::.o std·) profendas na casa, c a que deYil. 
dar resposta, quer relativamente ao orçamento 
( tt;!r a res cito • · ? 

t.ermo ao meu disc•uso. 
O SR. P.RESIL..ENTE:-Tem a pala\Ta o Sr. R0cha. 
ALGUNS Sns. Del'u-r.\oos:-Não está . na casa. 
O SR. PnESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Pi-

menta de :Magalhães. . · 
O Sn. PrliE:..'"TA DE M.\GALH.\.Es:-Ccdo. 
O Sn. Pnl·:~IDl::NTJ·::-1'em a palavra o Sr. Sil-

,·eira dn 1\lott.n. · 

O Su. S'lL\"Em.\ VA. 1\!ox-r.\:-.A"s :! 1-~ lluras não 
teulu.1 pajavra. (Ri.....:adas.) 

ALGt.:~s SL:s DEt>t; 1'-\D:)S:-V uto;;, -v o tos. 
O SR. Pn~:>IDl:::'\TE:-0 Sr. B:~.rbosa pJdio a. pJ.

hvra. Fica a discuss:to adiada pela hora. 
l\larca-se a ordem do dia c levanta-se a sessão. 

Sessão elll ~2 ele Ju111ao 

pm,;sm~::-\Cl.\. DO sn. YISCOXOE o:,; B.\F.l':,;~o Y 

Sumr \.UTO.-E;;;pedi~nte .-O•·dem do dia-Dispensa 
1>a1·a um. estudctnte. Di~cu.,...-w do S1·. Taque~.
Q,·çcnnento da guel"l"lt. Vota~:ãó.- 01·çamento da 
m.arinha. Discrtt•sos dM S1·s. Cnt:: Secco, Crtsado, 
Vil·iato, Cw·nei!·O cl:J Campos, Ferra:: e !l[enàes 
'le A.lnwida. 

A' hor:i do co.stttme, reunido nttmero sufficientc 
de St·:>. deputados, abre-,;c a ses;;ão. 

· Lê-.sc c a roYa·St1 a acta n 

::!:XPEDIE~TB 

tantus dt~S f1·eguezins de Out·o Fino, Aguus Vir· 
tuosa,, ::5. Caetan0 da Vat·gem Grande, ()armo rlo 
Hio Claro, Cabo VerJe, :3. Joaquim elo mullicipio 
de J acahy, Pottso Alto, C \m anha todos da ro-
vu1c1a a ~ mas <:lraes, e a camara. municipa 
da . villa de Santa :Maria. de Baependy, da mesma 
proviuci:l, pediudo a crea~ão de uma nova pro
vincia ao sul dit. mesma.-A' commissiio de cs
tatistica. 

Um requerimeu~~. do cabido d:l Sé do P<"Lt"{L, 
pedindo nugment') do ordenados.- A' commisst"io 
de pensões e ordenatlos. 

Da irmandade do :::ienhor B)H1 Jems do~ Pass•1s 
da Gt·açu, ct·ecta int:)rinamentc· na · igreja da :\Ii
scricord~t. na c.idade de O!i.nt~a, .~~·~~vincia . de l'..:r-

dos C mnclitns daquclln. cidade ·l:l o patrimonio 
o alfaia-; do mesmo convento que· aimla cxistão. 
-A· commiss:1o e.:clcsiastica. . · 

. ' 
pro\·incia da Bahia, pcdinjo iscnçiio do impostv 
dn.s loterias que lhe fnr:io concedida,; pelu ns
semblúa pmYincin\.-A' eommissão de fazenda. 

D l auministnl.ç:io tlo hospit~ll de caridade da 
cidade dCJ Hecifc, pedindu qttl"! se lhe dl: pam 
suu pntl"im·oni•l os ben3 qn~ forão do cxtincto 
cucapcllatlo do Engenho Novo de Goyanu., hoje 
pcrteHccnLc :"1. fuzenda n 1cional. -A' commissuo 
tlc fazenda. 

Da it·m!lnlsvlc ll•) Santissimo Sacramento dt\ 
ft·,~gnczin fie Kossn. l:5cnhora Jo5 Pr:1zeres da ci
dade tle ~lacció, capital da provincia. das Alagoas, 
pedindo autorisaç:i.o pam possuiL· bens de raiz.
A' commissiio du fazen,da. 

P.\R ~CE!t DE <:O~nii.SS.\.0 

E' j ulgntl.a objccto uc dclibcraç<''io, c vai a im
pl·imir par-' entnu· n:l ordem dus trabalhos, a 
eguin s uçn.o : 

« A commissão de pensões c ordena·los t endo 
com todo o cuiJa,Jo ext"Lmiuádo o decreto de 3 do 
conente mez, que c,mccLleu a D. F-rancisca Theodo· 
linda de Vasconcellos Gonç llvus, viu,·a do tenente
general Lazn.ro José Goncah•es, a pensii.o an mul 
do 8úJS, em. rcmunera.~ào dos sen·iços por clle 
prestados por mais de irl annos , c:>mo consta 
aa fé de oilicio' além dos mais que prestou de
pois tlc reformado no espaço de 21 annos, c t.nn•lo 
na nnior consideração que um tão distincto ser
vidor do estado deve .sempre merecer a attenç::i.o 
dos p~.~dercs uaciouaes, que sentpre lucrào em 
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galardoar o merecimento do_:> qu~ se esfot··~ão em 
bem cumprir seus devere::;; e attcndeu4o que a 
viU\'a c filhos de tiio digno gcncr<ll n.ão contiio 
com qu Llquer outro pntl'itnonio, ~ de parecer que 
seja ap'provada a · pcnsiio, c p ~r~L isso aprcsen ta 
u seguinte resolução : 

« A a:.sembléa geral legislativa resoive: 
Art. 1.0 !•'ica approvada a pensão annua.l de 

800~ cc:!cedida por d.ccret0 de ;~ de .Tu:tho de lS->!; 
? •· .•. , 'I • .... 

ducauo o dit·eito d.l exigil-a; qtto..: muito i na3 
lll::JSm:l:> circumstancias n:iJ fJrào almittidos a. 
sub:>titui,· 3S n'Jt:H qtt~ possuiii.> e tiveriio de 
p;,;rJ,~!-as, c t}U •! pox:_t:~.nt.o a· di:>p'Jsição qué refe· 
no era utna cxCCJ.J•:u.o. N•> annl) de 18:>1 passotl 
em ambas a: · ·· · · · • · ·• 
CúllCCf;ão das ld-; tem a uata d•! ~0 d"e ::)ebmbr.l, 
nutorisan1o o gov...:rno a- :vlmittit· no q_ua·lro do 

. cxercit•..> a Emílio Luiz Matlet :.:om o po~to de 
ca it io de; artilharia d..: u·• ,· · " "ttid•J por 

quo mintas f·Jrçn.s não o permittcm. Pcdit·ia -pois especiaes em favor de individuas detQrminados. 
{t camara que me fizesse a . gr;lça de di:>pensa.r E a favor- dessas disposit;ões · estão os votos dos 
ao meno·; ue duas commissões, da de hypothe- · nobres deputados que i~pugnát·ão o t>rojecto. 
cas, .e da de fazenda.· ficarei com · · · ;-
em us na c commercio .. ,... n. :SILVEm.\. u.~-1\foTT.\ ~-0.;; precedentes desta 

s.::s.sfi<J são contra o nobre deputado. 
U:.x.-\. voz·:-Peça antes dispensa da commissüo 

de itilustria e couunt.rcio. o. Sn. T .\QUEs recorda que · h:\ poucos dias fui 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u·~~~~~{~~-~ree~so~l~a~çio que manda admütifno · ·-· ao· 1ypo c"as pr1"1t- d d d d I' · -.u· · · · · - · " corpo e sau e a . arma a a • ranc1sco .i.ú.arta.no 

cipalmente pe,:o dispensa. Jc A.l"attjo Lima, que não tinha. os estudos nl"edi-
Consultada a cama.ra annue ao pedido do no- cos. Não ha muito tempo tambcm se votou ou-

ure deputado. tra resolução em que vem um nome propdo. 

ORDEM DO DIA 

DISPE:SS.\. PAU.\ U::\I ESTUDAXTE 

Cotúinúa a discu;;s:Io do projccto n. 3'1 viutlv 
du s~nnJo, com a emenda do ~r. Luiz Carlos. 

O S;;- '1'" · - • 

como pretendêrão. Cvncorda no cttmcter de g·~
n~::raliJade e impe3soalidade que devem ter as 
leis, e o tem sustentado tambem; . n~mitte os 
pt·incipios <.lo nobre deputado, mas não se per
suado que elles tenhão .applica.;ão absoluta c 
indistincta. Contra. o que o::; nobres deputados 
sustenUriio estão os precedentes do corpo le
gislativo, são frequentes as modificações cu dis-
pcnsns das leis. . 

Existem leis que prohibcm i~s cot·porat;õ !8 d·~ 
nülo-morta. a posse de uens de raiz' c todos os 
anno3 se Yvt:io di,;pensas ás ll•1~Sa.s chamadas 
lei,; de amortiúu;ilo. Existem leis benignas áce1·ca 
ua naturalisação, c em toJa:> as sessões se vo
tiiu rcsolut;ões ~ favot· 1.k pessoas determinadas 
dispensando pnra sua. naturalisat;ão as condiçõe~ 
das leis . . Em homenagem :i illustmçào Jo SL". 
H.cbou.;as um:1 resoluç:io lhe pennii..tio usar das 
suas l<:tras como ad\rogado da mes.ma surte que 
os doutores em direito. Não indo muit ,..,. 
llOS u tnnos aunos e ucsta mesma sessão se en
coutrào iguaes exemplos. Pelo nrt. 01 ua lei do 
orçamento de tS4S se m:mdJu substituir as no
tas do .cxtincto banco pcrt~ncentes a certo casal, 
que, não tendo sidv apresentadas p11ra esse fim no · 
terilpo lÜarcauo não podiüo mais SCL" recebidas. 

O :5n. :5ILVJ~IJU DA MoTTA :-Era o pagament;J 
de uma dhriua: uu1a nota. que corre na circuh-
çito é uma divida. · · . .. 

O :5n. l'A~u~-.:s pondera que pela Iesislação não 
podia mais ter mais lugar a substituição , por 
ter e:tpirado o prazo para isso marccl.dll e ca:O 

Quanto aos votos dos nobres ueputados que se 
tem manifestado contra o projedo, abi estão os 
seus pat·eceres. 

O Sn.. J. J. D.o\. Roeu.\.:- Faça-me o favor de 
apontai-os. 

·O Sn.. TAQUEs mostt·a. o parecer sob n. !H 
de· 1800 assiNnado elo nobre deputado de 
1 finas. 

O Sn.. Roeu.-\ :-Em 18:>0. 
TAQUES :-Em fav.:>r de Lea11dL·o Jo.;é 

a :S1 va, para que c c pas3e do 2.o 
anno do curs.:> de phat'OH\cia para o S.u ~umo 
medico, fazendo cxawe U.e anatomia, q_u.:~ ntio 
e~tud{na. 

O Sn.. J . J. DA RocH.l..:-Em 1850, sim, senhor. 
O Sn. TAQUES: - Apresento o parecer sob 

n. 1-t::> de 18:):3, assignado pel l Sr. Silveira ua 
l\f\)tto., para se admittir á mat.ricul\ do 5.o annJ 
u~ mediciaa o cstltdanto Jos~ 1\Iaria do (.;outo. 

O Srt. SrL\'EU:..\. D.\. ::.\Ioru:- E" caso muit~l 
di,·orso. ~iio tilü.a tetv;ào de -fallar, mas hei de 
fallm·. O nobre deputi.l.do n~o é capa~ de apre
sentar parecot· meu no senttdo do proJecto. 

O Sr. T.\QCES :-N•'io aflirmo que os casos 
s~jüo identicos; trag.) os voto.; dos nobres de
pnta1os para mostnu· quP. ~::; ~eis_ n~o _têm e::;::;c 
caracter absoluto, essa &ppllcaçao mdtsttncta que 
hontem ·enes sust~nli.'u-iio. 

• ·IRA D?;: I\fo"t't.\0 :-Fiquei com medo 
quando fallou no meu nome. . 

O SR. TAQUES: - Pois esse pat·ecer não pro
põe umn. dispensa na lei'? Tambem em outra 
sessão foi adoptado o· projecto apresentado, ·com 
o seu p1reccr sob n. 14 -~ ::!~ =- · Hf>2, pelo nobre 
deputado pot· Pernambuco que hontem · orou 
contra o projecto ~ pelo nobre deputado por 
Minas, mandando por motivos ·~uito ponderosos 
admittir nos úxames d~ 4-·· c "·" anllo um es
tudante de direito. . 

O orador não censura esses actos, não· exa
minou a materia de todos, mas está persuadido 
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que os nobres deputados que os propuzerão pro
cedêrio conscienciosamente, attenderão á justi~a 
ou á ·equidade, apreciando as circumstauci~s - de 
cada um dos casos; Não combate esses acto8, 
apresenta OS votos -dos nobres deputados SÓ· 
mente ara mo~trar_ quo o principio da impes-

menos severidade nos exames, c esse é o grande 
mal. :Mais bem preparado entt·ava o estudante 
na academia quando tinha ntenor numero de 
preparatorios, porém sabia-os melhor, e assim 
tinlia o espírito mais cultivado. O augmento de 
preparatorios não dimin'Uio a concurrencia ás 

, - , r uxe a rec amaçae os exames. 
lhe pretendêrão dar. - - - E" nestes que deve haver todo o rigor. Notou-se 

O orador adopta o principio de que as leis que o estudante a que o projecto diz respeito 
dispoem para o futuro de modo geral e sem rc- teria de · fazer exame sem ter estudado o direito 

· · · - · .. , · c n zçao a 
tracção; a egislaçÕ:o, como toda a sciencia de frequencia do anno na fôrma dos estatutos. Ao 
applicação (\U pratica, modifica-se segundo as estudante cab~ proval' que tem a necessaria 
circumstapcias, que não podem ser previstas e frequencia. 
comprehendidas em uma disposição geral. A lei o s s ,.1 Ell - ód 
n_iio deve- ser feita como- o leito de Procurto, a R. n.YEIRA D.\. .:.' OTTA :- • c nao P c ser 
que por força se havião de ajustar os corpos dos chamado á auh\ como ouvinte. · 
prisioneiros, embora fvsse preciso estirar-lhes as O Sn. TAQUES:- Se não tiver a ft·equencia não 
pernas ou reduzil·as. As leis se modificão por lhe aproveitará n resolução, que ficará sem effeito. 
motivos de equidadc, porque summum jus, E' assim que ttm1 sido admittidos outros nas 
summa injuria. -Erão as drcumstancias em que mesmas ch·cumstancias. Os nobres deputados têm 
se funda a equida:ie do projecto -que devião ser pot· ultimr> _ar~.~men_to os novos cstatut~s, e este~ 
examinadas; mas ellas não ()rã o a ttendida.S-f-Jut.nc;a,_pc:rrnmmLQ--4-l-spe-rusrut---{m----a-1-tei'&?Ge-:~a-e!~~-
pelos nobres deputados que combaterão o pro
Jacto. O orndor não póJe examinar os docu
mentos, mas refere-se ao voto do senado. ao 

areccr da sua commis ;-
pre eu ente se acha em m•1is favoraveis -cir
cumstancias do que outros que têm obtido iguaes 
dispensas. Os nobres deputados que impugnárão 
o projecto retenderão sustentar t ue nã -

1 cu a e em •lzer nas academias os exames 
prcparatorios, mas o facto apresentado pelo 
nobre deputado por Pernambuco, que -é lente da 
academia de Oliuda, não dE·ixa. duvida. a esse 
respeito; e se o nobre deputado . teve de fazer 
com seu filho tres viagens a Olinda inutilmente 
sem conseguiL· que elle fosse · examinado, . o 
que não acontecerá a outros? 

O nobre deputado por S. Paulo deve de ceder 
em vista das reclamações que apparecêrão, da 
superioridade que nessa parte quiz tive::;se a 
sua academia. Um nobre deputado or -Pernam-

, o ao ou ro 1 ustre eputado 
p~l~ mesma l,rovincis., lanço-:1 a culpa d_e::so..s 
d1fficuldades a um dos lentes da academ1a de 
Olinda: . O oraàoL· pede á camara a ermissão 

c1a. em nvor e um guerra. 

ORÇA~E~TO DA GUERU.\. 

ento da 

velho respeitavel de quem f•)Í discípulo. O Dr. 
Coelho acha-se carregado · de anno~. ('Xh:msto, O Sn. BARBOSA ' cede a palavl'a ptU'<l votar-se. 
t~m um longo magisterio, mas I! in nc·gavel 0 Julga-se a ma teria sufficientemente discptida, 
zelo . e dedicação com que tem servido (apoiados). c postos a votos succcssivamen te os pnragraphos 
c o seu amor á academia. (Apoiados.) do orçamento, são todos clles approvados, assim 

A velhil!e não poupou ao mesmo letio da fa- como as emendas apresentadas. 
bula. Notou-se a inconveniencia de se dispensar 
ao est~dante ~ que ~e •·efe1·e o p1·?jecto ~ prc- onçA"Sm,,"To DA MARJ~IIA 
parntono da hngua mgleza. Esta lmgua e a de 
um povo que se acha a frente da civilisa~uo, Entra em discussão o orçamento dn nua.rinhn. 
que tem f:xtcnsas relações politic:1s e comu1er· o Sr.; Sccco :-Sr. presidente, tenho de fazer 
ciaes, e que se oicn-ama por todo o mund·•· algnmas reflexões a respeito do - orçamento do 
Alem de ser u~ll a quem se dedicn ú política ministcrio da marinha, ~ espero que V. -Ex. e a 
011 á administraçiio, é iu·lispensnvel no homem casa se àignnrúõ tratar-me com a costum11da bon· 
que tem certa cultu1·a, porém para o estudo de dadc, c me desculparáõ qualquer expressão mcn•JS 
~ir~~to é de bem pouca impottancia. Os grandes cabidn que por ventura me escape no correr do 
Junsconsultos de outros seculos não sabião meu discurso l conto merecer esta desculpa pelo 
inglez. respeito que consagro a cada um dos membros 

E quanto ao di~ei~ nntural, qEe é objecto desta augusta camara, e tambem or ue ro-
do l.o aono de du-elto, talvez. nao po~-;.;;____:_;,~-!--,~;rt;~;;.;~r;,;;v;-;;e,. ==:::_:_:=-=?----:=--===:___j=:_:;r,_:=-----"'-'=----=----

nobres deputados que colííbatem o project.o, sem Talvez, Sr. presidente, conviesse nessa occasiüo 
r_ecorrer. a bibliographia, indicar un1 l scripto na tratar de uma ma teria sobre a qual muito se 
lmgun 1ngleza, pois que nenhum corre nas tem dito nesta camara; fallo do recrutamento; 
nossas academias. Mas não se tratn de dispensa não serei eu porém quem me anime a fazê l-c;, 
deste preps.ratvrío, ~as sómente de permittir que por isso que entendo que a discussão peh ma-
o exame que se . nao fez em tempo s~ fa~a neira por que foi desenvolvida nenhum:'\ utili-
agora; nã~ se ~ccumu1a . o estudo do ·inglez ao dade póde· pr-::duzir, e· se fallei em recrutamento 
das matenas da acadenua, Tisto que o estu· foi sómente para fazer ao nobre ministro da 
dante deve estar prompto para· o exame. marinha um pedido, o qual consiste em rogar n 

E·, no exame que deve· llaver todo o rigvr S. Ex. -que se digne dispensar a província do 
(apuiado); é isso o que importa. Depois que Rio Grande do Sul, a qual tenho a honra de 
:>~: m~tiplicârüo CJS pl'cparatorios . tem hav1do representar,. do recrutamento para a marinha; 
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faço-lhe este pedido por duas razões: a primc~ra 
é porque havendo uma navegação interna na
quella provincia muito gr.ande, quaesquer bra..:os 
que se lhe tit·em poderiLõ prejudicai-a; e em 
segundu lugar porque a provineh do Rio Gra~de : 
du' Sul é · uma das ue concorrem com m·uor 
numero de prac;as para o exercito. pois qu~ nao 
:;ó concorreu com o numero de 500 recrutas, com 
que foi aquinhoáda, como tambcm carrPga ainda 
com o onus de reencher os uadros dos 4 corpos 

c· cava· ana que extstem naque a proVIncia, o 
que importa nada menos de 1,000 a l,Gon recru
tas; além dessa.;, considerações, que acabo de 
apontar, devo accrescenta.r, que a província do 
Rio Grande do Sul está sempre prompta n se 
prestar com a sua guarda nacional para todo o 
serviço que della so exige ..• 

Os Sns. BELLO E JAcrzo;Tno DE 1\IEXOONÇA. :-
A~~~. . . 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Assim como 
todas as outras. 

n.. Ecco:- a a1·et agora, r. pt·est en e, 
sob,·e a;; capitanias dos portos: j~i S.. E~. o Sr. 
ministl'<' da marinha em seu relatorio trata das 
necessidades ue elle ·ul a conveniente satisfa-
:r.er. em re açao a essas repat·LLçoes, me parece 
porem conveniente que mais algum.a cousa.. se 
faça para melhorar esse ramo de serv1ço pnbhco, 
por exemplo, que os offi.cia:es encarregados dessas · 
r par tçoe:-;, nao sen o os ma1s em nqum 10~ os, 
se lhes dessem os v~ncimentos de commandos, 
e mesmo as comedoria,; da nova tabella. 

Todos sabem, Sr. presidente, que o commercio 
marítimo do Bt·azil não é muito grande, e qtte 
quasi· que ns embarcações brazileiras n<'io faz~m 
viagens de longo curso~ e apenas se limitão ao 
comme1·cio de cabotag~m ... 

U:.\r Sn. DEPUTADO:- E este mesmo e muito 
diminuto. 

O Sr.. SEcco :-•.. c esse mesmo vai em con-
, 

barcações lut:io com immcnsas uifficuldadcs, e 
entl'e estas principalmente com a falta de mari
nheiros. S. Ex. diz em seu r6latorio que o corpo . . .· 
guerra ileveria ser auxiliar, no estado em que 
nos ac1tamos, da marinha mercante, mas que 
ha extraordinaria difficuldade em isso se poder 
,·eriflcar, pois que tambem a marinha de guerra 
luta com as tneSm!LS, se ni'io maiores difficul
dndes, não sendo possivd preencher-se o nume1.·o 
de ntarinheiro~ necessario~ para o s.:lrviço das 
embarcações d~ guerra ; conco1·do com a opinião 
tio honrad.> SL'. ministro da marinha, mas qui
zera pedir-lhe que so dignn.sso nttender a ossc 
ramo de serviço publico, c ver se era possi v13l 
achar-se utn meio de ~e remediar e:S.;a falt '· 

Eu disse, Sr. pre:~idente, qne n mal'inha mer
ca.nto nachmal lutava com grandes difticuldtlde:;, 
c uma dessas, e a que pl'iucip~lmente S'3 dá na 
provincia do Rio Grande do ~ui~ é o estado da 
bal'rt\ da mesma província ; os perigos por que 
constantemente passão os nave~antcs que. se di· 
rigem ãquella barra são por toaos conhecidos, e 

ortanto convirá tratar-se de um meio ue t.cnda 
a mmorar esses mesmos pel'igos. a uma as 
ndministrações passadas mandou preparar o pha
l"Ol que actunlmente exist•~ na pNvincia do Rio 
Grande, mas isso só não .é bastante com a pra
ticagem que existe no Rio Grande do Sul; pela 
mo.neil·a- por que está organisadn não se con
segue o uece::~sario effeito. Os rendimentos .que 
ella produz são mesquinhos, ao. mesmo te~po 
que as despeza~ ~vultaO; O numerO dOS pt·attCOS 
emp\'ega.dos é insignificante, o material quasi 
ne.1lmm. Apresentarei á casa. o calculo dos ron
dimentos úa praticagem que se percebem na 
barra do Rio Grande do Sul. Esses rendimentos 

reguliio entre 2::J a 2G eontos de r.éis annualmente, 
e despeni.le-se mensalmente d·ous contos de réis 
com o pessoal, senlo a de:>pezl. material de 250$ 
por mez, e por isso sa vc que essas despezas 
excedem muito aos rendimentos. Os pratieos de 
la classe UP. e.iitão con ta · 
e expostos a perigos constantes wm. um venci
mento muito pequeno, porqua elle é ap~nas de 
lOG$000 mensaes. e existem ü praticos desses, se 
me não en ano; o numero de . raticos de a 
c.as:;e am em e 1m1tado, porque não passã.o 
do cinco, e seus vencimentos são muito menores 
que os vencimentos dos primeiros; têm 50S men
saes. O. official eucar1·egado da praticagem tem 
iguahnente um vencimento mui pequeno, pot isso 
eu COI:vidaria a S. ·Ex. p1.r:l. que se dignasse 

· lançar as suas vistas para esse ramo de servi<;o 
Lão importante, assim como manJar que fossem 
fornecidos ó. praticagem alguns salva-vidas, por
que o unico que allí existe está em pes:.imo estado, 
a dospeza com a ncquisíção desses salva-vidas ne
~essariamente augmc:ntaiá a verba, mas isso pouco 

delles podem resultar. 
Tambem pediria a S. E~. que tivesse alli um 

pequeno barco de va or or meio do unl se 
po ema prcs ar 1·e evan ·es servtçoa · navegação 
reconhecendo-se· as mudanças da barra: assim 
tambem se poderin empregar · ess<: mes1i10 vapor 
no d~sembarque de tropas que fossem ara aquella 

1 em nav1os qne nao pu essem en rar a 
Dat•t•a; e mesmo para facilitar muitas vezes a 
entrega dt\ correspondencia offi.cial~ visto que 
muit'ls embarcações que a conduzem nem sempre 
podem entrar a barra. 
L~mb1·arei tambem a s. Ex. um meio facil 

de satisfaze1· a essa necessidade; existe naquella 
província, pertencente a uma companhia que 
ainda · nno se acha incorporada, un1 vapor em 
tudo apropriado para esse serviço, e o governo 
poderá, ou comprar esse vapor, ou então dar 
nma. subvenção á com anhia- ara ue erla satis· 

ze,.se essas necesst a. es, ou comprar out1·o 
vapor para os fin~ que acabo dtl apontar. 
(AJ)oiados.) 

reboque corou para fuzcr sigriaes 
barra.. 

O Sa. St:cco :-Essa protecção, que cu julgo 
conveniente que se dê a~ commercio, me parece 
muito justa, visto que o commercio do Rio Grande 
d'> Sul é boja um dog mais importantes; com 
os mappns que tenho nas mãos posso mostrl\r 
que o \•ul(lr dos genet·os nacionncs importados c 
cxpot·tados do Rit> Grande do Sul no ·· exercicio 
de 1852-ts;)·j montou a nnda menos que t\ 
quantia de !J,O:>O:OOOS ~ não f lllO da importaçãv 
dos gencros estrangeiros, e, q•tal sobe a um 
grande vah1r, pagando essa commercio tambem 
gt·ande somma de impostos; portanto a protecçfio 
qu! se lhes dé:>se faria crescer a animação, e 
desaf?parecer o receio que têm os navegantes que 
se duígern para aqueU.e porto, o que traria (lm 
cons~qtte.Icia o augmento das renda; do e~tado, 
e portanto nã.:> :;e deve deixar de .fazer as des-

fôr -po.>sivel n·tuclles males. (Apoiados-.) 
Ha occ.1.siõ~s. Sr. pr~sident9 (tinh 1.-me esqu~

cidl1 de dizer isso), em (\ue quasi não é prati
cavel á~ catt·aias a bal'ra do Rio Grande por 
causa da excessiva: eurrent::l de agua., e ne.iite 
caso . tlmbt1.n se poderia remediár· em part~ esse 
inconven.ientQ havend<l alli o vap;>r d~ qne fallei, 
o qual ta.inbom poJcl'ia fazer o.i sign:les que 
servissem de gu.iar as cmb:ucaçõe5 que tivessem 

. ~e entrar e sahir s barra .•• 
Os Sn.;;. BEr.t.o E J.\Cf:-iTIIO DZ Mt::"SD:>~~-'- :-

Apoiado. ·· 
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O Sn. SF.cco :-MP- par.'ccria imporiimtc que

existindo na ·provincin do · Hio Grande do ::;ul 
uma ba•·ca de ·excnvaç:'io que ·~stú. cnt.re<Tu·e :'i. 
tlirecção· da praça do conunercio, S. Ex. "'ctésse 
alg.m:· quantitativo qt~e servisse vara ajn?ar as 

.. .. ".. . .. 
do porto da cidade do Rio Ch·ande, porto que 
<.offerece perfeita ser:;tuan~a :'i.s cmburcnr.ÕC's que 
nlli se achão ancorn~hs, e o qual de· tal ma-

l1idas das embai·cações mui repetidas nzc" 
acontece algum sinistro, o que seria mnilo fncil 
de remediar, c o corpo do commercio do Rio 
Grande já tem concorrido com grande nuu1eru de 
capitaes para esse fim .•• 

Os Sns. JAci::-.rno DE ME~no::-.~A E BELLO :-
Apoiado. • . ' 

O Sn. SEcco :-... foi clle quem por sua conta 
fez a abertura do canal do. barra; julgo esse 
ramo de serviço muito import:1nte e digno do. 
ntten fio de S. Ex. . 

am em julgo conv.enientc que S. Ex. tenha 
em lembrança a necessidade que ha da abertura 
do sangradouro d'l Lagún-merim ... 

Apoiado. 
O Sn. SEcco :-Essa uecessidadc, Sr. presidente. 

t.em sido re· ·~he~ida pe~os diversos. administra-
• u c 

na ultima guerra hnviJa no Estado Orienta't com 
o cx-dictador RoRas essa necessidade se fez sent.ir 
de uma maneira pn.J.pitante. 

Tambcm me pttrece conveniente que S. Ex. 
nno se es<1uec;a dn conYcniencia QUf,! lla da aber .. 
tura do Cnngussú c bnrra de S. Gon~álo; c se 
hem que essas. necessidade;:; não SPjào da quali
dade dus que l1a pouco apontei, comtudo sãn 
de muita importancia. Tudas essas despeza,-, 
como j."L diss(·, serão lucrativas ao estado, o por 
isso julgo conveniente que scjü~ fdtas. 

metti ser Lreve 'e não cancar muito a ntten~ão 
~a casa; creiv que tenho satisfeito a c.~sc com
prCimis:::o, e confio que S. Ex. o Sr. ministro da .· . . . . . 

o • "' "' t 

\'ações, o prover quanto für possi\·el it.; necessi
~ades que. acabo de: apontar, c que süo da mnior 
1mportmlc1a. 

Os Sns. JAcr::-.rno m: Z\IE::-.no::-.c·A E DELLO :_. 
Apoiado. • · 

O Sr. Cnsauo :-Sr. presitlentc, eu nuo pre
tendia tomar parte na discussão do orçam~nto 
da marinha, não vim prcpat·ado para ella; en
tret·mto entendo rrue é do meu dc\·cr fazer al
gumas bre,•es rcfl<:xões ao nobre ministro da 
marinha. 

O nnno passado, por este tempo pouco mais 
ou menos, um dos meus honrados collcgas per
guntou ao ex-ministro da marinha o que era 
feito de um apparelho de luz que se l1avia 
encommendado para o pbarol de :1\laceió. O nobre 
ex-ministro respondeu que jü se havia encom
mendado esse spparelho: mas tem-se pa:::sado . . ~ ,. . ... 

mesmo apparelho ! S. Ex. o Sr. ministro diz em 
. seu relatorio que se encommendou á legaçtio 
imperial em Londres, por ~v:so do 9 de Maio 
pr.oximo passado, a ~ompra de um appurelho de 
luz para o pl1a1·ol da capit::~l da província das· 
Alagôas. Ora, á vista do qne diz o nobre mi
nistro, eu desejava que S. EY. me informasse se 
está. disposto a mandar vir quanto ;mtes esse 
apparellio. Observarei ao nobre ministro que 
muito se pó-:ie sofft·er em consequencla da falta 
elo appareH:o de luz : o anno pussado ch~gám<>s 
n capital das Alagt•nl' :'t~ !) hora,; ua. llOitc, mas 
fidtm\•s n hordo ate o dia s('guintc, em qnc o 

vapor. p<•dc cntr:w no porto. Ora, isto c um 
grande inconveniente para a navega•::Io. Assim 
como nessa viag~m nada. aconteceu :scniio. um 
pequeno S<•ilhmento da parte dos p1ssagciros, 
pode:·ião cll~s te~ sofft·ido muito se por ventura 

s • , . A ).. J 
ministro quo acti'('as.;;c da sua p:ntc n remessa 
desse npparelho de luz. 

.J:'L quo pedi a palavra, devo powlernr no nob1·c 
muus ro •}UC, po:> o que na mm Ht provmcu. JIHO 
exista ars~ual de mari111la, sendo aliás a pro
vincia que 1Uais 11ltlUCÍl"<\ f<.>l"õlúCe aOS JjJfcreuteS 
arsenaes do iniperio, comtudo me parecia con
Ycnientc qnc as madeiras que têm d,J vil· para 
os m·senac:> de Pernambuco, Bahia c· Rio . . de 
.Janeiro fossem primeiramente preparadas nHi. 
porquu isto traria comsigo n{io só o emprego de 
m nitos llraços que existem na minha provinciit, 
c que poderião occupar-se neste trabalho, mas 
até porque entclido que o thesouru podia CC(I
no!nisar muito, porq~a1lt~ em vez de vir a ma-

(. - • c 
ministro sabe que ext.~te alli um deposito que 
tem proporçõt.s para accommodar muit<t. madeira, 
e nesse mesni·o d~posito podia ella ser prepa-
~ . . . 

L • ~<, • 

Desejava lambem ouvir a opinião do nobre 
ministro a respeito d·1 conveniencia de ltaYCl' na 
minha pro.vinci~ u.m arsenaL de marinh~. J~u tenho 

' . . ' , 
nfio silo de primeii·a ordem não t~m sido tra-
tada:; com aqnella con;;ideraç{i:o que era de C:>· 
lH:rar. A cnmara sabe que a província das Alagôas 
tem em si immen;;o;; recursos que podi:'io ser alli 
nmito bem ::lprovei.tados. Sendo a minha pro· 
Yincia, como é. abundante de maltas, tanto que 
fornece nos differentes arsennes do imperio, ufic> 
sei a razão por que o governo não tem tl'atado 
de estabelecei· nlli, se não um arsenal de mnrillh:l. 
em grande escala, ao menos um cnsni'l. En 
lembro que no porto de 1\I~~eió j:'L se construio 

O'j ':"' • 

éntendesse qu.e n:"lo SP. de\"ia CllUSLruir e.Hi em
barc:lções · de grande lotação, com tudo mo pa
l'ece que se poderião constnür pat~chos, es-
c 1 •• rr 

São considerações que faço que o nobre mi
nistro tomará no gruo que entender. O que é 
verdade é que deseja..-a em todo o cas~que o 
nobr~ ministl·o attendesse para a conveniencia 
de serem as madeil·ns preparadas no dcposilo 
que sen·e pRra guarda das mesmas madeira!". 

Eu uão vim preparado, como disse para tmmu 
parte nesta discussão , não estou mesmo habi
lit'ldo para t1·atar das materi!ls conccmentcs :'1. 
repartição da mtuinbn: ma:> ent•wdi quo ern do 
men devct· não deixar passar esto. discussiio sem 
que soubesse se o nobre ministrQ eslavo. ou niic 
rcsoh·ido a mandar vü· o n.pp:u·elho de luz pnm 
o phnrol de l\Iacció, n:;sim como se acha se1· cou
\·rnientl! que se preparem alli as madeims pnm 
depois Sél"em tran:sportndtis aos difl'~t"entes arsc
nnes do imperi•l. Esta minha opini:1o vai de 
nccordo cvm a inform:u;:üo do digno capitão do 
porto da minha Jn·ovincia ; cllc entendia que 
l'l"a muito convcnicn u as ad -iras fossem 
alli preparadas. · 

Limit.;-me a estas ligeiras considerações; S . Ex . 
lh es dnrli o npreco que julgar conveniente, c 
aguardo sua resposta, na convicção de que ·S . . .Ex. 
se dignarú att<::nder ao pouco que acabo de 
e:x:pür. · 

o Sr. Viria to:- Occupando a tribuna para 
tr;1tar de mna materia inteiramente estranha á 
minl1a vidrt de magistrado e aos meus estudos, 
incerto c vncillnnte and.ará meu discurso. Reco
nhecendo ns diiTiculdades que ora estão diante 
de mim, cu não me Rl'l"iscnria a acommetêl-as 
ccrt·,mentc sem poderosos motivos. Fallando hoje 
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c entra o or~amento dos _ne~ocios do marinha não 
pretendo censurar lJS _ actl•S _do mi uistro, a q ucm 
t.od<'s accord em ente dao sub1da illustrar.ào e von
t'lde forte de u~m servir 111) • !evado ~argo que 
exerce, quero somente alcan!Ju com nunhus pa-
lavms que a attenção benefica do nobre mini:>tro 

' 1 - • • 

porto quasi fechado ti. navegaçiio c commercio, 
q_uasi abandonada hoje, depois que seus cof1·es, 
ncos como erão, que supprião as tres pi'ovlncias 
do imperio, que remettião sobrtiS pura o the-· 
souro geral, principiárão a fraquear cedendo i~ 
ilJfiU:encia perniciosa de causas aecumuladas e 
aggravadas pelo criminoso desprezo dos governos 
pa'>sados. 

O ex-ministro dos negocias da marinha, o con
selheiro Zacarias, lembrou-se de orJenar a crea
çào de um- dique na província do Maranhão. 
E:>ta feliz conce ção. ho"e em avan .ado estado 

e rea 1saçao, teye ongt:m na economia notavel 
que se ohservou nos repài'OS do vapor de guerra 
D. Affonso alli executados por ordem do governo. 
A'quelle ministro, a ucm ora louvo com nüuha 

e 1 voz, C\"C o p:11z uma o ra tão necessaria, 
e quo cconomisará ao thesouro centos de contos 
de réis.- Pr<?_vincia n_enhuma do imperio offereco 
um local ttLo ropr1o para um estabelecimento 

. , ser o pnm~:::H'O - o 1mpcno, po1s qua 
no mter10r da bahia uo Maranhão a d uivelaçào 
das . m~rês é de 18 pés inglezes ott 2.3 pal nos 
brazllen·os; mns todos os beneficios que puder 
cllc prestar cessar:\õ inteiramente, e talvez em 
proxiu1a época, se o nobre minist.ro que me ouve 
uiio Lratnr quanto antes de melhorar o porto do 
l\Inrnnhão. 

Um officinl do cxercHo (o Sr. tenente·coronel 
do eri~en_heiros Joaquim Jo~ó ~c Oliveil'a) foi em 
comnussao para essa prC'VInClll. com o fim de 
cxamin~r a obl'!l, de .et.nittir seu parecer ácerca 

, i pre sa, 
e entro entendidos P.ffi taes oba·ns, se espulhavãu 
opiniões, dnndo umas prcferencia t\ lo,;nlidadc da 
puntn ~o Itapui, c outras tL ?a. praia dns Mercês, 

do -official que _ nomedi. No rclatorio por elle oft't:· 
l'Ccidn ·ao govorno se lcn• ns seguinte:> palavras. 

<< Para os vasos actuaes da marinha brazi
leh·a, ou antes para vasos das classes nomeadas 
o classes inferiores, a praia das Mercês preenche 
u~ condições do estabelecimento de uma fórma, 
múrrnento se corn o nmtilo da urna ou m'li~ bnrcas 
de cxcavaç~o melhorar-se o estaJo. do porto.,, 

Võ-se poss que '(lelo exame {lt'oceddo por uma 
po~soa de conheçunentos cop1osos sobre o as
sumpto para o qual chamo a nttonçiio da casa, 
se verifica o mão estado do porto da c&pit:ll da 
pl'ovincia do Mar.1nhão. 

O diqu{', que está nlli sendo conslruido, sem 
desobst•·uc«;iio do porto (trabalho de facil exe
cução), não servirá para os gt·andes vasos da 
nossa armada, e em oreve nem para ,,s de menor 
l~tnção. O mal cresce sem descontinuação e ra . 
p1damel}te; ~ porto torna-se cada vc·z peior, e 
u r .- -
·dios, o. riind~ não cLrgárão úquella prodncia. 
·C_on~ta-me que no · ar:;enal de mtwinha da pro
•Vlncia de Pernambuco se têm construido duas 
barcas de excavação, destinadas para o Maranhão; 
que uma dessas b:-~rcas consumio-se por avarias · 

:causadas pela -sua demora no porto de Pernam
buco; e que a ultima já se. acha em -tão má o 

·estado J?ela . mesma causa que é necessario man~ar 
. construir . terceira barca de excavação para a pro-
. vincia do Mai"anhão I · . . _ 

. Estes factos naturalmente nãO têm che~do ao 
conh~cimento_ do nobre ministro. Illust\·ado eomo 

TOYO 2. 

é, :e nutrindo nobres desej•)S de ser util ao seu. 
palZ, ~11~ teria curado deste nü•Yocio com mais 
dficacu,··e empenho, se fo!Ssc in~rmado- da sua 
gravidad~ e da necessiúade i.:ldeclina\·el de prom
ptas providencias. -

Pensando é que me animei a formular est'as . . -

4 • 

Esse mesmo official (o Sr. Oliveira) mandado 
}l:tl"•L ~x.aminar 'a !llelhor localidade para a con
strucc;;ao de ·um dtque, consultado de novo pdo 
h~~~·adl) ministt·o dirá com mais força, cou•o 
mn.1s conhecedol' da. materia, que à provincia. 
do Maranhão caminha. a passos largos para uma 
posição lastimosa, que o seU porto brevemente 
não terú passagem para embarc'lções mesmo de 
pequena lotação. Finalmente accrescent--lrei que 
aquclle porto está em tal estado que qnalquer 
embarcação de - equena lotação que fôr M fundo 

demand~vão o porto. 
Peço ao nobre ministro que fa~,;a toJo o esfurço 

p_ossivel para sal:ar. o com~e1·cio c a prospo
rldãde dessa provtnctlt de l'Ullla certa; que faça 
partir para a }.lrovincia essa tüa demorada barca · 
aõ excavação. . 

A demanda do porto do 1\laranhão é arriscada 
guundo falta. o pharol d \ ilha de Santa Annn. 
Este pharol arrui!la-~e no~avelmente; pl)rqne as 
olH·a-; que têm alh stdo fe1Las de longa data não 
são as que o pharol demanda pelo seu local. 
Edificado sobre um terreno arenoso é solnpalla 
a sua base por qualquet· movimento das ar.:.as 
da costa . . P1·ompto soccorro de_manda, · porque 
qualquer demora poderá lançnr por term o 
mesn1o pharol. Niio são raros os acontecimento;:; 
lastimosos na entradn do ·Maranhão qunndo está. 
o pbarol apagado. A sua distancia da ·capital 
un provincin concorre para que "os empr<'gados que 
1 - -

seus deve1·es, por estarem longe das Yistas do 
govel·no. 
- O honrado mi.1istro ·recot(heceu a importancia 

dos .reparos que se devem fazer nesta obra ; 
mas .eu desejava merecer.-lhc o fiwo1· de dizer-me 
se pede credito sufficicnte pára senielbantc:> re
paros ; se pensa, como eu que . será mai:; eco
nomico . reformar no todo_ o pharol, ac:tbando 
de uma vez com os defeitos da construeçiio exis-
tente. . 

Disse o homndo ministrõ no se~ relatol·io qu.~ 
:\S .pr:lticng('ns dos portos onde cx.ist!~m cr<'adas 

2!) 
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pelo go\·erno t~m prestado bons serviços á na.
ve:;{aç:i.o e ao commercio. Não duviio que em 
outms provincias esta provHencia tenhll. pres
ta:.io bons serviços á na\·e~aç:lo e ao commer
cio, tuas na provi:1cia do 1\Ia.ra.nhão certam~n te 
nii.o os tem pt·esta.do. O honr.1do ministrv deve 
d e um pra 1eo 1gnoran e 
(destes aos quaes cham:lrei-offidaes-) perJeu-se 
uma embarcação hespanholo. ao sahir do .M:arn
nhiio9 .o. que deu motivo a reclamações do consnl, 

... • :s t 

se de11 com esta embat·caçi'io hespanhoh\, f.:~.cil
mentc reapparecerá com outras embarcaçõe:>, p .n·
que a maior parte dos pt·aticos officiaes do pJrto 
do ~-hranhão não têm a sciencia precis 1 pn.ra 
lev;1rem com segnrauça para. fút·a. cta barrn. as 
embarcações. E entNt.anto h•\ o despotismo in
toler&vel de serem os capitã'.!s das embarcações 
forçados a rccebet·em esses prãticos inexperientes ! 
Não é sm·yiço qtle se prestn. no commerei•l do 
l\Iar.~nhão n cons~rvação do estabelecimento de 
prat!cagens daquelle P'?rto, é ante~ um de_s-

o • 
vincia. Os carregadores não querem nem pod~m 
sujeitar-se a receber serviços qne lhes s <'io pre
jndici:les, e certamemo fllgirá.õ daquelle porto 

..... ~ - ~ 

desacreditar o systema do estabelecimento das 
praticagens dos portos, não reYeh defl!ito orgtlnico, 
mas minhas obsen'ações serviráõ ao menos para 
chamar .- · · · 
a maneira porque são formados os pril.ticos do 
pot·to do Maranhão, fazendo com que clle tome 
alguma. providencia a este respeito. C:~rt:mlenta 
o mal que hoje alli se soffre com o estabele
cimento de taes praticas olliciaes deve ser o 
resultado da culp'l de alguem, deve ser t:il w::z 
o result .. \do de e:x:am.es pouco rigorosos, da pro
tecçiio que presídio a taes exames. Peço })l)is 
ao honrado ministro que ex:1mine com algum 
cuidado esta matcria, que, como vc, merece toda 
a considera•;ih. . 

O presidente da rovincia de 1\bto-Grosso cor· 
respon cn o-se com o honrado ministro da ma
rinha uisse que a~companhia dê imperiacs ma
rinheims dnquella província não tem podiJo ser 
elevada. a estado com Leto · or dons motivos: 

, por ercm menor gra 1 caçao o que aquella 
que se concede ao;; voluntarios do exercito os 
voluntarios · da marinha; 2o, porque estes não t,jm 
futuro algum, não têm esperanças de serem um 
dia officiaes como têm as praçns do exercito. Se 
procedem estas raz,'ies apresentadas p.:llo t~rcsi
uente do ~Iatto-Grosso, eu peço ao honrado minis
tro que tenha a bondade de dizer-me se esti 
resolvido a elevar a gratificação que se dtl. nós 
voluntarios da armada, .igualando-a ú. que recebem 
o.; vol11ntarios do exercito. 

A força de imperia.es m2\rinheiros de ~I •tto-Grosso 
deve a meu ver ser ebvada. Se S. Ex.. quizer 
attendcr à minha humilde opinião, eu lhe dit·ei 
que não convém esq11ecer-se na actu llidad! de 
elevar esta força a um tal ponto que nos possa 
seniL· para qualquer· occurrencia futura; · que ele
vando a força de impet·iaes marinheiros farti um 
grande servjço ao paiz, assim como au~mentand, 
e melhorando o material e pe:;soal ao arsenal 
de marinha de Matto-6 ro:. , ·. : -
hoje do hom·ado e illustrad-> lo tenente Antonio 
Joaquim Ferreira R~mo;. · 

Estou convencido, com o nobre ministro, que 
convém · melhorn.r e edificat· systematicatnente, 
e em maior escala, os hospitaes militat·es. N<'io 
ha nada mais tri,;te q tte os nossos hospitae~ em 
todo o imperio I · T1·atament,l3 quasi sempre in~ 
completos são dados á classe militar, que entre
tanto tem jns por todos os títulos á solicitude 
universal. Uma vida de sacrifici.os contin11ado3 
só lhe mostra um futuro de soft'timen tos, de fa
digas, de pe1·igos e privações até á morte. (Apoiq,.-

do~.) E' l!li_stcr n.o menos d:1r-lbus. mn nsylo onde 
achem le;ath\"O para as dól"dS colhtdas no sarviço 
da patria. · 

P:tro aqui co.m minha~ observ.lçõ~s sobrd o. or.;a
mento d!l mannha. Concluindo meu trabalho fico 
com a collvic .lo rofttn la · 
m-; t•o a cunçar.l a:tg1nentar e m~Lhot·ar a nossll 
m~rinh:J. militat· e UCi.'l!au te, p H"..JU~ conhece pér
feLtam~ute qu~ dell \:; prdci.i:luloi pat":l n riquez1. 
do p!t:z, para a cousenra~ito do d, · 

:~ora a se~nr11n ;a e no~s!l. nc1~lio milit•U em 
qua.l•Jiler vcmtualidadc. • 

O Sl•. Carne ir:") do C.1.n1pos:- Niio é 
minha intenção, Sr. prc.iidentc, instituir um exame 
sobre os variados ramos a c:11 gl) dn. admini,;tr t
çào dn mariaha. Ni'io tendo sido chamado 1\ fazer 
estlldo;; cspecines sobre clles, n:1o sou t11mbem 
t:1o pretencioso que· aspit·e a occupar conYenien
tem.mte a attençii.•> tla c:\m:u·a., e :\uxil ia r com 
as mi ~has stlggc-;tõ.l~ _a feliz . intelligencia e re
conhectdo zelo do mm•stro d:l marinhn.. 

E' ois m.1u unico fi : , · 
certas pt·ovidencias, das qun.es alrrumns interessão 
sobrem "Lneira o commcrcio o industl"ia da minha 
provincin., q u·e tanto me tem hcnrado com o seu 
Yoto. : 

pr1metro servtço e que tratarei é o do pharol 
do porto de Santos, o mais importante O.n pro
villcia. por seu avult11do movirn·ento comm~rcial, 
e um dos mais int:.~rcssantes do ian 

p at·o que es :L co ocnlo nn ilha. da Moela 
uão é ph::n-ol ; tem ap~nn.s u1n ordinario ca.tdeeiro 
e os naufra~ios n:i.o St'i.o muito raro3 na 1uell~ 
costa, tendo succeuill) me;mo navios irem-se 
espetal· jnntc. ao pharol quando acoçados á noite 
de furte;; t~mporae"' c os ue\·o~it·os, quo cw certa 
estaç:io s ·io densi<>simos naquollu costa encobt·dm 
a Luz desse candeeiro nos navegantes. E;pero que 
o nobt·e ministro da mnri.tlta tratar!l quanto anted 
de m~lhorar esse ramo de acrY"iço publico. 

A outra nece;siJade é <.lo tanta importnncia quP. 
nã<> obstante não cot·rc,r :l · · · ' 
rlll a a o ngaçt~o do n satisfn7.er, comtn-lô eu 
apt·oveito o momento do a denunciar para que 
s~ prov~ja sobre ella, o é o mal q11c r~sulta da 
supprassão de uma c uena des ez · 
com os s1gnae.::; o u t:.1 do 1\Iontc Set·rato na 
duade 1.1e ::i.ntos, dos navios que demand'avão 
aq u !lle porto. 

Est')u informado d<l qu~ nisto SJ ga-gtava apenas 
121~ mens!le ~ ; mas niio obstanto , essa d•lspeza 
flll sn_{)pnmtda, e _entr.}tanto a talt~ d~sses sig
naes e bem sou:>tV<!L ao cornmercao, e m11itas 
vezes poderá até preju licl\r 0.3 iutot·esses da alfan
deg~. que priv .da das noticias d~ approx.ima~ 
retn-:;e ao porto os :11.vio; , c St) s.1ludo dellcs 
quando jí' têm cnttado a barra, e percorrido todo 
o _longo espaço entre est.n .o ~ ~i·la•le d., Santo~, 
nao po~erá a tempo pt·ondencaar sobre desvios 
de dll"dltos! etc. ; e, segu~dl) sou informado, já. 
t.!m succed1d.) q11e a pt"<lVldeucia d.l S3 mandar 
nm gua1·Ja. da alfa.ndeg' para a embarcao;ão ainda 
fóra t.la barra tem ol.J9tado a dcfrauda~õe~ e de.;;
fal'}ues nos dirt1ito.;. A'lsim o~ interesses com
merciacs e fidC\eS exigem que a1ttclle serviço con
tinue, ainda mesmo llUC tn .tio r houvesse d3 ser 

Outra circumstancia trarei ao. conhecimento do 
Sr. ministro, que é o .estah Ü<l abandono do 
ar.ienal de marinh~ em . Santos. E11 comprehendo 
que talvez seja conveniente não montar aquelle 
arsenal por ora em · gran les proporções, e fazer 
para isso grandes dispent.lios ; ma:i disto a nm 
co.npleto 4.bantlono, a p011to de nio haver um 
carpinteiro ou calafate que Caç,\ um. concerto 
etn navios. que disto precisem, vai muito longe·! 
o e11 sei que acontcc~ que entbarcações que 
precisão de concerta Sàl) obrigacl.as a sahir do 
porto de Sant~s me;m~ com ag1ta aberta, pat·a 
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serem concertadas t>m outra parte, porque não 
ba alli um l:iÓ official habiii ta do para essa 
cspecic de concertos. Penso, pois, que qualquer 
numero des~s offtciaes que se mante.nba no arse~ _ 
nal de m~rini.Ja de Santos será de muita vanta~ 
gem, porque a falta de ta~s recursos deve apo-

- ----'Q'f-4Au,O,enta , 
que não acl1a o~ meios de satisfazer a tão grandes 
necessidades, c o sujeita a tão sranuP.s riscos e 
de:;pezas. · 

Oft"ere 
necessidade que se sente na proYincia, e é em 
relação ao seu trem de guerra, porque tudo o 
que tem alli de ser consen·ado arruína-se ; o trem 
está em aberto, e as fortalezas de Santos estão 
todas arruinadas e a desabar; a sua artilharia, 
que ainda ha alguns annos foi reformada, está 
lioje de modo que não póde dar serviço, a ponto 
de chegando um vapor de guerra estrangeiro ao 
porto, e querendo , segundo me consta , dar a 
salva do · estylo, e perguntnndo o seu comman
dante se lhe responderiiio_ ás sa_lvas, teve em 

" com a sa ,.a, c assim · deixou elle de sah'at·. Os 
uepositos de polvorn. fazem-se uns dentro da ci
dade com gravissimo risco de explosão,: outros 

o 
os barris apodrt'cem em })Oucos mezes e a pol~ 
vora fica forwondo um l,olo consistente que para 
nadn sen·e. · 

Eu pediria o nobro ministl'o da m 
attendesso a umn obra ba muitos annos, e já 
quando o pndi'O Ayrcs do Casal escreveu a sua 
Corogt·aphln Bt•uzillca a inculcou, ha muitos annos, 
digo. se reconl1ecc do summa importancia, e é um 
canal de eommuulcaçiio entre a província de S 
Pnulo e a pro\'lncia do Parnnã, o canal chamado 
Varndouro, entre Cananéa c a bahia de Paranagná. 
As terras nnquellas immediações sãn de grande fer
tilidade, jú por alli se tê-m formado e irão fvrmando, 
sendo animados, muitos estabelecimentos agríco
las, nas margens do Juquiã, Una, etc., e ·para 
alli af.lluirâõ achan · ·· 
11ro ucções de serra acima, como de Itapetininga, 
etc., etc.: estas terras · são de u01a grande ul,er
dade para café · e muitos outros _genet·os; fal-
ta-lhes o1·ém uma s&hida · 
o s a a que· SPJUO aproveitados. Este canal apen:1s 
t~rá meia Jc~ua, atravessando o territorio das 
duas pt·ovinctas, c d:ná facilidades para expor
tação .dos generos que- convidaráõ a aproveitar 
extensas porções de terras Terteis, e as ~t;iquis
simas madeiras . de construcção naval e civil, e 
para marcenaria, que actualmente são perdidas. 

. A bahia. de Paranagu~i, que segundo me consta 
tem tres entradas, precisa de um ph rol na ilha 
das Palmas, aonde sendo esse pharol collocado 
póde servir de guia para os tres canaes ; con. 
sta-me que essa despeza é orcada em a cju:mtia 
r>:OOO$. Ora~ o commercio de Paranaguã. importa 
um movimento annual de 400 embarcaeõcs, que na
vegão entre nquclle porto, Buenos-Ayt=es e outros: 
a renda da nlfaudcgn de Purunaguá r:xcede tambem 
a quantia de 100:0008 ; c um só dos gencros 
que por acJ.l!-ello porto se exporta, a berva mate, 
excede a 400,000 a;·robn.s ao preço de 2$ por 
arroba. Em vista destas circum · 

e mw a conveniencia a construcção de um pha~ 
rol naquelle lugar. . 

Estas erão as lembranças que eu queria fazer 
ao nobre ministro da marinha, nutrindo inteira 
esperança de que elle ha de procurar satisfazet· 
a estas necessidades. 

O Sr. Ferraz :-Peço ã. camara licença para 
fazer algumas observações sobre o orçan1ento da 
marinha. · -

O estado em que nossa marir.ba tem parado 
por falta de um systema npropriado do ' admlnis
u·a~.ão ~ .1·eeonbecido g.:~ralmente. N:io <.ccultarci 

o 
lhes süo concernentes, sem que 
ministro respectivo. 

A administração do pessoal se acha n. cargo 
do quartel-general, institui~_:ão exotiéa .... 

O Sn. AuGUSTO DE Ü.LIVEIRA.:-Apoiado. 
O Sn. FJ.mRAZ : - ... . que não tem em algum 

t:aiz símile .•.. 
· O SR. AuGl:.'STO. DE O.x.rvEmA:- Apoiado. 
O SR. FERRAZ : - • . . • administração tão fatal 

uc õe o 1 • • • 

cri.;ão dos .capl'ichos e do patronato,. .• 
0 Sn. AUGUSTO DE ÜÍ..IVEIRA :-Apoiado. 
O Sn. FERRAZ:-..•. e esse mal não se ·i 

screve a um pequeno Circulo, é um mal que se 
estende, que se tripliea, e que chega a ponto de 
tirar tod1. · a emulação na oflicialidade de mari
nha, de tirat· a muitos toda a confiança que 
inspira o zelo, a actividade c a c 1pacidade , e 
ainda . mais toda a esperança de figurarem no 
paiz, ambição legitima e fecunda de grandes re
sultados. Daqui tambem tem resultado que mui
tos jovens de esperanças se inutilisem pot· falta. 
da sciencia pratica, que . ã. profi~são da marinha 
mais que a alguma. outr~\ e essenc1al. 

l>e um tempo para cá parece que ba uma 
tendencia de se melhorar este estado, e comtudo é 
tão grande o numero de officiaes e tão pequeno 
o numero Cle material naval, que não poderemos 
conceber a espcl'ança de algum dia podermos co-
lhêr algum beneficio. · . . 

Todos os nossos interesses, nossa posição gco
gl·aphica, a intluencia politic<~ que deveW(IS cxer· 
cer sobre nossos visinhos, rec~amão imperiosa-

a 1 o a a mm1s. raçao e notisa 
marinha de guerra, c sobre um hl objecto . t:JU 
não posso deixar de reclamar Jo nob1·e ministro 
ua m:H'inh<J. toda a sua solicitude e atten~ão. 
Mas.: .. Creio, Sr. presidente, pelos rumores q uc 
ouço, que as minhas esperanças mw·chárüo, por
que o actual nobre :.ninistro tem do cede1· o sctt 
lugar a uma out1·a pessoa. 

Senhores, tem-se dado pouca importancia eutl'e 
riós á administração da marinha •. sendo essa 
administração uma daqu~:llas que depende de 
maiores conhecimentos prat.icos, de .maiores prin
cipias aUD1inistrativos, e l•utro quálquer~- •. . 
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O SR. AuGU~To m: 0LI-\7 EIRA:-Apoiado. _ 

_o SR. FEaru.z:-Senhores, a adtninistração da 
marinha ·é muito importante ·par:l. todo o .paiz, 
como o nosso_, _ _g_l_l~ - tiver_ ~ma _ tão grande t'ron-

--tetrã--mãfiwma . . , 
como os nossos sobre os · quaes deYemos ter 
mai<>t' ou menor preponderancia. (Apoiados.) 

A escola nos fornece moços de habilidade, _mas . . - ~ 

embarcações, das quaes poucas p.-,de~ servir em 
caso de necessidade. 

Nós vimos I]_U'3 qua.;i .tolos esses aprestos feitos 
pat·a a luta do Rio da Prata com pouco ou nada 
se cstra!!árão · -al!!tuha.s cmhat·ca .ões houverão a · 
que tiv<lt·.io necessidade de imrnediata. remonta~ 
d.e um importante fabric.,, e talvez muito mais 
dispendioso que o seu custv. Este P.Stado me pa
rece que é o mesmo, e na im ossibilidade esta-
mos por aes mottvos e · empre 1en et· alguma 

1)ermitta-se-me que diga, para mim f~i muito cousa em desaggravo da honra nacional. 
doloroso, embarcando em uma das melliores em- Ell disse que na· acquisição dos navios não 
barcações de vapor que tinhamos, ver o estado havia systema, e para proval-o lembra1·ei uma 
em que eu e muit.as pessoas a ·vimos em certa celebre barca Be1•enir.e, que importando em muito 
época. Fallo do infeliz vapor D. Affonso; 0 s~u demandou um concerto talvez superior á impor-
estado eri~ tal que se &ssemelhaYa no de uma tancia do seu cnsto, o qual ain•ia hãO foi sutli.-
~equena sumaca das que nos vêm dt) Espírito ciente, porque dahi ha pouco tempo outro con-
:santo ou outros lugares semelhantes, quanto ao certo demandou que ainda importou em mllilo 
seu asseio e ao seu material e pessoal. mais ... 

E,;tou convencido, senhores, que o nobre mi-
nistro tomará. a peito tudo quanto toca aos me- O Sa. AuGusTo DE OLIVEIRA:- Apoiado. 
lhoratnentos do seu m t ri · mb m . . . "' ·e eseolllo não é o uuico. 
que tudo não pôde-se obtl!r de repe11te, que o As embar~ações que s! construem na província 
uobrt:i ministro -tem de lutar com erros passados da Bahia. vem para aqui, e ás vezes se~r. causas 
porque nunca tivemoc; systema na administra- entrão em conce1·to, npezar de feitas há. pouco 
ão deste iro ortante servi .o. Sem ue to ue em " · · · · 

to os os pontos que po<lerião demonstrar estu á rivalidade que ~;xiste entt·e os arsenaes; eu 
verdade, de passu•Tem lembrarei o que sempre niio sei se existe essa riva.lidadd; se ella existe, 
succede por falta de systema na construc~ão dos para que se evite talvez aprove~t~sse ·a creação 

------~n~o~s~s~o~s~n~a~v~i~o~s~- ~A~s~e~m~b~a~rc~a~ç~,õ~~~·s~~r~it~l~ci~i~ã;o~a~c~o~n~- -t~~~~1pna~n~u~i~a~s~uu~e~ruti~ces e de op~~s~q~uu•·~. -----
s ruu·-sc nos es a en·os para certo serv1ço, ou não e;;tives:;em localisados, que fossem transpor-
destino, logo depois tomão novo destino, ás vezes tados de um ponto para outro conforme as ne-
novo plano, e feitas sãó para logo chdsmaJas, ces;;idades do serviço. Essa deslocalisaçào traria 
e passão a uiaior pateute, e muitas vezes ao um grande bem , essas rivali•lade;; cessuião, c 
caliir na agna quando se b·.lta de seu arma- o governo teria sempre promt•l um pessoal iuo-
mento soffrem mudança. Prompta.s sabem com neo ·para occorrer âs urgsncias dos <liffer~ntes 
defeitos taes que demandão novas e· gt-andes des- arseuae,; do impede. . 
pezas, e à.::> veze;; seu desmancho, e de ordina- Não . fallarei a lespeito do estado dos nossos 
l'io pouco durão. pbarócs, recommendarei comtudo ao nobre mi-

O .n1aterial de gllerra como se achava, senhores, nistro a Sll.l. attenção sobre os relatorios dos 
ao 1wincipiar a· luta.. do Rio da Prata? E' dolo- seus antecessores em 1·elação ao pharol de Cabo 
1·oso <lizel-o e ouvil-o. Tive muitas vezes occa- Fri u 1 .. _. 
SlllO e o )Set·var a penuria que sentimos nessa como máo, cnjo machinismo 
época. Quando · se queda. armar uma embarcação e que nunca melhora. , 
os utensis sahião de outras que pass11.vão a ser Permitta o nobre ministro que lhe faca uma 
desarmadas, ás . vezes não havia nem um esca- c uena ercrunta: "ulcrará · · 
er nem uma cano:l para o serviço do navio, e quantia orçada para as despezas da repartição 

as canôas que havião erão em muito mú.o a seu cargo? · 
estudo. Senhores, cu temo uma cousa, e é a. cauda dos 

As construcções marchavão sempre lentamente creditos supplementares que sempre no fim dos 
c ainda sujeitas aos principies da r•ltinn ; hoje exercícios, quando não a 1tes, apparecc-m. - Essa 
creio que temos constructores mais babeis, indi- cauda, que é um verdadeit·o .abuso da lei, para 
viduos que gozão de mais reputação, e estou o qual contribui (do que me an·ependo sincera-
certo que o nobre nünistro os aproveit~1r:\ du- mente), essa cau1a de credito;; suppl~mentares 
rante o tempo em _que estiver no podtr. funda-se no inter~sse, não digo bem, no desejo 

O material de guerra se 'não era da qualidade que ha de se fazer sempre .app~recer ante o pu-
peior, se não havia uma penuria completa delle, blico e o cot·po legislativo n receita do estado 
era. em tão pour.a quantidade, que não podia ftn·- superior ás suas d~spezas. E se não é assim, 
necer os meios de i ·nm~diatamente armar-se qual- Sr. presidente, então esses crGditos SU!)plementa-
quer embarcaç·io que tinha de seguir um des- res rcvelào incuria no;; trab1lhos dos orçamentos, 
tino · urgente. Qua11do principiou essa luta do ou incapacidade· de bem elabor.\1-os. Oll seja in-" 
lUo da Prata, repito, o espe~tacttlo qu1~ apreseu- cu ri~ Oll seja esse máo calculo, ·dabi . resulta um 
tava o HOsso arsenal era o mais digno · de com- !Jrande mal, c é que o nosso orçamento é uma 
miseraçâo que podia dar-se ; não havia nad \ mystificaçào, não importa outra cous' que um 
disposto, pat·ccia. qac estavamos entregues a credito illimitado, ou uma vã formalidade , J!. 'H" 
outros cuidaJos qn•: não fossem os daqueUe luta, que ninguem póde contestar que deste modo tica 
demorava-se a partida de cmbarc~ções por fa amp o c..<tmpo a mmts raçoes . oas para eco· 
de material e de . outros recursos; o ministro de nomisnrem e as más para dissiparem. E como 
então fez os maiores sacrificios, . despendeu a ea entendo que o actual nobre ministro da ma-
maior energia e activ:dade para remediaL· o mal rinha deve ser um sustentaculo do systema re-
que se sentia ; tudo ist0 talvez se tenha melho- presentativo, a.tt:.:mtas as sãs doutrin~;ts q_!le _p~J-
rado, en o não duvido, mas tenho direito de fessa e que todos lhe conhecemos, e os pnnc1p10s 
roga1· ao nobre ministro que vele cuiJladosament.e liberaes â f.lvor dos quaes sempre pleiteou, ·lhe 
sobre este objecto. faço estas reflexões, co:lVencido de que procu-

Conl1eço, Sr. presidente, que é. mister grandes rará por sua parte. reali~ar e~se deside1·atum do 
despezas para se encetar uma carreit·a. nova ; :.;ystema representattvo, 1sto e, que· as despezas 
conbeço que essas despeza.s demandarião sacri- publicas nãu se faç:1o sem o expres~ voto do 
ficios maiores on menores ; é pt·eciso gue sej3.~ corpo legislativo. 
mos francos, e qué não estejamos a illudir ao · Insisto nesta ídéa, · senhores, porque, a u.;ar
puhlico apresentando-lhe um c.1talogo de muitas mos doo> cr~dito:; supplementares, para cuja lei, 
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repito, contl'ibui, e do que me arrependo, e do 
modo q11e está em p1·atica, vejo qtte o orva-
mcnto, repi~o, é uma my3tificaç:to. - . _ 

Ora, ·eu ct•eio que esta mystificação ainda irá 
por diante, pot·qunnto ainda agv1·a no . nosso 
orçamel · . · " 
revelou nà·l h .-1. . muito tempo, e:n época mais 
no1·mal e f'eliz. As contas desse exercício a que 
me retiro demonslriio que em vez de saldo houve 

• -. . ?;>r no .-, nles:no 
agora nos succederá. Digú que nem póde deixar 
de haver; permitta o nobre ministro que em 
apoio disto lhe fuça uma reflexão. ·.;;._ 

Actualmcnte ba uma tendencia para maiot· des
peza com o pessoal, em gratificações, pen3ões, 
aposentnllorias, e augmento de ordenados. Os 
ministerios passa.do.s ret:uavão de abrh· essa 
porta; as mesmas circumstancias que p1di:\o 
determinar as aposentadorias e pensões actual
lUente se vão dando ; existião desde 184:3 até 1833; 
louvavcl foi o ésforço dos ministros d•} entiio de 

ôr um m·adeiro a essa ~specie de communisrno 
em conscqlle·ncta o qua no nosso pa.tz nao a 
ninguem que d•}ixe de querer estal' a soldo do 
thesouro publico. ppoiados.) No entretanto, 
actualmente -v. Ex.~ Sr. presidente, riuüs do que 
eu, po e •z3r o n11mero _ a e _ 
se têm dado sem necessida.de ; o mtmer\l das 
pensões vai crescendo, os ordenados Yào-se aug
mentando~ .e serão, senhor~s, as cii'Cllmstaucias 
do parz proprhlS para tal! Eu recorr 
torio do nob1·e mi~istro d<t fazenda, e ahi en
coritm o receio de que a renda diminua crri 
consequencia dessa guerra que la,;ra sobre as 
margens do Danubio. Se pois ha receio de que 
o nosso commercio enfraqu"eça, de que ·a prin. 
cipal fonte da renda publica ~smoreça, como 
fazer maior somma de despezas s-em ser para 
objectos 'dtl primeira necessidade? E se nós mar~ 
cbamos deste modo, como havemos de fazer face 
a cssg. despeza que demanda o mínimo dos j11ros 
das estra~as de f~rro votada!!, e. d~quellas que 

radeiro a isto? ·E1i c-mspiro em favor dessa 
idéa: jo patl'iotismo do honrado ministl'O da 
marinha eu osoero que hoje commigo sustente 

---- a_,.t..,,e,.cesstdade de eeen · , -
sustentámos aqui em épocl\ diff~rente ; della de
penderia muito a boa direcção dos negocio~ pu
blicos, a gloria do ministcrio actnal, em cujo 
seio se acbão pessoas inspiradas ou dominadas 
pelos me.;;mos sentimentos que me nnimão. 

Eu disse que o or!:'amento era uma mystifi
cacão, Sr. presidente, pel•> lugar que occupo 
tenho ''isto que muit:'s âespezas v~m na verba 
uas· evcntuaes que não si\1) eventnn.ns, que são 
propl'iamente desp9zas ordinf~rias, •lespczas q nc 
devião nntlar fixas no ol·çamonto. Vejü que 
muitas vezes... não direi occulta-so; ·mns como 
que oc·~ulta-se nos olhos d.:~ parlnment·> essa.'i 
despezas fix::1s para as quaes não se dá consi
gnação alguma; entrotant•J entr;'\o na vet·ba dao; 
eventuaos! Creio q ne o nobt·e mini:;tro não de
sejará quo eu apresente nlguns f11ctos, p ·n·que 
ni·n~ucm ·mais d•) qu:) clle se a~hfl compene
tr~:lo do que o nos.;o · orç 'mento ~iio ó urn o r
. - o é or ue n rotina d:.>-
min~, c ha de dominar p'>r muito tempó. 

Sr. pt·.:sidente, eu podel·ia neste sentido fazer 
algumas outt·as considl!ra.çõcs, consideravõcs que 
eu. creio que são mais em favor do nvbre mi
nistro do que om \•çrdatlc contrarias. Tud J o 
fJ.U•~ toc·a à regular o nosso systema de admi
nistração· debaixo de principios certos, tudo que 
tende a systematis'lr essa allministrt\çào, não 
pó:le ser idéa a_vê.Ba no nobre ministro. 

Dir-me-ha o nobre ministro : « Ha. pouco entrei 
para a administração, talvez não dure muito ahi, 
passe para;o_utro lugar.» Mas isto mesm.o é um mal: 
<:lU 11ão considero ni ngueut mais idvneo, uiugucm 

m'lis apto para tornar norm1.l a administra~ão da · 
marmha do qae o nobN mini->trv, meu eollega 
na ca:nara · dos Srs.· d~putados. 

O conselho naval é reputado eomo uma insti
tnição iuone\ para coadjuvar · ao nobre ministro 
da- marinha. Al"umas ideas de assa"em eu li 
do nobre· miaistro sobre esta 1nstitu:ção; mas 
perJôe·me S. E:t. que eu lhs d~clarc que se se 
admittir o systema. act11al de estabelecerem-se 
consdho~ re artições, e immGdiatamente serem 
c a.; mva 1 as pOl' 11m pes·ma mcapa2:, me
lh•>r não as faz~r. E' · vercla le que ultiwamentt! 
o systema do g•H'erno tende a chamar o me
rit•J em qualquer parte aonde eUe se ache. Eu 
applau·do e:;ta idêa; mas é preciso que aquila
t~mo~ bem o merito. 

O Sn. APnrGro:- Apoiado. 
O Sn. Fa,;n.n.-\.z :-E;ta nossa atmosphera se 

acha tão obscur•l, que eu não sei se direi bem 
que o nal'cotico da coi.lciliaçào h a de f'azer muito 
maior mal do quo· o patronat~. 

R. ORRf:.\ D.\S • E\"ES:- e narco olCO . 

O Sn. Fli:RRA.Z:- Senhores, na escolha dos em
pl·ego,; en entendo qn~ a .primein. <J_u·\lidade ne·-

- ·ia. é o merit•>, são os conhecimentos ê a 

pas~-il.geira e momentanea; o grande principio 
vem a ser ' o merito sobre todas · as cousas. 

Temo que esse conselho naval seja preen~hido 
por pessoas culloca la:S n1. a\ta. classe da ma
rinha. E-sse meti temor traz-me atnda ·outro 
maior ; temo que a rotina se apodere do con
selho, e por · cunseguinte que não adiantemos · 
uma. só idéa de progresso, de melhoramento 
na instituição que vamos adoptar. D.:l que outra. 
classe serão tirados os membros deste conselho ? 
Dd. cla~se d\l subalternos ·aonde l1a moço.:; de 
muita e1·.s icacia e talent.o? Falta-lhes a pratica, 
hn. de ser u.n ma. ua a escoa que por ven
tura. temos ·? Essas pequena:> viag~ns para . o 
Pacifico, feit:tS como ella.s são, passageiras-, sem 
s stema ou co ou. nada podem aproveitar.- Se 
.houvesse um sys ema e escoa pl' 1 , · " 
tivassemos, e para isso ·cu daria todos os fundos 
necessarios, uma pequena es·quadrilha de ma
nobras, didgidll pJr um offit:ial l1abil, por um 
verdadeiro marinheiro, -acompanhada de todas 
aquellas instituições accessorias para instrucção~ 
entendo que dariaml)s um grande passo no pro
gresso dn. no.;sa mati.1ha; ma:> et\ não posso ter 
esperança nt!nhuma sobre este p~nto; os esfor
Ç03 do nobre ministro sa qnebrarAõ anta a r.:>cha 
do de::;tin >, a•mde tl.ldas as nossa:; causas se eles· 
troem. 

Dig:> isto, s2nhorcs, por cxperiencía: o emp.rc
gado quo z~losv pt·osegue nl.l _exercício do Sl!u 
emprego, logo que certos dos nossos politieosjul· 
gão que elle c2~ve ser inutilisado, o ó co1n facili
dade ; pol·que entr~ nó.; existe um circulo q11e 
e.1tende que todas as cousas de-.om dirigil·-se con· 
forme os seus dictames; qn~ na arca santa do.:; 
conhecimento.:; aüqnirid\)s i~t. illo t~m.po.·e n~\o 
c ,osstve que oque um so · , 
entra neste cit·culo pelo ni~rito, e s~ alg11em de 
mêrito :teU e é ndoptado, o é . só mente pol' fa vot· 
·lo patrollato, que é a verdadeira escola donde 
dev~ nascer os Sullys , os Colbert~ da uos;a 
cpoca. . 

E5tou que o nobre ministro da ma.rínha não 
se es·.:tu~cerá, permitt.l·me a e~pressi:io, de que é 
profan!) (l·i~adas) ; c d-!pois d' confrater.nisação 
que obteve, n:lo quererá segnir a. trilha dos nos
sos me:~tres, n:\o; o verdl\deiro . valor, qu~ o ho
mem deve ter é aquell.-.1 em Cúi:t;equenci_l do qual 
o -nobN ntinistro a•lqniriQ pela prim~ira vez- · u 
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assento que tem ne~ta casa. (Apoiados.) Deixe
mos, senhores, entregues a si me:>maessa gento ; 
a época actual é da intelligeucia, é a do progresso ; 
aquelles que não têm a corugem de estudar rl!
signem-se â sua sorte. 

no re m1ms ro pe e :.· : para as obras 
da marinha. Eu· desejára saber quaes são as 
obras que o nobre ministro julga mais neces
sarias ; se ·esta consignação é para. o melhora-

, u e somen e para a at·-
racamentos , repartições, etc. De~eja-va tambem 
que o n-obre ministro me dissesse se desta quan
tia elle destina alguma part.e para este projecto 
que está, não digo á. cargo, mas que deve ::;er feito 
sobre o plano do àistincto engenheiro Neato; se 
S. Ex. julga. indispensavel essa obra,. por certo de 
g•~anJe importancia, mas muito dispendiosa no 
presente com dutrimento de outras muito mais 
necessarias. 

En supponho que o nobre ministro não contes
tará que nó~ dev~mos preferir .sem re. aquellas 

b • • -

senal e marinha da corte é acanhado , que . 6 
preciso dar-lhe maior expansão. Permitta-se-mc po· 
rém dizor que esta obra _não lhe dará mais ter-

• C1 acanhamento procede d:1. localidade em que elle 
se acha, e que mesmo a reparti~ão de mariuha 
precisa de obras muito mais urgentes do que 

Não sei se tambcm esta verba comprebenderá 
alguma parte para o melhoramento do porto de 
Pernambuco: tenho ouvido dizer a alguns Srs. de· 
putados que ·as obras marchão morosamente por 
falta de operarios idoneos. 

O Sa. FIGUEIRA. DE MELLO :-Não se verifica em 
Pernambuco essa razão. 

O SB. FERR.\z :-Tenho ou'\"ido dizer por falta 
de operarias idoneos·, porque as obras bydrau
licas demandào operarias não communs, e toda 
a des eza ue fõr feita com o erarios commun 
o po e ser em pura perda. A obra. do porto de 
Pernambuco é ae um gen·ero muito. c~pecial. 
Desejára saber qual a opinião do nobre minis
tro a res eito da ro. riedade desta -verba ten-

en e ao me oramen o e por os no seu orçamento 
da marinha; eu quereria que o nobt·e ministro 
do imperio a adaptasse no sr:u orçamento. Ha 
uma razão para isso : o melhoramento dos portos 
tende, niio ao beneficio da marinha de guerra, 
mas sim ao beneficio · da marinh11. mercante. A 
marinha mercante e o commercio não estiio 
debaixo da intendencia do ministerio dn mari· 
uha ..• 

O SB. 0LlVEIBA. BELLO :-Esl.iio do ministcrio da 
fazenda. 

O Sn. Ft·nnAz :-Nem mesmo do ministerio dn 
fazenda, e sim do ministerio do imperio, que -é 
o ministro do commercio e navegação, que ó ó 
ministro das obras pulJlicas; tudo quanto é obra 
tende_nlc ú reparti«;iio da marinha c especial â 
mariuba de guerra. 

Desejava tambem que o nobre ministro me 
informasse se pretende rPalisar suas idéas a res· 

os· • • " 

nobre ministro diz, com toda a raziio, que os 
invalidas se nchào sobrecarregados de um ser
viço que não lhes podin caber, superior mesmo 
ús suas forças. Eu reprel$ent.arei ao nobre mi
nistro a necessidade de acabar com o sy:>tema 
<tctuni a este respeito. Os -velhos invalidas que 
se achão no serviço da. ilha das. Cobras, de 
guarni~ão creio que aos calcetas, apresentão o 
espectaculo mais digno de misericordia, permit
ta-se~me a -expressiio, são a presa de todos os 
vícios, e principalmente do viciu da embria-
g_uez. . 

Eu tut~:nuia que por bem ua moralidade pu-

o . • 
geral humidas, escurits, prn·a as em 

de luz, c immundas ... Por ahi se 
recolbem todas as pessoas que não têm grande 
1·endimento; ··a classe pobre acha nhi o seu al· 
v<Jrgue; es~as habitações transtornão não só a 
sua saude, como são um mal para a salubridad~ 
publica. . 

Ora, a classe pobl·c compõe-se em grande 
parte de famílias de ~:mtigos setvidorcs do estado 
que recebem meusalmeute á porta do thesouro 
o mísero contingente ue se lhes dá para seu . . - .. . , '. , 
compõe-se de homens que depois do servirem_ ao 
estado obtêm si.tas baixas, e por aqui ficão sem 
meios de vid~. Não têm e!l~s instituição alguma 

mias. A caixa economica pôde-se C()?Siderar niio 
como tal, mas como caixa. de dcpostlos da classA 
média. 

. o d"' para ella se chegão ; mas essa -gente to a que 
vive á custa do estado, os reformados, nposen
tados, os penslonistns de pequenas quantias, não 
têm onde vão recolher os pequenos residuos de 
seus soldos, ___ ge .seus -vencimentos. 

Não h a -u.mà' sociedade, não ha mesmo quem 
dê impulso a essa grande instituição de casas 
para alugar aos pobres; os alugueis, sendo tão 
altos. o qúe acontece é que no fint do mez toda 
essa gente pobre, desgraçada, arranca os brin
cos das orelha.s . das pessoa:; de· suas ·famílias, 

e que 11~rdárão, e ·vão levar tudo isso aos 
usut:arios da rua do SenhClr dos Passos e outros. 

Por falta de instituição conveniente esta gente 
fica · · rr " • • 
ainda esse grande mnl. para o futuro sentire
mos. Não temos instituição alguma que previna 
a miseria, temos apenas aquellns que soccorrolll 
os l•liseraveis quandc o mal já não tem reme· 
dio. O artista que tem necessidade não tem um 
monte de piedade instituído debaixo das bases 
da caridade, que lhe soccona nos seus apertos; 
vê-se forçado a entregar os proprios instrumen· 
tos do seu trabalho em refens do aluguel da 
casa que deve. 

E assim marcha tudo! Nenhum:~. classe é tão 
atormentada _ como essa classe que se compõe de 
famtlias 13os-·tintigos militares. essa classe dos 
invalidar.;, essa classe dos reformndos que -vivo 
s~mpre na ner.essid:-<:'le de rebater os seus soldos, 
de empenh&i' todas as cou::lllS para poder ;vi\'er. 

Ha uma lei nossa que parectl previdente, é a 
lei do meio soldo dos militares. Em um dos 
seus ultiínos artigos parece que pt·omette que 
a sociedade cure da sorte desses individuas, que 

es as:;egura mesmo ugar on c evao a 1 r. 
Eu chamo pelo que toca o pessoal dos in_yaliclos 
e a esses outro'~ que por -ventura passao pct·· 
tencer . á repartição do nobre ministro a sua 
espcciat atteuçào Ha r;ecessidade de estabelecer 
meios pa1·a essA. gent.; viver: l1a necessidade de 
removél-a da corte do Rio de Janeiro ~ que todo 
o dia vê crescer a sua população desgraçada, e 
balda dos meios . de vida •.• 

UMA. Voz :-E para onde mandal·a? 
O Sn. FEURAZ:- O governo que institua um . 

asylo em qualquer provincia; a :provincia da 
BahiB offert:ce _um bello _lugar pat·a 1ss~, o naorro 
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de S. Paulo ; a provincia de Santa Catha.rina 
tl3in muitos outros lugares. 

Se'lbores, não consideremos c.:;sa gente avessa 
aos iilt~resses das províncias pat·a onde forão 
rt!metti'!_as ; e~sas provi!!<:_bs têm ngcessidad~ de 

... 
de ordinario leva costumes de ordem, leva algun.; 
meios de subsistf:ncia que para a côrte do Rio 
de Janeiro s~ l escassos. mas para as pL'OVillcia,; 

Perdóe-me o nobre· ministt·o as refie~ões quP. 
acabo de fazer; perdõe-me a eamara se por ven
tura eu interrompi o silencio a que est~mos ncos-
tumados. · 

VozES:-- Muito bem! muito bem 1 
Siio npoiadas as seguintes emendll.s : 
« Emenda ao S) 16 do art. 5() : 
<t Podendo o governo despender o que fôr ne

cessario para a construcçào de dous pharóes nas 
pont~ .do ·~abó ~e Santo Agostinho e ~linda na 

' eollocação de d.ms pharóes fluctuantes nas pontas 
d"s baixos da Tijoca c Brllg mça na pt·ovinci:l 
do Pat·á.-S. a R.-A. de Olivail·a.-A. O. Sed,·a. 

<< Emenda ao ~ 2·~ do art. 5o: 
« Em lu$ar de 2!0:0008, diga-se 330:0;)().~, sendo 

150:000$ aesde jã par:1 o melhoramento do porto 
e rnam uco. - L • e tvetl·a. - 1.n 

Campos.-P. Baptista.- Aguia,-.- Figuei1·a M 
J.[ello.- D. de Souza Lecio.-F. X. Paes Ba1·· 
reto.-A. C. de Sá e Albuque,·que.-Uendonça C. 
B.- Std,·a.- Bw·ros Ba1·~·eto.- Brandão. >> 

cc Ao § 11.-Ficando eleva:ios o;; ordenados e 
vencimentos do almoxarife e escrivão do arsenal 
de Pel'nambuco ao mesmo que percebe:n os da 
Bahia.-Brandüo.- P. Ba1Jtista.-D. de Sou:a 
Lelio.-Pinto de Campos.-Costa Machado.- A. 
C. Seá1·a.- F. X. Paes Bat·>·eto.- Co;·)·ea das 
Neves.-Aguia,~.-Ja uaJ"ilJe.-.til·aujo Jorg~. » 

o Sr. 1\~c:ndcs de AlJD.cldn.:- St·. presi
dente, depois do brilhante discurso que a camRra 
acaba. de ouvit· d.e um de sens ornamt~ntos, em ver-

queza de minhas rot·ças, para tom:\r a pa'avt·a 
e responder neste momento ao nobre deputado 
pela Bahia. Entretanto, obedecendo mais ao meu 
dever do que tendo em considea·açiio esLn cir· 
cumstancia, não deixo . de aceitar a palavra q11e 
V. Ex. dignou-se de dar-me, ainda tendo de 
fallar ~m uma hora tão impropria como esttl. 

Ttnha ncces::;idadol de fazer algumas obser'\'O.
ções a respeito dos discurso~ de outros honrados 
membros q11e precadêriio ao illtt.strc deputado 
pela B~hia; mas em vista do aJianta:nento da 
hora pt·escindirei do f&zer tacs observações, oc·· 
cupando-me unicam43nte com o.s reflexões que 
acabou de fazer o nobre doputado. 

A camara vio o quadro de.oolador que a'pre
sentotl o honrado deputadG tratandc.) não só do 
estado da mat·inha brazileira, mas a~é de toda 
a administração do paiz. Em verJ 1de, se fossem 
exaeta.<J as rtltlesões do honrado membro, deve
riamos nos entristecer eh existencia de uma 

s1 uaçao ; mas eu ereto que nas re exoes. o 
honrado membro ni'W houve toda a e!:actidão 
no apreciamento dvs factos, que nessas refle
xões o honrado ~utado vio as cousas por um 
prisma que não é .-;,or sem Juvida verdadeiro. 

Com uma expi'e~sào explicou e definia o hon
rado deputa:l<l o est'ldo do paiz, dizendo que se 
acha elle hoj.l debai~o do dominio do narcotico 
da conciliaç..i.o. Não sei, nem posso bem com
prehender o que significa esta expressão do 
nobre deputado para assim qualificar a politia 
que aet.uaJ.mente rege o paiz. • • • . . 

o -sa. FF.na.,z :-Não fallci em politica do 

nareotico, disse que temia que o narcotico da. 
conciliação privasse o paiz de fazer boas esco~ 
lhas~ 

O Sn.. MENOES DE ALl!EtO.\ :-Aceito a recti
fi.eaç.ão que acaba de f<lzer o h.onrado de utado · 
tJ1as se. a conct taça.o ot apresentada no paL·
lamento como programma da po\itica dv gabi
nete actual, não podia con,;it.lerar p lr outro modo 
essa expressão de que usou o honrado de utado 

.. - c nsura a essa po 1 1ca que 
apresentou a conciliação como seu pl'ogramn\a .•• ~ 

O Sn. FERRAZ :-E;tá enganado. 
O Sn. MENoEs DE A.L)lEIDA. :-Ora, se o nobre 

deputado quizesse, com o talonto que todos lhe 
reconhecemos, en:.rar de boa fé no ex·tme desta 
polit.ica que tomou a conciliação como seu pro
gramma, estou persuadido que não descobril'ia 
esse nat·cotico dt! que o hon.rado membro tanto 
teme: nem pos~o suppôr que seja. narcotico a 
política da actual ndministt·ação, que não tem 

• i' 

como pat·eceu alludir . o nobre deputado. 
Se, como reconhece o nobre deoutado, seria 

uma boa politic.t, escoimada desses dous dJfeitoc;; 
a que tivesse por fim attrahir para os empregos 
publicos os homens de merecimento, pertençfío 
embora a este ou áquelle partidcl, p"\rece-me que 
nestas circumstanci:ls se acha a. politicl. do 
actual gabinete, que tem pl'Ocurado plra occu
par o;; empregos publicos homens de merecimento 
nos dous partidos que dividem · o imperio, e 
entre e:;tes devo contemplat• o illu~tre deputado 

ue foi chamado a C:(~rcer um dos rimeiros 
ugares o paíz. m governo e l'Otma. e patro· 

nato não ~t·oduzil'ia resultado t.iio lisongeil'o. 
Sr. pres1dcnte, no quadro que traçou o nobre 

ddput:lâo ela B.\hia do e3tado do nosso aiz, 
con antlou pro tgan o ~~:ie sy.s ema e ro ma e 
P•ltronato que duminava as administrações pas· 
sadas, e mesmo a presJate, pelo . que colligt .de 
de suas expressões, visto qlle sô foi except11ado 
da censura o honra.lo Sr. ministt·o da mat·inha, 
a qllenl o nobre deputado teco m~recidos elogios 
1\las, Sr. presidente, não posso convir nessa 
censura. tiio g mal'ica aos minísterios pass~dos 
c ao pre:~ente, nem mesmo ·posso crer na exis
tencia desia circulo, de que fallon o nobre de
putado, nft'uiçoado a es~e systema t:io prejudi
cial ao paiz; pat·ecl!-me que o illtBtre deputado 
nüo foi j ust '· ••• 

O SR. FERR.\Z :-0 nobre d'3putado ha de ma 
da1· licença que etl lhe diea que isso é seu. 

O Srt. ME~oEs DE ALM<.t!D.\ :~Pvsso est.ar en
ganado ; m 1s parece-me quo compreh.endi bem o 
pensamento !lo nobre deputado, quanJo condem· 
nando o .. ;ys.te,!lla de_ rotiu!\ e patrC?n~t~, !Jlal da; 

• giando ap.mo.s a do honrado 
rinha. . , 

O SR. FEaau:-Jã estou arrt!pendiJo . de o 
haver elogiado. . -
· O SR • . ME!~:DES DE ALYEIDA :-S·~ o. nobre depu
t!ldo enfentie que não exponho. 1ielmente o seu 
pensamento, e ·. n.:&o dis$e as proposições que 
combato, so · no q11aJro> que apr~sentou ·do es
tado do-. pa.iz . n~o se rd[.:ré á politica uctual, 
nada m:us · dtret... · · · · · 

O Sn. FEnnAZ ~ - Qui potest ca~,·e. cf'p~t, 
(Risadas.) · · 
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o Sn. ME.'\DES DE ALMEIDA : -Mas não con
cluirei est~ .topico sem declarar que o nobre de
putado não foi justo e nem geuero~o cotn as ad
ministrações passadas, porquanto nos cinco an
nos . em que a politic~ dominante t:;:m dirigido o;; 

Eu não sei, Sr. presidente, o q11e pretende di· 
zer o - nobre deputado no ·aparte que acabou de 
dar-me; quero acreditat· que nenhuma. allusão 

roc . · · · 
gal1!\do, se o illustre deputado condemna essa po-
fitica, não quiz ·declarai-o .. . 

o Sn. FERtU.Z: - Ah ! ... eu não discuto com 
inquisidoros .. . quer saber o que eu tenh? no meu 
coração ! ! ! · 

O Sn. ME:sDES DE Ar.YEID.\.: -Bem ; passarei 
a outros topicos. 

Entrando no exame do est'ldo da nossa m·ni- -
n l1o. de gnerra, o nobr~ deputado fez con,;idcrn
ções ácerca do material de guerra e naval; que 
declarou em má situação. Fez tambem observa-

PIOseguindo nesse exn:n ,_ 
tou factos com o nm de demonstrar o. existencia. 
desse systema de rotin·\ que seguião os miste
rios passados, e o atraso da nossa marinha de 

ç- e· . p~>ssoa a nossa mar1-
nl1a, censurando a\ l'epnrtil(ão do quartel general 
dessa repartição, pelas injustiças praticadas nas 
informa.;õ.:::-; quG dá sobre o mesmo pessoal. 

(. 

todos os · minbterios dizendo que são '"erdadei
ras 'mvstificações, em consequeucia dos creditos 
suppleincntar~s c . e:dra:mJiuarios que todos os 
annus appareccm. A duas t•ausas attribuio este 
fado, a primch·a a illusãu em que se quer tt·a-

. , - . · _.· · obras 
da. t·ectlita sobt·e a despE.za; a · segunJa, ·á. igno · 
rancia ou incuria com que são feitos os orça
mentos. 

arguiçües tem fnndamento solido e razoavel. E-;tou 
convencido que esses creditas serião- raros se 
por Yentnra permittis.:>e a lei que se pudessr. 
applicar para as · despezas de nma verba do or~a
mento as sobras de outra . . Actualmente sempre 
se dará um semelhante facto, velo progresso que 
vai tendo :o paiz, c a neces:>idade <L3 augmentar 
de.;;pezas que se não podião pt·ever e calcular. 

Recommenda o nobre deputado a conveniencia 
do se fazerem economias em· vista do que de
c~aNu o honrado ministro da fazenda em seu 
relatorio o'tcerca do receio · ue nutre de t ue· m 
consequt>nc1a d•1 estado da Europa soffrão as 
nossas renda:; alguma diminui~ão Fazen1o tal 
recommendação, para que breve niio nos veja
mos embaraçados em satisfazer· os nossos com-
prmmsso,:;, censurou o no re eputaJo a- prodi
galidadP. quP. tem havido na conce~süo de ·pensões, 
npasentr.dorias, que fazem um grande· peso na 
despeza do paiz, e em sua censura envolveu o 

.o corpo egts a tvo . que as em appro-
Sr. presidente, eu não s~i -se o nobre deputado, vado. . 

por ter n9tado um ou outro facto pouco lison- Senhores, não basta dizer que convém fuzer eco-
geiro á nossa. marinha de guerra , poderá com nomias, e apontar-se quaes as despez~s que de\•cm 
razão condemnar as administrações anterior(:s, ser supprimidas; é mistet· saber so essas eco-
julgando-as inimigas de todo 0 progresso e uo- nomias são bem entendidas c aconselhadas pelo 
minadas pela rotina ; notes estou po2:rsuadido interesse publ.ico, c se ns dcspezas cuja supres&1o 
que um ou outro facto não poderá. destruir o que se exige s:lo necessarias . c urgentes. 
a camat·a e o paiz todo sabe, isto é, os grandes Parece-me, Sr. presidente; que os serviços que 
serviços que prestárão ao impel'io os antecesso- prestiio os militare.;; que derramão o seu sangue 
res do nobre ministro da marinha ; os factos da em defesa do paiz merec.em ser · gratificados. e 
nossn historia ahi estão para demonstrar e com- que os empregados civis que ga-stão o melhot· 
provar o m · s u. em pre- • · · • nno 
sente a campanha do Rio aa Prata. c os serviços devem no ultimo quartel de sua e.,"{istenca ficar 
que prestárão na repressão do trafico de afri- expostos nos horrores dn rniseria. Estas despezas 
canos... sito iudispe!lsavei~, o ni!_o são por cc.>rto ellns 

Sn. FERRAZ; -Mas quem disse que não pres· · Essn economia que o nobre deputado aconselhã 
tárão serviço.:s ? · é tanto menos cabida no ministerio da marinha. 

O Sa. l\fE~"DES DE ALMEID-'- : - Se o nobre de- quanto elle proprio reconhece a necessidade de 
putndo confessa que presttirito serviços , ha de melhoramentos no seu material na\·ale de guet-ra, 
concordar _que esses minisLerios não seguirão a o que trará em resultado augmentos da dcspeza. 
1·otina e o patronato, porque tacs serviços im- Nuo é possh-cl conciliat· . estes dons objecto:> ; 
portão progresso... um Excluo o outro. 
. o Sn. FamRAz : _A padeira do Aljubarrota E' certo, Sr. presidente, que os orçamentos não 
não tinha armas muito bons quando :ez uma tõm cntr~ nós chegado a toda a perfeição pos-
brilhante acção, e no entretanto foi considcradu sivcl; IDM tiunbem o que entre nós é cel·to é que 
uma heroina. todos os dias se vai melhorando este sut·viço. 

que o que não so póde reformar em um anno 
O Sn. ME:sDES nE ADIF.IDA;- Pf.rd{\e-me o reforma-se n'outro; e pouco a pouco mArchamos 

nobre deputado, o seu simile niio tem muita ap- para o e<;tq,do que o nobt·e deputado des!!j·l. Niio 
plicação neste caso. se póde ir de salto. e nem é isso p()SSi\'el em 

o s F A · 1 • um paiz que ba pouco começou na sua carreil'<'\ 
· R. ERRAZ : - ssJgna a os serVIÇOS· e 0 pa- como na ... ão independente. Tem sido preciso crear 
triotismo da nossa marinlta. · v homens. especiaes para os diw.rsos ramos da 

O $n. MENDES DE AurEID.\: - • .• porque na ba- administração do paiz, e não é possível ter·s.e feito 
___ _;t~a~l~h:a~d~e~A~. ~~j~u~b~argr~o~t~a=h~og:u~,~·e~u~m~~agngi~co~~u":·e~QeJLL.J-l.US~~~~·~.ecl~ar.l(· ~n-1~-lwazo t ão limito.do. 

• VIC r1a ao.s por l?gnezes q~e pugn_avão p€lla sua Fallou o nobre deputado ainda a respeito do 
lndependet1Cta, pamco que nao haYta no Rio da estado . do pessoal da nossa marinha ; deu-nos 
Prata , porque os nossos inimigos estayão bem pouco animadoras iuformações ácerca desse pes-

-preparados para nos .receberem, e de lol)ga data; soal nos postos superiores.. Cfilsurou a repartiçi'io 
e se estivessemos nas circumstanci.as referidas do quarlel·general da marin:lía, . tambem n julgou 
pelo nobre dep:ntado, certamente o rt>.sultado em antiqualha e (>OSsuida de prejuízo~, e até mesmo 
relação ao Brazil não seria igual ao de Alju· de máos insttnctos nas infurma~ões que .Ja\•a 
.barrota para os . pot-tuguezes. relativamente ao pessoal da armada. Não sei, 
. Continuoú ainda o nobre deputado a mostrar Sr. presidente,. se o nobre deputado tem.·razão ; 
a realid_sde dessç systema d~ l'Otina . que S. Ex. mas- se se tomar em consideração tudo ,quanto 
snppõe existir v-:1 dominat· as nossas adminis- tênt dito todos. os ministros de marinha nos re-
trações. - - latorios de ·que. tenllo conhecimeut.o, de 1850 par;\ 

C C!nsurou o nobre deputado · os orc:mnentos de cá, em gr.ral fazem ~lles elogios a esta repartição, 
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ao menos aos em~regados que estão ~sua frente; 
·e bem que ·de alguma, sorte recon~e~ao. a _ne~~
sidade de uma reform~ .n~a repartl~~, e _de ~e to 
·a Teeonhecen' ·· quan·l~' -pedem auton.saçao p~ra 
refonnal-a, e Jinando'têm dado· ao corpo. legls
Jativo notici~ ã~ traba11ios: que se têm feito ne!tte 

vido dÕ ·utilidade·. . 
Continuando, tratou · . o nobre deputado d·a 

ereação do conselho n.aval, e fez sobre este as~ 
. . ' 

naval de .cuja utilidn~e ninguem h.uje duvi~a, é 
um dos melhoramentos de que · ma1s neeess1ta a 
·administrá'çàó da 1narinhà, e que até ao pres~~te 
não se tem creado; rião ·obstante as reclamaçocs 
c esforços '_lUe fizei;ãó alguns dos antecessores 
do actual mmistro ·destà repartição, e .9~e espero_ 
'Ver coroa.-los · de· sueeesso no ·act.ual mmtsteno. 

'Mas o honndó deputado, ~imorat.o o~ re_eeioso 
de que o systema de 1·otma ·eoneorra a1nda para 
destruir' em germen essa instituição de que eUe 
espera grandes beneficios para . a }llarinha de 

· · · · ao dessa re-
partição ou .1!e liavião de tirar os ·officia.es m'ais 
p·rovectos·da nossa marinl1a, ou os officiacs mo·ços ~ 
condemnou os pr.i'!neiros, porque l1av!ão de eon-
. · · t teme P. con-

demnou os ségundos , porque., má.:>_ gra . ~ "Os· 
talentos que :reconhece em muatos, nao ter1a9 a 
pratica indispensavel pat·a serviço de tant~ lm· 
l r cia. De sorte ue ela ·ar umentaçao do 

nobre dc:pUtlldo, me parece 1ue se.me un e . m
~tituição não deverá ser estabelecida, •Salvo se 
tivermos de importar· d~ fórh do pai:z: o pessoal 
nece,..sario. · · · ~ 

Mas se o honrado deputado não visse todas 
a·s no~sas 'eo\tsas, especialmente as da m~rinha 
d~ guen·a; por uma lente tão embaciada;d_e~eria 
notar que. reeünhecendo . elle no honrado m1mstro 
da. mannha as mP-lhores habilitnc;ões pnr·a dirigir 
a sua repartição. o nC\bl·e ministro não procu-' 
raria empregaT no conselho nwal s~não qs o~
ciaes da armada que estivessem: ma~s .n~s ~n·-
cums anc1as e po el' ornar .s a 1 . 1 •. 
realidade no nosso pa.iz. Estou persuadtdo que, 
Jogo que esta repartição se crear, o hunrado mi
nistl·o ·Jn de Sl\tisfazer a es!)ectativa ·do nobre 

e , ::. • -
o ciaes da nossa armada que estiverem nas cir
cumstancias que elle. c todos desejamos, .c que 
posSiio pt·estar ll•l pessoal da nossa armadcl as 
garantias que o uoore deputado não encontra 110 
quartel-go:neral da marinl1a. 

O n•,bre deputado fez uma pergunta ao . nobre 
ministN a respeito da verba -obrus pubhcas-; 
se S. Ex.. pretendia empregar pal'te dessa verba 
na constrltcçiio de um cáes qu., deverá il' te1· ao 
arsen 1l de marinha. · Sendo n perguntn dirigidn 
ao nobre ministro, pa1·ecia qllC cu deveria. estar 
dispt:"nsado de responder; mas posso dizer algum:l. 
eousa a este respdto, porque vejo que a resposta 
a esta pe,·gnnta. acha-se no tl!lato1·io e tabellas 
do m inisterio da marinha. Do cxamt' deS$M ta
be11as vê-se que os 2-tO:OOOS destinados p~ra a 
verba - obr·1s do ·minist•·rio da marinha - se 
achào repartidos por varias obras da maneira 
seguinte. rLt?.) 

i- .. 

obra do cães, que me parece terá de ser ft:it·:t 
pelo· minist~rio da fazenda ; c como· o . llobr~ d~
put ado mesmo · di:>se, sendo essa obra destmacta 
ao bendici•' da marinha mercante e do commel'· 
eio1 · não· bav~ria pois muita razão para que ella 
!<>Sse mandada construir pelo ministerio da ma
rinha. 

Fez o nobre ·deputado mais algumas ·conside
rações a Tespeito de differentes verbas dó orça
mento que se discute, declarandfl que ellas não 
pertenciào a•J _ministerio da marinha, e sim a 
vutras 1·epar1.i~õcs como a da fazenda e a do im-

TO~o 2. 

per i o; não sei até que ponto terâ. o nobre de .... 
putado razão; me . parece que em· relação a 
algumas vet·bas tanto fundamento haveria para 
serem classiticadas no orçamento em discussão, 
como em qualquer dos outros, como por exemplo 
o~ nha!óes; e ai~da que .nesta _pal'~ tivesse . r~-

, 
nistraçâo C:lo ministerio . da marinha; pol'que de 
longos tempos se têm c<.onservado css..'\s despezas 
n•.> orçamento de que agora nos occupamos. 

nobre deputado de S. Paulo a respeito da con
strucÇão de um canal. entre as provineias do Pa
rsmá. e S. Paulo não têm muito lugar na d1scussão 
do presentd orçamento, porque aprovt:~itando esse 
canal principalmente á marfnba mercante, e pc.r 
conseguinte ao commercio, niio deverá ser feito 
pelo ministerio da marinha, mas pelo do im-
perio. · 

Sr. pt·esidenie, se a hora não estivesse tão 
adiantada eo1 faria ainda. alguns reparos sobre 
outras proposições que forao hoje emittidas na 

' ..... . - , ~ . , . 

ora. 
do dia seguinte 4} levan-

Sessão ém ~3 de Ju.nliu 

PP.ESlDE:SCI.\. DO SR. VlSCO~D.E DE B.\EPE.''<DY. 

ClCilt~ 

EXPEDIE:STE 

Um ofilcio do Sl'. ministre do hnperio, remei
tendo uma l'epresentaçuo da camarn m•.micipal 
da vilta. do RLo PnrJo, ácel'ca da crcac;i!o de uma 
nova provincia.-A' commi$$ão de estatistica. 

Do Sr. ministro da justiça. envianclo cõ,P.ill ·do 
decreto pcl;> quai é aposentado o juiz de i:lireito 
.J\,)aquim Josó Pacheco, com 11s honras de des
embargador da l'elnção da côrte, com o ordenado 
nnnunl de 912$0UO.- A.' commissuo de pensZíes c 
o1·dcnados.. · 

Do presidente da província. de Para, enviando· 
exempl'll'es de netos legislativos promulgados pela 
assembléa ~a roesm~ P.rovincia. - A' eommissão 

Um 1·equerimento do secretario da escola de 
medicina da Bahia, pPdindo que e~ attenda aos 
prejnizos que clle soffre nos seus '\"encimentos. 
como ma1·ca a nova tabella. - A' commissão n 
que .se acha nffect.o este negocio. 

Dos empregadós do curso juridico de Olinda,. 
pedindo nugmento . de seus ordenados.-A' com
missão de p~nsões e ordenados. 
Divcrs~ts representaçues dos habi~antes.d~s fre

guezi·ls de Sant'Anna ·de Sapucaby, s. José e 
Dures dos Alfenas, Carmo da Escramussa, S. Fran-

30 
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cisco de Paula de Ouro Fino e. de. :Sossa Se
nhora do Carmo, todos da pro\"ineia de Minas 
Geraes, e da camara municipal da cidade de 
Pouso Alegre na mesma . pr?vincia: pedin:lo a 
creação de uma nova pro\"tncta. -A comm1ssão 
de est-lti>4tica. · 
. E' julgado objecto de deliberação,. e vai a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, a 
seguinte resolução : . . 

« A commissão de pensões e ordenad , . 
mando na de\"ida con,.ideraçiio o decrAto de 18 
de J<tneiro ultimo, pelo qual foi aposent:Ldo Joa
quim dos Reis Pernes, s ·1crista . da imperial ca· 
.pella, com o ordenado ~nnu·ll de 2008; e atten· 
dendo á avançada idade e a t~r · o apo:senta~o 
sen-ido tn9is do s;> ~sonos, é de parecer que SeJa 
.approvada a aposentadoria, e pan isto subm~tte 
ã appr~"'"ação desta augusta camara a segumte 
resoluçao: 
. « A assembléa geral legislati>a resolve: 

<c Art~ t .o Fica :ap(lro;ada a aposentadoria _con-. . . 
~ . . ' 

.Joaquim dos Reis Pernes, sacrista da impertal 

.capella, com o ordenado anuual dé 200$. 
<c Ai't. :.-.o Re,·ogão ·s& as disposiç;Je.:> em con-
r to. 

« Paço da camara dos de~uta_dos, 22 de Junh.o 
de 185:t. - D. F. B. da S tlt.'e\,·a. -Gomes Rl
.bei1·o.;.;_J, E. de N. S. Loba.to. 

APRESE~TAÇÁO DE PROJ'ECTOS E I~DI(\\.ÇÜES 

Le-se e i: remettida íL commissão de con!'tituição 
€ poderes, a seguinte indicação: 

« Indico que seja chamado o suppl.:mte peia 
provincia da Bahia, n' falta do Sr. deputado 
Augusto Chaves.-T-Va11dc,·ley. >i 

ORDEM DO DIA 

por nós d.ous. membros da commts~o. Veio ~ 
mosa o. parecei', e todos ~ appr~várão sem que 
uma voz se erguesse contf.a elJe. . ' · 

Poucos dias iiepois foi a.pr~ae .• tada no senado 
a . reiiolttção de . q~ hoje .. nos. oecnpamos. O ~
nado disse...:..sim- em.. so ·i e ~ioo · 
a camarl\. sobre um .parecer meditado · da sua 
eommissão de instrucção · publica; disse'~ não. 
Niuguem então se le~brou de inl"ocar todas 
e·lisas e;,nsideraçõcs .te ·usti · · de e uid>\de de 

f 

avor · e ras, em m tu o quan~o ~ . t~m !n· 
vocado na discussão actual. Mas DI\O JUstlca 
ou injusti~ta a camara decidio cOntra João em 2 

.I 
de Maio; justiça. ou il)justiça a }:amara deve de:
cidir do m(lsmo modo a resp.etto de Pedro em 

1 dias d•l Junho, a menos que nno quairamos que 

l
' se conclu>1 que para nós a justiça não e uma só para 

todc)S, a menos que queiramoli restabelecer a tiella 
I definição que dava d., que.f3ra lei um ~lebre p.hilo
i sopho: <c a lei~· .têa de aranha que pren.le ai mos

sca, e pela g,uatpa:isão, rotp.pe .a do-a, ~s· bezouros .. ,, 
Ora, senhol'es. como estamos aqu1 em um edt-. . . . .. - ... 

de escrutimo secreto, e é o que m~obriga a fallar-. 
Sr.· preshlente , o.; defensores da resolução 

tanto se animáriio na defesa della que! lançárão 
sobre as antigas ·commissõ~s de instrucçlio pu
blicl uma péch\ que enas· nã? mM...eem. O H
lustre deputado pela. Bahia, o Sr. Taques, foi 
revolver o:; antigos p.;uecei'es . dedSa commissão, 
os que tinhão siJ<> as:;igna.dos por mim, os que 
tinhão a.ssignados pelo Sr. Dr. M,;tta, em que 

em Maio quando disserào ,__não: -é esta a 
respon.itt.bilidade qne pesa sobre nós todos, e es• 
pecialmeote soore os membros da commissão de 

- - · , · .qne-l(iia da votação 

se concedia dispensa de prazos. Sr. presiden· . 
te , pela minh~ parte digo ai) . nob: d2z~~!!o 

----------~~--~p~I~S~PEE~~SSA~~p~~~R~A~'~'l~t~E~6~T~~~· l~)C~~~-T~2~---------t~D~e~~t~e:7a~S~S~U~m~p~t"O~:~rtn4a~ , 
que vicis$im ; pela mi.,ha · p~rte ~e i que tendo 

Continúa a discussão do projecto yindo do achad•) admittidos os princiP.i·•s d 1 mais C•>m-
·senado, que dispensa du exame o estudante Paula pleta relaxação . quanto á regulari,lade dos estu-
p nso"' uos, não ti ve forca de resistir-LI""" "'"'"'"', .................... . e.,... . ,.. ~ 

apenas os procurei cercear. Mas porque a re-
0 Sr. J. J. du. Rocha:- Sr. presidente, taxação existio, de .. -~ria sempt:e existir, e qu•tndo 

a questão que nos occupa é tão ·simples, tanto nmdo 0 nl>ysmo a que ella l~\"Ou a instru,.çdo 
se tem dito pró e CO'ltra , que de certo <::U não pLlblica, honorisados invocamos a sua reforma, 
fallnria se a Yotaçüo que sobre elln tem de ha· continuaremos na prdtica antiga? Pela minha 
ver niio fosse de escrutinio secreto, isto é, nmn parte sei quo 0 deos-empenho-tem Lidu grande 
de:;sas votações cuja l'CSpons:~bilidnde m·1ral cabe culto em nossa teL·ra •.. 
sobre todos indistinctameute, e contra n qunl 
ningucm pódc apresentar uma declaração de voto. O SR. SnsEtn.\ I•A M~'TTA : - Ainda tem, ~ ha. 

:Se th·essemos de dar sob r·~ esta re:;olução um de ter. 
,·oto publico, eu não tomaria mnis tl!mpo á c;1- O Sa. J. J. v.\ RociLA :-...• sei quo deixa· 
mara , contcntar-mc·hin com fa?.cr consil!nax· nn mos í~ posteridade na collcçiio da8 leas brazllcl· 
~cta o meu voto contra n l'esolução. Infeliz- ras muito bellos traços com que clla poderlt 
·mente n:io {: isto possiYel; tomar parte na dis- julgar-nos; ha de c:lh ver uma serie de resolu· 
cussüo é o unico n•eio ·de mosh·m· qunl a :parte çõcs annullando em fn\·or deste ou. daquelle as 
de 1'-.:sponsabiliJadc qlle cadn mn J~ nós quer presc.·ipções lt!gaes, porque esRas pr~scrieções 
ter neste nogocio. pvdiiio ser-lhes incommodns_; niio a .• tecipo o Juizo 

Ora, Sr. pt·esid<:nte, para mim como pal'n. a da posteridade, mas quando clla vir que conc~-
maioria dos membros desta casa, c p•u-.t num demos esses favo1·es , que quebramos a lei no 
-especialmente como membro da commi:ssão de que ella póde ter de nocivo n alguns particu-
instrucção publica ,. gra•:e é essa respo · , . e ots c amn.mo~ 
dade. Em princípios desta sessão, em dias de coutra a impuniJade geral. contra a falta de 
}.{aio, foi presente á. cummissiio de instrucção justiça, muit~ receio qlle ella se ria dt;~ nõ::;, de 
publica a pretençiio de um moçc) que, não tendo nós pesteadvs que nos irritamos ~ontra outro.s 
sido examinado. pa•·ece·me qne tambem em in- affectados dn mesma peste. E' o mesmo prinCl· 
glez, pedia á cama•·a que o mandasse admittir pio de frouxidão. de relaxação que nds faz não 
á matricul:\ do primeiro anno do curso jurídico ter a coragem de dizer-não-, que faz com que 
de Olinda, fazendo clle exame desse pr~parato- o jurado não tenha n coragem de dize•·-não-
Tio que lhe faltava · no fim do anno. A commis- ao poderoso que 'lhe pede um voto, e assim dis-
são depois de madura retl~xão, assentou que pensa a prescripçào da lt!i a favor do réo .a 
não devia conceder . ao sup11hcante o favor que quem se qu~:r favorecer. 
oodia, neste sentido foi lavrado o pnrecer pelo Senhores. eu li .aiuda recentemente um dis-
ineu illustre collega o Sr. O c ta ;ia no c assiguado curso feito · por Girardin. na dLstribuição do pre-
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mios do collegio·, hoj_e. chamado de N:apoleão, ·e . q~e t.inha re~u~rido · o seu ex.ame, podia apre-
anUg_aoúiote: de . Hennqu~ .IV, coltegio onde fúí sentar a eertidao- do seu requerimento, e · a de-
e.due~&d(), ·e~· para _Q quat · «»nse!vo · :tanta ~~V!Jc;àO claração_ de que se · tinha apr~s~ntado na .. sala 
e JJytnpatlua ·_q·oe até Jeio·:os ·.d_lSCilrsos ·feltos nas dos exames á espera da sua vez, e. que ~.ta 
suas solémnldâdes. · Dizh:. Girardin · nesse dis- l'_lUnca tini_•~ _ ch~gado; _ podia en.tão ter r~ueridv 
eursõ _: . « A instituiÇão collé~~-~-~-~~· ~li. ·11- ~-~~+~~~~~~~_jij~úa~Lg:oY~~A-P-C~IimLac.___ 
v~~~gem;. àeos~u.ma <1s bóll!ens ' AO .jugo· infta- 1 nõ~ qu~ fizessemos ee!';:;ar ~- iu}~!Stiça. de qu~ 
xtvel . . da . regra, \oma o memno ·aos· lO am~os . . o sra V1ct1m ·l, ·ou ·por neghgenc•a .dos ex.·tmlnadore.s 
larga-o aos . 1~; nesse tempu em ~~dos ós .. tlias ou pel() modo de ex.a:ne adJnittido, maúdando-o 

· immediat•lmente e~aminar. Mas isso tem elle' o· 

ciação da · vantagem mora que . re~u a es a . p açao da casa.. . 
nossa fl:lcil;dade ·em fanr com· q:ue a prescripção Este c.•stttdante · segue . nos seus exames-· um 
legal. qne póde ser nociva a algucm . desappareça systema singularissimo: fez seu primeiro t>xama 
di•mte· do fav·or a . a recia ão · dõ.ssa vanta ~m, em 18.">1, em l&r~ iez . outro, em 18;)3 outro, em 
deixo-a a vós juues, . a ·. vos a tmms ra ores_; . 
não .me e necessario completar o discurso de fazel-o ·em 'fins de 1854~ · 
Girtl.rdin. · · · · · · · · ' · . · · E tambem,, quanto á academia exàminado1·a~ 
- Sénhores · ba · tambem um mão costume · qu~ h~ _o mesmo systema, foi_ ~xaminad?. na escola. 
eseJar1a ver cessar. unn o quer mo e l , . , 

alguein, justificar. algu.em -de alguma .fdlta, at- S. Pi:mlo • . Agora vejamos o resultado de seus-
tribuimos a culpa . dell~ a outros~ Ass1m, o cs- exames: Posso nesta ma teria felizmente da1· 
tudante de quem ta·át;"a: ~~·~solução não fez e'l{ame, mais _completa informação que qualquer outro 
est·lbeleceu-se logo que o r1ân fez porque não porq_ue s~~ examina~or, como j_a\ disse, da <~ca~ 
tinha sido .chamado. · Mlis se o · estudante " não· t.le1ma m1htar d-o Rto de Jane•ro, e para l'es
ÍI!Z e:ume ·porque ~~o ~oi chamado, . tt>n!}~o. i·e· pondet• a alguem que, sem dnvida. pa1·a ver se 
querido ~ ten~o-.se apresentado. · na_ sala. . de me an·~dav~ d~ tribun_a, _mostrava dçseonfianças-
ex.ames, ~ uma cu.,!p~ gt·ave da co~nmtssà~ ~xa- e suspP.ltas md1gnas, dtret que nestes papeis que 
minadora que o nao cnamou. E como c · que aqni estão ba duai appt·ovaçõs~ da ias por mim ·. 
:tvançamos isto sem prova e at~ sern maior iaí- nem llma. de:>affeiçào pois me dt:termina. · .. 
tlagaçào? E' purque ós lentes não estão em Mas, co~o di_z~a, este. ~OÇ<I em lSZ>l requereu 
juizo ? Enganai- vos, vós que vos eons · · · · 
accusndores, porque se uão votamos sobt·e · modo este exame e teve a nota L. Cumpr(: observar 
porque cnmprem os lentes s.s ~uas .obrigações, que na academia militar uão votamos como n'ls-
as palavras que. aqui :dizemos, accu.sando-os, nlais academias; . concordão os exatninttdOrfls à 
•;qul".rnle 'sta da. pmva eseripta d.\da pelo examinando n·> 
paiz. Ora, os lentes como ('S ~~t\ldautes t~m grão de merecimento que apresenta; 'dizemos : 
direito a que cxamfnemos os factos antes d~ merece o gráo 1, isto é, pouco melhor que máo · 
Mcital-os em d~s11bono delles. m rece o grão 2, é estudante r .. gulat:; mer~ee 0 

r D d grão 3, é bom e~tudante. E' e::~ta a nossa vo-
J::Iil SR. E':'UTADO á u~n apal·t.e. tação; é ella sempre unanime, não ha appro-

0 SR •• T. J. D.\. RocHA :_;Eu lá chc:g<l; tllmbem vaçiio simples; hn 1'ep1·ovação e graduacão d~ 
sou l1mte examinador, e íallu nesta materja com approvação: o gt·áo 1 foi o que obt~Jve ·o cxa--
eonheeimelltO prvprio. · minando em -francez em ll:l51. 

Senhores, na .tcademia militat·, 11. ~uj•> ~orpo Ora, not~-se mai:J que, quando se que1· faz~r 
Je prof~s:lores t~:~nho a bonrll J~ pertenctlr, fa.- exame de preparator1os na academia milita1· . 
;,:em-se exnmes de prepa1·at.orios pat·a admissão assim como em outra qualquor do imperio, ni\~ 
nessa esc..,la. Eu tenho 1\ fortuna de Sel' . eon- so requor este ou aquelle cx,&mc ; o rlliJUerimcntl) 
stantemente designado para a commiseiio de ·~X~· declara que o examinando que1· utntrieular-se 
mcs preparatorios; sabcis, meus senhores, •:> que na ucademia. e para isto qt:er fazer os exam~!i· 
aCOuWCe? );<"'az•Se uma ,~bamada de f.l'ÍIII.a alum- preparatol'ÍOS dcl!a; ÜJ'8, Cr:>te IDOÇO apresentOU• 
nos pan virem fazer exame, e apenas app 1.- se em lSãl, c apenas f.:z entiio o e~amc d~ 
1·eeem uns dez ou doze; os conlinuos vão instar francez com esta nota ; seus outl'os exames d~ 
vão supflli~ar aos alumnos que . tmt1·em. EUe-s, gr:-mmat_ica portugueza, da:; quatro opcraçõe;; 
porém, 1;.\ pelos seu;; calculo,;, resiste;n, · eseon- anthmet1eas, e de g••ograplna, fel-os sem duvida-. 
âem-se retirào-se; o ue ucrem e dar urila como o . de inglez em S. P::lulo. . . • · . 
desculpa 11mi Ia;,.-:· 1zen· o que nao oral) c a- U:-.t Sn.. DEPUTADO dá um aparte. 
mados :para o exame; e que por isso sofft·em a 
atroz injustiça de não serem examiuados. O Sn .. J. J. DA Roeu.\. :-Não olhamos para a 

Eu poderia cltar o test~munbo de um amig•>, ca1·a dos alumnos, não os conhecemos, nem que-
distincto membro desta casa, que ·sabe que para remos conhecer, Nc~b~mos os que entrào pela 
um parente seu apres~nt.ar-se a exame foi ne- cha.mad~, damos-lhes assento e depois quando· 
eessario que o lente examinador o f1)sse busca1· nos dão as suas prova,; escriptas e assignadas 
3 casa, o t1·ouxesse comsigo, porque dizendo que dobrnmos ·o papel em que está escripto o IIODle. 
queria se1· ex.uninado, achava-se todavia com e só depois aa votação é que . sabemos a queni 
1nuito pouca disposição pura isso. appa·ová.mos. 

Mas, senhore~, se no easo de qu~ se trata a · JHa outro aparte.} 
culpa foi dos lentes examinadores, fa.cil era ao E11 tive a felicidade de ser educado em uma 
prewndente allegal-o e proval-o; podia provar terra onde o empenho nada valia em negocios· 
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de instrucção pa·blica : não sou Catão, mas (le-
sejo · para os brazileiros o mesmo que os fran
cezes têm •••• 
UM~ voz :-E o que tem? 

~ 

<:xames de latim SàC\ muito difficeis ?. ·N ÜO ; d{' -~e 
ao examinando tt·echo de Cor,telio Nepute, dá· 
se-.lhe um diccionario, dl\:se-l~e o t~mpo. que 

o est·.!ndem até a uma hora e até ás : duas, no 
fim. das quaes apt·esent:io a sua traducção. (Oh! 
.oh!) - . 

O SR. SILvEIRA DA MoTTA: -E' e::ome de latim 
de ca vallaria. 

O SR. J. J. DA RocHA :-Pois assim mesmo são 
rell_l'O>adus 90 em 9l que se apresentiio. · 

Em vez de -Cot·nelio Nepote, introduzi eu Vir
[ilto; e este anno fvi substituído por Suetonio. 
.!:'Ois bem, senhores, n.pre.;entào-se com totla a 
corag~m para o exame de lattm mo os a uem 

segutn e rcc ·•; e 1·e militr.tl"i multa 
bene l'exit, e algum delles queixn-se . por não 
achat· l"exit no di~cion u-i o~ .. 

la ria. 
OoTno Sr.. DEPUTADO:-De fuzileiros. 
Ou-rno:-E este foi approvado ·? 
O Sn. J. J . DA RocuA:-Não, esse retiron-se do 

e:xam~; provaYelmente foi dizer :'l sua. f1tm.iiia 
que os lentes não o chnmút·iio : não achou ~·e.í:it 
no diccionario, foi procurai-o na rua. 

CntnJ)l'C explica1· o motivo.> porqlte o~ exames 
na academia militn1· s:'i:o de autot·es tão faceis, 
c por.Jue para maior facilidade ainda s~ dá 
tanto Lempo e o diccionario. El'.:igio-sc o prepa· 
rntol'i•) de latim na :1cademia militar, . como se 
~xigia lá c.:m 8. Paulo no meu tempo o prepa· 
ratorio de g.~omett·ia, prPpamt.orio para o fim 
dos estudos. C'm estudante distincto tendo con
sumido sua mocidA.dc a apt·ender uma sciencia, 
acha\·a-se no fim dos seus estuJ•>S, j:'t. homem fdto, 
preso pur falta de um prep:.watorio . mteiramente 
alheio á sua sciencia. · · ' · 
nao ent.rava em mim ... 

U.i\r SR. DEN.iTA no:-E foi approvado? 
O SR. J. J. D.\. RocnA :-Sim e plenamente, não 

quere "rlesmentir aos meus examinadores, houve 
um dia, U'na hora no meu· quinto anno juri· 
dico em que soube geometria, c fni tão feliz que 
nessa hora fiz eX!lnlC. 

Ora, o que é q_ue aconteceu, quando se exi
gio para se matncular na academia militar o 
conhecimento do latim-·! Os lente!$, não eu, por
que em minha opinião o latim é muito bom 
{>ara o engenheiro como para todas ns carreiras 

em que é necessario espirito illustrado .; mas os 
len.tes m lthematicos ~ue não vê111 nenhum livro 
em'.là.tim para engenheiros não julgârão . dever 
prêndar ·os estud~ntes . dep~is .. de sete : ann4>s de 
estudos mathemattc~s, pnr. Lllta -de· um prepllt'a-

. • . , _mo u~ reg~~nto"não·~ exs8.aa se-

Cumpt·e reconhecer o esfado de atraso dos nos· 
. sos estudos; ha em collegios 'distinetos. ·estudan
tes de anla~ superiores e distincto:i; · que par~ 
escreverem em algarismo 6,317 · escrevem 6S m1l. 
300-!7. (Risadas.) Esses ~studuntes são alumnos 
de bons Ctlllegios e com · prov88 de ·bons est:~dos. 
(Riso;) Ora, senhores, quereis saber pcrque isso . 
assim acontece, e porque 90 alurranos sn_o repro
vados entre 91 que se apresentão a exame? E' 
porque vai-se genernlis:\ndo em riós todos, e mais 
especialmente aiuda em nossas familia&, em nos-
sos h . • 
com·icção de que isso de saber é pêta. (Oh"! Oh ! ) 
Para que se ha de afadigar um pobre menino 

· e~n maud ll-o para as aulas em vez de ficar em 
casa dormind · · · · 

e theatro ? Não se vê, por · ahi tanta gente que 
prospe;l'a sem cansar-se? O filho do Sr. Fulano, 
o filho do Sr. ::;icrano n.ão estão · ahi ·? · 

gerando, está fazendo caric.aturas. 
O Sa. J. J . D.\ RocHA.: - Assiln fosse ! O menino 

tambem está na convicção profunda de que niio 
é preciso sabe~, por isso vão os· estudos de ànno 
em anno a netOr. . 

Pt·csigamos· porém : quando em 185'2 ·o moço n 
quem se refere a resolução quiz .f.lzer o seu exame 
de latim, escolheu de preferencia a acadea1i a mi· 
litar ; a mesma razão o levou em 185:~ p·ua seu. 
exame de ?hilosophia. a escolher a aca•lem ia de 
medicina_; e. et·a para a academia de S. Paulo 

FrGVEn~A .DE MELLO : - Elle ~neri:\ a 
ma.Lricular se 1•a academia. mibtar. 

cer; queria ser · militar, depois quiz ser 
o a~ora quer ser jurisconsulto. Ent-retanto na aca
demia de medicina acompanhon-o a mesma . es· 
trella, e ahi fez o €xnme de philosophin, c '>ahio 
appro,·ado simplesmente; ma., em S. P~ulo foi 
mais feliz, teve a fortuna d~ fazct· os exames de 
rhetorica, geometria e h istoria, sendo nelles ap · 
pro\·ado ple.tament). 

Pergnntar·YO"·ht!i, senho1·e~, se peo..;ais qne esse 
moço eslil sufficientem.eute habilitalo ·? J Íl '\"OS 
disse qne ha nesses papeis dtu\s t\ppro\·nçõ es da-
das por mim . .. . 

O 8h. Connf;A. Lo,\S N'Evl!:s : - ~ntão não pólo 
fallnr conLra a sun habilidade. 

O Sr,. J. J; D.\ RomA. : - Dci-lh~ appr()\·açiio em 
fraHccz, dei-lhe apprvvação em Latim, expliquei 
o qu.e era esse- exame. 

O Sr:. Cor.ru~:A DA.s NE\'ES : -V. Ex. o npprovon 
como snber.do latim. 

O Sn .. J. J. DA H')•.~! L\. : - !liào approvei como 
sabendo latim, roas como sabendo no grão em 
que se t::xigc para a escola. milita•:, aonde não é 
precise• que o estudante saiba traduzir J>rosa e 
ve~:;u (apoiados), onde por le.i só se pedem os 
elementos, a ~mmmatica latina .. l;:;enhores, a lei 
manda admittlr meninos de 1-1 annos, quer que 
sej~o exumi.tados nas quatt·o especies, em ortbo
gra!Jhia p<•rttigueza e em. gran1matica latina. Ora, 
p~rgunt \rei se se exige qui! saiba latim scieutifica
mente um menino a quem se .ma11da tambem 
examinar em orthographia. Senhores , quando 
a. lei qu('r e~ames das primeiras operaçoe.-; de 
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arithmetica e. de orthographia não _ posso . enten .. 
der que que1~ do mesmo exa•ninando conheci
mento de lat-im para traduzir· Planto e Juvenál; 
entendo que' quer qlie' 'o examintui.do não sej1. 
hospede .- na grammatica· latina. (~poiados .; 

O SR. . . . .;. .. • . . . = . • 

clart} 9ue: não .ente~do . o que 'seja l<ttirn. de .in-
fantarta ou ca\·altana. · . . · . 

. O Sa. J. J. _DI. RocH:A : - DJpois do· que tenho . - . 
fiança na. ,reetidào dos meus collegas, que tendo 
tido · a lembrm'Ça Je: formular um requerimento 
dilato•.io, pedindo informações· ao governo, estou 
resolVldo a não a_presentar esse requerimento e 
aJesperar a . , ·otaçao d•l camara, declarando que 
Yotarei pela emenda additiva. se pa:~sár a resolu'
~ão.principal. 

· Ort~:A:'d:ENTO DA MARtNHA 

Oontinúa a diScussão d~ orçamento d:i mn
ripha com as emendas apoiadas e mais a-:..s 
guinte: 

'« Ao § 9o do art. i)o.-Contadorias.-Em luga1· 
de-10:700$-dig l-se-29:8008: · · . 

<. o ar . <>'·-· rsen~s.- m 
-79.: 12~64~0-:liga-se-71~: 129S!:3Q. . 

<< Ao ~ 16 do' mesmo artigo-Pharóes.- Em 
lu·,ar de-15:3:Sf> 680-di a-se-::$0:000 • 

<C Ao $ 21 do mesmo artigo.:_Material.- Em 
lugat· d'e-l,t22:626~3i0-diga-se:-1,502:626S370. 

(( A.,; $ 24 do mesmo artigo-})espezas extraor
dinarias e eYentuaes:-Em lugar de-l$ti:756S630 
'"7diga-se-18t:7545S630. . 

<< Supprima-se o § 23 ·do art. f>o.-Mendes de 
Almeida.--José ·1 oaquim da Cunha.-J. J. de 
Lima e Silva Sol)l·inho. >> 

-o sr: Pàrilnb.os (minist,-o da marinha):-:
Sr. presidente, cumprh·ei ·o de"\"er de d'lr as ex-
)lica õ ·s ue me forão edidas elos n e 
epUlados q-ue ftlllárão ·na ~essão anteriol~, a res

peito de varios ramos da · repar~ição a meu 
cargo.- ' 

O nobre de utado 

gi~ia o servjç() da . pr_aticagen1 dos5a }?a_rra .. por 
meío de um. Yapor, v1sto como. e.ssa necess~dade. 
está, ao menos por em~uanto, . satisfeita pela 
industria particular, medtan~e a :toope~~ã9 do · 
iOverno. . · 

Quando as eireum.staneias · o ermittão ·erá 
sezn uv1 a me ida de. toda conv~niench essa 
para que o nobre deputado eh~mou a attençã$ 
do governo. · · 

O melhoramento dll lagôa dos Patos, isto é 
a remoçao e a guns · aneos que es orvao a sq.a 
na"\"egação, foi t•.&mbe~ o.m objee~o·de qile se 
occupou o nobre deputado a. quem respondo. · 
O governo já mandou proceder_ a exat)le sobre· 
a possibilidade de se remover um banco que · 
impede a melhor direeção que se pôde seguir. · 
ev1t-arido a grande volta do Cangu:>sú na dita 
lagõa; e conforme as inforll1ações . que reeebc_r, 
·ou conforme a efficacia e desp<Jza dos melhora- · 
mentos que possão ser julgg:dos prati~aveis, o 
gover1.1o resolverá. . . · 

Quanto é · abertura. do Sangradour1> ou ~ana 
· · , ·e deputtdo deve-att-emn"'de~>~r~--

a que e~sa objecto está a earg~> do ministerio • 
do impP.rio, e o mi.m .nobre collega que dil'ige 
essa repartição quando se discntio o set~ . orÇa-

to deu a esse · res!ceito os eselareetmentos 
que ~ntão forão Rolicita os pot• um · ou.tro nobre 
deputado da mesma proçineia. . . 

Os _vencimentos dos empregados da pnticagem 
, "ó Grande não duYilo que-s-e~jàH'lor---

exiguos; mas eu posso asseverar ao. nobre de
putado (e isso se vê d!ls tabellas ,J'o orçamento) 
que os empregados da mesma classe em ou,tras 
pro\·incias não tt!m melhores vencimentos, alguns· 
.têm mesmo "\"encimentos menores. 

Está. admitttdo entre nó,;, e me parece prin-
cipio de toda a cc-n-çenieneia, que <:> serviço da 
prath:agem seja pago por aquelles que dellllS se 
aproveitão, e por isso ein todos os regulamentos 
se tem detcrminnlo que os .. se:us empreg:tdos sejiio . 
P!\SOS com ·o produ~to_ desse ~e1;dç.o~ Tllilh~ du-. . .. .., 

o sen·ou que o ser\" iço a praticagem da b 'rra deve dar sufficientemente para o regular pag~-
dessa província não se faz com o regulamento· mento dos seus cmprcgad •S. 
e efficacia que é para. desejar-se, nã1> só por Na provin.cia de .Pernambuco,. a::sim como na 
falta de alguns meios materiaes, como seja um J.>l'OYinch do Maranhão, o sen·iço de praticagem 
Yapor para n:uoque, mas lambem porque o · pes- e tnmbem pago pelos seus rendimentos, c np ·nas 
soai emp\ e gado nesse sct·çiço não 6 bem }Htgo. se fez excl!pção a · respeito da pl'OYincia do Pará 
Eu reconheço isso, reconheço como o nobre depll- pelas circumstaneias pccnliar(•S desta proviucia, 
t1do a nec~sst-dade ou antes a atilidnde de um aonde · o sen·iço da praLicagcm pot· ora muito 
,·apor de rcbo .. 1nc para o SCl"\"iço d \ p1·atieagem pouco rende. 
de sua pro\·inc•a. l\Ins o nob•·e deputado ha de O nobr~ deputado pelas Alagvos perguntou o 
tamu~m rt!eonhcce1· que essa necessidade n:io se que l&avin a rc~peito do pharot do porto de 
faz sómento sentir ua pto'dncia do Uio Grand<> Macei(,.. O nobt·e deputado e •• contra•·á informa-
do Sul (apoiados), <tue a provincia de P\lrnnm- ':Ões completas a esse 1·espeito no r~.:lat.!rio .que 
uuco e n do !\farnnlião rer.tamào co:n iguul flln- tive n hont·a de apresentar no corpo ll1gJslatt\·o: 
damento a ncqlüsic;no de um \•apor de reboque o npparelbo da luz foi encommend<ldo pat·a Lon'-
para o sen·iço da pmticngem <le s•?us p.1rtos dt·es pelo meu ante::essor, c .brevemente d,evc 
(avoiaclv~) ... · r.begar, e jà. se expedirão ordens para que se 

u~lA. voz :-E tambem Sergipe. · nceelerasse a sua l't.!tncssa e fosse ella feita di-
rectnmente pat·a a _província. · . 

·O Ss. PARA:-õHOS: - ••• e não sendo Não contesto que S<~ja de utilidade.estabc:lecer-se 
tisfllZer a todas essás ne·~~-da4-es-~l'ftttit.,ftn1~.--l_.,n,~t'I1'71Vlinn7"Ih. r-ihia:<:s74:hi<gvruai1f:,---:afl1qiTurnlecoOil'mn fffi1Jt:l. n~· --
mente, o ministeriô nctual, assim como os an- a que mais forn ece de madeiras os arsenaes do 
teces:;ores. tem proem·.'do e procurará satisfazêl-as impel"io, uma fabrica destinada ao córte e pre-
tant.o qua.at~> é posst"\"el. paro das madeiras de c:mstrncçiio; o _governo 

A pro•incia do Rio Grande do Sul eu não Imperial pen::;:\ sobre esse objecto, tendo não só-
de:Seonheço que se acha em circumstancias al~um mente ém vista a. pro,•incia das Alagoas, como 
tanto especi .cs (a.poiadosj; mas o nobre deputado tambcm algumas outras em que se póde CoJm 
sabe que exi~te alli urua. companh.in panicular vantagem. dada a onportunidadc, esta.beleecr 
que faz o sec·:iço de 1·eboque. e que mesmo se cúrtes c fabricas de m'ilâeiras. ~. 
tom se1·vido pa1·a . esse fim da dirceção e auxi- 0 SR. !.b: .... mEs DE AL'!\tEIDA :~ Apoit.\do, 0 Ma-
lio do offieial director -da praticagem. Portanto, · ranhão é uma de !las. 
não ha neeessid 1de urgente de que o g•H'erno 
chame a si a de~peza não l)equena que exi- o SR. PAnAN IIOS :-Para esse fim e3tá em mãos 
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um reglllamente que ~~é convir a todas eSl!as cõrte e j~ foi ·remettid:i .para Pernambuco, onde 
provincias . com as med1das que · 5eJilO peculia- · se eonstruio a barea. _segundo -~ ultimas iDfor,.. . 
1·es .a cadá.·.uma _dellas. . mações, O pr_esidente daquella provincia tinha · 

O nobre ·deputado pela provincia de Yatto- -d_~do ord~ns 1nstan~ ·para 9ue . ess1. .embarca· _ 
Grosso . chamou a. atteDção do governo para . a · · çao segtnsse pal'll o seu de~üno. · . . . · 
conveniencia que ha em- dar ~e to · · ei H respêito C!o pharol da ilha de 
vi.D;leilto·. pqssiv~l ~~ ~~~l~imen.t~ nav~~- q~e Santa Anna com :Os ·niaios: decretados na lei de 
temos ·nnqa~ua provmc1a, tendo-se em v1sta a orçamento do futuro. ~xereieio.· · 
sua de.feza ftu-.iad, -a segurança de sua fronteira O nobrt> deputa•Jo pela Bahia' fez eom o talento 
m r· · .- · · · · · · · ngue, com o zelo de que tem dado 
entre a autoridude central e as autori ades dos exuberantes provas · pelos -in~resses publicos. 
distl:ietos limitrophes com o Paraguay e Bolívia. observações muito jucJi~ios~ _sobre a adminis- · 
o. governo. {>re::st..'l. a esses· objectos toda a atte~- tração da marinha. · O nobre deputado estimn~ 
ção uecessan'\; procurará completar a eompanhaa lou-me para extinguir tanto quanto seja possivel 
de iinperiaes marinh~iros qu.e alli temos; o trem as prat1cas que elle del)ominou rotineiras, p-lra . 
nava_l tem-se augmentado, ~ quando houv_er op- extinguir os abusos que S. ;Ex. acredata que exis-
portunidade se ·. po•lerá attend~r ao seu augmentll tem na reputição a meu cargo. ·. . . 
e melborament\'), de modo a JJôr em um pé effi- Senhores, a administração da marinha com·. 
cien'te a !ort;a naval dessa parte do . imperio. preheude dous ramos· distinctos,_ a administração 

Quanto ao dique . que se está construindo no civil e a administr~ção militar propriament~ 
porto do . Maranhão, o nobre deputado verá pelo dita; quer um . quer· outro destes ramos se pó de 
meu relatorio .que o overno restou a e subdivi · · · 

ra o o cu1 a o, •> .o o esvt:lo de que é e o material. . . 
me1·'ec~dora, pelos importantes serviços que d(!ve O serviço militar uo tocante ao pessoal se faz 
prestai' tanto ã nossa marinha de guerra como .por i':ltermedio ~o quartel-general, e quanto ao 
á mt:rcante. (A oiados.; No orçamento vi ente se mater1al r . ~ "tmaes, a respeito dos 

an aa e _ : ; porem os quaes o governo expede as 'Suas ordens directa:. 
trabalhos em andamento exigirão que o governo mente ou p_or intermedio · das pre·sidencias · de · 
abrisse ·um credito de igual quantia, afim de provincia. · 
que as obras ·. hydraulicos não parassem, ois, O uart~l-"ene ·a sim 

::. , · rau 1ca.s nao 1zer, uas_ circumstanci~s actuaes, uma anomnlia, 
podem ser su,;pensa:; ·em certà.s· occa»iões sem porque. l_!_ao s~ sabe_ b.;m. ~ que elle · seja; suas · 
que se inutilisem se ~om ella todas as despezas attnb111yoes nao estao debmd~ts nem por lei nem 
que CUStâràO. . por ~elO de l'egulam.ento ; · _não tem um pessoal 

No-orçamento que se discute se dá para aquo>lla · pa·oprlO ·para o serv1ço que desempenb '· Deste 
obr.:1 a quar:ti.a de quarenta . contos de réis, ni\o estado de eoueas não podem deixar de resultar 
obstante· informa~ões oftlciaes, em que se pedia inconvenientes que· se attribuem ao chefe e mais 
a consignação a e trinta e seis contos de réis, empt·<C'gados da repartição, mas que eti acredito · 
cálculad 1 ·pelas despezas do anno anterior. Vê-se, que são indt•pendt:ntes da · sua vontade, · nascem-
pois, _que o governo não foi mesquinho e nem do modo por que se ·acha: constituida a oJ·gani-
se olvidou da necessidade da importante obra sação do servi~~o militar da armada. 
de que acabo de fallar, e. sobre a qual_ o nobre l!elhorar este estado de cousas · .~ 

1 ~uen! e contestaa·. Sem .du~'Vida nenhuma . 
vels d~s.ejos. · 

Um nobre deputado) pela província de S. Paulo 
perguntou se o: govarno tinlia tomado ou estava 
resolvido a tonuu;_..pr9videnei 15 sabJ 
da ilha da :Moela no porto de Santos. ):a lei 
do orçament.:' do anno financeiro proximo futuro 
se consigna qua11tia para essa oora; já •1Xp~di 
as ordens necessarhs para que clla seja le,·ada 
n. eft'eito. 

Pela capit·1nia do port•l tambem se tomã.riio 
providencias tendentes á seguran~a da uave~aç~1o 
daquelle porto. A capitania tem representado 
~ue se carece alli de algumas balisas que faci
htem a •3ntrada do porto, e já f,•i autorisada a 
cffectuar esse pequeno balisamento. . 

A c:unaro. mumcipnl da cidade d e Jgua.pc diri
gio ao gov•lrno um:\ representação no sentilio em 
que fnllon o nobro deputado a respeito dos me
llloramento~ de que necessita a barra da cidaàe. 
O govern() mundou. proceder a examl:!s, (l em 
Yist.a delles veri'L o que é possiYel fazer. )ias 
desde j:i. dev() observar ao nobre deputado que 
o melhoramento qu~ clle reclama para a barra 
da cidade de J"ua e é tambem recla · 

pQn os o 1mper10, 1:! que não sendo pos
sivel satisfazer, como já disse, a tantas •} tão 
importautes . necessidade~, o governo não póde 
deixar de proceder a est~ respeito com a par· 
cimonia que exigP.m as faculdades do theso,.:.ro c 
com a igualdade que com tanto fundaml.lnto r·:· 
clamâo as provincias. · 

Esquecia-me dàr duas outras iníormaç;Je:; que 
exigira o nnbre deputado pela provinda de ~Iatto
Grosso. A barca de cxc."vaçào que é destinada 
para ú me11Hlra:nento do porto du capital do 
Maranhão deve brevemente s eguir para aquelle 
ponto. A il'lachina f•>i construii.Ja n? arsenal da 

a disci)jlina, a instnleçào e os int.er.,sscs bem 
entendiâ.1s da classe militar da armada exigem . 
que ou desai>I>areça o uartel- eneral fi 

• • 1 • por um modo divers.:> e mais . 
conveniente, ou que se dê unta existencia legal 
e bem defi..,ida a essa rep 1rtição, I}Ue pelas func
c;õ~s que exercita llevia ser a primeira reparti-. 
c·iio militar da armada. 
. o material da n~sa marinha dd guerra .e 
preparado pelos arsenaes. Todos sab<'m o estado. 
em que se nchão (IS nossos arsenae~ de mariuba ; 
niin t-emos nesses estabelecimentos a or~anisação 
mai" adequad ,, aquella que subsiste 6 de tempos 
antigos, quando taes estabelecimentos apenas . 
começavão, e não se. pr~via que tomassl!m o 
dt>senvol>imcnto que tê:n tido . . 
~ão existe nos nrsenaes o pessoal em numero 

sufficiente e com aptidão necessaria• para os diíl'e
l"entes trabalhos que lhe são comu1ettidos. Todos 
sabem que as construc~ões na'\"aes, os .prepara
ti'\ros militares em geral exi~em um pessoal muito 
amestrado, exigem como directora" pessoas muito 
ha.bilitadas, eum conhecim&ntos tbcoric(ls- e '>ra-

r~ri~s m~litar~s.' nem um corpo de ~ngenbe~F;~ 
de-- marinha, como existe em outros paizes. 

A fiscalisação dos nossos arsenaes e"tá muito 
longe do que deve ser. A marinha de guerra 
exi~e, nem póde deixar ·de exigir, grande des
peza; quem djz marinha de gu~rrn, diz grande 
iiespeza; mfl$ estou persuadido de qat>, 110:" n 
fi.scalisação pudcs•e ser assaz efficaz, umA grande 
parte desta aespeza seri11 reduzida, ou pelo uaenos 
toda ella st•ria (Jrodncth·'l. 

Como aetualment~ se. acha a aJminiatr&\.lo 
dos arsenaes, não podemos saber ao certo qual 
·~ o cust') d~ s~us difl"erentes produr.to" ; o sei'· 
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viço está por tal sorte cumplicado, q11e não po -que assegura o servi~ militar, b.abílit>tr-se nest1 
demos saber ao certo, para a fisealisaçào de serviÇo para os accessos? Seguramento ~que não·; 
novas construcções, qual o custo de cada navio; e _porq~e? Porque o ~e.rv:iço militar da .anna~a 
não existe entf'e nós aquillo qne existe em outros nao p<>de SAr bem thrtgtdo . emqaanto ·a adm.t-
paizes, ~m registro ae todas· as construeções, nistraçso da marinha se achat' organisada como 
onde por assim dize·r .se eneontn .a historia de se acha. · · · · · · · · · ·· · 
eada 'ftav· • · · . e1ro a que 11, que creio ser tão ami~o .do · progr~so 
é deli.nitiv.amente eondeumad•).. . com<>- o nobre d~puti:Ldo peh. B~b.ia •.. nao · . p0~$0 

A falta deste~ eleme11tós estatísticos, falta qae deixar de fazer algumas restrieçõei a ~te res-
resulta do modo porque se aehào organisados péilo, e vem a ser:· ue o ro résso 
es nasso.'l·. arsenaes e se e ·- - pausa o e re ec 1 o; que mesmo ni•l é possivel, 
viços, muito eontribne para que a fisealisaçilo por estar bem demonstrada a vantagem de ·um 
çom o ma&terial da armada nil) . possa ser, como melborament.o, leva l-o a eft'tlit.l, ven~ndo violen-
convir~~ que .fosse fise \lisada, . por mais zelosos tâmente todas as causas que se oppunbão a esse 
quP. sejao os sellS chefes. · . . · me-lhoramento. !!-' necossa_rio dar ao tempo o .que 
E~ portantG fóra de du~ida que a admin\straçã.3 é do tempo~ ~ necessar1o, me parece. que a 

da marinha, quer na parte · civil, quer na parte . prudeneia pol~tiea recom~enda que muitas vezes 
militar, t'eelama muitos melh~ramentos; que ha se contemponse a respetto de .alguma:;· cansas 
abusos, qutl ha praticas empyrieas que devem· que estorv~m uma ou outra medida que julga-
ser abolidas. Mas o nobre · deputado ha do re- mos .:onvemente. · .. 
corihecar qne o remedlo aus males que apontou O nobre deputado, lido como é nas pratleas 
não dependem sómente ·da vontade e da babili- de outras nações, não· póde deixar de conhecer 
dade do ·governo; elles tê·11 a S'l~U!l-l)l'ÍI. ~.-!--(;tHtnti>--tr-JXmH·tm~.:zz-;,~qitnt::an.nl1t:C.onornss:sSle!1U:UsreesSlttiaf<dlil:i:J::lÍi~~-
cipal em cireu:mst-\neias que s6 o tempo póde são escrupulosos eJrt· matéria de reformas; . as 
destruir; ou por outra, grande :portes dos in- reformas alli, de leis e ins~ituições organicas, 
convenientes a que alludio ou . a~~ indicou o ·nobre não :>e conseguem_ sem yerdadeiras batalhas, e 
de u.tãdo ntio · ·1 · • • ~ • e-
e sim. · do mo<lo ~or que a administração se acha putado satie que é maxima tradicional entre O$ 
organisada, da falta · de .. elementos que niio temos, tnglezes niio reformarem suas lei:> ou instituições 
que não podemos improvis lr, e que só com o senão com summo cscrupulo, depc;is de lo .• go e 
tem o o derem os ad ui rir r · dado exame. E>~sa mmma-se exprime 

ereaçao de um conselho naval acredito que nos seguintt!s termo.s: 11.olumus leges Anglio!. 
muito contribuirá para entrarmos com mais effi- nmta1·i. Entretanto a Inglaterra é sem duvida 
cacia nas vias de melhoramento que o nobre um pa"iz que dá a todos os outros exemplos de . 
deputado deseja que encetemos quanto antes e progresso; · · · 
com o maior empenho. Em nenhuma parte se No escrupulo com ·que se . devem tentar os 
vê a repartição da marinha con~tituida e o~:ga.: melhoramentos, nas causa:> ·que se oppoem a elles~ 
nisada cumo se acha entre nõs. A camara co- e que ·não podem ser vencidas senão com a 
nhece beJn qaal (l· esta organisação, e po.rtanto acçh.o lenta e bcnefica . do tempn, o no·bre · depu~ 
me parece . escus•tdo · E>ntrar n:1 sua ;lnalyse para tado ha de reconh~~er que existe a explicação 
demon;Strar que não podemos ter o serviço mi- do que lhe p •receu· pouco amur de · progresso em 
litar na arma.d \ dir1gido e executado com a aignns dos rneus antect:ssores. ' · 
prom tidão e pericia que devem acom anhar os n ·1 

eraçoes m1 1 ;tres, emquau o essa de eston·ar as reformas de qus carece a admi· 
orp:nnisac;iio nao fõr melhorada. · · nistr•lção da marinha; é a despeza que ellas 

Os meus antecessores n:io crão partidarios da exigem. Quer o sef\·iço naoral acti>o, quer o 
rotma, e eu acredito que ellos, tnnto como eu material da armada e. i e 
amaviio o pr ., ; o so mesm ar e.:; emu- rnveis; não podemos aspirar a um prc:.gresso 
nho ao· n··bre dt!putado de que elles tinhào as etllcnz na administraçiio da marinha SAm ·dob\l-n 
mesmas iliéa:; que cu tenho e que o nob1·c de- de grnndes re~ursos pecuniarios, porque o mate· 
putndo m lnifeston, porque sem· dn\•ida. todos os rial {: em si mesmo muito dispendiost>, e porque 
meus a•lt,•cessores pensltrão muito ::~obre as ne n sua J>romptifica~ão exige um pessoal numervso, 
cessiuades que todos conhecem que existem nn adequaa" e instruido: tudo isto se n;\o consegue 
administ. açl\o da marinl!a; encoutrei alguus t1·a- seniio n custa de grandes sacrificios. 
balhos a este respeito jâ muit-o adhmtaao~, que Eu folgo de ter em meu apoio a opinião tiio 
tiveri\o começo e forfio continuados em di\·ersos illustrada do nobre de1_>1tt&do pela Bahia; sua 
ministerios. ,.c,z tem muita infl.ucne1a nest~ camara e f6ra 

Encontrei, ~or exemplo, trabalhos sobre n rc- ddla, par~\ que não dcstrU·l em ~raudc parte 
forma do reg1mento provisional dn armnda. Esta ns; objecçi:;es d<t.:J.uclles <I.Ue impngnno as medidas 
ordunançn de liOO é cvi•lente qne mio está. a que exige a . repartição da marii•fia sómente pelo 
par das R•1ssa" circumstancias actn \C:!, sua reforma lado da desp..!Za. que ellas oecasioniio, ·com ar
muat., dsve influir para assegitrnr t> bom serviço · .gumentos de economia. 

. militar, para ass~gurar os interesse:; dos nossos A marinha uão presta sómente um servi.;o mi-
officiaP.s da armada. litar; quando assim fosse a camara sabe que 

A camara · compreltende q·uanto é importante este nnicr, serviço é muito importante, mereceria 
rE-gular a disciplma e serviço de bordo a bem toda a sua solicitude, toda a sua g.mer.,sidade. 
das equipageus, quanto é importante regular os O servit;o da marinha aprove1ta a diff•·rentes 
emharqnt:s e com.t.na ~ · ·· , · · ·::. ~o : os melhora-
de forças, de sorte · que por seu turno todos os mentes dos portos e a sua policia, a repressão 
officiaes sejão cbamadc•s ao serviço naval activo; do trafico, a administração dos pharóes, todos 
porquantO UOla lei de vromoções, previdente CStP.S ser•.-iÇOS . ~stiio a cargo da repartiçiio da 
como deve ser e como extste eri1 outro.:; paizes, marinha ; a utilidade que ddfes resutta não apro-
deve sobre tudo attender ao .serviço de embar- '"~itn. simplesmente a armada, nprd>eit' ao nusso 
que, e no serviço de t:mbarque dave distinguir cummercio. l'i. nossa navegação mercante. 
o do offieial subalterno do do commnndante, e Mas aind<\ quantto · a administ~llçào da mari-
talvez ainda n~ste o do comrnandaute de · nilvio nba não prestasse outro St:l""riço que o militar 
do de corumandante de furças. Orll, temos nós propri:unente dito, ainda assim ella er-.. credora 
Jegulado o empr~go de t~dos os nossos offieiaes (ie todos os des>ellos dos podert:s do estado, 
de marinh'l qu.e possão elles . sem injustiça, 5em porque não é preciso -ç:er . muito longe para eo-
dependencia de patronato, gozar '"das vantagens nhecer ·que a gloria e engrand~cimento do imperio 
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estão em graude parte ligados á existencia e pro· 
gresso da sua mariuha de guerra. · 

Sc.nhorcs, todos reconhecem que a ma'rinha 
·tem sempr~ dado yrovas de seu esJ:~irito de ordem, 
~nlc sua ·dedicaçao á causa pubhca. (.Apoiados.) 
Ea. níio osso deixar de comm~moral· com re O· 
:dJO _que Ii< o ou,·e am a uma so occas1ao em 
'que a armada brazileira tenha desmentido. esse 
espirit.J de ó1·ilem. c sua. dedicação á conserva-

. ção. da vrd~m ·e das'instituiçõe~ do paiz. (N·ume-
1·os~s a.pow os. 
· ·Senhores. isso está. no caracter, no moJo de 
. ver do official de marinha. Nenhum official de 
int•rinha, qtúndo isolado em seu. navio, nave· 
.gilndo pdas solidões do ocenno, deixará de. hr 
·no pwilhão que tem içado-valor e lealdade
. (muitos apoiados). nenhum delles· pôde deixar 
de · sentir vivamente que sua missão é toda de 
honrà e de confiança. (.\luitos apoiados.) 
.. A hist.,•ria no:~ coutlrma que a lealdade é o 
.sentimento mais iorte·do officiAl de marinha. Na · 
.gu~na da._htdependencia dos Estadus-Ubidos se 

servou ue os . ing ezes ameri ano que e 
achnvt~O emprega!fos uo serviço dos navios da 
metropole se . coitServárão fieis ao seu rei ; do 
mesmo. modo. que ()S _in;tlezes europêos que ser· 

fact·l: hisi.orico ~ tÚlHL pr~'qa muito nota~el de 
que :1 lealdade ~ o symbolo do offid~l de mari· 
nha; ( ... \lt,i.tos a1)oiad(Js.) 

em, . mnito 

O Sr. i-~erraz: ..:._ 0 nobre uéputado pelo 
Maranhão, tomando as ligeiras observações que 
eu fiz sobre a mat'eria em discuss~io a uma 
parte que elle qtt'llificou contraria ã política do 
miuistel'io, fez-me a ltonn de attribuir-me alguns 
pensamentos que não estiverão no thema que 
tomei por base do meu discurso. Talvez, Sr. prE'· 
side11te, p:u·tisse este pa:~so do temor do censura 
dos netos d•l g~binete que . o nobre Jeputado 

O Sn. ~fE:sDE"l DE .-\.L;\IEW.\ :-E n~m se attri· 
bnio. 

O Sn. FEr.R.\Z: - Agradeço, senhores, ao nobre 
1ninistro dn marinha o silencio quo gum·dcu 
sobre parte Jo meu discurso, e niio tomarei esse 
procediment·J como um i,,dicio de premeditação, 
de nil·• :.;e occupar de matcrias alheias ao · seu 
ministe1·io; não tomarei como um plan<• de des
P!esar _!llÍI1l:.as observações, e do fugir á discus· 
sao, nao obstante o :;r. mmh:tro dos negocias 
estrangeiro . .; ju em outra occa•iüo · ni"i:o se dirrnar 
res onJer a alnumas observações e mesmo il~ter-- . . - . 
que_na impórta.ncia. Creio, _a.o"' contrario, 'que ~ 
razn.o que dom ma o procedimento d,.l nobre ·mi· 
nistro úa. rn:uinh:l neste ponto é não desejar 
eHe qne DOr algum motiYo nossas relações se 
l'esfriem. lgradeçu-lh•.l sincemmentc n sua bon· 
onde, '? pó<.ld estar certo qnc quncs(}llcr quo sejiio 
n~ pos1c;oes quo occupemos <llfT<!rl:!uta umn da 
outra durante a no ;,a vid ' polilicn, en respei
tarei essas relações e farei sempro justiç~ ao 
seu nobru c·: rae~er. 

Peço ta•-:: bem ao· nobre ministro que faça com 
qne os seus allíado,; e os seus amigos m:lis 

intimos te.lhão bas.tante prlldencia,- e que não 
vão além das conv~niericias que o ministerio 
.deve g~ardar. na O:ossa quadra em, que elle as· 
pira a . uma gloria ·.que . Jião . seria pequena, se 
fôra possivel. O nobre deputado pelu Mar mhão 
tneou em. tres olfectos. sobre .oa. uaes-_eu .f~tei 
a gumas o servaçyes, e pe tr· e- e1 que quan 
me combater o faça com a lealdade que tqdos 
lbe reconhecem, que não Wr\a as expl'l'ssões 
(laquelle a quem, se dirigi~ e neni . as 'ome na 
p r ao m· orno 1on em ns umou .•• 

O Sa. ~IENOES DE ALVE1:DA.:- Está enganado; 
o.sa. F~.::aRAz:....;.Eu disse, Sr. preside~te. ·q:ue 

na epoca da luta no Rio da Prata o ministro 
da marinha se ti'nh~ . muitas. vezes visto emba~ 
r!lçado~ c n::io fizera seguir· com ~ presteia pre~ 
c1sa os nav1os . de. ~uerra por falta de- material. 
O nobre deputado mvertendo . a seu geito ess~ 
minha proposição. que aliás foi demon,;trada por 
facttls, d1sse que nossa marinha ti.5lha feito re~ 
levantes serviços. . 

• uno só nessa como em' outras. occasiões, . pela 
ma1:ínha brazil~ira ?. [ApoZp.dos .} ~inguen1 o fílZ 
e nmguem o pode fazer (apoiados) ; o que eu . .. . . . 

"" , ' a . 
palavra concilh~çào, o systema apt·egoauo como 
nt:cessario por t-Jdos os estadistas, e Jo qual 
o anno passado. eu fui t ~mbem o OI'giio nesta 
cnsn, por uegociaçiio, por satisfação de inte1·esses 
individuae~ Pem1ittn-mo o nobre deputado que 
ct: a isso não chame concilinç:io. a camara rc
pd!a tn.l íJ•h !apoia<los) ; os p·ntidos nmbos, se 
ú quo elles ainda existwm, a rcpollonl tnmbem. 
(.-tpoiados.) · · . _ 

A concili1~;'io da mnnaim por que o nobre de
putado a entendt•, iuando h•mtem se referia a. 
mim, attributnd'l·lhc o emprego quf) occupo, não 
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é. m&is do qae a moral despresivel do interesse 
substituida ã santa moral do dever· não é mais 
do -que a ·aLuega~ão de til<los os' sentimentos 
~eneros(JS que- dâÓ. "alma c Yida aos partidos po
líticos. e stml os quaes este:; desapparecem, e 

• .. ' "\ ... ~ l, 

.eu .. reprovo- (exclama o orador com vehemencia). 
porque tira a fé dos amiKos e não dá confiança 
aos inimigos. (~uitos e ,·epetidos ap~iados.) Esse . . . ~ 
t~mpo n ruiua. do systcma r:presen.tativo, e (ser
vmdo-me da pbrase de Chuteaubnand) porque. 
resfriando todo o fogo de dedicação e devota· 
mente, ao er~uer o collo n bydra re,·olucionnria 
todos os br<lZlleiros fecharit1o suas portas e che
garião á janella para assistirem impassiveis aos 
funeraes d:.-.. monarchia (Est~·ondosos apoiados 
parte11t de todos O$ lados da cama2·a e cobrem 
a v o~.· da 01·ado,·.) -

Não tomarei nunca como conciliação o com
plexo desses netos e n.;gociações, em virtude dos 

~ ('r ~ • '" (T • • " -a a 

d~ntt:s para Iht:!s otrerecer O$ empregos pub~icos; 
nno, espere-se que es;;es braz1leiros os peçiio, que 
se apl'esentem como concurrcntes, -e então, con-
for · · · · • 
lhes vá oflerecet· esses empregos, que sejão rc
geitndas as offertas, que novus offet·ccimentos se 
lhes . fação, .n~v~s recusas se dem, que sejão 

rOVldOS OS lnlnll O ·1 • . 
gos, com pre~e~·içtio d') n1erito, ~óde ser plano 
d.o grande pollt1ca... mas eu o nao posso admü
tu· como pro!fcuo ao meu -paiz. (Apoiados.) 

.O Sn. ME=--DE3 DE AL:~mm,\. dá um aparte. 
O -S"n. FERRAZ : - Deveria· por ventura con

siderar, segundo as id~as do nobre deputado, 
a conciliação como verdadeira reacção, pc.rque 
ella iria substituir no exercício da autoridade 
que pretcndião para por _todos os meios domi
narem ..• 

ta.do está levantando castellos para 

O _ Sn. FERRAZ :-Sr. presidente, cu iria mais 
adian!e, mas eu não combato a polHica da con· 

ç n e 1 ·, c o· 
mente pela maneira pot·que o nobre d~putado 
entende. O nobre deputado disse que cu tinha 
sido um dos conciliados, e qt'lo o emprego que 
cu occupo e que tatvez daqui a dous minutos 
11~9 ~ccupa mais, cu dcvio. ao p1·incipi9 d :\ con
Clhaçuo .. 

O Sn. l\IE~DE.S 1>E ALllt:.lDA uá um aparte do 
qual só ouvimos n palavra. patrona.to. 

O Sn.- FERRAZ (com torça) :- llepillo essa insi
nuação, porqu~ por · p ttronato nunca subi, c tal· 
vez que o nobre deputado mais do que eu deva 
a elle a sua posição ... 

o SR. :M:ENDJ::S DE AL::\l.ElD ... : - E:síú. enganado, 
o que eu disse é que o governo não era patro
nat~iro, vbto que i1avia empregado o nobre de· 
putndo. 

O Sn: FERB.\.Z: - .Sr. presidente, eu tenho con--= • • 
nha pro·;incia e não ao patronato. (Apoiados.) 

UlL\. voz:- E a seu merecimento. (Apoia,los. 
T1·ocão-s~ · algU~-I'lS apa~·tes. l 

O Sa FERRAZ : - Senhores, quando o governo 
me nomeou para essa commissuo, o fez per co
nhecer que eu a poderia bem desempenhar, pas
sou-me de um para outro emprego, e não o fez 
por mútivos de conciliaçrlo. De minha parte pro
curo desempenhar bem os cargos que occup•>. Não 
tomei como favores _.de · conciliaÇão o luga1· que · 
tenho occupado. A conciliação, tal como o nobre 
deputado ·n. eom_t)l•ehc<lde, repito, deve sel· repel· 

TOl:IO ~. 

lida, e a camara dos Srs. ·deputaJoti: a proscre
. ve pela manifo:::staçiio que acaba de f<tzer, como 

nociva aos interessas do paiz •.. 
UM Su.- DEPUT~\DO : - Mas o nobre d~putaao 

di~ que a concilia!,;ão não existe. 
O Sa. :FERRAZ : - • • • porque essa -cÕncilia.ção 

de que falla não é concili::tção, é negociação é 
a moral do deve-r substituida elo1 moral do 'in
t r s-- . 
as f~rças, porque .entendo que assim , nós iríamos 
allutndo pOUCo> a . pOUCO tudo quanto ha U~ maiS 
generoso no nosso·. paiz. - · 

Resalvada po~, Sr. presidente, a id.;a que ue
fendo, resalvado o verdadeiro systema de con
ciliação tal como o .entendo, e como deva ser 
pt·aticado ; assentado, como ·se acha 4ue nem :t 
ca:nara dos Srs. deputados o nem a opinião pu
l)l!ca póde adoptar o systemll. de conciliar-ão no 
sentido que o nobre deputado pretendeu; per· 
mitta-se-me a expr~sião, tão asqueroso, eu entra· 
rei em out1·os .ob·eetos ue fizerão arte da di:;-

honra: 
0 SR. FERRAZ : - ••• permit.ta-me que lhe 

pondere que o seu -principio é sómente verdn.
deiro quando npplicado il.s reformas politicas ; 
mas elle niio póde · set· sustentado, nem á vista 
dos exemplos da propria Inglaterra e nem de 
outro qualquer paiz, quando se trat·"l de intere;;
ses materiaes. Ha uma norma seguida po1· todos 
os estadistas em objecbs de interesses materiaes, 
c é que os paizes novos devem procur.w o· pon
to .do p1·ogr~ss? ~m que se a·~hi'i.o os mais ad_ia!l· 

. ' tro proclamou como verdadeiro, tl·aria como rc-' 
sultado i1·mos n.doptu- aquillo que por mão os 
outt·os desprezüo ; e em matcrias de guerra c 

· · · ·- ;" a perpetua infuriori· 
.dade e a posição mais inMiz que se pode ima
ginar. 

Tauto, Sr. presidente, me ncho convcnciuo 
dísto, qan.nto vejo nc::.te momento o cspectaculo 
que n Iugla.ten·à apresentou sobre o Baltico e 
nas marg~ns do ·nauubio, e se clh1. não estivesse 
preparada, se andasse lenta, pausada c - re1lacti· 
uamente no progres5o da su·l marinlla de ~uerra, 
eu creio que .dta não poderia deixat· de npre
sonlar-se com desvantagem nos combates lfU~ 
v"i oi!t!recer; pôr isso reputo o principio do 
nobre ministr:> sómente ve1·dndeiro qu--mJo appli
cado á -política~ e não aos interesses · n:ateríal;ls, 
po.rqlle n~st·~s o prog1·esso u~ve ser mais rapido 
que o ·t<>mpo e as. ci1·cumsta.ncis permittirem ; 
porque leutidào nestes' casos impo1·ta perda, il~-
rerioridade e atraso. '. -

Tambem, Sr. presidente, a lenti.lito traz muitos 
males quando e1la é applicnda aos progressos .. .. . .. . - .. 
Nós vemos que muitos dos nossos productos nos 
mercados dn Europ·a so1ft·em quebra de prt!ço em 
virtude do ntrnso em que nos achamo:~ ; alem 
disto o custo dos transpo1·tes nugmcnland(l, .o 
custo da produeçào maig sensivelmente faz ~nt1r 
seus má<•S efft!itos ; assim creio que o principio do 
nobt·e ministro Ja marinha só póde ser attcn
didl) porquP. elle Ct invocou em defesa das admi
nistrações passadns, defesa que demnnda a so
lidariedade de houra que um dos nctuaes nobres 
ministl:os da corõa em outra · épocn pt·oclamou 
como necessaria. 

Pouco, Sr. presidente, pois, teria que dizer, em 
31 
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resposta ao nobre ministro, se n:io ftira. o uis
curso do nobrd deptltado a quem supplico, assim 
como a todos os meus collegas, que em nossas 
discussões atteudãll bem aos meus argumentos 
e ás minhas expressões, porque eu nutro o 
maior de· · - · 
a menor dissidenda. entre. mim e os meus 
gos, porque, senhores, no futuro seria para 
muito uoloroso deixal' de - ter a qualquer 
nobres deputa · 
nhado em se unil· n. mim 
fim de publico interesse. 

um qualquer 

Senhores, entt·e nós ni'io ha divet·gcncias de 
princípios polit:cos, · b.a sómente di vergencia. na 
intelligencia e applicaçiio de certos princípios. 
Pódc haver reprovação de uma 011 outra medi
da, ma~ isso não póde ser entendido pela ma
neira que o nobt·c deputado pelo l\1ar:mlliio quer. 

Paral'ei aqui. Sr. pt·esidente, fazendo ainda 
uma un.ica reflexão : o partido que se~ue os 
pt:in;ipios liberaes et~! tod?~ os paizes tem dado 

o Sr. PJ.ranb.os (minist~·o da mm·inha: : 
- Sr. presidente. o nobre deputado que acaba 
de sentar-se recordou-me alguns t?picos do ~c~~ 

, • <. .. 

, de tlar resposta como deYia. O reparo do nollre 
deputado dispertou-me a reminisceucin de alguns 
outros topicos do seu úisl'urso, sobru os qua<.'S 
S. Ex. agora n~'io exigio resposta. 

O nobre :deputado me havia perguntado nt\ 
sessão anterior se en julgava con\·cuientc. que a 
~1dministraçào dn mariuha ti ,·esse :\ seu cargo os 
melhoramentos dos portos, se não me parecia 
mais proprio que esse servi<;o passasse para o 
ministerio do impcrio. Eu nüo contesto que os 
melhommcn~os ,dos portos e a administração dos 

·c 1 c m tnat;:; ao mnus cno o tmpc-

I 

l'io · do que ao da marinha; c sei do exemplo 
tia França, onde esse e outros sen·iços que inte· 
1·essão ao connnerdo c á navegação estando in-
cnmbidos ú ndmini::;tt .-H mann a. pa~sa!·ao 
para o ministerio das obras publicas c do com
mcrcio, continuundo sómeutc a cargo do minis· 
teria da marinh<\ •)S melhoramentos dos portos 
milit:wes. Creio, porém, que uns circutnstancias 
nciuaes, c cmqunuto se n~io adoptar uma melhol' 
organisac;:âo na administração supt·cmn, longe de 
l1a.ver inconveniente , ha vantngt:m em que os 
servic;:os iudicados pelo uoü!·e d;putado conti
llucm sob a uirecc;:iio do ntiuisterio da marinha; 
porque, além de achar-se o ministet·i•> do iu:
perio muito sobrecat-regado de importnntes tlc· 
vet·es, os trabalhos llydl'aulicos e a administt'fl.· 
ção dos pharóes exigem um pessoal c material 
<lUe só o ministerio da marinba posstte. ou que 
c;lle melhor póde conservar e dirigir, pelo menos 
naquellcs portos onde temos estabelecimentos na
v..tcs. 

O nobre deput."ldo tambem fallou na conve
nicncia de. cstabelec~r-sc o. a~ylo de invalidas 

' provinci:ls aonde se poderia com vantagem col-
locur esse estabelecimento. Nãc.. me opponho á 
idéa do honrado mem])ro, isto é, não contesto 
que fosso preferivcl para esse estabélecimeuto 
ulguma província cujo clima seja mais suave üo 
<Jtlc o do Rio de Junéiru .•• Se porém eu con· 
sulto os scntimunto.::> da corpor.1çiio da urmnda, 
-Yejo que CIS nossos muritiUlos dcsr-Jii.o o asvlo 
de in validos no primeiro port• do impcrio, · uo 
porto que elles mais írcqucatão, onde existe o 
centro d-3 todo o movimento da armada. 

O nobre deputado no seu discurso anterio•· 
íallou em tcmdencias p:ua augmentar a dcspeza 

----

pu1Jli1~ CQI.ll aposentadt>rias e pensões, . e obser
VOU que esta. t~nuencia era perigosa, que por 
algnm temp.J se r t!si.;;til) a clh, e que lhe pa
rei!ia qtu u:.L acLuali.Ll11ue O <L niio · sa resistia, 
ou resistia-se menos do que em épocas anterio· 

. O nobtu deput::tdo então prendeu esta ob-
servação· a outt·as que hoje rcpetio, relativ;J.s â 
política ~eral. 

l:)egundo se deliuz 

' terio actual a respeito de aposentadoria:; e pen-
sões tem po1· causa a conciliação que se póde 
conshlo!rat· coLno fa:r.endo pat·te do programmu do 
miuisterio, não como tim, mas como exprosào llo 
car:lcLer de moderação, de just.iça e de tolerancia 
que o ministe1·io assegurou que procuraria im
primit· em todos os seus acto::>. 

O reparo do nobre ueputatlo é injusto. Não 
ha acto do governo que possa manifestar quo 
elLe está. movido, · ainda que com as melhores 
i11tenções, por sentimentos que possão ser prc
. · · · · · · · . \s aposentadorias 
e pensõe·s n que se refl!rio o noln·e deputado 
têtn plella justificaçilo nos proprios actos do go
verno, c a maior' parte dellas já tem por si a 

.:- · · ·· tu·a, que sem 
duvida ll1es não prestaria o seu voto se por 
vcntUl'.l enxet·gasse tli3so um pt:rigo para a ordem 
publica ,um gt·avame excc,;sivó para o thesouro, 
ac os d 1 · "- · ~ ' 

partilh:n· um g.:~vemo que se pt·eza Je set· amigo 
do seu pniz e muito hone.::>to. (Apoiados.) 

A conciliação, disse o nobre deputado, eu a 
desejo, eu· a quero úlll actos e não em palavras ; 
mas a conciliação :liio · tem por fim satisfazer 
iuteresses indiviLluat-:>. E pot· ventura o governo 
tem tl'aduzido u conciliação qtte se leu no seu 
programnu. em actos taes como aquelles que o 
nobr~ deputa.d'J estigmatisou nas ct-.nsiderações 
gerat:s que fúz sobre este objecto? Por ventura 
chamar pat'<t o servi<;o do paiz, aproYdtar o me
recimento 
homem politicos que não pertencem á opinião 
dominante, é satisfazer intér~sse.; in:lividua3s, é 
Ut1tepôr a moral do interesse proprio á moral 
do:; rinci ios? Eu · -- · 
ccnsut·a do nobrt: deputado e inteiramente infun
duua, ou clla se considere em t·~laçào no governo, 
ou em relação a es.::>cs cidadãos cujo mcrito tem 
sido aproveitado. 

E u~m concebo, seuhorc;:;, como os desejos dos 
nobres deputados :;e possáo realisnt· por outra 
fót·u•n quo ut'io sej 1 aproveit'\ndo no Hen·iço do 
paiz O mel'Ccimcuto uaquelle::l ciu:l.dÜOS que que
l'Cill o.u~iliar o go\'erno com as suas fo1•ças, com 
n. sua inlelligencin e com o seu patriotismo. (Apoia
(los.) Se isto é antepôr a moral do interesso ú 
Llos principio.s, dizei-me então, vós que ft1.llais em 
conc:liaçào, que f"lla.is em concordia dos brnsi
leiros, qual ó a conciliaçiio que de:;ejnis que se 
pt·atiquú, como é que ~e poderia conseguir o 
desideratum de ver um dia todos os brasileiro~ 
de 1m'ios -chtdas, e contribuindo para o fim que 
devemos todos almejar, o engrandecimento do 
nosso paiz? 

~z · - Quando se ·tratar do OIVa 
mento do ministerio da fazenda eu direi. 

O Sn. 'P-'RANHOs : - Seuhores, em toda parlc a 
p•>litic·\ de moderação , a politica que tem por 
fim ncnlmar as paixõ~s. ou. que interpreta bem 
circumstancias como são actualmente as do nosso 
p1\iz, em que niio ha motivos ptu-a odiosidades 
~ recriminuçijcs, em que todos fazem votos de 
paz e do união, em toda parte, digo, a política 
uit-igida pelo conhecimento pratica de taes cir
cumstanctas t:!m encontrado contra si essas pre
Yenções, e tambem esses despeitos e censuras in
fundadas. 

E~tou, porêm, inteiramente convencido de qne 
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o ministerio, a que tenho a honra d_e pertencer, 
longo de comprometter a causa pubhca, sem sa
crificar os principias esscnciaes c fundam.entaes 
da sua politica, tem beDl servido ao pa1z_, . se· 
,.,.uindo a politica sobre que em alguns csp1ntos 
nimi~mente prevenidos pair~o S~Speit'lS e pre-

deputado. Appello para. os facto.- em l"~:>posta 
ã.quellcs ~enhores que não tenhiio bastante con
fiança nas pessoas que foru1ão o ministerio actual. 
A oiados.' 

o Sr. 1\:C~:n<les de ,t\...\):)l.eida: -- S1·. pl·c
sidente, cu nno julgava, peia marcha que ia 
tomando a discussão, qu~ tives~e de o~,cupar pela 
segunda vez a attençüo da casa. O discurso que 
ha pouco p~·ommc\ou o nobre d.eP.uta~o pela 
Bahia ar,.,.mndo-me çom tanta lDJUStiça, mo 
obriga a solicitar de novl) toda a bcncvolencia 
da parte de meus illustres colleglls, afim de que 
pos~~ def~nder-me de factos que só exi::;tem na 
imagmaçao do nobre deputado. 

Sr. presidet,te, a camara toua sab~ o mnneir~ 

alguns reparos ao discurso qne anteriormente 
11avia proferido ·o nobre deputado pela Bahia. 
E' possive_l ..9ue eu tiv~s;;_c comprúliendido mal 

mas O que é indubitavel é que combatendo eSS'lS 
proposições do modo por que as entendi, n~o 
tive as intenções que o noore deputado com tao 

l !1. n l s· . . . . 
um pretexto para agn-redir-me tão def:communal
mente, e para o qutl

0 

eu mlo dei direito. 
Declarou o nQbre deputado que tanto eu niio 

tinha 1·azão nas reflexões quo fiz hontem ácerca 
do seu discurso, que o honrado ministro da mari
nho tomando l10je a palavra encarregou-se de refu
tar~me nada dizendo scbre . semelhante objecto. 
Mas me parece que o. nobre deputado se acha 
enganado, po1·que do silencio do primeiro dis
c:t.rso do honra(Jo ministro nada pôde concluir-,;;c 
contra mim; e das. expressões que e.~üttio S. E:;:. 

festou, porquanto I) honrado ministro fe~ a de
íez;l das administrações passadas, e demonstrou 
que na administração da marinha não tinha sido . . 
quo os s~u., àignos antecessores se tinhão ser
vido. Fez ainda mais, declarou que a. conciliação 
sustenta.d1l como o prognm1a da politic.l do gabi
nete nuo crn esse svstema fundado nn. 1uoral do 
int~rcsse, como pareceu alluuir o nobre depu
tado. Orn, fl.li tambem a semelhante t·espeito que 
cu hontcm combati no nobre deputado, c t•mho 
a convicçãe de quo fui lloje apoiado pelo uiscur:;o · 
do honrado minist1·o. 

Accusou-mc, Sl". presidente, o nobre deputado 
de impt·udente porque ousei contestat· hontem us 
suas proposiçõe,;, e pedio ao honrado ministro 
da m~rinhn que contivessll os seu;; nmigos. Em 
verdade não compn:hendo donde, de que parte 
do meu discut·so se pôde deduzir semelhante 
aecusaçã~ ; . porquanto não fiz mais -que co.ntestar 
propostçot:s do nobre deputado, no sentldo em 
que me parecêrão forão ellas proferidas. 

.;, Creio, Sr. pt·esidentc, que esta arguição que 

niio é jusb, e que se a alguem cabe a p~cha de 
imprudente é pl"Ccisnmente a.o deputado q.ue cmittc 
os seus pensamentos de uma fórma tão singular 
e: obscura que nem todos podem compreheRdcr, 
prestan1o-se as suas expressões a diversas inter
pretações; porquanto, o que se pôde concluir do 
àiscurso proferidO hontem nesta MSR pelo noure 
deputado'! A camara o ouvio, a camara o ha de 
lêr; desse discurso o que se póde concluir, ao 
menos em minha curta intelligencia, é qnc o 
nobre deputaao · fez censuras ã politica actual 
e ·aos autecessores do gabinete; por isso .que. o 

nobre deputado fallou em um circulo que domi
nava o paiz, affecto á rotina e ao patronato, e 
no qual o hom·ado ministro da marinha não 
ent~·ava, por ~er profano; fallOlt no sy.-;tema .de 
rot111a, molestJa qui') acompanhava as nossas 
ad_ministrações ; fallou no p!itronato que tambe~ 

:\Ins" se acn~o o nobre ·dP.pu{~do com ess:1 su~ 
expressão não se rereria à pol itica ·dominante, 
não sei a quo fim veio no s.:u discurso; se nos 
fActos que citou não allndil\ a systema algum 
existente no pn.iz, para que occupar·se com ellcs, 
quando podiüo prestar-se n. interpretações cs
Unnhns l'l suo. intenção? Eu não podia . suppôr 
qnc o nobre denutndo estn,,a creando entes de 
rnziio ; fazendo justiça tl. .sna illust• ação acrcd i
ta ,.a que ·o seu discurso tinlm um alcance scrio, 
positivo. Nem cu podia deixar de jnlgu· que o 
nobre deputado se niio referia {L actunlidaàc, 
pnrque no passado, ministerio algum se nprc· 
sentou inscrevendo no seu programma o systema 
da conciliação. . 

Seja porérn como fôr; se comprehendi mal o 
nCibre deputado: comprehendi em boa fé, c pois 
não merecia que tendo-o tratado tão bem, com 

· t~nt~ uri?anidadE', fosse aggre-d!do de . t1m modo 

Referindo-1ne ao patronato que o nobre Je_pu· 
tado declarára existir e dominar no paiz, eu disse 
que o gabinete actu·ü não se. servia do patro
nato co:no um movel na sua marcha adminis
tr:ttiva, qne pelo contrario satisf.tzia as idéas 
enunciaàa~ pelo~ nobr~ deputado, porq~e procu
rava reuo1r e aprovettar todos os merttos·, per
tencessem a um ou ou.tro pa~!ido ~os que d~
videm o paiz. Por essa occasuto dissP., e· c~e10 
que .não fiz uma ínj uria ao n~bre · depu~.ado, q~e 
tanto o gabinete tinha em· visto . o , mento, e · nao 
o patronato, que o despachou para . um lugar 
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dos mais importantes do paiz. O nobre depu- O que disse ett'? Disse que as administrações 
tado não I) compr~hendeu assim, imagitlOU que q14e o nobre deputado conJemnava, em conse-
eu o tinha gr.Lvemente otrtJndid.o, diz<!nd~) que eu quencia. de· um ou outro facto menos lisongeiro 
declarára que ell" se havia conciliado pot· meio á no.>sa marinha de guerra, tinh.i\:~ bem mere-
de t:\1 · despacho. cido · do p \iz, e nem e~ses __ Ja~tos . nutorisav:io 

----.'1}_·~-jc~a~~llll.aa!!:raa.-:-l. bB1e~aoolt--eeeoHml-lp}irCEe~htee!llB~dl1:eHqt-t:ai-EeHe~s~s•-a---J}lreJ;ea~HiQ(J~e-enneerflitee--tt~eee~n~~tttitrr'8a~.;-· --q·que ·a nossa marinha de 
dida otfensa nunca exütio, nem é possivel que gnerra tinha-se pol'tl\do dignamente na ultima 
eu me abalançasse a fazer uma. gratuita injuria luta do Rio da Prata e de maneira a fazer honra 
no nobre deputado, havenc.lo entre nós boas t·e- · ao pavilhão brazUeiro. · · 

- · ·. · oecasJao um 
texto, nm thema p1ra jn:>tifi.ca.r o seu procedi- aparte~ dizendo que tinhamos vencido nessa luta 
mento p'u:a commigo. com·o es portuguezes em Aljubarrota, e eu re-

St·. presid~Jnte, fez além di$t.O o nobt·e deputado pliquei-lhe que na luta do Rio da Prata não 
o exame de um systemn de conciliação q~e houve o panico que fez ganhar aos portuguezes 
imaginou, e cnja paternidade malignamente !lltn- na batalha de Aljubarrotn, qw~ nossos. inimigos 
buio-me. Ett 11à0 de.:htrei hontem que segu•a se- estavào de l•mgn dat·l. prevenidos, e que se 
melhantt. system:1, o que disse e nind<'l. sustcnt? acaso a nossa marinha n:io estiv~sse bem pre-
é que a conciliaç:io como comprehen.icn. o gabl· parada para resistir-lhes, se não tivesse havido 
netc 110 SéU prograrmna me parecia. um bom todo o zelo c previdancia no armamento dos 
systcma de polit.h:-1, c .era precisamente aqudla nos:;os vasos, por certo que ·ella n1io podia appa-
concilinçíio de que o n •)bt·e deputado fa\lava que recer como appareceu com vantagem no Uio da 
s~ traduzia em factos c não em · v.alavras ue 
tinha por .fim o congraçamento do t"dos os bnl.
zileiros, c o aproveitamento de todos os meritos. 

Sr. presidente, en não disse que a concilia
ção era um s ·stema de cs ecula .ão em tte a 
müra o mteresse su stitlüa. a . do dever. U 
nobre deputado; injusto como se mostrou, arran
jou a seu modo esse castello, e arranjo11-o do
minado . pela pai:x.i'io ; considerou os re •ros ue 
10n em z ao sell 1scurso por um mal) pnsma, 

e então para poder aggredir-me com algllm:l 
apparen('ia de ra.:âi.o deu-nos noticia d~sse sys
tema que ning11em aceita e que todos condem
niio. O nobre. deputado deve saber qu~ nunca 
especulei com conciliaçJes. · 

Senhores, disse ainda o nobre deputado que 
não deve a sua posição. ao patronato, como eu ... 

Ulu voz : -Não nffirmou. 
O Sn. ME}<DES DE AL~tEID!..: -Se não affn·mou 

deu sufficientemente a entender que a minha 
,..• - , . - . . ' "' os talentos e mustraçào do nobre deputado, ain-

da não disse que alcançoll a sua posição por 
meio ~o patron!lto; pel.o contrario _disse que o seu 

< 

vcrno, e esta foi uma das -provas que trcuxe 
ã discussão para demonstrar I}Ue o actual gabi
nete não lauça\•a mão do patronato. 

:\Ias o nobre deputado com o proposito de 
fazer Q seu elogio j ulga.-se com direito de ntirar 
sobre mim tae::s doesto:;, está muito enganado. 
Dou-lhe licen.n para que discuta tod:l a minha 
,·ida política, para examin:lT c provar-me se com 
"fl'eito devo esta pequena e bem ponco lisongeit·a 
nosição que tenho ao patronato. Aceito n seme
lhante respeito uma discussão publica. 

Conhe-;:.o que nii•> tenho os talf'ntos e instruc
f.'âO do n')hre deputndo, mas não lhe cello o 
p:lsso quanto no eumpl'imento de deveres como 
homem e como empregado. e muito menos quanto 
á. probidade política. Pôde examinar toda a minha. 
viua, privada · e política, e verá que quauto a 
estes dous u\timos pontos não tenho vergonha 
de appllr~cer em publico. (Apoiados.) 

cu hontem não o ha.Yia comprebendido quando 
declarou que a administração da nossa marinha 
C$taVIl. em grande abatimento, porque até para 
o preparo de alguns vasos para a guerra do 
Rio da P1·ata não existia nos arsenaes o conve
niente material de guerra . e naval, sendo em 
muitas occasiões preciso desarmat· um navio 
para armar outro ; 6 por fim declarou que eu 
tinba invertido as . suas expressões, apresen
tando-o como duvidando do denodo e d:sciplina 
<la nossa . marinha. . . 

Sr. pt·esidente, eu creio que fiz justiça ao nobre 
deputàdo, que niio traduzi mal as . suas ptllavrs.s. 

t n 1 gu r as censuras e ar-
guit;ões que com tão pouca ge~erosiJade ma fez· 
o nobre deputado, é que ao passo que me julg-a 
inhabilit11do · para. comprehender o fi11o quilate 

- · , seus 
nrgument,,s, reconhecer em 
mim sufficientc ntilamento para transformar os 
seus argumentos de maneira a tornal-o odioso ti. 
nossa marinha! 

Sr. presidente, f~z-me ainda o nobre deputauo 
uma g1·avc imputação, declat·ando que cu estava 
iscado de ruins idéas I Desejúra, Sr. pl'esidente, 
que o nobre deputado entrasse em maiores de
talhes explicando esse seu dito, quetia. que me 
dem,,nstl';lsse quaes são as idéas que partilho 
qno mereção semelhante qualificaçüo, afi:u d~ que 
ou me recolhesse ao silencio envergonhad'), ou 
pu~es'!ie demon:;trar nest~ _tribuna a sem-razão 
c mscnsatcz destas argu1çocs. · . . 

Se {>Or ideas .l'uins entende o nobre deput.tdo 
o apo1ar urn gabinete, cuja politica se tem mos· 
trad.o inteliigt!nte, en~rgica . e patriotica, e cujos 
serviços ao nosso paiz são incontestaveis, eu as 
partilh<l ... 

O Sa. StQUEIRA QuEIROZ:- O · systema que elle 
expoz ê que é terrivel. 

O Sn. ME~DEs nE At.'YElDA :-N <'iO o contesto, 
tnfls o que posso ali•mÇlH' é que nunca foi. por 
mim seguido, e repillo com to<las as forças de 
que .posso dispôr es;;a paternidadll · que se me 
qo.er da,·, e que só cabe ao inventor. . 

O nobre deputado pela prov.incia ·da Bahia 
faria em 1·ealid·-lde um grande serviço ao seu 
paiz, visto que eondomn:l ct>m tanto ·empenho 
esse . systema de coneilia~ão f11ndado na 1noral 
do intere;;se, se tratasse de examin-ar e de mos
trar que ~se systema .é seguido pelo gabinete 
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actl!<ll, e não aventar discussões e condcmnar tL·onato uma cadeira nesb. casa, devendo tudo_ 
sy:;temas que não têm ~xistencia real. aos_ seus merecimentos e granJa · llltmero de 

Seria tambem conveniente que o nobre depu- an:ugos em_ sua pruvincia, posso t~EJ,b_OI}l_as.s_egu~ 
tado, apresentando facto:S que me(lc:Qno_u_flcerca.. --1'<\~----(}>~e-nao--devo·-a---minha · a ssse meio. Padi-

- ---de- individuas a·- ·quem se· · t1rilia oll'erecido em~ lh<mlo ''s idé<l.S politic:H do partido conservador .· 
rerros ue recusárão, cleclarc co.m franqueza advogando na. minha t•ovlrl.cia a sua causa' 

quem as~1U1 e1n proce 1 o, quem p1·ocura rea- consegm por m erme 10 e meu.s am•rros c e:;;-, 
lisar a conciliação por esta fórma: do coutrario for~os des~e partido o senta~·-me na "'represen-
são factos inuteis e . inuiffet·entes para a di:;- t•lçao nactonal em duas legislaturas .. A minha 
cussii•J • .• ca.ndidatttra nunca foi imposta. á. província _que 

O SR. SrQuEmA. QuEIROZ:- E se es-ses factos repr sen o, gran e vo açao que nessas uas . 
tiverem exi::;tido? eleiç::i~s obtive demonstrão que foi hem recebida 

pelo p:1.rtido que tdumphou. 
O Sn. 1\IE:-:nEs DE AL~IEIDA: -Então censure-se Não contesto que a minha candidatura não 

com severidade aquelle qu~ os praticou, mas fosse appln.udidh por todos os marãnllenses, mas 
convem verificar-se se são ou nã•) reaes, o que não é esse um fa.cto que me desabone, com todos 
por ot·a não se tem f~ito, e -só se tem fdto acont._,ce, e m(lsmo com·o .nobre deputado, que 
nllusões; não ha franqueza... na. -legislatura passada experimentou os seus ef-

0 Sn. StQUEitU. QuEIROZ:- Mas ncte que elle !dtos. Por máior que sej3. o numero das· affei-· 
promettcu provar. çues, não deixamos de contar desaffectos. · 

0 Sn. MEND:~s DE ALliEir>A. : _ Em taes circum- Porei aqui termo a este discurso que fui ol>rí-
. . - . gado a pro.fe:ir, para rebater as ag-gressões u~s-

veria ser . mni . ., restricta, e reduzida aos termos 
mais simpliccs. Por exemplo; tal indivi•iuo, tal 
governo praticou taes e taes f11ctos condcmnaveis, 

- "tr 

se exprimio quando alcunhou a conciliação ·de 
uarcotico, pensei, e creio que pensei bem, quP. 
se referia e condemnava a politica e o pro
gramma do gabinete actllal. 

E por certo se o nob•·e deputado tivesse de
chu·ado . que suas refle-xões n:io diziiio respeito 
i't politica do gabinete, eu não me encarregaria 
de f 1zer-llHJ a defeza, visto que uão existia accu
snt;ào; ante.; seguiria o caminho úpposto acorn
panhando o nobre deputado na condemnaçüo 
desse systema fundado n l n1oral do interesse, 

ue nunca fJi a minha. 
E, Sr. presidente, acredtto que a ncct\Sl\ção 

que me dirigio o nobre deputado peht. Bahia 
pódc sobro elle reverter. Pürecc-mc, Sr. presi
dente, ua o noure de uta io mais do uc eu 
c,;t· 1sca o e rums 1 cas. no rc epu a1. o 
,,ê tudo negro, condsmua tudo quanto tem fl)ito 
os nossos go,•ernos; nada mc1·ecc a sna uppt·o
Yn~fio, nada ha que seja bom, e que não esteja 
coutnminado pela l'Eltina e patronato. ::;ó é uem 
foito o qtte fa~ e pratica o n<:.bro d(,putado. 

Este modo do p1·oceder não é por certo o mais 
justo, e estou cotNencido que o nol>t·e deputado 
aorecio.rio. melhor os factos se os obsel'vasse 
com outros olhos, e reco.1heeeria que nem tudo 
quanto se faz no nossl) paiz é mal feito. Fat·ia 
justiça o. esses cidadãos que tão fortemente cen
SLl.ra, e a quem acoima de quc1·eretn dirigir · o 
leme do estado cstl'ibados ua rotina e P<ttronato, 
e esqueceria esses circulos de fçno que só 
podem transpôr os que se sujeitão aos seus 
<iictames. . 

Sr. presidente, uma severidade tão m:-11 enten
dida, essa inju.,;tiça systeu'latica em apreciar o 
procedimcnt<? ul~ei•), e que com razão podcm-~e 

. , 
buio . gratuitamente o nobre depnt<ldo. 

Concluindo o meu discurso pedirei ainda ao 
nobre deputado, visto que me considera filho do 
patronato o sectario di.:ssn concilia.ção baseada 
na moral do interesse, que entre em um exame 
mais lnrgo desses objectos, pt·oporcionando-me 
occa:iião de me defender e mostrar-lhe que se 
acha etn perfeito engtno a ·respeito do juizo 
menos favoravel que de mim faz; e contra o 
qual j}rotcsta toda a minha vida publica. 

Direi aiada, Sr. p1·esidente, se o nobre · depu
tado pódc osteul.at' que outeve sem ser pelo pa-

' esperando da: benignidade da camara toda <l des-
culpa pelo tempo que tomei com um assumpto 
tão pouco agradavel. · · . 

O Sr. Siqu~ira Qu~ r~z :- r. prest
dente, eu pedi a palavra porque julguei do dever 
de t·epresentante da província de Sergipe, o 
dever d~ humanidade cllainar a attenção do nobre 
m•ms ro a marm a para as an·as a provmcta 
de Sergipe. 

Eu creio, Sr presidente, que ninguem desco
nhece o cst·•do des:ns barra.:;, quP. são muitas_ 
vezes a sepultura de gmnde numero de vidas e 
o sumidouro de muitas fortunas ; eu creio que 
não haverá provincia alguma, e so as ha set·á 
uma ou outra q u~ não tenha em suas barras 
pelo menos um pharol ; e cntreta.ato a provincia 
âc Sergipe não tem nenhum. · 

A pro"incia de Sergipe, Sr. presidente, é de um 
terreno muito fertil (a oiados· , no unt a parece 
qm\:>t que expontanea a pro ncça\), e en o- e 
liberalisado a natureza tres sahidas maritimas 
para os seus p1·oductos, por cedo não poderia 

uercr ue essas barras não se · presto.ssem a 
1:3SO, nao essem cons an e, 'l.Ct e permo.non e 
s·.\llidt\ a seus pl·oductos, e conseguintemcnte so 
assim não ac(Jntece é porque o conveniente rc
medio se n:io ha c.lado, é· porque se nüo tem 
procura lo o 1·emedio parn que a.; barras dos 
portos da pro,.·incia de Sergipe offereção promptn 
sabida e entrada aos na,•ios ; creio pois que se 
o nobre ministm- mnnd .. tsse para alli . p~ritos e 
tt·n.tasso de dar-lhe ô remedw conve01ento para 
quo aqnellas barras dessem faceis entradas e sa
hidas aos navios mercantes, disso resultaria 
grande pt·ovcito para a província, e seria um 
seniço feito á liumanidndü. . 

Smhores, n. barra de Oatinguiba é de muita 
importa.ncia, e eu creio que não haverà depnta~ 
do algum d :l Bahia e nem pessoa que alli t•~nha 
estado que jonore · a diffi.culd 1de que ha não sõ 
para a entl'aJa ne·ssa barra como para a sabida·; 
os perig~Js são permanentes, constantes, e algu
mas vezes d.e impossibilidade evital-os, c~rta a 

deixão csb pot·to, esta pa!'ra. 
A uma atalaia que lá existia em quasi com

pleta ruína deu-se algam quantitativo para o 
s~u melhoramento ; começou est~ melhoramento, 
e como não houvesse mais consignação, e aca
basse a que s~ deu para -seus reparos. a a~
laia contínur.u em completo abándono, e hoJe 
qu tsi q11e não existe, que não presta utilida~ 
de. S~tbe muito bem o nobre ministro que 
s~m este aviso na barra da · Cotingniba não 
podem entt-ar alli navios, e . principatmenw em 
certas occasiões ; sem elle, muitas vidas forão 
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alli encontrar a morte, e houYe· o perdiment~ 
de muitas ·fortunas. O nobre ministro concebe 
b~m o alcance de:Sta nledida, o serviço que irá 
fazer á provincia de Sergipe, mesmo á da Bahia 

. porque se esta barra für mel}lorada, por elln se 
· ·export::rrâ.õ muitos pro:ductos desta · .~ 

vincial:i. Eu pois peço ao nobre ministro que 
me declare se por ventura 11estc augmento do 
quantitativo para ~ mel110ram_ento _dos p_hatóes 
estará . · ·" · · 
pbarol ya barr<l da Cotinguiba, ou se S. Ex 
tem a t·espeitó desta barra algum mclhorame_n
to a fazer; e se os tem, cu em nome da pronn
cia, e em nome da humanidade, lhe peço qne 
quanto antes· ponha ('1\~ execu~ão e:;tn intenção. 

Sr. ·presidente, eu de1 alguns npowdo!l qnand•) 
o nobre deputndo pela província da Bahia fallou n 
respeito da conciliaç?ío. Eu tenho perdido sempre, 
8r. presiucnte; e não q nero mudar a minha sorte, 
por ser franco, .c creio que na qualidade de re
presentante. rla nação brazileira, na qualidade· 
de deputado pela rovincia de Ser"i e tenho 
res r1c a o ngaçao e, sempre que fal ar nesta 
camara, dizer todo o meu pensamento. 

O Sn. APRIGIO : - Assim fazem todo:;. 
. . a sena o nosso 

paiz se assim se procedel'S(', se sempre se fal
lasse a Yerdade lleste recinto; se sempre cada 
um de nós dissesse o que sentituos, o paiz se-
- · · , · · , • s, s as 

cousa:; que nos cercão, que nos rodeião, obrigão
nos, a nosso ·l~ez.aa·, a deixar algumas vezes de 
dizer a verdade, quando não S(•ja toda. ao meno:; 
parte : . são as chamadas conveniencias. 

Eu, · porêm, que. quero continuar a perder por 
ser franco, direi duas palavras ácerca dessa 
que:;tão da. conciliação, se.m occultar um · só de 
n1eus pensamentos. 

Sr. presidente, a minhn comprehensão é ciu·. 
ta ; ·mas o aferro ás miphas idé1\S é extrol·di
nario. 

'!.>RIGIO : - ssxm cvem ser todos. 
O Sn. SIQUEIR.o\. QuEmoz:-Assim devem se1·, c 

as~im julgo_ que são. Sr: p~eside~te, se p~r. ve_n-

Ct>mo acaba de descrever o nobre deputntlo peln 
Bahia, far-lhe-hei gnen·a com tod:ts ns minhas 
forças ; concilial· não entendo qne sc·jt\ trazer 
adversarios para nós, enchermol-os de graças, 
de donativos, de vingues empregos. para espe
rarmos depois que elles · nos declarem se seguem 
us idéas de ordem e de monarchia, ou se por 
ventura. continuão a empunhnr as armas contra 
essas idéas, contra a constituição, contra a mo
narchin, firmes em suas crenças anarchicas, 
agora para isso mais habilitados com os empre
gos que occupà•>, com a prova de confia.11çn que 
atraiço:'io. 

Eu ententio a con'ciliação em sentido diverso. 
Se pCl" ventura o hómem · de merecitilento~ de · 
intelligencia, o homem. hope:sto do lado da oppo-· 
sição âeclarar que tem modificado· as idé 1s exa
geradas 'lue o levarão a empunhar as armas 
contra as instltuicões do p·:liz, contra a monar
cbia, se elle asseyerar que com ea -
dificado ess:1s idéas eu lhe abro os braços. com 
prazet· o recebo, eu o julgo conciliado; mas se 
elle me não faz esta declaração, se npenás no~ 
procura para alcançar empregos, vantagens; e 
dizer depois que eontinúa firme em suas crenças, 
em ·suas· idéas annrchic~ts, uão ''ejn nhi concilia
ção, não-~ quero por esta forma, e assim por 

' certo ninguem entende a conciliação, .que só te~ 
ria por íim entregar aos adversarios ·.as proprias 
armas com quq breve nos havião de ferir, e 
mesmo que a troco de nm emprt>go o adversa-· 
r!o desish de suas crenças,· tambem não ~uero 
a.ssim a concilia~ão, porque clla apaga todos os 

sentimentos de honra, dignidade, entrega-nos 
um homem perdido para seu lado, perdido para 
nós. 

Nem no partido aàvt>rso o homem que assim 
procedesse poueri:t jámais achar apoio : esse par-
- ' - - . 'Sa honaêDl n:io teve simtimentõs 

· de honra, de dignidade ; é mercenario ! O mer
cenario só visa o interesse . .E se o home;n do 
partido contrario t1\\C chamamos para nós, dis-
- · s, desisti! 'de suas idéus 

só parn receber importante emprego, ::.ão fica 
para sempre gasto em politica, para ella per
dido ? Deseja-se reunir todos os brnzileiros em 
uma só idéa, pensam~nto politico ! ! ! 

Sr. presidente, uma · politica. desta natureza 
creio que é uma utopia no systema reprcsP.nta
th·o. Neste svstcma, cuja vida se sustenta eom os 
·combates das. idéas, opiniões políticas, não quchr 
que haja partidos é querer o impossiv~l. Con
servem-se pois no seu 1.-ado ~·.(Uelles que tem 
idéas divm·sas, vcnhão p:wa nós aquelle-.; que ... . . .. -

,, ' b(. -

tal-os com empregos, com doní\tivos; não vamos 
fazer com que se julgue que elles não têm sen
timent9s nobres, idéas p~li~ical?. 

opposição; não julguemos que havemos de tra
zel-o para nós dal).do empregGs a. alguns de seus 
chefes. Não, eu que sou muito pronunciado nas . .. . .· 
n fazer justiça a e~ses homens que esposão idéa; 
oppostas ás minhas; elles se não vendem por 
empl't1gos, elles s~ 11ão vendem por donativos ; 
são brazileiros como nós somos. Não vamos, 
pois, fazer acreditar no paiz q~:e entre nós não 
ha partidos, não ha idéas politicas, que . entre 
nós . não ha \'OUtade · dú empregos, C~ lU elOS de 
subsistencia. 

Sa·. pr<·sidente, eu não sei se fui um pouc' 
excess1vo, estou acostumado a fallar poucas 
vezes nesta casa, não sei guardar certas conve-
nienci:lS to ·n re · -
digo sempre que hllo todo o m~u pensamento, 
e assim contmuarei, embora dnhi me resulte 
compromcttimentos, pot·que tenho· uma vid:l in· 
de endentc ara. os n:io deY l" • • 

mesmo ,p:u·a supportnl· os soffl'imentos de victun:\ 
de um p·uiiuo; c com est'l mesm~ ft·anquozn. 
declaro á camara que c\lln minhas palavras nüo 
tenho em vist:l. ÍI\Zel· opposiçüo ao actunl go
ver.to, onde conto amij:tos da minltú infa.ncia, 
apenas tenciono pronunciar-mo contt·a a. politica. 
de conciliaç:to pela fórma pol·que a apresentou o 
n<•bre dcpuLndo pela Bahia que ncnbou r.le fAllar. 

F.iz, Sr. pre3identl!, estus broves considera
ções, porque não quiz· que nlgner~ dis~es~c q~c 
cu au1o sust•mtava com a pa.lavra. o que tndtcnvao 
meus apoiaJos; e peço ú camara que me perdôo 
que em vcspern de S. João tirasse em sorte 
fazer esse tiroteio.... · 

U:\r Sn. D&Puuoo: - Os tiroteios · se~cos não 
fazem maL (Risa.clas.) · 

O Sr. Pura.nb.os (mini.sb·o da. rna.1·inha.) :
Sa·. presidente, como o nobre deputado que acaba 
de . sentar-se occupou-se na. ult.ima. parte do sou 

-- - _ .. t a 
(1·isada.s), a que chamou política de concilinçiio, 
conforme as nllusõel' que apparccêriio no discurso 
do honrado membro pela Bahhl, isto é, como o 
nobre deputado por l:;ergipe não tt·atou de factos 
qu.e dissessem respeito ao ministerio actual, linli
toJitl1e a responder sobre esse ponto a S, Ex. 
que a época das paixõe;; e das lutas pare::e fe
lizmente ter passado. (Muitos apoia,dos.) · 

O nobre deputado interpellou-me se no or~a
mento que se discute ha. a quantia desio-nada 
para o estabelecimento de um pharol na barn 
de Coritiguiba. Não· ha quantia alguma especial
mente destinada para esse fim, e nem sei mesmo 
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se a:; consignações propostas dadi.) para que se 
estabeleça um ~harol nesse porto. No entretanto 
prometto ao nobre depr.t:tdo que C.)nsultarei essa 
necessidade, e que, se fõr possivel, será. atten
dida. 

Quanto á. atalaia osso i 
puta o que, tendo·s~ de todo a1·ruinado a que 
alli ~::xistia, o presidente da província aut.ol"isou 
sob sua responsabilid·tdc a reconstrucção, e . que 
esse neto f0i a rovado elo overn • " -. 
ou ras prov1 enc1as, como a de uma embarca\iio 
salva-vidas, têm sido tomada;; pelo governo gcrn.l 
e pelo . seu delegado a bem do comnierCio ma
l"itimo· da mesma província. 
· Está sobre a mc;;a uma emenda que consigna 
para as . obras do porto dd Perna:nbuco a quantia 
de 1:)0;0()0$, quautia que me parece excessiva em 
vista das despezas que temos de fazer com outros 
serviços, e em vista ,. das faculdades Jo the· 
souro •..• 

O Sn. Au~usTo DE OLlYEIRA :-Pdço a palavru. 
n. ARANnos :-No orçamento que se discute 

contemph-se a obra do porto de Pe1·uambuco 
com a quantia de SO:OOOflOOO. 

a mesma obra 90:0001~, isto é, 
quantia que foi consignada. 

O Sn. AuGusTo DE 0LtVEIRA:- E o nobre mi-
1 nc1a em dado im-

pulso a essa obra? 
O Sn. PARA.xnos : -Creio que se tem dado an· 

damento~ e que esse andamento não tem sido 
lento. Eutendo que seda muito conveniente que 
pudes::>emos designar para as obras do porto de 
Pernambuco uma grossa so:uma, como seria con
veniente tambem que pudessemos applicar uma 
grossa somma para a prompta conélusào do dique 
que se estú construindo no porto do Mal·tmhão, 
para continuarmos o dique d:l ilha das Cobras, 
e para a satisfar.üo • · 

.- pot.a os. A consignação dos annos anteriores 
para as obras do poi·to de Pernambuco foi de 
150:000$: neste orçamento · é consignnda a quantia 
d~ SO:OOOIJ. 

O Sn. AuGUSTO DE OLtYEIRA.-De GO:OOO,~. 
O Sn. P.uu.xHo.;; :-Eu j nlgo que posso applica~ 

pnt·a essas otn·as no proximo ex~rcicio a quantia 
d_~ 80:000$; me parece que esla quantia é sulli
Clente, attcndendo-~~ a outras uecessidadcs pu
blica::~, e á.s circumstancias do nosso thesouro. 
Se porém· hotn-erem trabalhos come\.ados, por 
isso que se trata de uma obra h.rd1·aulica, c fór 
absolutamenttl neccssn.rio concluil-os, o govo1·no 
abrirá tun credito supplementnr. P~u·a que vo
tar-se desde já uma qu mtia tão forte de 
150:000$000, ao me:>mo tempo· que niio podemos 
a~tender a outras necessidades urgentes que es
tao a cargo da repartição da marinha? 

J .. ouvo os desejos dos DQures deputados, acom
panho-os me:>mo nesses deiejos, porque entendo 
que-o melhoramento do po1·to de Per:1ambuco não 
inte1·essa sómente a essa pt·ovincia, e sim a todo 
o im crio a oiaclos · · -

0 
p 1ca, P.e o seu commercit,, etc. ; mas com a res
ponsabllidade de governo eu não posso acompanhar 
o nobre deputado autor da emenda quando prc · 
tende elevar esta consigna~ão a l50:000S. · 

O Sn. PR&SIPEXTE :-Tem a palavra o· Sr. Au
gusto. de Oliveira. 

O Sn. AUGUSTO DE OLIVEIRA :-Sr. presidente, a 
hora est.ã dada, e eu tenho de sustentar a emenda 
que acaba de ser combatida pelo nobt·e mi-
nistro. · 

O Sn. PnESIDE~TE :-Ainda não deu a hora. 

O Sn. AttG(TSTo PE OLI\"ElnA.:-Pois eu proponho 
o a·1iamento da discussão. 

E' apoiado o requerimento de adiamento do 
SL·. AuG_ustv de Oliveira, e indo-se votar, conhe· 
ce-se nao haver ca..."a. Fica a discussão encerrad<.l; 

• ... ·. · ea a 
orJ.em do dia; e levanta-se a sessão ás 2 ~ horas. 

ScssAo em 26 de Junho 

PR:::SIPEXCU .. DO SR. YISCOXDS DE B.\EPEXDY 

Sthnu.nxo.- Expediente. - Ordem do dia.-Dis
pensa. de exam.es a e::tudantes. Discw·sos dos 
S1·s. Co1·réa elas Neves e Ribeiro da Lu;;. -
O}•çamento da marinha. Discursos dos S1·s. 
Augusto ele Olivei1·a, Jagu.a;·ibe e Para.rzhos. 

A' hora do costume, reunido numero sufficiente 
de Sr::;. d · - · 

Lê· se c appro:va-se a acta da anterior. 

EXPEPIEXTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio. en
viando o da ·Illm·l. camara municipal desta ci
dade com a l"ept•esentação da mesma camara e 

· 1s relAtives ao projeeto de alarga-
mento e abe1·tura da rua do Cano até ao largo 
do Paço.-A' commissão de commercio, industria 
e artes. 

Fica a camara inteira-la da participaçii•'l q.ue 
faz o S1·. deputad • José CJrr(n da Silva Titara 
de niio pl)der comparecer {~ sessão por incem
modo de· saude. 

Um requerimento de João Bahia da l<'onseca. 
escrivão privativo do jury e execuções criminacs 
do termo Je Pittnguy, p1·ovincia de Minas Ge
rnes, pedindo que se lhe mal·que uma f;t·atiflcn
iio nnnnal em remuneraçao dos servtços quo 

pl·esta.-A' commissiio de pensões c: ordenados. 
De Jeronymo Josó T tv.tres, pedindo quo seja 

dect·ctado o a amento do uo 11 • 
souro pu 1co, ten o Jt n commissão de fazenda 
apresentado em l$.,tS um parecer favol·avel á sua. 
pr~tenç:io.-Ao Sr. prcsid~nt.c. · 

Da mesa administrnt.i'\"a da venemvtll ordem 
tcrceh·a ue S. F1·ancisco da chlnde do Recife, 
pedindo disponsa dn:S leis do amortização pl\ra 
podcl' possuiL· bens do l'ait. até a quantia d~ 
lOO:OJO$.-A' commi:3silo de fazenda. 

Diversas· represonto.\ões dos habitantes, C:leito
rcs c autodill:ld~s •ius ft•eguezins d~ S. Joiio 
Baptista Jo D.,ut·adinho. Conc~içãll do IUo Vet·dt', 
Su1edadc de ltajubá, Espírito Santo da Vnl·gi
nha, e do curato do B.)ID R~tit·o de S. Roque c 
S.Sebastião, todas da proviucia de Minas , pe
dindo a. creaçào de umtL nova província no sul 
da mesma.·-A' commissão de est.ltistica. 

ORDEM DO DIA. 

Continúa a discussão · da resolução vinda do 
senado que d,i,;pensa de exames o estulante Paula 
Pes.soa, com a emend \ apoiada. · · 

o Sr. Corrõa das Nevcs:-Sr. presidente, 
a questão · actualmentc ventilada veio me con
vencer de qne não ba m.ateria alguma que_, por 
pouco importante que seJa, · que , sub~nett1da a 
altas c1paciuadcs; deixe de t~mar um ~nteresse, 
deixe de ter um desenvolvimento br1l'!ante e 
illustrado. Se attendennos a esta questão (quo 
mui bem foi denomina la por um nobre. deputadJ 
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por Pc1·nambuco questão de tribus capellis', ve
Temos que ella em si nada é, que clla pouco 
importa; entretanto, ouvindo-a discutir como cu 
tenho ouvido; certamente nos persuadiremos que 
é_ um:.l. qu~stão de alto alcance, que ~ uma ques-. . . 
re~es do paiz t 

Eu ouvi a um .nob1·c deputado qufl combate o 
projecto dizer. que. p9r esta fórm;1. 1~ós não po: 

esta fórma, bem longv de andarmos no caminho 
do progresso, retrogradaremos. Ouvi a outt·o di
zer ponco mais ou menos estas palavras : ((Basta, 
senhores, bast'l! Esta camant por mais de nma 
yez tem tornado deliberações quP. merecem o es
tigma da poste1·idade ; por mais de uma vez 
tem feito leis que, bem longe de lhe merecerem 
a considerllçíio do futuro , terão de desatiat· so
bre ella as mais acres censuras ! n 

Eu .fiquei muito maravilhado quando tn.l ouvi, 
pt:incipalmente ao nobre deputado por l\!inas quo 

I CO' • • ::\ • . 

gencia pJr não pode1· nlcançar esse perigo im
:inenso que o r.obre depntado >ia n1. solução 
favo1·avel desta questão para o pniz ; p••r não pp-

r lesmo om I"Ch ndcr m ue de 1 • e ·i 
da. posteridade esta camara se por vcnturá désse 
licença para se matl'iculat· um estudantt'! sem 
ter ainda o exame do inglez, uo in~lez, em cuja 
lin"ua como bem disse . um nobre ae utado ela 

ahia, não a, pe o menc)s con 1ecido, um ex.po· 
sitór de uota de direito natural! E em verdacle, 
sendo · o direito natural a base do direito das 
gentl-ls, certamente o direito natural de Ingla
terra não póde agradat· ás outras nações, pois 
que o direito das gentes dclla é dictado pelos 
seus almirantes, e escripto rios volumes de seus 
canhões. · 

Sr. presidente, quando ouvi o nobre deputado 
que me precedeu dizer que foi educado em um 
col!egio que já se chamou. d~~ Henrique IV, e 
actualmente se chama de Napoleão; em um col-
egto pe o qua em o no )re e pu a o an a pre

dilet:çào que ainda hoje lê cs discursos de aber
tura nelle proferidos ; em um collegio ondtl o 
mestre dizia : « meninos, a regra tem a força 
1n,... 1 v e m ; » em um c eg1.o e o 
nobre deputado primou por . seus talent•!S ao latlo 
de J?CSsoas import·l.ntes, de filhos de rei; q•.1ando 
OU\'l o nobre deputado dizer isto e estigmatisar 
o que elle chamava immoralidade, de se conca
det·em disper.sa na lei em f:lyor de nlguem, dei
xei-me persúadir dos nol.n·es scutimentos do rigor 
que o nobre deputado manifestava, entendi que 
n escola militar onde é lente niio devia ser pouco 
1·igorosa nos seus exm11es de hnbilit::u;i.io. :Mas, 
senh"l'es, como que cahi em uma extraordinnrin 
decepi;ão quando pouco depoi:; ouvi no nobt·o de
putado diz~1·: « não sou lin" do peccado , eu 
reconheço que não tenho cumprid•l um dever de 
severidade. >> Oh senhores, eu não ous:11'ia dar 
ab~olviçào ao nobre dc~putado .... 

O SR. SrLVEinA DA MoTT,\ :-Não ha nada mais 
religioso do que isto. 

O Sn. CoRREA DAS KE,:Es :-•. • não t.anto por-

pecc:tdos, como porque C•.mfessuu que os tem. 
commettido com consciencia delles • que os tem 
cominettido por cspet·ie de renitencia. Poi::; o 
nobre deputado que bebeu es;;e preceito do ri
gorismo da regra com fol'ça de fatali !':mO, é o 
masmo que me vem depois dizel', quanC:o em um 
aparte lhe assevero que a e.::te moço , contra 
cujos conhecimentos fal!ava, tendo recebido um;l 
appt·ovação sua, eu coasiderava. como conhece
dor· da matet·ia em · que tinha sido approvodo, 
é · o nobre deputado , digo, que me vem diz~r: 
(( sou peccador? » . 

S :-nhores, essa di~tinc~ão por demais subtil 

que o nobre deputado, no excesso do desejo de 
illudir a su·t consciencia, uos quer fazer de 
latim de cavallaria, latim de infmtaritt e latim 
de artilllarfr; . eu não a posso_ comprehendct· ... 

O Se.. StLYJ.m~A D.\. ~{o·r-r.\ :-Ha até latim de 
JgreJa am em. 

O Sn.. Con.nih DAS NEvEs :-Se nós argumenta
mos seriamente, se fallamos como supponho que 

e • l'allat· · -
mos aumittit· assa distinc~;'io ; essa distinc~ão 
que, cmboranós particularmento a façamos, não 
deve ex:stir, e menQs ser apreseatada por um 
representante da nuc;ão... . 

O Sn. F. OcTAYIANO:- Não deve existil·, m 'IS 
existe. 

O Sn. Conmh D.o\.s NEYES :-Se elln existe, como 
assevera o "nobre deputado, dir-lhe-hei que esses 
que a fazem, que a tolerilo, que devião ser os 
primeh·o:; a vedar que ella exi5tisse, não de
vião vir dizêl-o no sdo da representação na-
ciona. :. 

O Sn. SILVEIRA. DA .MOTTA:- Com elles lá. se 
P.ntcnda o nol>re deputado. 

o din·Üo .de âtit·át· (~ fa~e ·dÓ- ~orpo legislativo 
que a postel'idarle tcin de censurat·, e censurar 
acreme~te, <llguns_ de sens netos. 

Realmen~te se attendermos ~ lei qtte manda qu~ 
os c::xames de l.atim feilos na escola militnt· sr.jiio 
aceitos em qualquer outra academia do imperio, 
onde não se numitte esse latim chamado de in
fantaria e cavallaria, 11ó:. veren1os que ella. não 
quiz essa diff~rença, quiz que o latim de cavn\
laria ou infantaria fos:>e o mesmo latim do di· 
rei to, fosse o mesmo latim do clero. • . · 

O SR. SIL\.EIR.-\. D.\ MonA :-Nno lu\ talj o que 
se segue é que o le.gislador et·rou. 

. }..,. ! . • . ·- · ~ 

tado, que é lente da academia de S. Paulo, quo 
o legislador ct·rou quando não l'ccouheceu essa 
diffclrcnçn do latim U.c cava.llaria o infL\Iltn
ria etc •. . 

O SR. SIL\"El\.\ 1".\ MoTTA:- Nem o legislndo1· 
admittio tal cousa. l .. ntim de cn.Yn.Hilrin plll'll h·n
duzir o digesto, senhor I 

O Sn. Conaf-:.\ D.\S Ni::\"Es :-Se o legislaclo1', 
repito, determinou que os exames feitos nn es
cola militar f•1sscm \'éCcbidos em l) nnlqucr Jns 
ncndemins, f0i pot"quo ·o legi~lnd\lt qui1. quo o 
individuo quo se nu1tricnl.tsso nn c,:.coln militar 
soubcss;c tanto latim como devo sn.lHll' o quo tem 
d(, mutricullr·SJ 111\ csc•Jlu UI! dh·dto. Esta é que é n 
questiio: isto ü o quo a lei quea·. 

Se pois, como se uno mo pvde contestar, n lei 
quer que o estudante que ent1·u na academia 
militar saibn tauto latim como aquelle que entra 
na academi \de dh·eito... • 

O SR. Sll.VEIR.\ D.\ Mo·rT.\. :_:Não podia querer. 
O SR·. CORRlh DAS NEvEs :-Tanto quiz, que 

se considerão os exames feitos na academia mí· 
e • • • 

perio. Ora, se a lei quiz isto, dig~J, aquelle pro· 
fessor que approya um estudante -menos apto, 
que approva um estudante que não sabe latim, 
não o deve dizer: por dignitlade propría deve 
sustentar o seu neto, deve sustentar por palavras 
o que fez por obras. 

Senhores. no d·~vaueio da intelligencia. os que 
quizerão fazer desta questão uma questão de alta 
transcendencia esquecerão-se inteh·amento do seu 
-verdadeiro_ponto, arredárão-st~ inteiramente della, 
entrárão em . uri1 teneno todo inconveniente, e 
com9 quo lanc;ál·ào uma nodon, ::m estigmn nn 
vida litteraria de um moc;o que t alvez niio o 
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mereça. T.,lvez que esse moço em um ou outro 
exame, mesmo em todos, mostrasse pouco des
embaraço, s~ atcrr!lsse em presen~a dos lentos 
examinadores, sem dU"';idn por esse sentimento 
~nnato de acanhamento que se tem á vista do 
home~n em que~n se reconhece uma intellirrencia . ~ :. . . 

' . quem sabe, porque os semblantes aguerridos dos 
lente:; da escola militar, em cujo numero entra 
o nobre deputado pot·l\Iinns, o fizessem assustar. . .- . . 
perante esta eamara. 

Quantos est11dantas, aliás h a beis não se têm 
visto embaraçados a ponto de não poderem l'es
ponder a mais facil pergtmta de seus exal'nina
doreg? Po(\erá o professor decidir da capacidade 
de um discípulo que pela primeira vez Yê aca
nhado diante de si? A historia nos mostl"a que 
nrui tas cnpacidndes, que muitas intclligencias se 
tôm acAnhado· já quando;tcm de fnllar em ·Plt
blieo~ já quando têm de ser submcttidas a um 
exame, já mesmo em um salão particulat·. Lem
bra-me te1· lido ue um abbade J10mem muito 
nota.vel em F1·ança, a primeira vez que no côr.> 
teve de cnt'oar uma antiphona acanhou-se, perdeu 
o tom, .P•Jrdeu a voz,. perde11 mesmo o latim! 

en trãrão nesta. questão ~e i•l'l'edârão do seu ver
dndeh:o ponto, e entrárão em um ten-eno talvez in
convenie11te. tiim, senhores, o estado da. questão 
é s • e á o não conveniente conceder uma 
excepçi'io na lei_ en~ favor de um moço _que m_ostrou 
que; estando preparado para fazer· uin t:~ame 

· 9 a e lhe faltava, tlão o fez, por motivQs alheios 
a sua ·l10lllade, e pede que se lhe perit1itta f<l
zêl-o pouco antes do do lo anuo da academia de 
dire"ito. Esta c a '·erdadeira que~tãó. o~ nobres 
depútados arredúrão-se della, tomárão um teneno 
inconveniente, como já · tenho dito; constituirão~se 
em mesa de cvnsciencia para julgar uà capaci
dade do iudividuo, da sua b(lbilitaçno, dos seus 
conlu~cimerltqs, entl'àl'iiC) 1nesmo_ em questões já 
decldtdas e ulnadas uando forao inda ar se or 
Yentura esse moço sa 1a ns matenas em que J 
tinhn. sido a]JprCivado. Anedárão-st', pois, os 
nobres deputados'" das conveniencia~, cntrâl'iio em 
um teJ·reno todo alheio, todo fóra da alc;adn, não 
so a caruarn, como ·os uo res epttttl. os quo 
ne1le penP.b'ãt·no. 

Nós não quer~mos saber, a nós não compete 
indognr, nós não dc\·cmos entrar na ca:Pacidnde, 
na. intelligencia, nos coúhecimentos desse indi
viduo; só deYemos saber se será conveniente, 
se será justo que t'açamos a f<tvor delle uma 
excepçito. E esta excepçii(l, senhores, urr~tstrarn 
us consequencias funestas quo os nobres depu
tados arres~ntâl·ão? úertamcnte não~ cu niio as 
vejo. Nós não dispenl'amos o prepnrntol'io, nuo 
relaxamos os estatutos da academ1a, uiio deci
dimos se o individuo sabo 011 não o prepar.tto
rio, exigimos que se !!Presente nelle habilitado 
antes de fazer ex:1me do lo anno.- Nem invl'ldimo:. 
com !sto o direito de alguem, porque nós, qa:e 
fazemos a lei, podemosdispensal-a todas as vezes 
que a justiç<l nos mostrar que essa dispensa é 
de . conveniencia, e de interesse, e não prejudica 
as conveni~nçias,_ os h!teresses publicos.. · . 

• lidade que os nobres deputados descobrirão na 
resolu~.ão?. • . · 

Ú Sa. SILYEIRA D.\ l\{OTTA :-No privilegio . sem 
utilidade publica. . . · · . · 

·O Sa: ConallA. DAS ·NE>Es :- Eu entendo, se
nhores, que a utilidade publica deve decidir-nos 
n~ confecção das leis de restricção; eu enttndo 
que· -a utilidade oos- deve aeonselb:tr, nos de\·e 
dirigir :quando houvermos de. coarctar a libcr
uade do Cidad:io, quando hOU\"eJ'll'lOS de lhe impôr 
certos onus: mas todas as . vezt!s que t1·ntamos, 

TOMO 2. 

s•~rn pt·P.juizo do interesse publico, de fazer um 
favor a este ou áquelle ·cidadão. a ·qu~m o rigor 
da lei póde · prejudicar. nós o devemos í,1zer, 
s~n nos 1mp?rtar a considera<;ão de que esse ftlv.or 
nao tende chrectamente ao bem geral, e sómi:.-ntc 
que elle vai interessar a um cidad:lo ... 

O Sn. Connf;A nA.s NEn:s : -Não é theol.'ia 
novu, salvo s~ o nobre deputado entende qua 
sô devemos le,.,islar uando o intensso "el'cll 
exigiL· ... · 

O Sn. SILVEIRA DA. :MoTTA:- Sem duvida; nrm 
é o_~tr,l causa. 

Oo'cno Sn. DEpu·rA.oo: -E é i.o.to da consLi· 
tuic;_i.ío. 

O Srt. Connt~A nAs Nr.VIl:S:- Perdoe-me; todas 
as vezes que uma lei, sem interesse publico, 
póde servir de gravan,e de vexame n. um ou 
outro indivíduo, o legisládor de\·e le\·anta~ pa1·a 
com esse iudiv.iduo o gravame da .iei. Eu não 
sei se e.~sa theoria se1·á són:ente minha-, sóment.e 
susteu -1 a por m1m ; mas o no re · eput;l. o que 
é mais velho do que eu, quo tP.tre assento ne;-;ta 
casa pt·imeiro do que eu·, mo deu sem duvida 
tambem exem lo dessa theoria, ue um seu col-
e~íl. 1ss.e qne avw. para o u uro _ razcr so rc 

nós o e:>tigma do. posteridade. . . · ' 
Mas se::ja ou ni'io a minha thcoria nova. entendo 

que ella é . justa, não me cãnsnrei de 1·epetil' 
que o as as vezes que o r1gor e um, e1, sem 
c<mveniencia publica, servir de gravame a um 
inuh•idno, é· de justiça, é de equidade, é do dever_ 
mesmo do legisladoJ·, alliviar elise iüdividuo des!'\e 
gravame, que sem utilidade publica soffre. E 
demai:;, qnal é a bitola de conhecermo:; a utili
d tde p11blica? ·Nuo serão mesmo esses difTereri
tes cli.S<JS part~c11larcs por nós favorecidos, que 
vêm a constituir pelo ·· seu numero a utilidade 
publica, porque é a utilidade cfe grande numm·o ? 
l?ot.· ventut·a só concederemos a este estudante 
esta excel?ção? Não: ningnem nos tolhe, niuguem 

' mos ser para com este. Eis aqui pois ü principio 
de u til i Jade publica, ninda como concebu o nvbro 
deputado, vigorando no caso vertente. 

Mns cu rulo quizern eontinum· nesse terreno 
em que a. quest:'io fvi collocndn, nt'i.o quiz"ra 
euntinuo.r a discutir o indivhluo, mas sim o 
p;.:dido por ellc ft)ito . certas pro.lposi~:ões porõm 
foriio emittidns nesta casn qc1c merecem sc1· nttc· 
ntudas, porque esse moço pretende seguir . u_rna 
cn.JTeirn· e talvez o que nqui se· disse lbe posS:4 
SCl'\'il' de embaraço; e mister po1·tnnt0 que CU, 
comquaneo não o conheça. com elle ni'io tenha re
lat:ões, n!licnmentc por espiri_to ·de classe·, unica
mente por humanidade, fll~a algumas :consider9.
ções para dissipar os mãos etreitos que pode•·ifio 
os enunciados de alguns nobres deputados t1·azer 
sobre n sua vida. · 

Dissé-se qúe esse moço ap-resentou·se na aca
demia militar. co~o q,ue de. proposi.to ('Scolll~n-

uma approvação de latim, .para com essa Rppro
-vaçào ir-se matricular n:1 academia do dirllito. 
Senh•)rcs, · se tal houvesse, não sei o ·que adnli
raria mais; se a subtileza desse mQço em andat· 
indagando -onde os exames el'iio ·mais favoraveis, 
onda hwic1 .mais :bondade ·nos- lentes, em; desco
brir u~a incognitn 'p.ltta mimm~ito ~~i~~H, .is(o:é, 
deseobru· que em uma acaJemaa · m1I!tar, onde:a 
seveddade . é com., que innata,,: é 'Qrld~, a lei · <: 
mais mal cumprida, onde·a proteeÇ\o é tnaior-; 

· niio sei, Jigo, o qu(l admiraria- mais; -se· a.: .sa.
gaddado desse ·moço, ou se ·«.·de : qu~m VE'io 

:B 
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ap1·esentar este -acl<l como que para most-rar que 
aquelle indiyiduo é argueioso dGsde o principio 
da sua . can·eira litteraria. 
. M·ts, senhores, tal nilo houve~ es~e moço pre

tendea matt·icular-se na academia militar; se 
uan o se · · · · 

como asseve~ou o nobre deputado, que nella se 
queria matricular, não mentio; disse o que queria 
l'Clllmentc no momento, mas depois tomou · nova 
1·esolu .ão uiz se uir a carreira de direito. Eis 
o que se deu. · . 

Ora, ainda quando esse moço por commodidade 
pessoal, pot· ter a sua familia nesta eôrte, pre
ferisse fazet· :.qui seus exames, poderia ser pm· 
isto censurado, quando a lei lhe dá (lsta fa.cul
dnue, quando a lei permitte que os exames fcltos 
nessa escola sejiio aceitos como \'alidos em 
qualquer das academias do imperio? Certamente 
que m1o, nem a nós cumpria penetra1· no iutimo 
da alma desse moço para et_nprestar uma doble 
int~mção a esse selt ac1.o, que poderia, como foi, 
ser com . effdto filho das circumstanci:ls, filho 

• I) momen o. . 
Tambem se a.l·gumento.-.. com alguns míaos re

sultados, isto é, com algaus exames por elle 
feitos,- uos quaes sall:o appt·ovado simplesmente. 

notavcl. quanto essa pretenção foi fav~ravelmente 
def~ridil. no seua•io, depois de convenientemente 
discutida e elucidada. 

Senhores, não pó-le servir. de argumento contra 
ella o term<?s h a p )ucos di ·'IS rept·ovad_o <?Utra 

.. • (T • 

• o 
em sua;; con::;equencins, as circumstancias não 
são as mesmas; a;; condições de _ a.m_a e outra 
pretenções s:lo b~ :n differentes: em um nós ap-

r()vamos o ar '· · · .-
v.:unos a opiniii•> de homens esclarecidos que 
estudàrão a maLeria e reconhecêrào que esse in
dividuo nà·> estava ém cil~cllrnstancias de merecer 
o fa,·or que pedia; em outt·a nós confirmamos 
a approvaçi'io já. da.d:1 por um dos ramos do 
podtll' legil'lativo, que nos deve merecer toda a 
att.enção, já por sua intelllgeneia, já. por seu 
pre.;;tigio, e até mesmo porque ninguem pod ... rá 
dizer q ne alli penetra o patronato. Concluirei, 
pois, pedindo ao 8r . . presidente e á camara des
culpa de me te1· occup;1do tambern um ·pouco 
commigo. 

Vozes:- Votos, votos I 
O Sn. SIL\'Ein.\. D.\. MoTTA cede a palavra para 

votat·-se. · 
• • <> • u ga-se a mntel'ia suilieien temente discutida, 

fdtos na academia de S. Paulo, onde, segundo e pondo-se a. vvtos a emenda substitlltiva é ella 
assevern o meu nobre collega, existe o rigQl~ no rejeitada por grande maioria 
ultimo gráo... Pro r · 

Sn. SIT.\·em.\. DA 1\IoTr,\.:- Quem assc~·erou elle appl·ovado pot· 37 votos contra 
isto'! · o Sr. Ri bel r r> cl~ Luz:- Depois da vo-

0 Sn. Coant~A DAS NEYES :·-Parece-lhe qi.1e não taçiio qne acaba de fazer a casa, me animo ainda 
sou exacto 1 Não ha -lt'l rigorJ.... mais a apresentar um artigo auditivo ao projecto, 

O Sn. SILY!m:.\ nA 1\·loTTA:-~iio ha quanto deye- POl' me parecer estar em -cit'P.Umstanciás mais 
ria haver. fnvomveis o individuo .ie que elié trat.n, do que 

aquclle em favor de quem se acaba de tomJ.r 
O Sn. cOan~a DAS NÉYES :- A r~spostn é muito uma deliberação. 

Vnlla. Esse estudante de que falla o meu a1:tigo addi" 
N<1o sei se me escapou algum topieo <lo dis· tivo se achav,\ e:n :::;. Pu 11to com · intenção de-

cut·so do nobre deputado a que não tenha 1·es- mütrieular-se no curso juridieo, 0 depois de 
pondiclo, porque o seu dis · ' · · · · · • • ::. '• , . 1110 ez, 

. publicado; ('ntretanto nelle tenho a sentir uma recebeu o1·dem da !nmilia para se recolher á 
cousn, e é que o nobro doputado so infinmmasse côrte ufim de frequ:mtar a a11la de· medicina; 
t !~0to com o simpl+>s npnrte que lhe dei,- dizendo chegando ·nqui em fins de Mal·ço e reqllerendo 

--~ê~~L..lH,~o~4-ll-___Lj.ll.LLQ._.,-~J-J""---~uuu...-"V.l~:>--<~--J:U--U4~-t---a---e-!.~· ~-te de ph iloso ph in, niio pôde eonseg ui r dcs-
liiiicla<.lcs do sa.bcr latim, por iss:l que tinha pacho favoravel por já estarem fechados os exa· 

. merecido uma su 1. appt·oynç:io; se iutlammnssc mcs, e po1• isso não põJe se matl'icula1• na escola; 
tanto o nltcmssc a Yoz, c como me quizesse cntea1do pois qu~, havendo e~se moÇo se mos-
n\cn·ar. so não com seu ar marcial, no menos trndo l~bilit ttlo para fnzer esse c~ame, e tanto 
com s~::u nt· magistml. . que requereu, e S<l o não fez foi pela circum-

Eu, senhol·cs, choquei-me com a maneirn por stancia qne mencionei, poderá ser tambem dis-
que o nobre d~puta\dn respondeu no mell aparte, pensado como acaba de ser es3c outro, c por 
che~uei a pensur mesmo quo era da minha di- lSSú ~ffet·eço esse nr~igo additivó, que vou man- -
gnitlnuo r11pollil·o no 1uesmo moml'lnto; mas o.tten- dar ú. mesa. 
ticndo a quo ha uma granuc difTerençn entro o 
escriptor public•> o o ciepnlauo na tribu:ta, que E' lido e apoiaJo v seguinte: 
o c!scriptot· rcpclle palavras ~om palavras, ex- « O goverato é autorisado 'lara mandnr matri-

. pressões acres COill nct·es cxp1 essões, c qli.e o cu lar no 1° anno da faculdade de medicina desta 
_ âcputado r~pclle as desnttenções com o desprezo, corte no estudante Ma1:oel I~Micio Barbosa Lago, 
entendi que era mais brioso o pedir a palavra dispensando-o para is::;.'l do exame du•philosophia, 

. e mostraL·.- que todos os nt·gumentos do nobre e para admittil-o a --flize.r acto desse anno, se se 
dep~t!ldo pouco yalião, não porque lhe falte mostrat· então approvado no referido exame e se 
cnpaetdade, mas porque ve1·savão sobre uma tiver tido a frequencia das aulas que us estatutos 
!ittestão injusta, preferi isto a ·. responder-lhe no exigem._- 1~ 
1~c!>mo momento em igual_ tom ao l\e ·eue se 

1 . 1m com seu ar marct 1 ou mag1stra . 
- Çertame.nte meu aparte,_ que todo tendia . em 

. abono do .uobre deputado, · por isso que dava 
. como ent~ndido na matcria um· individu~ que 
.. tinha sido:por elle examinado e approvado, não 
. met,~eia .semelhante recepção, e portanto não podia 
. deixar __ de chvear·me . a maneira po~ que elle 
. mQ · respondeu; c foi essa_ a p:-incipal r .. 1zão _que 
:- me. fez .~ntrnr nessa . questão de tr·ibus crrpeUis, 
·- e. n:to porque acreditasse que a camara estivesse 
· menos eschu-ecida sobre eU a, . e ainda não tivesse 

formado s.eu juizo a t•esp.eito da ju~tiça que ha 
na pretençiio que raos occupn; j 1.1stiça tanto mai3 , 

ORÇ.\liE:NTO DA !i::ARIXlf.\ . 

O Sn. AuGOSTO DF: OLtVE[RA retira, com con
sentimento da ca:nara , o seu requerimento de 
adiamento apresentad:o na sessão do 23 do cor-
rente. . 

Coutinüa .a . discussio do orçamento dt mari
nha, c~m as emendas apoiadas, e mais_ a seguinte: 

cr Parn melhorar o porto da capital do Ceará, 
mandando para isso o governo . um engenheiro 
habilitado, r10:ooos. · 
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« Paco da cam~ra do!i deputados. 2(! !fe Junho 

de 1854.-Jaguaribe.-~[. Ftrrnandes Vletra.-Ma
chado-- Aprigio Guima1·lles. -Silva- Guima1·í1es. 
-Tlteophilo.-Araujo Lima.-Figueil·a de Mello. 
-Ban.dei:l"a de Mello. » 

O Sr . .Augusto de OllveJra:- en o eu, 
Sr. presidente, me proposto o anuo passado a discutir 
minuciosamente todos os negocios publicas rela
tivos á repartição da. marinha, e procurado em 

mente algumas l}alavras proferidas pelo Sr. mi
nistro da marinh'l carecendo de breve resposta, 
sou. forçado a contrariar nesta parte a vontade 
da catsa, com cuja indulgencia eonto por esta 
falta. Não me demorarei em torna~ a demons

oeia de Remelhante melho 
ramento, pc..r ser que:stão que não admitto a menor 
duvida; todo o llli!U empenho. pois, limitar·se·ha 
em faza! sentir f!- esta ~ugusta. camara. que aquella . . 

uas occns10es cons1 erar ca a uma -1s Yer s 
deste orçamento, e cnda um dos topicos do rela- mar o fim de utilidade incontestavel que el.la tem 
t · d · t• · · t t - d de S!ltisfazer, nem para sua execução hão sido 
Orlo .o respec IVO mmJs ro e secre ario · c es· applicados nquelles 1r.eios exigidos em attenção 

tado, e sem que minhas opiniões soffresscm nesta ao n•·áo de ímportancia da localidad. e a que ella. 
tribuna a menor contestação, não faltou quem se ~eferc. 
attribuisse aquelle meu p1·oceder-antes a motivos ·Para fazer·se um:l. idéél do alcance desse· me-
puramante pessoaes, do que á convicção intimn lhoramento basta lançar os olhos sobre o mappa, 
e sincera dt1 má gestão que lcYaviio os negocios 

'pendentes desta tão importante repartição. l!"'e- considerando a excellente e vantajosa posição 
lizmente para ·minha plena justificaçi'io, para r.on- geographica. do porto de Pernambuco' o qual, 
fundir a todos t'sses que me irrogârão tão grave situado na pnrte mais S'lliente e. ori-::ntal da 
injustiça, ahi está um documento que falla mais America Meridional, parece pela natureza des-
alto que todos esses juizos infundados, ahi tÍI1<1do a sel' um onto de e;;cala ara todo cs~e 

então emittidns, e mostra uma tal divergehcia el1trada ús embarcações de gran es unensocs, 
quanto ás opiniõf's do seu antecessor, que pó· que sP.guramente todos esses · numerosos navios 
de:se afloutamente nsseYerar que 0 relatorio do que partindo daquellas paragens para chegarem 
ministerio da BlRrinha. · a seus destinos e ant..:s de d~brar o caoo da 
0 t t d · ç • t d 0 au o a • sporan~a ou a o c o1·n, sempt·e ocao 
. con l'as e 0 que 110s J.Ol apr~seu n ° no em um ponto iotermedio, que é a ilha de Santa 
passado . . o Sn. JU.n. IGIO :-O ci.. 111int'stro actual esta" de Helena ou a da Trindade, ae p1·efercncía procura-

.., rião o porto de 'Pemambuco, que por pertencer 
accordo com seu antecessor sobre a emenda off•!· a uma cidade populosa e que tem· um mercado 
recida- pelo nobre deputado. sufficientemente abastecido de tudo <}uanto é ne..: 

O Sn. AUGUSTO DE OuvmnA.:- Po1·ém, Sr. pre- cessario, outras vantagens offcrece do que essas 
sidente, de,·o antes que tudo declarar n V. Ex., duns insignificantes ilhas que ilcabo de meu..: 
e mesm(\ para trsnquillisar no nobre deputado cionnr. · · 
que ac!lba de me hom·ar com um nparte, que eu Mas , senhores , infelizmente ate hoje nãt> se 
não pedi n pnlnvra pat·a fazer uma confrontação tem attendiclo a nenhuma dessas considerações, 
entre essas àuns .paças officines, n1lm de tornar as U'les, verdadeiras como são, evidentemente 
sa 1en essa 1vergencut, e ll'ar a H argumen o rcve ao a e 1saça 
em favot• da exeellencin ou triumpho de minhas a tornar um ponto. deste imperio o -emporio de 
idóas entno cmitt.idas: porque essas minhas idéas t<"ldo ess:l immenso commercio de longo curso a. 
embora suggeridas pelll leitura de liv1·os de nu- que bn Jlouco alludi ; send•) talvez es:.e o meio 
~res. esco u .os, a urr~ as por .. u guua cxpo· · omme1 cio directo com a ln-

l'IencJa propnn ou por lllfOJ'm&çoes exnctas que dia., que em ontro tempo já existia -em grande 
me tenhi'ío sido fornecidos. perdem qunsi todo o cscalu. entt·e nós, c· do qual se npossã.riio os ame-
sou merecim~nto, tornando-se, do ohwndns quo ricanos do norte, que são os que hoje trnzem 
po~;ui.o parece1·, inLeirumcntc rasteira~, quunilo, para os m~-:rcados do Brazil as mercndol'ias d'aquel-
dcpois de collegidas, Lenhiio do ser c:nórdcuadus lo paiz. Caso os norte-americanos , por conve-
cm uma cnbot;ll t.iio pouco .reli:r. o cmintiadal:f po~· nieucia propria escolhessem o porto de Pern:,m-
uma voz tà'o fraca. . buco como um ponto de escala ou estaçiio para 

AindQ hoje, Sr. pl·csi.:lent~. assim como o nnno l'apat·o~ de avarias que quasi _ sempre soffrem os 
passado, me traz a esta tribuna um dever im- navios em t.ào longas viagens, de certo elles ti-
pt>rioso, qual o c.le justificar uma , emenda que nbão mais. interesse ~m de1Jo:ar logo alli as mer-
se acha sobre a mesa propondo pnra continua· cadorias da Iudia do que leval-as partl os Es~-
ção do melhoramento do porto de Pernambuco dos-Unidos, afim de tornar a trazél-as outra vez 
uma consjgnai;ão superior {~ marcada na hbella para os mt'rcados do BraZil. (Apoiados.) _ . 
anne-r.a ao o:!çnmento ; correndo-me a obrigação . Não se pense, senho1·es, que a cxequ1bthdn~c 
de chamar a· attenção da casa· sobre essa obra, de st>melbante obra S(>ja um problemn. que nao 
cuja utilidade ha sido desconhecida por todas as esteja de ha muitú estudado e resolvido, ou q.ue 
legislaturas passadns, por todos os ministerios a sua realisação não esteja na al,;ada das Jn-
transactos, continuando não sei por que fatali- telligencias mais myopes; não, ellà apenas const;l 
dade a não· ser ainda hoje_. devtJamcnte .aprc· de excav~ções par,, aprofundat· a entrada c an-

----1e::1icaa<tJtJ~a~e:-aart.tt&Ee~DI{Jd~idf.t-a--t:~Haet.aa:i---~.----Hl-l-fiW,- s-t-ftt-tia-+~)Faoo-I:W'~:Ia{}WM!-1~Ql'to e de outros trabalhos 
marinha. · tendentes a remover . a.~ ~ausas que promovem a 

Ante.; que passe adiante releva ponderar que, accumulação das aréas nes~es lug1res, e canse-
embora eu reconhera que sendo a marinha entre guintemElnte o entupimento do mesmo porto. 
nós· um . cstP.io permanente de ordem e um ele· Não pense tambem alguem quo o orçamento 
mento de faturo ehgrandecimento para· .o paiz, dessas .obras seja por demais exorbitante, qu~ 
att~nta a sua organisação territorial, de seus seja ~uperior ãs forças ·dos nossos cofr~s J?Utilt-
interesses pouco st~ tr11ta .nesta casa; todavia, cos; o complemento do todas as obras pr'!Ject~-
desistindo (la palavra antes de houtem, tambem das . está orçado em men0t1 de ;3,000:0008, .ltõLo c, 
havia abandonado o pro[IOsito de provocar esta menos dl\ terça parl.c da renda eom qut~ aquella 
vez uma· discussão mais circumsta.nciada sobre provincia outrn annualmonte para a cummnuhão. 
esta repartição, afim da adberir a essa vontade, Porém .é doloroso dizer que se queb-a condemnllr 
geralmt~nte manifestada na casa, de n:'io demo· aquella proYincia a ~êr raalieado. semd~~ut.e wt~· 
rar e:ste anno a lei do orc;:amento ; mas· infeliz· llioramento só dt~po!.S de pertu. de ·. meto eec~o, 
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pedindo-se nnnualmente para uma obra <rr<;.ada em 
perto de 2,000 contos a triste consi~aaçiio de 60 
a 80 conto$ ! Q11and,l aliás a eommissão que or
~anison o plano hoje em exeeu-.~ão declarou a um 
dos antecessores de S. Ex., que para que aquella 

I 

I 
1 n men regu ar, neces-

sitava annualmente de u~11a consignação nunca in
ferior d., 120 contos; sendo que o digno pt·esi- ' 
dente à.aquella mesma J?rovi_!lcia, sob i~formaciio 

l .! • 

jã. communicou ao actual ~r. ministro da mari
nha que era indispensavel a consignação de 100 
contos. 

Parece-me, Sr. nt·esi:iente, que semelhante me
lhoramento tendo Üm fim não sõ loclll, porém geral, 
co11correndo elle pat·a o desenvolvimento do com
mercio em geral e augmento da renda publica, de-

• vendo seus beneficios retlectil· mais directamente 
nas outras provinchs que siio contíguas áquella, 
e que lhe est;io ligadas pot· tão es!.t"ettas rela
ções commet·c_iaes ; a província de Pernambuco , 

l)erio, tinha dirdto a .esperar mai:i algnm:1 g.J~ 
nerosidade da. parte dos poderes do estado ; e 
attenàcudo mes~u.o á prepondera~cia que_ c:lla e_xerce 

' mesma provineia t 'unb~m dev1a espf:rar que para 
um fim tão justo se procedesse para com clla 
com ~ mc.su~a igualdade que se observa para co:u 

0 Sn. B~-L.,DiO : - Apoiado .. 
O Sn. AuGu:;'l'o DE OLIVEIRA : - Não serei eu, 

St·. presidente, que censure em tempo àlgum · a 
este ou áquell~ goveJ·no , mesmo aos do credo 
político adverso ao meu, por despender quantias 
avultadas com objecLos rdati vos aos melhora
ment<>s materi:tes do paiz, apenas lamento que 
quasi toda a renda do €-Stado se escüe em des· 
pezas com o pessoal; pot·tanto, longe de censurar, 
ainda louvo hoje, como fiz o anno passado, ao 
governo, ue tendo de dvtar esta . ca >ital co 

ene c1o que e era mdispensavel, como fosse 
o encanamento de aguas· potaveis do rio Mat·a-
canã, t '1teve para esse fim nutoris lc.;ão do pu· 
der legi~lativo, e com tanta rom tid:lo s~ hou\· 
na.exccuçao essa o ra, que entro do cut·t'.) prazo 
de tempo de 1 a 2 aunos a pôde concluit·, em· 
bora fosse fort;.ado a de:~pendcr milhares tlc 
contos. 

Tambem niio fallarei de outrag con~trucções quo 
absorvcriio g1·andes sommns, nem tàu puuco me 
opponho a t•ldas essas qunutias uvulL·1das quo 
se tem gastll com a susLcntaçiio dos tbcatros desta 
ddndo, po1·que sou u primeit·o o recouhecct· que 
coustitui\\do o~ theatros uma neces~iuntle proprin 
ua ch·ili:;açiio do sccul•> em quo \'Í\•cmos, 1\ ca· 
pita\ de mn tiio Vflsto imperio como u:stc pord~ria o~ 
fóros de umn cidade c1vilisada se nao tivesse 
th.;:ntro:> conospondentes e adequados ao gosto o 
idé~s ~eralmentt: admhtidus ; e thcatt·os desta 
'-'rdem pOl' tod~ a parte são alimentados por sub· 
von~:ões dós cofres publico:;. (Apoiados.) Purém n 
camara. lm de permittir que eu dig<l que falt<i.o 
a. todos os princípios de justiça distributi\•a. ·que 
dP.ven• sempre presidir aos seus actos os aderes 
' o e' .a •.> q uan o para u nM localid ·1des aLten
dcl~> a e~sas necessidade::; com tanta promptidno 
c liberdade, e para outras procedem com tanta 
morosidadE>, com tanta mesquinhez , e mesmo com 
num t.ào revoltante desigualdade. 

O SR. Ar>RIGIO : - .Oh! homem ! ... Sr. :Nabuco• 
ten!Ja pena de Pernambuco. (Riso.) . 

O Sn. A~ausTO DE 0Lt'\"EIRA:- Cumpre porem 
desde já declarar, aproveitando-mo aliás da ad
vcrtcncin contida no aparte qne ::1cabo de OU\•ir, 
que dns palavras que !lCabo dt3 fJroferit·, nem do 
tJUC for levado a dizer mais aJ iant~ • . se deve in· 
f~rir a menor een~Jura a u1ewbro tilgum do ga-

binete nctual, c menos ao acual Sr. mitüstro da ma
rinha, p;>rque cu ~eria pt)r demais exigente se 
qui'zesse qa~ o nobre ministro, apen·"Ls ha qua
tr•) mezes na direcçãl) da repartiçào da marinha, 
ti\·e;;sc podido dar lena e satisfactoria solu ão 
a o os os varta o:o assamptos hoje submettido;; 
á sua cousideração. E ·mesn.oalgumas providen
cias j:í. aJoptadas por S. Ex., para que os tra
balho:; desta co•tstrncção não fossem interrom-

1 no mez e everen·o 011 ..,._arço este anno, 
pOl" se hav~r esg.)tado a quota votada, me haviào 
feito conceber n lisongeirn esperança de 1.! ne o 
nob(e ministro da marinln estava disposto a en
carregar-se dn tarefa, aliás muito honrosa., de 
repat·ar a. injastiça que a este respeito ha sido 
praticada para com n província de Pernambuco ; 
porém declaro a V. Ex. que á vista de algumas 
pala n-as pronunciadas pelo Sr. ministro d·'\ .ma- . 
rinba ua ultima hora da sessão passada, estou 
um pouco d esanimado. 

Disse S. E~. no seu relatorio que o overno 
• < - o a provar a gumas a eraçoes ao 

plano de CJbras ul!.eriormente adopta·.lo e que são 
propostas pelo eng~nheit·o inglez o Sr. Nente, ql:le 
foi incumbido de ir examinar · o estado da mes-

O Sn. Aust.:sTo DI~ ÜLI\'J.:IIU. : - Comquant•>, 
s.·. pt·esidonto, niio deseje entt·ar em certos do
talhes administrati \"OS, com tudo pP.direi lict:nça. 
no nobre miniRtro para lembrar-lho a convc• 
niencia de confiar n dirccçiio desta obt·a a um 
engenheiro hydt·aulico com conhecimentos espc
ciaes, o quo Lal vez seja ncce~snrio mandar viL· 
do estrangeiro. Se~ut·nmentc o ~ovcrno gnnbar1í. 
muito teudo alli um homem habil que possa 
afiança•· quo os dinheiros publicos que 1orem 
alli abaor;·idos t1nhão uma applicaçiio pt·ovoi
tosa. Esse engenheiro . poderá . servir igualmente 
para dat· outr11s inf•lrmações exactas, e ministra1· 
alguns dados scientificos prAcisos que poss:"io 
levar o g•werno a emprchender outros melho
mmentos não só em Pernambu.;o, como em outras 

rovincias do norte as uacs no e c i e 
em que vivem, todas nesta parte reclamiio a mais 
viva solicitude do governo imperial. (Ap(iiad•Js.) 

Aind'"L pedirei licenç,\ a() nobre . ministm para 
dizer-lhe que niio seria fóra de proposito que 
S. Ex. mandasse tambem vir do estrangeil'O uma 
compauhla de operarias amestrados em tt·abalhos 
hydrauliros, já que niio os temos .em nosso paiz, 
qaer --dl:l. Hollanda, da Irlanda ou de qualquer 
outt·o . lugal'. Consta-m(.) que é ju.;tamente- ua 
lrll\nda oue !l Inglatel'l'a ultimamente tem tirado 
gran·ie pot·çào ue operarios com que tem podUo 
executat• OS melhoramentos que ~m feito IIOS 
di\·ersos portos das suas possessões das indbs 
occiddntaes. . 
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Mas, Sr. presidente, 110r; muito bons desejos 

qne tenha o nobre ministro de annuir a algumas 
desf:ls minhas lembranças, não sei se S. Ex. 
terá meios su:fficientes para realisal-as. · Sabe a 
camara que a consignação ma1·cada na lei do 

• .· • • i r • · o U 

deste ·anno e apenas de 60:000;i000, que a con
signação que pede o nobt·e ministro para o 
exercicio de 185.">-185G é de 80:000/1000. Ora, serão 

• 1 ·,..na -cs? E' o ue dese·ava 
que o · nobre ministro me ínformas:>e. . 

0 nl)bre ministro nos diz 110 seu relatorio que 
para que essas obrns não fossem interrompidas 
este anno foi preciso despender OO:OOOSOOO. Ora, 
permitt 1-me que lhe diga qu~ ha falta. de har
monia entre a quantia que pede no orçamento 
(80:000$000) e aquella. que indica no 1 ehüorio como 
necessaria. (00:000~000) ; cumprindo igualmente 
notar que se S . Ex. -procurar informações exactas, 
saberá que a obra não. teve um andamento mais 
progressh·o no conente auno financeiro st.::niio 
de ois de cert'\ é oca. · 

Assun Ja Y n •:amara que a emen a propos a 
pela deput'lçiio pernambucana, elevundoa 150contos 
a consignação para o melhoramento do porto 
de Pe!'nambuco, tem um fim ·duplo, isto é, não 
so nugtnen.a a constgnaçao para o exerc1c1o e 
1855-185ô, mas habilita o nobre ministt·o para 
dahi tirar a quantia que ellc julgar sufficiente 
par;\ sup rir a. dificiencia da consignação votada 

~ .. ··>· ...._') . ..) 

no ex.erctc1o e a <><>. canr 01 a , 
emenda 150 contos para o cxercicio de 18~5- que o nosso thesouro contra.l~io empenhos muito 
1856, e lla'("endo sido votada, a de 60 para o one1·osvs para a construct;iio de tres grandes estradas 
de 185!-183.5. o nobre ministt-o poderá dispôr de fetro. In~dizmente os ~raves acontecimen~os 
ua somma de 210 contos para despender em dons que se passao do outro 1ado do oceano tem 
annos. E essa quantia de 210 contos tendo de fdto com qu~ essas em prezas .não tenhào poJ~do 
ser applicada nos · dous nnnos financeiros de reunir os capitaes necessarios para o fim a que 
Julho de lS54: a Junho de 1836, ainda é infe- se propoem, uu1s é muito natural que dentro 
1·ior áquella que pedem os engenheiros quo nr- de algum tempo, com a graça da Divina Provi-
bitrárào a quantia de 120 contos annualmente, dench, desappareção todos estes obstaculos. 
seudo· em tal hypothese necessaria a somma de Principiando a priweira empresa a dar execução 
2-10 contos. Pergunt.arei .Pois ao nob1:e m_ini~tro: aos seus trabalhos começando os capltacs es· 

-----a:onde--e::sstáMn!'X(Jtrbitsrnch--d1t-~arrful;-'-l:nd~tdarl--t1rru~~-, ~ vir preeurat· emr>re~o mais luerath·o 
na emenda? _ genel·alisando-sc entre nós o cspirito de cmpreza, 

Eu espel·o que S. Ex , meditando sobre estas c dando-se o devido Vl\lor ao alcn.nce das vias 
poucas reflexões qne me animo a. a re~entar á ferreas, é_ muito . n~tural q.ue os emp!lnbos ~o 

-----sua consideração, e explicado p · 
''erdn.ueiro sentido d~\ emend:1, satisfarà, nesta iradas; · em um tão vnsto imperio como o nosso. 
})arte aos desejos nliás tãv justos de um~ de- muitas outras construcções neste sentido hiio d~ 
putaçüo· inteira, e longe . de nos contrariar em ser IJrojcctadas. Necessariamente h a do acontecer 
um empenho t.."io 'nobre, antes preferirá aspirar, ao gove.mo brazileiro aquillo que nconteceu ao 
~aso tenha longn vida. ministe.-ial (o qu_e esp~ro go\•erno francez da 18:::12 em diante, quando 
e desejo),. de annunciar dentro de pouco tempo r•rincipiá1·ão a desenvolver-se em F~nça as em-
em uma ctrcular a todos os eonsules estrangeiros presas de estrada ue ferro ; na multiplicidade 
que o porto de Pernambuco otferece entrada de obras d1tste· gencro q~e forem ·. projeet·\das 
f1·nnca c segura aos navios de todas as lota~,;õ'JS. algumas hão de pesar muito directam~nte sobre 
Fazendo S. Ex. t:1o relevante serviço ao im· o thesouro, mót·mente aquellas que não -otr~reccm 
perio, tornnr·se-lu\ digno dos e:ncomios, dos lucros immcdiatos, mas cuja construcção to-
npphmsos dos. l1abitantes daqu~lla provincin. davia ser:\ o governe.. o· primeiro a promover 
( • .Jpoiadox ) . qu'lr.do scjiio de grande futuro · para o paiz. 

Digo mais que~ de todn. a eonveniencia, mesmo O que cumpre nestas circumstancias fazer senão 
para o governo, que seja npprovada a cm~nda preparar o patz para receber todos esses grandes 
em questão. porque dizendo o nob1·o ministro melh01·amentos, tratando d?.sde já de realisar estes 
no seu relatorio que foi necessario dcspeu<.let· a outros ·melhoramentos que são diantGiros, ou Qlll} 
quantia de 90:0008 no corrente anno . financeiro, · devem preceder áquelles . outros, porque tendem 
será S. Ex. por esta razão obrigado a aug- nada menos que a desenvolver o nosso commer-
mentar a consignação de G · · • - " · cremento 
cicio do 1~5!-1855, não podendo conscguil-o a todas as industrias do-paiz? 
senão por . meio de um credito supplemeutar. Já ve pois a caniara que o governo dave tratar 
Ora; a camara. snbe· que, embora ésteja o go- quanto antes, não só de emprehender, como . do 
VCl'llO autorisado para abri~: credibs supplemen- concluir todos esses melhoramentos a .que me 
tares para a. continuaçi'io de obras já decr~tadas refir~, que hoje podem facilmente ser realisados, 
todavi::1 ·deve sempre evitar de fazer u:;o . de c que 1nais tarde não o poderáu ser senilo com 
semelhante autorisaçiio, quando póde conseguir muita diffiéuldade, á vista 'das ponderações que 
o mesmo fim com um meio muito· mais regular acabo de fazer- · 
preferindo antes; opportunamentc uma co:1ces· - Mas para que o governo realíse tão .bello pen-
são especial expressa na lei do orçamento, do samento é preciso que trate já e ·q.nanto antes 
que lançar miiu de . um credito cuja .autorisação de ohstar ao progresso dPsse mlll fe1to por ·essa:> 
f.,i concedida na hypotheso de .que no intervallo concessões illimitadas par<\ a reforma tle esta-
das c~~ras se verificasse a. necessidade de \\Ul bel€cim~:ntos publlcos, e que opponha }larreira 

• 
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SESSÃO EM ~l) DE JUNHO DE 1854 
forte a ess:l to1·rente de augmcntos de ordenados 
e de aposentadorias que se vão tornando o-unko 
sorvedouro da receita do cs!ado. Principiou-se 
por crear-se essa :~.lta aristocracia de empregados 
de fazenda, passou-ee depois a augmentar-se os 

"' . -·· .. t'r 

judiciario, desde os membros do supren1o tribu
"al ~ie justiça, desembargadores, juizes de direito,_ 
juizes municipaes; · ilté, supponho, aos meirbhos 

offici s · ·ti · 
Uli.\. Yoz :-E' injustiÇa fallar contra o augmento 

de ordenado dos juizes municipaes. . 
O SR. AuuusTo DE OLIVEIRA :-Não trato agora 

dos juizes nmnicipaes, estou tratando do obj~cto 
em geral, e dcbai:<.o deste ponto· de vista digo 
que é injustissimo que ao p:~sso que a renda 
do estado cresce, tambem cresça prodigiosamente 
a despeza com o pessoal, dP. maneira que a verba 
- mPlhoramcutos· ·rnatcrhes- se con~erva sempre 
estacionaria .••. 

O Sn~ AuGusTo DE OLIYEIRA.:- Está enganada ; 
o anuo paf'sado esta verba era de l,OOO:OOOq, e 
este anno é ~e f>OO:QOO$ ~ .• ~logo diminuio. · 

bilitado, coÜocado e~ circumstancias mais -pro
picias para nos Í•lzer sahir desse lamentavel 
estado em que temos ~·ivido até ag01·a, e. para 

. . 
que se compre eTJda melhor os verdadeiros inte
l·esses do paiz. Prt:sidido por um dos homens 
mais eminentes do paiz, composto de algumas 
illustrações, e por esses motivos cercado de pres
tigi~, e gozando de gra•1de popularidade no paiz, 
não tendo inimigo algum ·poderoso interno ou 
externo a combater, pódo e de,·e o gabinete actnal 
aproveitar este bello tempo de bonança para 
curar com descanso de todas ~s questõ?s admi
nislrativas, regularisando todos os ramos do 
sen·iço. publico, e lançando-se com .ardo~.· cem 

Eu peço pois aos nobres mini~tros que nos 
ap1·esentem quanto antes alguma i·ealidade. que 
a n~cessidade -~?s melhoramentos matet·iaes 1liio 

topico muito seductor, de um programma minis
terial, como desgraçadamente tem áconteciJo com 
os gabinetes trnnsactos. 

Seguramente eu não tenho n. louca prctencão 
de constituir-me o advogatlo pl·incipnl de todos 
os melhoramentos para as dh·ersas localidades 
do imperio, . pois conheço que essas localidades 
tem nesta casa pa.ra curar dos seus int.,resses 
legítimos representautcs mais habilitados do que 
eu em consequencia da superioridade de: suas 
luzes; mM no quo diz respeito ã. mi11hn pro
víncia hei de sempre empregar meus fa·acos re
cursos,, hei de sempre reclamar, coau a devida 
energia quando für necessat·io, pnra que esses 
melhoramentos sejão allí convenientemente att•' tl
didos. Tenha pois n camnra toda a tolerancia 
para consentir nestas minhas reclama.;ões, e o 
governo toda a paciencia para ouvir as minhas 
importuna~ões, 11a cert€-za de que o empenho com 

ue o "OVerno rocU1·ar satisfaze1· a estas ne-
cess1· a es, WJe 1·econhecid~s por serem altamente 
l"eclarnadas p~los interesses reaes do paiz, La de 
sernpre poderosamente influir para determinar a 
minha p<;~sição n~~ta casa em presen~a de qual
quer ~abtnete, seJao quaes forem os nomes, de 
que elltl se componha. · . 

Preenchido es~e . fi.oi princip·1l que me levou a 
pedi!· a palavra, aproveitar·me·b~i da · occasião 
para arriscar breves considerações sobre o pre
sente orçamento de marinha, Sl•licit.ando do nobre 
ministro algumas infürma~.ões. 

Secrttarifl de estado. - O ann(l y:>assado tive 
uceasiiio de clanuu cuntra o moros1dade do ser-

I viço feito pela secretaria de estado dos negocios 
da marinha, e sem que procurasse de maneira 
algvmn individualisar miuhas obseryações, pois 
que d'io pronunciei um só nome na discussão, 
chovêrào ~orres oudencías na i_mprensa official 

o . <oi o .. -
posições regulamentares; estimarei que o faça, 
mas sem augmcntar a despeza com o pessoal. 

Qum·tel-general ela mm·inha.- Fui prevenido 
em "'ran e pnr.e re a tYamen e ao que tn ta a. 
dizP.~ sob_rc este topico pelo _nobre d?P.I.!_tad.~ pela 
Bahia. Alllda SLlstento a mmba opmHlo Ja ex
posta o anno passado: em w:rdad~ e uma per
feita anomalia semelhante cstabclectm·mto, mas 
corno qualquer modific:1ção que ellc careça depende 
de uma o:~utra c1·cação, d_c que hei do occul?a~·-me 
mais adiante, esperare1 que o nobre . m_m1stro 
par!l. o anno inicie algum projecto. ~cdtret toda: 
via ao nobr~ nlinistro qLte me explique como e 
que o secretario do encarregad~ do quartel~general 
da marinha percebe comedortas de officlll.l ~m-. . . 
mandantes de WlYios, on nos secreta;ios dos 
chef~s 'de di\'ísão e esquadra, em virtuue de um'\ 
consulta do conselho supr~!mO militar. . . . 
9rmada necessita de augmento reclamado pelA. 
natureza de scrvi.;o hoje a C<lrgo da marinha. 
Applaudo n S. E~. nesta parto, e desde jü póde 
contar com 11. minha fruca coajuvaç•io pnru. 
tudo quanto for me!horar o materiu.l d:\ uossu 
armada. 

O nobre ministr•l diz. com todn. n razão que 
a 'rellressiio do trafico é questão de honra o dcv•!r 
para o paiz. Todtl a l~uropa se comprn.z em 
reconhece!' a l'eligiosida•lo com que o Braz1l tem 
cumprido até hoje todos (JS compromissos con
tidos nos tratados que celebrou com nnr.ões es
tr:mgeira.~. O qua e por~:u doloroso ~ vc~ que 
essA. n~u;ão que, insultando a nossa nnc1onahdadn 
e hom·a, veio com seus canhões cbamar·nos ao 
cumpl'imcnto dos nossos deveres. não' tenha cum· 
pddo nenhuma das couliições dos trata~os ceie· 
brados com nos co anteriormente :iq uelles CUJa o bs!!r· 
vancia ella de nós reclamava de UDHI. mane1ra 

j . • 

em seu poder àvultad?s ~apitaes br3.zileiro_s,_fur
tando·se a entrar na hq u1daçao ã:e .certa:s ~L Vl~~s, 
nerrando-se ao pa~;1meuto das d1v1das Já hqu:aa
da~, que já obtiverão sentença ftl.voravel dos 
proprios trib~naes iug.lezes. -

:Mas sem embargo de um proc~dime?tl) tão 
desi~ual entendo que o .goYerno 1mpenal deve 
continuar na linha de eonducta já. traçada, e 
levar a crnz ao Calvario. Conbeç'"' portanto a 
necessid3.de do augmento da nossa armada, do 
seu melhoramento. tant-o mais que este melho
ramento obtido segundo Ol> . nltimos. sys~ma.s 
aperfeiçoados hoje em vuga en1bora dispendioso, 
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traz comsigo ao. menos a g1-ande vantagem de 
que o ser\"iço a bordo ·desses navios carece de 
um pesso~l menos numeroso. 

O uobrc ministro no seu relatoriv indica a 
necessidade de novas construcc;ões nav:les, cntl'a 
as quaes está C<?l.nprebendi~a . a, de um~ fr~g~_!a 

podc1·em s~r feitl\5 nos ~}Ossos a1:senaes ou esta· 
leiros part1culares: porem, perm1tta-me o nobre 
minii'tro qu(, eu lhe peç_a que . consulte a expe-
•• • • • IT 

navaes de granJes dimensões feitas no paiz, c 
antes aconselha as que são realisadas em paizes 
estrangeiros . . . 

Eu desejára, Sr. pr<Jsidente, qu~ o nobre mi
nistro me inform-asse do:~ meios de que elle pr~
tende servir-se ·para obter .todos esses genero:> de 
que necessitão os nossos arsenaes de mariaha 
pam o furnccimento da armada, e que no:<s .vêm 
do estranrreil'ú. Supponho que o nobre mmtstro 
tah·-ez J.l. "'esteja convencido do pessimo systema 
seguid•> ate hoje na acquisiçâo de todos esses 
ob · ectos relativo:> ao ·material da arm :1da teu do-se 
seguidó a pratica de se coffiprarem es:ieS generos 
!õómente na occasião em que elles ·são necessnrios, 
pratica aliás que só redunda em beneficio dos 
fornecedores e es ecnladores. 

arcce-me po1s que o guvcn1o eve mu ar c 
systema mandando vir todvs esst:s. objectos com 
autecedencia e por encon11nenda. <hrecta. da. ~u
ro a, visto que essas compras avultad<l~' feita; 
pelo go\·erno, o pe o mo o por que e .as at 
lUNar, qunsi semp1·e produzem nos mercados uma 
alta que prejudica altamente os interesses da 
marinha me1·cante. 

Tum';)em pediria ao. ·sr. ministro que tenha. a 
bondade de informar-me se nppruva o systema 
aetuàlmente seguido para o fornecimento das 
munições de boca e fard:tmcnto · da marinha, e 
se l:), Ex. não jt\lg<\ que o c<. nselho organisado 
para c:;se fim não é uma verdadeira anomalia, 
sentlo clle composto do encari·t!gado do quart~l
gt}neral, do contnüur e do commandante do_na~'lO, 

u " ::> l 

consumidor (o · commando.nte); c o individuo (o 
contador) quo por lá é o encarregado da conta
bilitlade e úscalisaçito · das de~pezns feitas ; fi. 

< 

c1feito todas ns cautelas estabelecidas em dis
posil,;ues regulamentares para gartu,tir neste ponto 

• u Jl.;calisa~ão dos dinheiros publicas cmpregud•)S 
em taes mistel·es. • 

Na l'Calidade, S1·. presidente, os íurnccimentos 
nos nos~os un.vios de guerra até hoje nfio tê•n sido 
d<>s n•elho1·es, uem mesmo a.quclles f~itos pelo 
nrsennl de mnrinda da corte: já po1· estar dc
bnixo da inspecçào immediata do minist1·o, jiL 
po1· ser o me1·cad•) da côrte Rqttelle qul se nchn. 
ubastt!cido de mcluorcs s noros, esse estabolcci· 
mcnto devhi estar habilitado n desempenhat• esse 
servi~o de uma maneira mais satisfuctoria do 

· qull qtuLlquer outro 8l'Senal; no cmtanLo tenho 
ouvido a mais de um otficial de marinha referir 
que O$ forn·~cimentos ft!itos no arsenal de minha 
província são superiores em qualidade, e muitas 
vezes de custo menor. 

A .... om permitta-me o nobre ministro qu., eu 
o · ~ • .. --

objecto que toca' ·muito ·de perto nos · interesses 
presentes c futuros d~ arruada. E' bem sabiJo, 
~r_. presidente, que _as nossas mattaR, sem _em
barno ·das deva::otaçoes que têm soffl·ido. mnda 
couiém e:n si madeira sufficienté · para ·~ con · 
strucção de uma · gr&.nde armada.; roas todavia, 

. tal é ·o · systema segu1do entt·e . nós para· o cól'f.:J 
· de 'madeiras, que . o .governo se vê obrigado. a 
compi~_ar ao estr~ngetro granJe part~ dess: ma
.terial tão essenc1al pam a construcçao. de nossos 

. ~ . . . 
navios. 

O melhouo seguido até l1oje para o eórte das 

tenJo 

Pela nossa legisla~ão antiga e moderna toJa;; 
as madeiras de construcção naval são das do 
numet·o de lei; houverão diversas provisües, 
avisos c ordens do governo. po1·tnguez p'lra rt'· 
serva e acquisição dessas madeh·as; senuo as mais 
celebres as que ~stabeleéêrão a$ couserv.1torias 
no _anno de 1798, supponho el,l, e produzirão bons 
etf~ltos. Duas conservatorias forão creada;; no 
Brnzil, estendl!ndo-se a prim6ira desde o Rio 
Grande do Norte até os Ilhéos; e n outra desclt1 
os Ilhéos nté o sul d<.' imperio; e tambem fol'ii.o 
nomeados "uizcs conservadores um na .ci 
Bahia e outro na. cidade do Rio ele Janeiro. 

Porém no armo de 1882, por uma disposição 
legislativ:l, forão abolidas essas conservatorias, 
c 11 uarda das mnttas foi confi. :a· aos 'uizes d. 
paz em seus resp~:ctivos districtos;áquelles mesmos 
qu~ mais interesse tinhão na devastação do objecto 
confiado á sua guarda. O go-vtrno ao depois; co. 
nbecendo kdos o; inconvenientes resultantes 
. essa me 11 a egts a 1va, a optou por vezes a -
gumas providen•:i.as, porém estas tão- circum
scriptas, que não dtl::;tr:uírão esses inconve-
·nientes. · 

Não sei. St·. presidente, se a legislação que 
regia as antigas conservatoriâs em· suas dispo
sições se approximnva das c.elebres ordenanças 
francezas ào tempo. de Colbert, que embora vi
gorassem por lnrgos annos, produzindo muito 
bons resultados, todavia pot conter em suas dis
posições violações manifestas · contril o direito de 
propriedade, tornú.t'lio-se tão hn o ularcs, que a 
SU:l. revogaçao 01 um os pr•mnu·os actos a 
róv0luçiio francezn. _ . .. · 

O nobre mini;;tro da marinha a este respeito 
arece confiar muito, se "Undo .se ·rê do seu r.e-
a no, na e cac1a as 1spos1çoes :con 1 as nas 

leis de tcrms de 18 de S~::tcmbro de 1850 ; mas 
permitta-me o nobre ministt·o que lhe diga que 
essas disp 1siçõcs me parece".ll insnfficientP.s; 
niio quercrd, Sr. presidento, que o nobre mi
nistro introdn?.a entre nós o systema actual se
guido em l•'l'an~n. que aliás é u ma:is · coinr.leto 
·e bem determinado em uma le~isl:1ção especia., de
baix'l da denomin 1çiio d<J Code Fol·esti.er; esse 
syslcmn traz comsigo alguns inconvenientes pat•a 
nós, ent1·~ outros pl'ceisnr de· um pessoal muito 
dispendioso, cujo cttstcio nnquelle paiz monta a 
qunt·enta milhõ~a ~ francos: .verJade é que as 
florestns do dominio publico alli Nndem tam
bem mais do duzentos milhões de ft•nncos ; o 
que c11 . deseja v~\ poi~, er.\ que - o n~~re min~sh·o 
t1·at:tsse deRsa matet·ui com toda n ser1edade, por
que rea!mente ella toca muito . . de · pet'to aos inte-
resses presentes e futuros da nrmadn.. . 

Pat;ccc-me que S. Ex. não sê acha na defic1en-

m~nos imp~rfeito, porquan.to ·sobre este a~sum
pto .existem escriptos notnveis ·d~ um j~iz con
servador da Bab1a chamado . Lu1z Baltb.azar d:1 

· Sily;:a '· existem mai~ tr.tbalh?~ . feitos por uma 
· comm1ssào dl'! ofti.c1aes ·de marmha, c tamhem 
ultim:únente tive occasilio de ler · 1\ma consulta 
do · consêlho do estado ãccrca· da · appre.hensão 

·de. um 1 barcaça de ·madeiras feita em · ~er~nam· 
· b1re0, e·. elabora la pot· 'uma 'das· primeiras tllus
tra~ões do Bra.zil. o Sr. visconde ~e A_!lrantes, 
na qual se contém idéas ~e~ ,apl'O'Vettavet~ ~ por
boto já · \'Õ o nobre mm1stro ·<}ue com esses 
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dados est..i habilitado a omrrelloúdcr algum tra
balho, mais systematico e metbodíco. 

Parece-me que o nobre lllinistro poderia l'DC:ll'· 
regar a inspecçào das no::;sas mattas aos emprc
glldo~ cre.2dos par~ execução d:> 1~~ das t~:r_ra:;·; 

serem e~ses · emprcgauos dependentes do lÍlinis· 
terio do imperio ; mas eu observa!·ei qui! a in· 
tendencia geral das ftorest~s em FJ·ança pertence - .. ..... . ... ,.. . 

niio ha inconveniente d·: depender essa inspec· 
çiio do ministerio do imperio, porque dahi resulta 
a vantagem de se poupar a dl'speza com um 
pessoal noTo e e.>pecial. 

Não que1·o continuar a tratar de outros deta
lhes relath·os ao material da a.nnaJn, de que 
eu me te~ho occupado , porque sou o pri
meiro a reconhec1W os embaraços com que lutn 
entre nós u1n ministro da mariol1a, tendo de 
dirigil· uma repartição tão complicada, obrinado 
a descer a tantas miuuciosidades, e tudo po::' lhe 
fal ar um auxilio d ue i oem i lis e·· 
da marinha em outrt'S paizes ; e este auxilio c 
um conselho naval. · 

Régozijo-Jne de. Yer o nobre ministro co:npe· 
netrado d:t ncces,;:1dade de uma tf1o util creacã · 
porem. no seu relatorio S. Ex. a esse· 1·espcito 
se exprime de· inaneira qn~ eu não posso com· 
prnhender bem qunl seja a sua verdadeira opi· 
ni:io. uanto ás attribuições ue devem ser conferi· 

as a essa mst1tu1ção. ntre as uas organisa~:ões 
extremas. de u.m conselho modelad·o pelo almi
nlntado 1nglez, ou . pelo conselhú na\'al ultima
mente creado em França debaixo da influencia 
das novas idéas '}UC dominiio actuahnente aquelle 
palz, vejo que S. Ex. entende que se deve a.:lo· 
pt.ar um m..,io termo. 

A crimara sabe que as attribuições conferidas 
no aliniranhdo ingL<:z são inteirarnente indepen· 
dentes e deliberativas, ao passo que o . conselho 
naval írancez é 1neramente consultivo. 

O nobr;, ministro receia que qualquer trabalho 
e1 o. ou .~o c a o pe o sys ema mg ez seJa. con· 

trarro á 111dole do nosso systema representuth•o ; 
porém o nobre ministro ha de permittir que eu 
observe que esst: almirantado inglez, a cuja som-

, •. 1 1 • 1 s . scrJ or s em n ma-
rinha ing eza chegado a esse gráo de esplendor 
P.!ll que hoje s~ achá, está justamente estnbele
Cldo em um patz aonde o s"\·.-;tema representatiYo 
existe em sua maior pureia. c caso fosse elle 
c_ontl·ario a . esse systema politico, .. e natut·al que 
ttvesse scfirido alguma alterarão, c não tivesse 
pct·manécido innlteravel ln peito de tres se~ulos 
âepois da t•ltima modificação por que passou ; 
emquanto que esse conselho naval francez jus
t'lm~nte pel"tenco a um paiz cujo sntcma poli
tico hoje se dcs\·ia sensivelmente dÕ nosso. 

Diz o nobre ministro tamoom em seu relatorio 
que está a este respeito de accot·do com as hléas 
do illustl·ado autor desse projecto do cons~lho 
naval, cuja approv.,ção pende hoje do senado ; 
~ m~is adiante nos diz S. Ex. que esse pro
J~cto deve sc,ffrer uma modificação tal que lhe 
c··m~r~ certas attl'ibuições administrativas, · co.m
patlVels com o seu caracter de corpo ·essencial-. . - . . 
nis.t1·Õ . ha _ de permittir que eu ihe rcfticta que 
um corpo consultivo e simples inspector não 
póde . ·tér attdbuições administrativas. Eis pa 
gue · n~ . • pude comprehender ·a opinião do ~o
OI'e mm1stro neste assumpto, c espero que S. 
Ex.." n1e . de· algumas- informações a este res
peito~ que muito servirã.õ para le\'ar a camara 
a : ío1·mar o ~'"u juizo~ ácerca de qualquer mo· 
dlfica~ão ··que . a . camara vitalicia julgar dever 
adoptar. . .. · . 

Tambem obser~o · ao nobre ministro que, visto 
essa modificação- feita no senndo· de.ver sõmente 
sei· · appro,·a•ts ou l'cprovada por t•sta ·camnra, 

que não poucrâ alteral-a, a menos que não seja 
por meio de uma fusão, parecia-me conveniente 
que o noiJre ministt"o iniciassf', nesta c;1sa ou no 
seaado , um novv projecto para que a camara. 
não :;c visse obrig,tda a approvar sómcnte o que 

O S1t. At•ntGIO:- Qnando o projecto se discu
tir no senado, naturalmente o S1'. ministro ha 
de set· com·idado. 

O Sn. AuGusTo DE OLIVEIRA : - N:'i:o duvido, 
porém o qne é verdade é que só pode1·emos 
approvnl' ou repl'"ovar qualquer inodificaijãO ; e 
ca;:;o a discussão mostt·e a utilidade de qualquer 
outra altnt·a.:_~iio~ só o conseguiremos por um meio 
muito mais moroso ; e esse inconveniente póde 
ser 1·cmovido pelo nobre ministro, iniciando um 
projecto no,·o, quer no senado, quer ne3ta ca
ma.r:l.. 

Entendo, Sr. presidente, que não :>i'io proce
dentes as razões apresentadas nn sessão passad·:t 

elo nobl'e deputado da · B~lhia, que tem escru-
pu os .e receiOs e que uni conse o nava en re 
nós se componh~ de um pe:>sc•al pouco habili
tado, tendo o mesmo nobre deputado qualificado 
aos officiaes de mal'inha de patente superior ro-
men·os, e os ( ~ 1n ertOr pa en e 1ncxpenen es : 

se esse principio prevalecesse, então nada se fal'ia 
entre nós. l'ermítta-me o nob1·e dt!putado qnc 
lhe observe qu; o pessoal da no;sa marinha em 

1 1. · , :. • · a -
do estàdo (á.poiaàolf) ; e como . o nobre deputado 
ent~nde que o conselho naval n<'io deve ser com
po~to só do officiacs de marinha, poderà. conse· 
gUll-o, tanto mais quanto e::sse é o espirito do 
projecto que .está. no senado, o qual das ·cincc 
elltidades exigiri:J.S para esse conselho det~rmina 
q.lC só tt·es s~:jiio officiaes de marinh'\, 

O que me pat·ece urgente é que finalmente se 
faça alguma cousa neste seutido ; porque entendo, 
Sr. presidente, que a. nossa mal'inha deve estar 
ao abrigo _?as no::;sas vicissitudes politicas., . já. 

eixando d~ intervir nas nossas lutas eleitorac~ 
ou políticas- , conset·vando-se como um corpo 
neutro o mer<> es~ectadot·, npena~. ncudinilo . 
t.abelecimento da Ct'dem · -publica quando per
turbada pelas opiniões exagerat.las em seus deli
rio:;, pnrece"me justo e razoavel oue sobre a nossa 
marinha tambem não devem récahir os incon· 
venientes l'esultnntcs da pouca estabilidade dos 
nossos uegocios políticos. 

Em uma palavra, entl'ndo que a n(\ssa al'mndn 
ueve ter ttma ntlministraç:lo C direcçito SUpl·ema 
uue cut e de seus interes~cs vitaes , e JIOr tal 
fórma orgarrisaua que sua prosP.cridade caminho 
sem tropeço, sem que possa soffrer com o .. 1ito· 
cinio dos ministl·os nvvos inexperientes, · q·uasi 
todos niio p1·ofissionaes, qtte diariamente s~ sue· 
cedem uns aos outros no rcpartiçiio da mnrlnhn. 
J\Iuito dcsej:trei que o nobre iministro p•.lssa rea
lisar alguma cousn n e:>te ,-espcit<> , cump1·indo 
notar que em tudo que disser r.1=-péito ·n.· marinha 
inclino-me a seguir antes os exemplos · da Ingla· 
t~r_l'a, que decidamente c a pri~eira poteneia ma-

O anno passado, Sr. presidente, e'cl tive océa
sião ' de mostrar os incori,•enientes contidos nos 

. regulamentos expedidos pelo antecessor de S. Ex. 
que ttansfor111árão o bnttilhào de fuzileiros na
·vaes em batalhão na\'al ; sendo sem· duvida o 
mai~ grave aquelle que· fecha ás praças deste 
co1·po ·a porta par;\ subir nos postos de acees~o 
e de offidal. Q\l!l.udo o nobre ministro se oecupa 
do corpo de imperiacs · marinl1eii'os; S. Ex. se 
exprime de m:1neira a · fazel' cohée.ber ·a esperança 
de que pret.ende ·propMéionar a ·esse· outt·o corpo 
v.'lntngens que realmente se conformem eom os 
nossos · principios con$titucionaes. A respeitó po-
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rém do h:ltalitão naval guarJa S. Ex. profundo si- · 
lencio; para mim é evidente que as praças de:!Se cor
po devem ter vantagens iguaes ás de que gozão a.S 
pra~":ls do nosso exercito, e se approximem mais 
do. p1·eceito ·constitucional, que garante ao cida
dão b1·azileiro. o. dil"eito d~ _ser· provido nos .em-

cede á luz da discussão, ~u digo que lla ca
pricho. 

' ~, ' ... 
consideração as ~uas virtudes e serviços. 

O SR. SE.ill.\.: - E• preciso estar habilitado para 
isso ••. 
·O SR. AUGUSTO DE OLIVEIRA:- Não nego, 

ma, cump1·e obscrvat·. que uma praç<\ do exercito 
póde sub1r a ~eneral, no entanto que por es3es 
regulamentos boje estabelecidos uma praça na-
val _não passa de s:1rgent•'· · · 

O Sr. Se.\a.;.:- E' preciso que saiba ler e e-3 
crever. · 

O Sn.. AuGUSTO DI!: OLIVEIRA:- Nesses regula· 
mentvs de· que fallei existem outros inconvenien
tes tamben1 muito prejudiciaes, como seja a isen-
ã - c · - l ·, e a-

deação e do serviço de limpeza a bo1·do dos nnvios ; 
é ·uma desigualdade estabat~cida entre as praçns 
do bat'llht'io naval e as praças do corpo de im-

e i e · ·· · · · - · ·te n "'S 
marinhas de outros paizes, ne1n ·mesmo em In
glaterra em favor ·dos Royal-ma.1·ines, que aliá:> 
gozão de outros privilegios mais importantes, 

orém ao menos com ativais com a ooa disci-
plina militar. 

Desejaria, Sr. presidente. que o nobre ministro 
me ·dissesse se estú. disposto a transferir o nqunr· 
telamento do bat~lhüo naval pura esse_ qu'lrtel ulti
mamento construtdo na rua de Brag~uça. O an1lO 
passado tiv~ a honra de ·demonstmr que seme
lhante .mudança er-.1 prejudicial, porque um cor· 
po dl3 mnrinbn que tem de servir 'o mar, deve 
estar collocndo ern lugar onde vá adquirindo os 
costumes e habitos da vida maritima, e não deve 
viver em terra·na por.ição em que ·está. esse quar-

~~KwQJ 

') . . . 

o SR. APitJGIO : - o nobre deputado cuida qne 
provou, e o ministerio entendt!U que não. 

ó . Sa. SIQUEIRA. QuEmoz : - O que convence a 
um, não convence a todos. . . 

O Sa. APRIGIO ~ - E' mais encroso amnistiar 
ao nobre ex-ministro a marwba. 
.o sn: . StQUF.IUA.. QUEIROZ : ...:... Ne:n precisa de 

anmystia~ · 
- _0 . Sn. A_ua_uSTO DE OLIVEIRA : -0 f! Obre dCJ?U~do 
nao pernutt1rã que eu sustente as mmbas opm1oes; 
qtle procure levar a e.ffdto as minhas -idéas 1 

O Sn.. AruiGio: ;..:... Isso é outra coúss, c · não 
dizer que o ;miui_:.tro obrou (>or capricbo, o . que ~ 
certamente 1mp1·tme algum dezar uo caracter do 
ministro. · 

O .Sa. A.uaus"J:() DE. Qu-çElLA: - Qnantlo )liill se 
TO~O 2. 

O Sr:.. A?tttGto ~ - Então :porque o nobre de· 
pulado fallou. segue-se que levou loQ(I a hlz no 
nobre ministro ? Neste caso teremo:1 muitos ca-
richo~ da ar:.e do actual Sr. ministro r ue não 

concorda c.om as 1 éas do n•>bre deputado, até mesmo 
relativamente á ernenda. · . 

U'-I:A. voz :-E· empreshr más intençõe3 aos seus 

o SR. ÁPRIGio :-Isto e emprestar mâs intcn· 
ções? E" boa l . 

O SR. BRANDÃo :- Não se zangue, Sr. Aprigio. • 
o Sn. APRIGIO :-Não me zango,. estou respon

dendo ac que se diz. 
0 SR. PRESIDENTE: :-Attenção! 
O Sn. AuausTo DE OuvEIB.,\. :-Quando acab!l

rem · continuarei. 
_Sr. pt·esidente , . ~lt 

di das q a e julgo necessarias para beneficiar a 
nossa na v.egação costeira; p:lrece·me con veníente 
a creação de . escolas de praticagem ; njv que o 

• • t • • • . 

pe;to, pelo me·nos -expeflío um 1·egulumer.to· so~ 
ure o serviço elos pratico$ cl1.. barra de Pcrnnm· 
buco; des,ej\'lria que t> nobre mini,;tro considerasse ·- .., - . 
norte de Pernambuco até a;) Pará. E para esse 
fim pergnntaria ao nob1·e ministro se era pos
sivel mandar construit· dous pharóes na ponta 
de Olínda c no Cabo de Santo Ag .stinho, vindo 
aliás ess\ itléa enuaciada no 1·elatorio. Julgar1do 
·conveniente essa. medid \ animei-me para esse 
fim a o.ssignat· uma eme1l4a que se acha sobre n 
me~a , e a gu.a.l autorisa igualmente o estabde
cimeato de dous pllarócs fiuctmmtes nos baixos 
qne e~istem na en.tra.da do porto do Pará. P~
rece-me que é esta uma medida de alta. Ílllpor
tancia reclamada o r a uelta rovincia, ue . so 
vai tornando OJe uma as ma1~ mtP.res:>a.ntes 
do imperio. (Apoiados.) . 

Nlio dest>jo insisti!· sobrJ a questão do dique 
do .Maranhão, or ue o.s nobres re resentantes 

essa provtnc1a J . 1sserao u o quan o a.vm a 
e:;te respeito; mas permitta o nobre ministro que 
eu obser\•e 1JUC a quantia marcadll no ot·çamcuto 
não està de acco1·do com a indic1da no seu 
rel:ltorio como necessaria. Diz o nobre ministro 
que dentt·o de 4 nnnos aquella obra póde ser 
feita meuiantc a consignaç:·lO ann11al de 80:00011, 
e no orçamento a quantia maL"I}rtdll ó Je 40:0008 
Que receio terá o nobre ministro em ~ua se 
a.l\gmente essf\ C(la"'lsignação? Não di_z S. Ex. que 
essa obra sondo de grande utilidade, e mesmo 
in.lispenMvel pn.1·a a nossa marinha, com·ém que 
seja concluida quanto antes? O a:mo p:tssado 
foi votada a quantia de 400:000S para o t.liqne 
da ilha ·das Col>ras; não seria tnclho1· tirar desta 
verba a quantia pr~cisl pam. satisfazer ao au~
mcnto de dcspeza necessaria pa1·a o dique do 
Maranhão, porto de Pernambuco, pharóes, etc. ? 

O nobre ministt·o nos diz no seu rel.~torio.que 
o pes::;o_!ll effe~tivo na elas;;~ dos ofiicia.es .da ar· 

" seus di1f~ren tes ramos, e accrescenta': « A nQtada 
deficiencia se · f:tz sentir, não só no ctfecti\"o. 
total da }a classe, senão tambem .no. dos ditfe
rantes postOS, quando se quer attender ás t'Xi~ 
genci 1s da jerarch ia ~ilitar e · ás conçeni~ncfas 
do serv.iço publico~ Assim que não ·pon:cos com;,. 
mrindos estão confiados a subaltt>rnos , havendo 
officiaes superiores que se· contiio na lis~a <l9S 
dispouivdg. » . · . 
D~ maneit"a que muitos comman~os _estão .~on~ 

fi&dos a subalternos· havendo· otlietaes ~>uperl"Ort.'S 
que c3tão na classe dos · disponi":"ejs~ · Ora, isto. a 

... A? tz: _.· ,·:~·~j...·la -· r 
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que indica? qne a classe dGS Gfficiaes superiores, 
11ão é sutlicient~. Se os officiaes superiores, por 
qualquer Ulotivo que eu não quero· indicar uão 
podem satisfazer no serviço que delles se d11ve 
exigil·, a.ugmeute o ministro essa classe, isto · é, 
cOlllplete O-qU 
ciaes superinres. Realmente o nosso quadro da 
armada representa uma pyr.mlide assentada na 
ba;e de uut gt·ande circulo. 

Que a classe dos officiaes superior , · 
augmentada, isto me parece evident.~, a menos 
que o nobre ministro não queira passar es;;es 
officia.es que não pl·estão mais o devido ser\'içC' 
pal·n a 2a classe, questão em que não quero 
entrar, porém o que su-5tento é que os officiaes 
subalternos que fazem o. serviço dos supPriorus 
devem goz:~.r da..ct mesmas vantagens 'e honras 
conferidas áquelles que elles substituem. · 

O nob1·e ministro nos diz que é necessaria 
uma lei de promoções; mas eu obsen·o que an
tes de se fazer essa lei convém pagar scn·iços 
'á feitos. Essa lei de romo .ões uão · 

~(.- . 

vt enc1a1: senno quanlo a sen•içúS futut·os, sah•o 
se o nobre ministro quer que ella tenha efl'eito 
retroactivo. Convém que nqnelles que têm já 
prestado serviços se"ã romovidos ao · · 
que m 1r.c1to .• a c asse os segundos-tenen
tes ha. quarenta c tantas vagas , e o nobre mi
nist\'o deveria providenciar a este respeito. 

Eu não quP.ro prolongar mais esta discussão 
pot::> 'i ~o ue a camara quer ,·otat·; tinha in· 
tenção de occupar n o.ttenç:ào do nqbre ministro 
sobre o nsylo dos invalidas, lllas relativamente 
a este objecto S. E~. disse quanto foi necessa-
rio para me satisfazer. . · 

Tambem o nobre ministt·o me prevenia em um 
ponto a respeito do qnat ett queria chamar a sua 
attençiio , que é sobre a legishlção da armada. 
Na l'etüidade, uma l~gislaçào feita em mil c se· 
tecentos e tanto pelo güverno portuguez no tempo 
em · que aqnelle reino era r~giuo pelo systema 
absoluto, não pó::le ter hoje applicação entre 
· · , , , · r : ue exts e um ra a
lho organisado por uma c.:.mmissão ue officines 
de marmba dm·antP. o mmistcrio do Sr. Canuido 
Baptista de Oliveira. 

2,- ; , . , Cl'V<IÇUCS que 
por J1oje sou le\'adü a fazer, e ás ,quacs o 
nobre ministro se dignará tomar em considera· 
çüo, respondendo-me sobre aquelles pontos que 
possh-el lhe fór, attcndendo a hor.t adiantada 
em que estamos. N<'io me ~entuei, S1'. prcsi· 
dente, sem patentear :\ casa a di\·c1·geucia em 
que me acho (tcerca do estddo de nossa mari· 
nha com um nobre deputado pela Bahia que 
fàllou. na ultima. sessão , delluxando o quadro 
da nossa am~ada com côres t:'io neg1·a;; , e pin
tando o E'stado de nossa marinha com cô1·es tt'\o 
pouco veridicas. 

Quando a marinha tem siuo chamada a pres
tar serviços ao paiz. ella os tem fc:ito com toda 
n relevancia. (.ipoiados.) Ultimamente na guen·a. 
do Rio . da Prata., em' presença das esquadl'as 
das duas primeiras poteucias maritim<\S do mun
do, n nossa. marinha ahi portou-se do ma· 
nd1·a tal, q11e foi elügiada por essas mesmas 

:.:.~··· ... · ~e o nobre deputado quizer encarar os outros 
ramos de· serviço publico entre nós con1 o mesmo 
rigor por que considerou 11. nossa marinha, ha. 
de ·chegar ás mesmas tdstes conclusões a rcs~ 
peito de tudo mais que existe no nos3o . paiz; 
no Cl,ltílnto o que é incontestavel é que a ma
rinha brazileirs tem prestado relevantes serviços, 
quer . nas questões externas, quE:r uas. intema.s. 
Na minha .província ella cobrio·se de gloriá, 
cumprindo obsen·ar que ao passo que na hora 
do combate mo:itt·a va. o maior \'alo r, no dia· se
guinte não fa.llava ~os dev41res ~e humanidnde 
lJara :com touos aquelle:;. qu·~ el'a.> confiados ~ 

sua guarda c contra os quaes havhi combatido 
n·1. vespera. ·(Apoiados.) E note·se uma 'circum· 
st:mcia notavd, ê que até hoje nenhum com
mandante de navio ainda sotrreu p1·ocesso algum 
por h:1ve1' desviado em seu prvveito particular 
sse triste soldo que o estado dã ao soldado. 

pertencente á,; pl'S\iaS debaixo de seu commando. 
(Apoia-dos.) Esta circumstancia hom·a muito á 
n?s::;a Il!.arinh·\.; vc-se que a prevaricacão alli 

' tod•1 o orgulho dizer que o botão de ancora 
brazileit·o náo só exprime coragem e valor, como 
tambum honr•l c probidade. (Apoiados.) · 

Temlinadas estas obser.-ações, concluo dccla
r md'' que ui'io só voto a favor do orçamento 
da mariuhn, corno t11.mbe1n pela emenda apr~-
scntada pela deputação de Pcrnam buco. · 

Le-se c entra tambem ern discussão a seguinte 
emenda: 

(( Com o melhoramento da barra do rio 1\fa
mangtutpe, da província da Parah ·ba 20: 

u Paoo a camara· dos deputados, 2G de Junho 
de 18:>4.- A bneida e AllnequeJ•qu-1.-C01'1·êa das 
Neves. -Assis Rocha.- Hem·iques.- Costa }.[a
chado.,, 

o St" •• n ... :;;uaribo:- Sr. presidente, muito 
poucns são a.s considerações que na presente dis
cu,.sào do o1·çamento d~ marinha tenho de fazer, 

· · · nda que n1andei 
á mesa as:::;ignada po1· .mim I} por meus nobres 
c llegns rdpresentantes por minha província, dei
xando de tomar parte em algumas outras verbas 
do orçamento, porque reconheço que a discussão 
se acha ba~tante adiantada, e quasi mais nada 
ha n dizer a respeito. 

A cnmara sabe que poucas v~zes costumo 
occupat· a sua attençãG, e que só o rigoroso 
do\·cr de pro~urar justificar a medida consignada 
na emen..ia de mdb.or<\r o porto da capital do 
C::!ará, como me parece indispensavel ao pro-

l'esso ua u 1 • . . • . 
alguns momentos a outtos objectos que talvez 
lh<l pat·eçito de maior importancia; e por isso 
só scuuo levado a occupar a tribuna. pela firme 
con\·ic~ito em u 
o ostttuo deYCUl _promovú o melhorametlto de 

que trat1\ a emeuüa .. que mandei á mesa, espero 
q tt1! a cnnnra e o nobre ministro tomaráõ no 
u(!vhlo a~reço a. niateria da emenda, acolhendo 
c.>m uenagnidade as considet·a.cões que a respeito 
V OI\ OiTCl'CilCl'. . 

Sa·. p1·esidente, o porto do Ceará é uu1 daquelles 
talvez que em todo .o Brazil mais necessitem 
de <~lgttlll auxilio <.lo governo; offereceudo aos 
na\·e~antcs uma barra com mais ou menos pi'O· 
fundiutldo para navios de qua.lquet· lote, acon
tl!co t.odtWlfl. que por set· ella um pouco des
abrigada wrna-se alli o mar, em certas occasiões 
por ta\ sorte f~ri•~so;. que · I!ão se póde a~ortar 
st!m ·a!gum pertgo,: e nem tao pouco desen1barcar 
sem snmma ditli:uldade; <:ntl·etanto que essa 
barrn foi fvrmads.t pela ·I1atureza por tal fónna 
que com qualquer auxilio do governo póde-se 
t.ornar ni'Lo sõ muito melhor, como optima. A 
Lana é co1llocado1 em uma en'Seada formada 
a o o su pe o pc•1ucuo promontol'iu do Mucu-

ripe, ond~ existu ·um :p~arQl, e pelo lado do 
11orLe pela ponta denommada J:1carecanga. 

Entre esta:i .do.as-pontes existe um arrecife que 
sJ eleva quasi ao nivel Jo mar, formando natu
raLnente duas barras, ou entradas fl'ancas e pro
fundas, para -O$ navios que demandem o porto 
. pelo uor~~. óu p~lo s~~ .. Este · arrectfe me pa· 
rece, e tem parec1do a algun~ home.ns práticos 
e entendidos da mate1·ia, que se fôr · um· pouco 
~}levado,- a exemplo do que outr:ora .se ~ fez no 
porto de Pernambuco, poderá quebrnt· a f11ria das 
ondas, e tornando tranquillas as ag11as do anco· 
radour:?, dar lugar a que o porto do Ceará, de 
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> 
por ora é ainda mal apr·eciaaa, um futuro mnis 
bdlhante. Creio que a provincia do CC:ará é digna 
deste favor. Tem-se observado que é uma daquellas 
aonde a população mais tende a augmentat·, ou 
por outt·a, a mais fertil ou prolifica para o in
ct·emento da especie humana. Observa-se que, 
por exemplo, pura o sul do imperio, aonde a 
população só é maior por ter sido a parte que 
primeiro foi povoada e para onde sempre atliuio 
e continúa a affiuir emigração estrangeira. não 
se dá essa ~esma tendencia, ou essa f~cilidade 

. , 
naquellas provinc·ias que por serem menos re
gaàas de r1os formão por seu clima quasi que 
uma mesm~ zona, dentt·o da qual se compre
hendem o Ceará., Rio-Grande clG Nt,;rt • 
c o centro de Pernambuco. E isto é tão certo 
que emquanto ·para o· sul é cousa muito rara que 
um homem tenha de uma mesma mulher oito, 
doze, dezeseis e mais filhos que cheguem ao es · 
tado de adultos, na zona a que me. referi, e 
sobt·etuJo no Oeará, é cousa tito commum que 
se pôde affirinar que o -numero de oito filhos 
adultos é o termo médio pM·a. cada. casal~ resul
tanJo dahf que se a província do Ceaxá não é 
umn. das mais populosas do imperio, é porque 
dalli emigrão muitas pessoas para outras provín
cia..<~, principalmente para as do Piauby e 11:a1·auhão. 

Et1. a este respeito posso chamar o testemunho 
dos nobres deputados pelo Maranhão e Piauby, 
os quaes podem dizer se é ou. não verdade que 
os canrpos do 'Mat·anhão e Piauby estão constan
temente a · receber em.graçiio do Ucará, emigração 
que tenho observado se dá. tambem do éentro 
das provincias de Pernambuco, Parahyba e Rio-
Grande do Norte. · / -

Mas dizia eu que na provincia do Oeará ha 
esta tcndenci~ para augmentar n população, ten
dencia sem duvida deviãa á fertilidade do solo, 
á salubridn.de do ·clima, e talvez tambem á · es
cassez. d ·1s chuvas, o que não é de admirar; 
pois que leio em alguns historiadores da anti
guidade . que um paiz de clima . ardente como é 
o Egypto, e onde quasi nul}ca chove, mas que 
gozwa de grandissima fertilidade pelas inunda
ções do · Nilo, era de todos os paize::> do mundo 
aquelle em que· a população mais se multipli
cava, ou em ·· que·· a 'especic humana era mais 
prolífica. - · · 

Ora, sendo o Ceará uma. provincia onde tantó 
abunda a população, empenhado corno se acha o 
goyerno do paiz em chama.\· a emi!!Tação estran
getra para· o imperio, deveria ãntes de tudo 
{sem querer oppôr-me á vinda da emi"rAção es-
tran<>'eira r · · · o 

deverh .ant~s. de tudo, digo, esforço.~-se para qu~ 
um territoTio que se presta au aunomento da po
pulação tenha recursos sufficientespara sustent-lr 
e~ta o ula .ão afim · · -
mento possa ter; porquanto tem-se observado 
que em um mesmo clima á proporção que as 
di versas classes da s.:,ciedade tem cert.a.s eom. 
modidades ou contão meios certos de subsistencia, 
a população tem de augmentar-se em tn\\ito maior 
escala ão que anteriormente ao tempo em quo 
seus recursos erão mais minguados. 

O SR. BRANDÃo:- Isto é uma lei cconomica. 
O SR. JAGUARIB!l: :-Sim, é um'l lei cuja causal 

é talvez pouco conhecida, ma:> qne se acha con
firm~da pela observação dos mais snbios ecl)-

' ' maior po1·to em sua . capital, dilliculdado que de:'r-
apparecerá se a. ca.mara se dignar approvar a 
quantia consignada na emenda, e o governo tomar 
o melhoramento da•tuelle po1'to debaixo de suas 
vistas. 

A' vista destas considerações, espero da cannra 
c do nobre ministro da marinha que, attendendo 
a esta . necessidade por todos reconht:cida do 
melhoramento Jo . porto do Ceará, não se negaráõ 
a acolher uma medida que muHo terá de mudat· 
a fa~e daquella provii?-cia. 

. r · s e 
tem aportado ·ao Ceará ; está ao alcance de todos 
que aquelle porto não e incapaz de melhora-
n~ento, P?rque, como jà disse, existe um arre-

' o . 
melhoramento, poderá· quebrar 
e tornar o porto, de agitado rnan:.o e 
t.ranquUlo. · 

O s~. APRIGIO:- Ha exame sobre esta obra? 
O Sn. JAGUARIDE :-A emenda consigna a idóa 

de mandar o governo uin engenheiro que não 
só faça este exame. ma:; que se ponha à testa 
d·-1. obra. Seni o melhoramento do porto do C<!ará 
não é possível que o commercio alli tenha in: 
cremento. Apontarei um facto que dem(lnstra evi
dentemente que a falta de um bom porto afugenta 
do Ceará o commercio. 

Todos que ·têm conhecimento daquella pro
víncia sabem que uma das suas primeiras indus" 
trias ·é a da cl"iação do gado, com o qual, além 
do que se consome na proviuéia, são aoastecidas 
as feiras de Pemambuco e · provincias interme
dias; mas além desse commerci? que s? fazia. 

fazia. por . mar que pr..>mettia maiore~ vantagens, 
e· era. com a Goyanna franceza, donde viuhão d~ 
vez em quando navios de Cayeoa carregar gado 
no Ceara; entretanto ~pelo ineommodo do pvrto., 
pela di:tl:iculdade de embarcar o gado~. este com
mercio ~ngio do Oéarã.., faz-se em outra:· provinci-a 
do norte onde não . ba gado com 'tanta. abun
dancia, e onde apezar de ser - ell~ muito- mais 
cru·o e de peior qualidade; mais ooilta ttcbão em 
o ir comprar pela commodidade do -embarque. 
A: vit.ta deste facto e de outTos que não refe
rirei para não cansar · a pa.Cien-:ia <la casa, ê 
manifesto que o commerc1o não se poderá alli 
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fazer n.atural e convenientemente sem que o porto 
st:ja melhorado. . 

São estas. as c•msiderações que tinha a fuzer 
quanto ao melhoramento material daquelle porto; 
Un~a OUt.ra farei ainda que tambem lhe diZ res-

ordem : quero íallar da necessidade de crear alli 
uma capitania do porto, c espero que o nobre 
ulinistro attenda ao meu pedido. . . 
que me pat·ece não e;;tarem em categoria supe
rior áquella quo tenho a honra de representar, 
exi:;tem capitanias de po1·to. Não sei qual a razão 
p.>rquc no Ceará não póde haver uma semf1-
1hante instituição. O nobre ministro t·econheceu 
ent seu relat.-,rio que css:;~. instituição é de summa 
utilidade pa.m a policia dos portos, pam prestar 
soccorro aos navios de guerra ou mercantes, etc. 
E como no Ceará se dem todas. est:\s necessida
des, não v ... jo ·razão alguma pa1·a que o Ceará, 
~~e _goza ~os mesmos direitos d~s outras . pro-

lecimeuto das capitanias do porto. Se no nobre 
ministro parecer digno de attenção o meu pedido, 
espero que . baj~ de dútar aquella provinda 

Era o que iinlla a dizer, e peço á camam 
desculpa por ter roubado por algum tempo sua 
attençã.o. 

' • . J • 

Sr. pl·esidento, o empenho do nobre deputado 
por Pern.\mbuco e de certo muito louvavel, mas 
espero _que o nobre deputadv reconhecerá. que 
o cumprimento do meu dever é tambem lou· 
vavel. 

As vantagens das obras que se estão ex.ecu· 
tando no porto de Pernambuco ni11guem as póde 
contestar; eu as t·econheci muito expr~ss·1mente, 
quer no meu relutor-i.o, quer no discurso que 
tive a honra de pronunciar na sessão anter1or. 
A que~~ão versa sobre a. ~ossibilidade ~e dar-se 

deputado deseja que ellas tenhão o que o governo 
muito estimaria que pudessem te~~ · 

o· nobre deputado dis:::;e que esses mclhormnen-. - . 
dados, são muito conhecidos, qu~ não offdrecem 
difliculdades a vencer. Dt•stas palavras do nobre 
deputado se podia deprehender que eu me op
ponho _ao augmento da consisnaç:to, porque os 
melhoramentOs· do porto de ·.t'ernaiubuco air.da 
não estão sufficientemcnte estudados. Essas obras 
não são tão faceis· como pareceu ao nobre depu.· 
t \do; .são obras byJraulicas, de cerLo as mais 
difficeis. E elle mesmo o recnnheceu nv <lecu.rso 
de suas observações, quando observou que cott
viria. contractat• um engenheiro est.t·angeil'O para 
dirigil-as, mandar vir operarhs estrangeiros pat·a 
aquclles trabnlhos. 
l~as não é a difficu.ldade_ das obr:\s que me leva 

a tmpugnar a constgnaçao proposta pelo hon· 
rado membro ; eu a impugno, porque tenho de 
attender á.s necessidades de outras pt·ovincias nã<> 
menos importantes (apoiedos), não menos ut·gen
tes. E, não sendo possivel satisfaze.1~ a t?da?, 

tas ns .do porto e Pernambuco, o governo não 
póde deixnt· de prescrever-se a parcimonia -qne 
o ·nobre deputado censum, e censura eom a me
lhot· intenção .•. 
. 0 .SB: AUGUSTO DE ÚLIY.EtnA. :-.Lamento. 
. O SR. PAR.\Nnos :-.. . ·movido pelo Interesse 
que lhe .merece e de\·e merecer-lhe a província 
que dignameot~ representa. . , · . . 

O governo imperial tem prestado aos melho
ramentos do porto de Pernambuco a maior at
tC!nçào, a maior solicitude : isto s~ vc do meu 
rela.tur.io ... 

Foi mandado um eng.mheiro, um habil enge
nheiro, o 81·. Cal'los Neate, para ex 1minar as 
obras que estavão em e~ecução, o plano dellas, 
e pro pó r a5 alterações que por ventura julgas:Se 
corl -.·enien tes. 

• 10 1 v1a s1 o con emp a a 
essa despeza com a quantia de 60:000$. U go
verHo não hesitou em tomlr a respon:;abilidade 
d~ consignar. mais 3;):000$, :;a~undo as informa-

.;) "" , -
tava de obras que nà•) poJião ser SUi>pensas sem 
grande incon.veniente, sem a pet·da das quantias 
já nellas despendidas. Temos pois qud no cxei'
cicio corrente já. se do:::;p~ndeu com es:::;ns obras 
a somma de 00:0:>0$. No exercício futuro, que ha 
d~ começru· em Julho proximo, são ellas contem
pladas cottt a quantia de 80;000$, e no orçamento 
que se discute é o mesmo ser\'iço contempla.tlo 
com igual qu'l.ntia. 

A. solicitu•le, portanto, que estes melhoramen
to:::; lllCI'Cce!n do gover.no me parece que esti& 

o as reclamações das demais províncias. 
O nobre deputado disse que !';C a emenda não 

passar o voto d~ camaa·n impot·tará a negaçtio 

tura o governo pos::;a julgar necessario. Eu creio 
que E:sta proposição do lvmrado membt·o não é 
verdadeh·a. Se por ventura se raconhecer a ne
cessidade indeclinavel de um augmento de des- · 
peza para nãc se perderem obras que tenhão 
sido começadas, po1· isso que, como já di:>se, tra
ta-se de trabalhos hydranlicos, o governo pód~ 
abrir um credito suppl~>mentar, sem que arejei
ção da emenda lhe impeça. fazêl-o. · 

O nobre deputado disse quG ha desigualdade 
e injusti'=.a para coin ~ proV"incia qu7 clle t ão 

o • . 
o~tras tem gido com promptidão, até com. geue
rosidadt.l . attcndi·das pelo corpo legislativo. en
~ret~ntç> que aq_!lella de que _se trata~ relativ<1. 

did·l com a mosma promptidão, com a me:::;ma 
~enerosidade. C rei(] que o . nobre deputado é in
JUSto para com o corpo lcg1slativo neste seu re
paro, creio mesmo que isto lhe escapou no calor 
da discussão. · · 

Se o nobre ·deputado estudar as necessidades 
das demais províncias que dizem respeito ao 
ministerio da marinha, ha de conhecet· que pro
víncias lllt que podel'i:.i.o com mais razão qur~i
xar·se do que se queixa ·o n.>brc deputado. 
(Al}oiados.} O dique do ~1-lranhão é obu1 muito 
1mportante; a marinha de guerra, a marinha 
mercante, o commercio da proV"incia do Maranhão 
devem tir;lr della grande interesse; no entretanto 
o governo consigna para esta obra apenas a 
quuntia de 40:00(.)$000. ·. · 

E' verdade que o nobre deputado mostrou-se 
cob~rente querende> tnmbcm elevar a consiguação 
destmada para~ aquella obra; mas o nobre depu-. t à . . .. 

a distrib~tiçà-> da 1~eceita do estado como elle 
quP.r .·que se far.a, não teriam os meios para sa
tisfazer a todos· os empenhos. . 

O nobre deputado não attendeu a que as cir
cumstancias actu>les· recommendào a maio1· pru
dencia da parte do j:toverno na . distribuição dos 
dinheit·os publicos. Receamos que a gut.rra da 
Europa possa influir sobre as nossas renda-s, e 
debaixo deste receio-, muito fundado, · sdria im
prudencia nà() restringirmos o mais possível as 
despezas publicas tA.Poiados.)... .. 

. O SR. BRANVÃo :-N'> emtanto as aposentadorias 
approvão-se todos os dias aqui em ·granàe escala.: . 
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o sn. PARAlmOs :-O Mbre ~eputado falia em 

aposen~a.dorias _; em Ull,! do~ d1scursos que pro
nunciet n« ulttma. sessao tlve de .fazer algurnas 
observa~-ões sobr,a este ponto ; limito·nle portanto 
ag.Jra a. ob~erv~r ao ho!lra1o membro que a sua 

' , 
orçamento da ju;;;tiça, porque ent1l:O havel"ia toda 
a opportullidad.e: para que a censura. fosse res
pondida, e cabalmente resp~~~~ida pel? 1'!leu . . 
(Apoiados. · · _ 

O n()bre deputado me reoommendon que nao 
adoptasse sem escrnpulo, e sem mui_to exame, 
as altet·ações propo,.tas pelo engenhetro Gados 
Neate no plano dos melhot·amentos do ~orto· de 
Pernambuco,-. por isso q~te esse_ plano f<?l orga· 
llisauo por um engenhe1ro multo habalti'ado, o 
Sr. V autbiex. :. · 

O Sn. A UGUSTv DE OJ.l\"EIRA :- O plaúo não 
foi organisn.do pelo ~~·. Vauthier, clle sómente 
esct·eveu uma. mcmor1a. 

O Sn. PARA.~nos:- O engenheiro Vauthier in
dicou o plano que depois fui confeccionado por 
um:t commissão composta de um engenheiro e 

d us · ·iaes a i 
~onstituem u plano adaptado forão indicadas e 
uiscutidas na memoria do Sr. Yauthie1·, e porwnto 
não 'havia inexactidão da .minha-parte em di~er 

ue- o lano ue se está exectttando é do entl'e· 
nheiro Vauthicr. · 

Al,.,.umas dns alteri\ções propostas pelo enge
nhei~o Cados Neate me parecem de uma van· 
ta"em incontes~avjj], e tem já por si a experie!lcia 
do

0 
capitão do porto e do engenbeiro que dirige 

aquellas obras, os quaes concoruá.rão com o Sr. 
Neate na parte a que m~ refiro. As nl_!;era.ções 
approvadas pelo governo sno as que versao sobre 
os :neios praticos de execuçiW, e que forito logo 
aceitas pelo capitão do porto e pelo cng~nheiro 
que dirige esses trabalhos. -

.. . .: - . . 
tes. o governo ainda as não appt·ovou, e mandou 
ouvir sobre ella.s o capitão do porto, o enge
nheim e . o presidente da provincia; depois 
inf,, de ma - s 1 

sobre ellas é. que o govcrllo ba de -resolver. 
Algumas das alterações dizem respeito a obras 
que não se têm de executar desde j1'l; por exemplo .. 
n desobstrucção da barra do Píct'lo ó um Jesses 
melhoramentos qtte só .poderifio ser levados a 
efieito daqui'.~ algum tempo e depois de concl~
dos outros · Ja. oncetados. O Sr. Ncate propoe 
que não se adopte essa parte d':> plano em exe
cução, e que, am vez de <l•~sobstrui1·, se feche 
nquelJa barJ·a, depois de apreciado) pell cxperien
da o effeito das obras interiores e do melllora
mento da barra gr:inde. 

O mesmo no1?1·e deputad~- a quem tenho _rc.s
pondido fez var1as observaçoes sobre a aumJms
tra.çâo · da. marinha em. geral ; asseguro ao_ nobre 
deputado quE. tomareL as suas observaçoes na. 
consideração que ellas merecem. 

N i\ o me õ possivcl.ncompanhar o honrado mem · 
bro n•l · deseuvol vimento das . suas ideas sobre 
os differentes assú'mptos de que se .occ1zpon; pro-
curart:t somen e at·- e as m ormaçoes que e 
mim exigío. 

0 SR. AUGUSTO DE ÚLI\"ElR.-1.:-Pcdi, niio exigi; 
bem vê que ha ·differença. · 

O Sn. PARANúos :-O nobt·e deputado entende 
que o mau _ relatorio faz um contraste perf~ito 
com o do meu antecessor; me parece, porem, 
que o nobt·e d~putado está. enganado. (Apoiados~) 

0 Sa. APRIGIO .-À.po.ial!o I Muito bem. ( 
O SR. PARANuos :-No meu relatorio tive occa· 

sião de referir-me a 'actos do meu antecessor, 
louvaudo~me nelles c louvando-os. : · 

O Sn. APRIGrO :- :M:uíto bem. 
O Sn. PA..RA~uos:-Não quer isso dizer qnc cu 

esteja em tudo e por tudo de accordo .COIU . o meu 
ant.3cessor, nem 1sso se póle pt"etender~ (Apoia-
dos.) . · · 

.. ao me · :recor o nes o momento do que disse 
o meu il\ustr.\do antecess }r &obre. a secretaria de 
e3talo dos negocios da marinha. As observaçõ~s 
quê fiz a esse respeito se refei·eti:l ao modo or 
9-ue se ex:ecu a.o os ra. a lOS ess l. repa.r tção, 
a f<llta de divisão nesses trabalhos, por não e"tar 
o seu pessoal dividido em secção . .Mas isso não 
importa censuras ao seu J>essoal, sobt·e o ~ual 
nilo enunciei juizo algum. Creio que uo que thssa 
sobt·e esse ponto não ha desaccordo que venha 
em dezar do meu illustrado antecess·n·. (Al)Oiados.) 

Os ,~tmcimentos do encarregado do quartel
,.,.eneral não são· atbitrarios, são os vencimentos. 
~o1·respondentes âs. suas patentes.;. 

O SR. Av&us-ro DE OLrVEllU. :-Eu fdllei do . .. 

c • 1 
siderados, como hoje se al.loniio, nos orçamen-
tos anteriores... · 

(j Sn. Á..uc;.usTo DE OLIVEIRA :-Mas 
que é u.m abuso. 

O Sa. PARA~H:os :...:.. Se o chefe tem c deve ter 
vencimentos de ·etnbarca.do, o seu secretario e 
ajadante d'orden~ deve igualmente têl-os c.>n-cs
pondeutes â sua. patente. · · · 

O conseibo de administL·ação. que tem por fim 
as compras de provisões · de bo:cu. e fardamentos •. 
disse o nobre deputado que não está bem orga~ _ 
nisado. Inclino-me '' crer, como · o nobre depu,. 
tado, que ha vicio · nessa orga.nisação, porque 
alouns daqu.elles que têm· de fazer requisição 

o • t" à veneros CUJa compra es a a c~rgGo canse 
lh•l fazem parte do mesrno conselho. l\fas como 
o governo está. ~utorisad~ para · ~etorll!,ar a C<?!l· 
tauoria geral e mtende11C1as, sel.·a ~ntão occasuw 

minar-se esse oh;]ecto, de re-
$()1\•er-se a extincção ou r~forma do conselho de 
administração. . . . 

Quanto ás mattas e cot·tes das made1ras pmpr1as 
paro. a construcçiio naval,. o nobre de,Puta.clo deve 
ter Yisto .pelo meu rel.-ltodo que e. - es~e . um. 
obj.scto que merece toJa a considerliçiio . do go
verno. Sustento ainda o que disse no meu rela
torio, que a lei das terras e seu regulan}ento 
contl!m a.s medidas essenciae~ sobre e:>~e objt!cto, 
e ·que apellas o qne l'e.:'ta é, de. eonformidad.e 
com essas disposições, montllr e r~guht.r a adml
nistraçiio especial das mattas cle3ttna·1as para a 
construcção naval. · 

Os juizes conservadores esú"io- ereados pela lei 
das terras, o a ·1·epressão dos abusos que se 
po!isão commetter, devastando-se as mattas do 
estado, 1ançando;lhes t~•go, 011 cortando .as ma
deiras sem licença. do governo, está t9:mbem pre· 
vjsta pela lei e regulamento. respect1vo. Cabe 

rr . * .. • ~ 

administração especial ue que falia a lei~ e ~at·
llle ''S necessari!JS regulamentos. ~{as para 1~so 
são necessarios e::tllmes preliminar~s;. é . prec1so 
snber· quaes são as mattas que devem ser reser
vadas para a construcção naval, quae.s r.queHns 
cuja guarda e uso· devão ter p1·eferenc1a, porque 
provavelmente não s·~rà possivd ao mesmo tempo 
attender .· a todas· igualmente. 

Sobre o conselho naval_ me parece que· disse 
quanto er~ n~cessario_ ~ara da~ ?_ conhecer· .ao 
corpo leglslatJvo 3 mznha opuuao a -respeito 
desse imp.:~rtante · assumpto. · · · - · · : 

O nobre deputado · me ·emprestou, nas · observa• 
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~.ões que fez sobre este ponto, uma palavra que 
uão se acha em meu relatorio. O nobre depu
t:l.do disse que eu queria um conselho mera
mente consultivo e de inspecção, e que por con
seguinte não J?Odia com_pre_h~nder C<?n~o u~ tal 

mo.s eu.dtsse essencialmente consultivo e de in: 
specçâo, e u~o maamente co,tstdti~:o e de in
specção. Não ha, pois, ne~hu_mn ineongru'3Iici \ ~m 

c de inspecção, desempenhe algumas funcçves 
administratiYas, que poden't sr.r inc1Jmbidas a 
todo o conselho, 011 a alguus d~ sens membros. 

Qu11nto á tt·ansferencia do batalhão naval pam 
o quartel que se está construindo na rua de 
Bragança. direi ao nobre deputado que o govet·uo 
ainda niio tem uma opinião defi-nitiva a esse 
respeito. A obra uo quartel estava em tal gráo 
de adiantamento que não er;\ possível sobreshr 
nella. Se o govemo, depvis de ouvia· a opinião 
dos homens _pr~.fissionaes, c de exa~inar pot· si 

a transferencia do batalhão nav;\l pc1ra um aquar
telamento em terra, c que póde por outro meio 
vencer a difficuldade em que se achou o meu 

cisão do go·verno. 
O meu antecessor m::wdando construir esse 

quartel da rua de Bragan~;a, estou convencido 
de que não procedeu :>em inf•>rmações de pessoas 
competentes; creio que lhe foi representada como 
medida couvenicnte e urgente a transft::rencia do 
batalhão naval da fortaleza de \Villegaignon, por 
estar o t·espectivo quartel. arruinado, e não ha
ver alli espaç•> suflici"ente para aqunrtellnmento 
dos dous corpos, isto é, dr.sse e J.o corpo de 
imperiaes mnl'iuheiroJs. Não houve, portanto, a 
esse respeito, c nem podia haver da part 
meu antecessor, leviandade ou alguu, motivo 
menos "licito ... 

_o s~. AI>~GlO:- Muito bem! J:i se vc que 
r. 

VozES:- Muito bem! Muito bem ! 
A discussão fica eneen·ada por não haver casa 

para se votar. 
Levanta·se a- sessão ás 2 horas e meia.· 

Scss:\o em. 2'7 de Junho 

PilESIDF.XC!.\. DO SR. VISCOXDE DE B.\EPEXDY 

Soll:.'tl.\.ltiO.- Expediente.- Ordem do dia.- Vota
çr;o do orçamento da, rn.ai"inlta.- 111'atricula de 
estudantes. Discw·so do Sr. Silveü·a da .Motta. 
- 01·çamcnto da {a:enda. Discursos dos S1·s. 
Fe,·1·a::, Cm·neü·o de Campos e Lisboa Se1·ra. 

A' hora do costume. reunido numero sufficiente 
de membros, abre-se a sessão. 

Lê-se c approva-se a acta dl'l anterior. 

EX.'PEDIE~TE 

Um officio do Sr. miuistro d~l. 

Achão-se Sl)bre a mc.s'l. e vão a archivar-se dons 
exemplares das faUas dirigidas á. assembléa Je

islativa da provinch\ tlas Alagoas pelo presi· 
ovincia o Dt. Josó Antonio 

Saraiva, no anno de 1S5.J:. 
Um requerimento da cam:tr•l municipal da ci

da.dü .Jo Rio Pardo, ·da província de 8. Pedro 
1 t• n e o u , pe 111 o que os epu-

O Sn. AUGUSTO -riE ÜLIV"EIR.\. dá um aparte. tados provinciaes sejão eleitos por municip1o:s, 
assim como são por províncias os deputados á 

O Sn. PAn.A.Nuos : -Sinto, Sr. presidente, não assembléa geral.-A' commissão de constituição e 
poder prestar o meu voto a todas tts emendas poderes. 
que consignào quantias para o melhoramento dos _ Um requet·imento de An-tonio de Deus e Silva, 
portos de algumas províncias. Já disse á camara pedindo autorisação para matricular-se no lo 
os motivos imperiosos que tiuba para não acompa- anno do curso phal·maceutico.-A' commiss~1o de 
11har os nobres deputados autores dessas emen- instrucl:iiO publica. 
das: esses motivos se resumem em nüc, set· pos-
sivel satisfazer todas as necessidades ·ao mesmo De alguns officiaes reformados uo exercito, 
temp<> (apoiados), e, além _disso, em que ns cil·- pedindo uma ga·atificação igual á 5• parte do 
cu.mstnncias actun<:s reclamão toda a prudencia sold(} que actualmente percebem os da 1• class~. 
na distribuição dos dinheiros publicos' porque, -A' commissfio de marinha e guerra. 
como já obsen'ei e é reconhecido, Oil snccessos Diversas reqresentações dos habitantes das fre· 
da- Europa podem influir sensivelmei:te sobre as guP.sias dos 'l'a·es Corações Jo Rio Verde, S. Joa-
nossas• rendas. quim, Santa Rita da Boa-VistR, Pouso-Alegre; 

Quanto á emenda que autorisa 0 governo a uos eleitores da villn Christiml, e da camara 
mandar fazer exames du mP.lhommeuto no porto muuicipal da cidade da Campanha, pedindo a 
do c~ará... creação de uma nova província ao sul da do 

----....-~-..-:-:::-::-:===--=-------.:-r::-::-::-::-::-=::.--;--:--::-=::~=-:-::-::--::-+-..M.l.l-JJ-M--G-el'!les. -A' commissão de estatisLiea. 
n. AGUAIUBE:-. arca quanth para COmetO 

dos melhoramentos que fórem precisos. 
- O SR. PAR.\NUos:- NP.ste ca:;o a emenda não 

é desnecessaria, como eu in dizer, mas nâó dE.ve 
ser approvada, não só pelas razões que militão 
a respdto das outras, mas lambem porque t.ão_ 
se deve decretar quantia pa1·a obras de que não 
ha plano nem or•;ameuto, dados estes iudispen-
saveis. _ . . 
. Aceito a emenda que eleva os vencimentos do 
almoxarHe e do esc1·h•ão do arsenal de Panam
buco, igualando-os ao;; vencimentos dos mesmos 
empregos no arsenll-1 de marinlJa da Bahia. 

J•ARECERES DE CO~l:.'tUSSÔES 

São approvados os seguintes : 
cc A commissão de commercio, industria . e 

artes, a c}umn foi presente uma petição dos di
rect.ores da companhia pernambucana, incorpo~ 
rada para a navegação a vapor entre os portos 
de Pernambuco e de algumas outras -provindas 
do norte, ua qual r.equerem os supplicantes ao 
poder legislativo algumas isenções e favores~ 
pr~cisa a mesma com missão, pa• a poder dar . seu 
varecert de inforwações 4o governo a respeib ; 
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p:rrtanto requer qne se peção ao governo taes 
informações. 

cc S lla das com missões ela eamara dos depu-
tldos 26 de Jllnho de 18)l. ·-Almeida. Albu
" ueN.'ue.- Silva Fe~·ra::. !> 

c< A commis:>ão de commercio. industria e arttJS 
a quem foi presente uma p~tição . da compauhi:t 
Sul·America:la de naveg<lÇãu a vapor, n_a q!tal 

• • (T • 

all'ru.mas isenções e f.tvores, precisa a eommiss:'io, 
afim de ptJder dat· o st>u parecer, de inform~
çõus do governo; portanto requer que se pcçuo 
ao governo. taes informações. 

cc Sala das commissões da camara dos depu
tados, 2ü de Junho de 1851-. -Almeida e Albu
IJUe,·gue. - Sil~a Ferra::. '> 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO ORÇA~E::.-íTO D.-\. :\L\RI~II.\. 

Procede-se á votação do orçamento da mari
nha, cuja discussão h wh ficado encerrada na 
sessão antccede11te. São npprovadas todas as 

missão, e. a que eleva <>~ o_rdenados e ve~cime~
tos do almoxat"ife e e:>cnvao do ar.;enal üe Pet
nambuco. 

~fATP.ICULA DZ ESTUJUXTES 

Entra em segunda discussão o seguinte proje
cto de resoluçilo vin-.lo do senaul) : 

1c Art. I.o O governo é antotísado para I?O.~
clar matricular no primeiro ann~ do <?l\rso JUl'l
dico d<; Olinda ao esttHlanla Jose Mana do Valle 
.Junior, dispensando-o para '·isso do;o ~xames d~ 
rhetot·icn e geo"'raphia, e para ndmttbl-o a fazei 
acto desse ann~ se se mostrar então nppro,·a~o 
no3 rm·eridos examP.s, e ~e ti v~~· tido a frequenCHl 

· cr Art. Q.o Ficüo rcvogauns as disposiçõ~s e:n 
contral'io. 

11 o scnuuo em 9 de Junho de lSjl.-
:.Ianoel Ignacio Cavalcanti :J,e c.:r a. p~·esl
uente.-José da Silca ]lla{l'ft , lu secrctano.
.Alanoel tlos Santos .lla,·tins "'Vallasqw:s, 2u secre
tal'io. , 

O SR. AttAUJ:l Lni.\ flmdamento em pouc:ls pn
lavra:.i uma. emeRda que mnnda {\ mesa para ser 
aJmittid•> n ex·unc c mntriculn do 21) nnno tla 
escolA. de meuicinn dn córtc o estudante Paulino 
Prank\in ele Amaral. 

O Sn. VmuTo pede que :1 resolução tcnl1a nn.1a. 
só discussão. 
- A camtu·n npprova este rc•1uerimento. 
. O Sn. PAuL.\. SAsros:- Tenho de offdreear uma. 
cmenJa ti. t·esolur:.liv <}lH~ Sd discut.!, ma~ não s~i 
se ella deve set· considerada como artigo au1.h· 
ti~o. A emenda quo. vou off~1·ecer tem por fim 
l'Stender u fJJsposição da l'esolução em favor d~ 
um estudante que se a~~a não s~ em iucnti· 

meitel-a ~á mesa. 
O Sn. PnEsiPE~"rE :-As e1nenJas podem ser 

agora apoiadas. ~.as para se.rem consid~rtl.das 
COlllO art!g<>s addttlVOS, qtte tem_ de Sel" dÍi!CU· 
tidos depois de votada a resoluçao. 

Julga ,se di..-eutida a rnateria. A resoluçã~ do 
senado é approvada em escrutínio .secreto por 
39 votos contra · 30. 
· · Entrão e[n discussilo, depois de apoiaJos, os 
seguintes al·tigos addit.ivos: 

« O governo é autoristldo a mandar. que se~a. 
admiltido a faze1· aeto do 3<>· armo na acadenua 

de Olinda. o estudante Sebastião Gomes -la Silva 
Bclf.:>rt, mostranJo.se para i:;so habilitado, e sendo 
approvado, a matricuhr-se · no 4o anno, d·~ ·que é 
ouvinte.-Sant~s e Almeida. '> -

~ E a~ e~tndante ouvinte de medicina Joa. 
1 s J.n os, uo:na vez que apre· 

sente .eeL·tidilo .de e:omes preparatorios.-Salva 
a rcdacção. 

« Camara dos de uhdos 27 de Ju.nho do 185-1. 

(( o governo e autorisaJu a mandar admittir 
a exame do Jo auno da escolll de medicina do 
H.io de Janeiro c á matricula. do 2o anno da 
mesma escola a Paulino Franklin dt:' A.ma.ral, 

• na ·conformidade do requerimento que apresen
tou. 

c< Paço da. camara, 27 d~ Junho de lS:Jl.-S. R. 
-.rh·au]o Lima. >I -

« O governo fica autorisado. a m1ndar 1:,llatt·i-

na ultima sess1iJ parece que as razões todas que 
apr·e::>entei contra · ess.ts excepções da disciplina 
~eral das uussas academía'3 superiores ficádi.o 
oesattendidas pelo Yoto d:1. eamara. Mas, Sr. pr.esi
dente, não ha consideração alguma. q11c me 
possa. fazer, ·Subscrev.:r silnnciosamente a este 
enxame ·le artigvs additi\•os, todos elles .tendeu
tes a acabo.t·, a matar algum resto de disciplina 
que póde ll~ver nas nossas escolas superiores! 
(Muitos apoiados.) . 

O Sn. '\V."':~w~o:nLEY:-Apoiadis~imo I E l.evão a 

O Sn. S xLVEIR.-\ D.\. Morr.1..:- Não sei para. que 
sd ftJzem estatutos quando se tem ••. (e11 nem sei 
de . ue ex r~ssão hei de usar' quando se tem a 
corag~m .. . 

U::\1.\. yoz:-B~m, isto mesmo • 
O SR. SILYEIR.\ D.\ MoTT.-\: - .•• quando se tem 

a coragem de ,•ir propôr ao corpo legislativo 
que seja aJmittido n f11zer exame fulano·de tal 
sem se dar . n. razão porque (apoiados); que sej<1 
ad.mittido fulano de tal pelas razões que apre
S<.!ntoli. no governo e que nós não sabemos l Não 
sei, senhores, como se ha de admittir que possiio 
set· ia.VQr~cidos por um aeto de excjpt;ão do corpo le· 
gislntivo moços que nem requererão ao corpo legis· 
lntivo, e que não requerêrào porque julgarão que 
ni'io podiiio schar acolhimento a uma pretenção tão 
uesmedida.l Moço; que . requererão ao goverrro 
e que pelo governo forãõ indeferidos (not:)·Se 
mais t~sta ch·cumstancia) julgã,l os nobres de· 
putados que devt'!m ser attendidos pelo · c.orpo 
lagislati~o; que o corpo legish~ivo. tl.eve- agora 
di:Ge~-nao~ o governo obrou mutto lOJustatnente 

Orll, que1·o fazer uma leitnra destes · artigos 
additivos, porque me parece q11e elles n.em pre
cisão de Cllmmeutar•o ••• Nem sei, (depo~s de te,. 
um. dos 4rtigos), nem sei como bet de entender 
esta oração-ao estudtlnte ouvinte de medicina 
Joaquim Ribeiro dos Santos • . 

u~u. voz:-E' S:\lva a rcdacção. 
O Sn. PAUL.\. S.\~'l'os :.-Na discussão explica-

l'i!i. . 
O SR. StLVErR.\ DA :M:oTTA: -Parece-me q'ue o 

projedo que foi nppro\'ado dizia qua se admit~ 
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tisse o astudante :í matricula, independente de 
exame, ou ue lapso de tempo.--

O Sa~ ·P.l.ULA.· S.\.NTos: -Uma vez que eUe t\pre
sentc certidão de e:x~1me.s de prepnratorios que 
já tem •.• 
· O Sn. SILVEIRA D.l. MoT'rA:-Pois o estudante 
qae tem exames de preparatorios deixa dn ma
tricular-se ? 

o 

o Sn. SIL YEIRÓ\ D.\. MoTT.\ :'- Mas e o que se 
devia declarai' • . . 

O Su. P.\ULA S..t::-.Tos :-Disse; (( Salva a re
dacção. ,, 

O Sn. SrL vEm.:.. DA MoTl'.A :-Aqui não era caso 
de dizer-se-salva a reJacção ;....:.era querer que 
votassemos por adivinhação. 1\Ias continuemos 
(lendo) I< a.o estudante de medicina Joaquim Ri
beiro dos Santos ... >: 

UMA. Voz:-..:.; ue a resenta ex.ames de 
tonos . 

O Sn. SrL VEIR~\. D.\ MoTTA :-Apresentando elle 
em tempo a certidão de~ses exames, .nilo lia clu-.. . . .. . . .. . . . 
por apresentar essas certidões fóra de tempo é 
<1ue o nobre deputado quer a dispensa. 

O Sn. PAULA SANTOS:- E' para fazer exame no 
1m o anno em que J e ounn. e. 

O ;:)n. SILVEIRA DA MoTn. :-Não sei o q •.Je é 
que se chama ouvinte. 

o Sr.. PAULA s .... NTOS :-Pois o Sr. Pauln Can
dido conhece. 

O Sn. SILVElR.A DA MoTT,\ :...:. Pois en não co
nlJeço; não se chamão aos exe1·cicios CSCOlal'CS 
senão os academicos que estão m~triculados •.. 

O Sn. P.\ULA. S.\::s'l·os :-E' o que a lei-dispõe. 
O Sn. SrLn:mA D.\. MOTTA:- E' o u ·a lei 

dispõe que se· ha de fazer, isto não fica a arbi· 
trio -de cac.la um ..• 

o Sn. PAULA s .... ~TOS :-Para isso. é que se pede . -
O S1t. SIL VEIR.\ P.~ 1\IoTTA :-Desde que um 

moço é ou,•intc não está sujeito nos exel'cicios 
escolares, niio é marcado seniio por obsequio do 
lente. ou do continuo que niio tem obrigaç•io de 
marcar senão aquclles quo cstãg matriculados, 
não pôde dar lição, niio pódo f:tzet· su.Lbalinn, 
niio póde fazer dissertações .•. 

O Sa .. PAuL .. \. SANTOS :-D'ora em diante pútle. 
O SB. SlL\'Ellu .. DA 'MoTTA :-Nuo põtlc tal; os 

senhores é q uc csitlo querelldo estt·agm· todnd as 
causas... · 

.o SR. PAULA S.\::STOS :-A respeito do outros 
pódc ter razão, mas q1.1nnto a este niio. · 

O Sn. Su.YElR.\. DA MOTTA:- Ora vamos a outro 
artigo : '' O governo é autorisado a mandar admit
ti r. . . » Os senhores escreverão esses artigos au
ditivos com tanta pressa, que nem se póâe en-

,· -
~hrA '\~oz :-Era para apro·t;eítat a maré . . 

. o Sa. ~ILVElR!~ DA. MoTTA:- (I o got"erno é au
torisado a mandar admíttir a exame do to anuo 
da escola de . medicina do Rio de Janeiro, e á 
m.atricula .do 2o anno da mesma escola ... (Oh! 
é t-specie nova I quer~se admittir ao mesmo ttlmpo 
a exame do lo anno e matricula do 2o J'óra de 
tempo! S_em duvida estas idéas de tempo de 
exames sno bagatelhs de que o l~gisls.uor não 
cura!) a Pauliuo Franklin do Amaral. n No~~ a 
camara esta .expt:essão muito curicsa-o go\'et·no 
é autorisado ·a . mándnr adrnittir a exnme de 

um anno ~ á matricula de outro 
que · esse senhor apresentou c que 
bcmos; portauto devemos votar em 
ramente ! .. ~ 

pela_ razão. 
nos nao sa· 
jej.um intei-

O Sn. Vmu-io :- Ahi está a discussão que vai 

O Sn. Sn.\'EIIU. DA !\fóTT.\. :-Ainda que se diz 
-<<na confomlidêlde de .•••. » Não entendo o qú.e 
a. ui estt\. escri >to .•• 

O . Sa AR.\.\:JO Lnu : - Do requerimento que 
apresentou. 

O Sn. SILYEnu. DA MoTT.\ :-Este quer ser 
admittido a cxnme do primeiro anno e á matri 
cula do segundo; vai mais ãepres:>a! Por que 
razão .não fez elle exame do primeit·o anno '? . 

O Sn. AnAu.ro Lnl.\ :-Porque foi ouvinte. 
O Sn. SILVEIRA D.-1..1\IaTTA :-Está c!aro que não 

fez exame, porque a faculdade respectiva não o 
podia admittir de maneira alguma. 

IMA:- al·que não se matri-

0 Sn. SILYI.!.llt.\. DA MoTTA :-E' uma das razões 
alie" · -

O Sa. An,w.ro Lnu :-Por isso é que se pede 
a dispens~l. 

O Sn. SILvEm.\ DA .:MoT:r.A :-Senhores isto é 
es ragar u o. 

UlrA Voz:- Cantão com o acto legislativo e pot· 
isso não se querem cansat·. 

O Sa. SILvli:mA. D.\. MoTTA:- Parece-me flUe o 
unico con·ectivo que se poderá dat· n estas con
tinuadas dispensas para acabar :om tantos cs
c~ . nl:.tlos deve estar nas faculdades · mesmo. Ellas 
que cot·rijiio est<lS dispensas. 

Temos aqui ainda um artigo additivo : (( O 
governo fica u.utori:;ado a mandar matricular no 
1° .anno . do. curso plu~rmaceutico ( e_ste agora é . . 
::5ilva. » Segundo diz o nob1·e deputado auto1· do 
artigo, es:>e moço tem os preparatorios precisos. 
Eu dou m~1~to credito a tudo quauto . o. nobre . , 
n este respeito conteste a sua comp·et~ncin. para 
affit·mar •.• 

O Sn. PDtt;~TA l>E lfAGALIIÃES :-Explica1·ei n:\ 
discussão. 

O Sr.. 'SILYKUt.\ D.\ MoTTA :-Se este estu
dante tem os pt·eparatorios para f~zer cxnme, 
para ser matt·iculado no · pl'imeiro anno do curso 
pharmaccutic ,, não sei porque não su matl'icu
Iou... . 

O Sn. PmE:STA Dr,: MAIULn:t~-.:s :-As certidões 
estüo sobre a mesa. 

O Sn. Slr.vEIRA. D.\. MoTTA :- Mas porque não 
se matl·iculou? Aqui então ha mysterio; p?rque 
as academias est.ào ft·ancas, estão fun~cionaudo 
livremente, estão .admittindo n quem deve ser 
admittido. Se esse moço tivesse os exames pre
paratorios estava matt·iculado na academia ... 

O Sn. PmE:-.T . 1 . :- . ·-o 
deput~ldo que uiga no S:l'tigo as razões pot· que 
não se matriculou? Para mim isto é novidade. 
. o Sn. SIQUEin.~ QUEIROZ :~Hoje tudo e novi· 
dade; é o tempo ..tas. maravilhas I · . 

O Sn. SILYEIRA. D..r.. MoTTA :-Aqui temos outro 
artigo que não é menos curioso: (( O governo 
é autorisado -a -mandar que seja admittido ·a faze~; 
neto do 3o anno na academia d!! Olindil. · •• » Note-se 
que c~te artigo até i~dica onde o cume de-re-sc 
fazer... - · 

O Sn. VmiAT.o {com i,·oni.a) :-Sim, . porque 
a de S. Patilo é mdhor do que. a de Ol.íuda! 
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O SR. Sn.vF.mA n.\ .MQTTA :- N'ão sei, não quero 

entrar nisto. 
(( ••• tl. fazer neto do :)o n.tmo da academia de 

Olinda. o "stuJantd Sebastiiio Go111cs. da Silva, 
mostt·ando-se para. i:sto habilitado. >> 

Nã_o -sei o que o nob1·e <.leputa•io chama habi· 

t pretenc;iio esp<'cial a respeito das l'•'gras geraes 
I· do ensino publico, euteudo qu.e a commi;;são de 
I instruc~:ão put.üca não pôde dcixat· de.scr ouvida, 
I p'lra não acontecer o que já. ac•)ntec~.:u este anuo, 
) em que a Climmissào de instt·ucção deol parecer 

contrario a todas essas excep1;õcs que forão ap· 

o l!stndante que não fez acto em tempo p(Jl' e~>t.:<r 

1 

. uppr<•va-se uma cousa, e ·i c.lias . depois appro-
docnte póde pelos cstatntos fazer acto depois va·so 9utro.! Isto a meu. ver não é tão pequena 
das férias. · cousu. como n alguem pat·P.ce ; estas contradiçi'il's 

o .S!t. V nu ATO:- Está enganado. ,

1

. d. esmoralisfio, ti1·ão a for~.-.\ m. oral ao· corpo legis
. lativo (apoiados) : ui!s ficamos dcsuutorados, não 

Q Sa. Srt.vEmA liA MoTTA:..:... Ora, esta ni'io está , temos diraito algum de cemurar patronatos drJ 
má 1 E' o caso de pode1· dizer ao nobre deputado ! gov.e1·no, qu:\llfll) fazernos os mais e~c:mdalosos. 
que Qht:r ensi11ar o padre n'osso ao vigario. Repito, · i1\luUa.o; apoiados.} • 
o estudante qne adoP.ce na i!poca de fner exame, A c.liscussão tk\ adia(l!\ pela hora. 
apre!'.cntando uma certidi'io, a congrcga~iio o 
numitte u fazer exame quando c>stú. bom, 1: atú Entra no S!lliio o Sr. presidente «lü l'OlJsdho, 
depois dn:> fêl'ias. Appello para todos quantos ahi ministl'O da f1zcndn. 
estão. (Apoiados.) 

O Sn. V miA TO :-Não duvid~ disto, ma;; nffi.rmo 
n V. Ex. que não se admütio este estudante a 

O Sn. Sn.vEIR>\. D.\. :MorrA :-Não sei, pois, con1o 
o estudante do 3o anno que tives~e as condições 
de admissibilidnde, para f<lzer neto d:1s matcrias 

esse anno nao u1 a m1 1 o. 
O SR. VmuTU ·-Pois não foi; se fosse admíl

tido ~ra desnecessario o artigo ~-..clditivo. 

UliA Voz :-Estava enccrradn a matricula. 
O SR. Stt.VEli!.A DA MO'f'l'A :-Não se trata de 

matricu.la encerrada; o nobre deputado quer que 
se adnutta a fazer acto do 3·• armo; porque não 
fez, pergunto ainda?... · 

O Sn. VrnuTO :-Porque estava doente. 
O Sr... SILVEIRA DA MoTTA :-Não é possível; 

se cs ava oente em umn cpoca po 1a JZer em 
outra ..• 

O .Sn. PRESJDE~Tt:: :-Eu obse1·vu 

orde111 do dia está passautl.. 
O Sn. StLYEIRA D,\. l\lvTTA :-Eu tenho de ir 

lorge nesse negocio, mas se V. Ex. quer, pát·o 
aqui, e fico com a pnlavra pará continu tr de· 
pois •. 

O Sn. PREstm:NTE :-Não posso admittil· isto. 
O SR. SILVEmA o .... 1\lol·T,\. :-Pois então não 

tc_Jlho rt-medio scn:io contiuuar. 
O Sn. APntiJto :-Esse moço ni'io pedia isso 

mo imo? 
O ~R- Sn.YEIRA. n .... 'MoTTA : - Pcuin, o foi inde· 

fetido pelo governo. Posso inform:1r á cnmn.ra que 
a maior parte destas pretenções que se têm npre
sen tndo . e a que · so referem as emendas forão 
iudeferidas pelo governo. . . · 
. H11je estas cousns vão passando muito mnis 
apressadamente do que, n. meu ver, o decoro· da . - .· ' .. . .. 

~ . .. . .. : . ' 
1:horcs, que semp1·e ;;,ue "Vem uma pretenção sobre 
jnstrucçfio publictt Yaí o negocio á commissüo. 
Não sei por qne se crc-itr:io commissõcs e 
agora apreséntão-se aqui nrtigos additivos feitos 
~obre a perna e l:ieroglypllicos que ningucm 
.entende , hão de ser vot:1dos immcdint:lmente sen1 
eX:a.me algum preliminar da respecti\'a con1missão 
.ll3 casa, e principalmente a commissão de instruc· 
çà o publica, que deve ser um deposito muito 
in1portnrite das tradições dn camara a respeit•l 
das doutrinas do corpo · legi:;lativo sobre. mate
rias de ensino. Sempre · que se apresente uma 

TO:UO ;?, . . 

ORÇA:\U:1';TO DO ::\tl:-iiSTamro 1>.\. FA7.E:XDA 

·En tl'tt em discu'ssiio o do orçamento 

l"erm7.. 
o Sr. 'Fcrr: .. z le\'antn se, comprimcnta :lO 

Sr. presi1lente do conselho que lhe C•)l'respundP, 
e expl'imc-se nos segnint&s te1·mos nc1 meio de 
profundo sile~cio: ' 

A camara deve reconhecer qunnt.o ~ difiicil e 
penosa. minha actu·ll sitnac;ão. Difticil. porque 
vejo-me na necessidade de ent: ar em conahate 
com um homem •.• um l10mem distincto n . fortl', 
n:io sú pelo;; seus recursos intellectunes·, ·mns 
pri_ncipalmente pela autorit.lad~ que g•)7.n no men 

prendeu até ao presente. 
1\Ia:;... Quid (acúan eis '/ 
Scnhol'cs, s. posic;ão que cu ~omO' nesta casa 

niio é por certo da cu r e do cnractet· . dnq uclll\ 
que na outra cmnara se lhe quiz i.lar. niio li 
uma nuvem O('gra quo desponta no hol'izonte: 
r1ii'l; nquclles q uc procurao no parlamento uma 
p?ski'io ft·nnca, a posiçiio q_no a constituição nos 
facHllo. c que c da esseneu-.. no systema rept·c· 
sent:1th•o, nuncn · púdo ser considet·ada como 
nuvem twgTa seniio ' por nquelle cujo ministe
rialismo liUO . pôde uei:tal' de ser t•oputado lllll 
symptoma de que o ministerio andn em máo 
cnminbo. · 

Não sou dos que ne~ão pã~ c agun M go
,·erno; uão ·son d11quelles que lançan\õ se f~}r 
de miste1· a seus mesq_uinlios · interessé:s lnm~ 
sobre su~ fnce; pertence i:; to a uma escola a 
que não pertenço. Minha posi~no nesta casa ha 

sentativo : hei do prucut·ar fãzer observações 
nesta cam·lra sobre a mt\rcha da administraç1io, 
hei de procumr combater os pedidos do minis· 
terio com a lealdade que cumpre a qualquer 
l1omcm que tem um fnturo no paiz. . 

Não é tamu~m. Sr. prêsldente. esta postção 
motivada ·-por esse pretexto de rifnlidndc qu~ se 
l!1e quiz _ nttr ihuil· n~ ~cnado·, J.lOrqu~ ~SSl\ 1"1\"~
hoiadc nno pódc c,xal'hi' a m('u respe1l0; scml. 
muito rebaixar-me. Não é tambem nascida da 
ambição de subir ae ministcJio: seril1 uma am
bição nobre que muitos ate hoje nã.l). ob-stant~ 

31 
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tudo o que faz.::m não têm podido conseguir. N'ão, 
não tenho ambi.;ão do ministerio ; tenho arniJi
~:ão de servir ao meu paiz, por humilde que seja 
a. minh·1. posit;<io. Pret~ndo pois, pe1·dóe-me a ca
mara, fazer algumas reflexões, tom.:.1· alguns mo-. ~ 

Mas... Sr. presidente, eu não sei por onde 
deva principiar. (Depois d~ alguma pau.~a.) Devo 
dír.er que este orçamento -é tUlHL ficção, uma 1uy,;-

• • •• :- •1 • • • 

no rclat.:>rio da fazenda não é exacto? Que pat·a 
iUudir-se ao publico, pr.ra illudir-se á camum 
se considera como renda e1fectiva o cmprestimo 
do cofre dos orphãos, os depositos dos dínhcí
ros de ausentes·? Devo Jizct• qne na demonstração 
que se nvresenta de um anno como saldo vem 
at~1 ctano renda contemplado um ct·edito conce
didf) pelo.corpo legisl1tivo·? Devo dizet·, repitt1, 
que a lC'i do orç:;unento ~ntt·c nós é uma vl'l·da
dcira fic~~iio ·J P!trH. que? .Pois nlguem se pet·su;luc 
que o nobre presitleu te tlo conselho, quanllo quizeL· 
f tz<:r sn:1s dcs eza,; se cmlura ~ará com lei nlrrutrul 
dle tão poderoso como é no paiz, que tem tanio~ 
amigos, que tem tantos recur.,;os? Não, quando 
q ui:l:er fazer des pezas extra-legae;;, nndt\ o to 
lherá mandará nt·a a ulicia uit:heiros e ellas 
se fal'i:'io ..• 

Devo dizer que a repartição da fazenda está 
em um cslndo digno de toda a attenção, que 
tn.lo est!l em uma confusão, que 0 nobt·e mi-
tustro nno cut · a nas cottsas que es ao a seu 
c~r~o, CJ.Ue não tem nem o tempo preciso para 
isso, que anda atarefado com outras cousas, nem 
poder:í. com provdto do pnblico fazêl-o? 

Devo dizer que todos os regulamentos a res
pi!ito dos impustos s:io mais on menos incom
pletos, c em geral vcxatorios, qtte não ha tra
ualho algum sobro elles, nem sobre qualquer 
outro assumpto, e que precisamos de muito, de 
tudo na 1·epartição da fazeudn, que de nada 
disso se cuid:.l? Para que dizet· isso? O nobre 

residente do conselhõ me responderia com as 
mesmas pa avras que empregou nao 1a mn o 
no senado : c< não ::.:áo, nem nunca foruo d~ minha 
predilecçiio esta., lllaterias! » 

Devo dizer... lJâo, scnhor.:>s, é preciso que 
nprove1 emos o empo, emos cn1 nossa pre»enc;a 
um minisn·o que poucas vezes temos presente, 
um ministro que symbolisa toda a polit1ca, todo 
o ministe1·io. :. o mini;;tro dos ministros; ó 
preciso, })Ortai.to, que a11te o paiz o chamemos 
a conta~, pat·a que elle po:>sa justificar algumas 
de suas lllt!diuas, alguns dos seus netos, a sua 
p1·opria posi~ão. · 

Senhores, passa corno inconcusso o St'guinte 
principio: cc actualmcnte a presidench\ du con
selho .; umn re:.11idn•Jc. » Pat·n bem me occupar 
com o nobre ministro na o.uulyse de todas ns 
consequencius que se deduzem desse principio, 
é pt·eciso encararmos u posiçüo do nout·e pt'esi· 
dente do cvnsdho em relaçiC:o ao chefe do poder 
execnti v o, cnl relnç~'io no conselho de ministros, 
em relação aos seus collcgas, quo investiguemos 
a propria posição do nobre presidente do con
~elbo em 1·elação hOS negocios do ministe1·io dn 
fazenda, que S._ Ex. dirige, c a~sim. tambem seus 

. ' 
lação a essa sua pohtica, tão louvada, tão ap
plaudida, que cu não posso considerar senão 
uma politica infantil, cujo resultado sem\ uma 
mexenofad::1. de l10mens e de princípios hetero
geneos, política que não póde fazc:r bem algum 
no paiz... ' · 

O· Sn. SxQt:EIRA QuEIROZ :-ApoiaJo. 
O Sn. Fmuuz :-Principiar.:i por eJ~cara\' esse 

axioma « A presidencia do conselho é ltoje uma 
reaiiJade )) em r~laçâo ao primeiro ponto, em. 
relação ao chefe do poder execut.ivo. 

Senhores, não é uma invenÇão n1inha, não, ou 

te:abo ouviJo em· toc.la· a parte, e da pNpl'ia boen 
dos St·s. minisb·os, que a pa·e.~idcncla d0 conselho 
actua.lmente é unM. l'Calida.ole. 

Senhores, cu entendo que segundo a nossa 
constitui~:.ã~, qu? segund.o a indol:) do :;ys_te!lla. 

o .. • " • • .. 

do chefe do pou~t· executivo tlin~aua sempL·o tod~ 
o bem, · cllc não póle yit· o mal. A nossa 
c.:>nstituição, Sr. presidente, collocou o chefe do 

t;JII uma alta posiçl'i•), sufficiealte ·e iuoneo para 
bem dcsempenh:u· esta missão benefica, e para 
a realis;lçà•> deste principio vital deu-lhe a in-
violabiliuade. . 

B' o juiz compe;te1lt.c nas lutas que se podem 
tnt v ar entre as ca.maras c <l ministerio, e nas 
lutas que se pvdctú levantar no seio do mesmo 
ministtJdt). Pat·a o bom desempe d10 destl alta 
miss:1o é mister que esteja no clln·ente de todos 
os negocios c dlls motivos dessas luta:>. Deste 
mod0, pois, ni"io sigo a doutrin:\ de que o chc fe 
do odt;t' executivo naJa óle e deve fazer nc 
nenhuma inte1·ferenc1a deve ter nos negocios do 
paiz, e ao contrariu julgo coastitucional Stln in
tervenção como juiz e dentro dos limites que a 
constituição c a int.lole do s ·stema re resenta-

1 \'O 1 c 1ao t•aça o. 
Dizem poré:n que ua Iu~laterra, a verc.ladeh·a 

funte do sy:>tema represent:ltivo moderno na 
Inglaterra o contrat·io se pratica em t·evet·et{cia a 
es e _prtnc1p1o. eguu o o que 1e1 t o nao me 
parece isto cxacto. Senhores, a maxima ·dos in
glezes m'io vem a ser aquella que se quer aqui 
a~optar ; a maxima seguitla por clles é - tht: 
lanu can elo no u::·ong (o rei não póde fltzet· 
mal), e não a de que o rd ~•ndt\ devo! fazer. Se 
examinarmos os passo;;, n marcha ·do rroverno 
iugll·Z em dtffcrentes épocas, ncharemos"' provas 
do que exponho. · 

Touos os negocios exteriores e interiores . são 
presentes ao chefe do poder executivo, de todas 
a-; notas diplomaticas, ue todos os despachos dos . . . .. . . 

, • I 

ella tem conhecimento de tu-lo. 
Lembral·ei, S\'. presidente, um exemplo em 

prova do que ncnbo de dizer, de.:;sa intert"orencin "" . . . 
• , l! I') 

inglcz bulit· no acto Jo 17U;J sobre os c1tltolicos 
o rei, como principio do bem. ni1o quiz qu~ s~ 
tomasse meJiua nlgum11 em \'iolaçiio n esse ucto, 
e dalli 1·esultou n crise ministeL'Jal quo cntt'io su 
deu. No pad<\mcnto iuglez, esse celebro minis
tt·o, Canning, sustentou i.sto em um discurso, e 
essa int.crvcnçi1o mi.~' se considel'Ol1. estranha, ou 
inconstitucional. 

Quando o minisLel'io do l~rd G1·cy se retirou, 
foi no parhmento inten·ognclo um c..le seus mem· 
bros soua·o os se acontceimeut~l, subro os mo li vos 
cln sua a·eth·adl\ e probnl>Hu.lnue da IIOVIl orgn· 
uisa.;:"io: es8c membro iute1·rogndo era loa·d 
Bt·ougha.tn, quo respondeu som ltc~it·tçüo cc que 
se conhecesse n. t·eorg.t.uisac;ão d1> ministel'io uni
came .. tc pur suas conjecturas. o communicarin 
á c:nnat·a; mas que clle n conhecia por revela
ção que lhe havia feito Sua l\iagestade, e que 
portanto só com consentimento do rei é que po-. . .. . .. 

Depois da retirada desse ministerio lord Grey 
fez as declarações que lhe pedirão sobre os mo
ti vos de sua retirada; tuas muito positivamente 
advertio que o faria depois de tet' pedido c obtiuo 
licença do monarcha. 

Esta é a pratica . constante d;l. Grã-Bretanha. 
Ainda não ha mnito que entre as questões ha
vidas entre Palmerston e H.u;;seU o me.smo se 
deu, e das explicac;:ões t·r.sultou o conhecimento 
de que os dt!spachos sobre negocios exteriores 
crüo presentes á rainha ant(\s de se tomar qual
quer deliberação ; mas, senhores, nesso g1·ando 
pniz classicó do systema represMtatívo dando·Sil 
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todos esses precedentes não se dá nquelle que 
o nobre presidente do conselho actualmentc abriu 
na. outra cnmara não l1a muitos àias. 
~o ultin1o discurso impresso do nobre presi

dente do conselho se encontra a relaçiio e affir
math·a de ~m facto~ que é novo cntr~ nós, 
c n r 1 , 
de que não róde haver exemplos na ordem normal 
de um paiz regido por e"se systema. O nobre 
presidente do conselho disse o seguinte: « No 
paiz existe um impe1 adot, chefe do p 
cutivo, que se occupa dos negocias, e que os 
dhigc. » Repare bE:m a cama1·a: « que os dirige. » 

O Sn. PnESIDE~TE no CONSELHO dá. um aparte 
que não ouvimos. 

O Sn. FERnAz :-Nesse paiz, Sr. president~. 
não houve ainda ministro quo assim 1-JrOcede:;se, 
ainda em datas 1·em~tas nenhum se encontra. 
Sem buscar outros ·exemplos, dit:ei que durante 
a guerra da independencia dn America, um mi

·nistro inglez, lo1·d .~arrington, apeza1· de nã~. 
--------ÇC.v-0 wtl CO-l:da • .. • 

era nffei1;oado, ob~::decendo todavia á sua vontade, 
nuncn. descobrio a corôa, nunca se apresentou 
perante o parlamento dizendo que o monarcha 
l . . rr· . . .. • . 

guerra, e que essa po itica se pre.:;tava por mera 
obediencb. Du1"ante tre::> nnnos constrangido a 
segllio, e I}iit~ obstante as rechlm9:ções que fazia 

do rei! 
Entre nós porem o contrario disso é que se 

,.e, o nobre pr~sidente na época actual faz o 
coutrario, e daqui se deduz que é verdadeira a 
proposição que 1l0je a presidencia d•• conselho é 
uma realidade entre nós, porque elle salva a 
sua responsatlilidade, collocundo·se no lugar do 
chefe do poder executivo, c colloca a este, que 
ê inviola,·el, no de ministro responsnvcl que di· 
rige c manüa po1· si os negocias do paiz! · 

E p~d_erá •lizcr-se, Sr. pr~sidente, que essa 
.. . ~ . 

soltou e quer sustentar seja 1ilha de suas con
vicções? o homem que é eminente varlamentar, 
que sustenta. v a em épocas anteriores doutrinas 

P. u ava s tr ri de ro-
cedimentos iguaes, poderá sem fim c sem razão 
sustentar um semelhante principio? Quererã o 
nobre presidente do co:1selho na posição em que 
se achá fazer com que a responsabilídaue de 
seus actos recaiào sollr~ a pessoa inviolavcl sem 
atirar n um fim? Pm·ece-u1e que não ; o tempo 
o mostm1·á .. 

Cl>nsiderémos agor3, scnhot·cs, a ma~ima em 
relaçiio aos outros St·s. ministros, em relllcii.o ao 
conselho do ministl·os. Tenlll) ouvido dizer, e pa
rece-me que os que o uiziiio tinhüo a mais sin
Cf:l'a convico.;iio, « a. prt:shlcncia. do conselho é 
hoje uma realidade ; 11 ouvi dizer, e:. r.inguem o 
põtle conte~U..r, que o nobre presillentc elo con
selho logo ao entrar no ministerio em vnrio.-; 
circulas deelaruvn. que preciS"-\'U. de tempo pn;·a 
poder cuidat· de objectos a cargo dos demais 
minlsteritis, c que isto o repete sempre em toda 
a parte, e nem o nobre prtlsidente do COil.oelho 
o poderá contestar. 

uv1 1zer qtte o no 1·e pres1 en 
lho tinha um officia1 de gabinete proprio para 
os trabalhos de sua presidenda, e tambem nest'\ 
parte não posso ser Cf'ntestado. 

Tenho ouvido dizer, e é crença geral, que narJa 
podem os Srs. ministros fazer sem o placet do 
nobre presidente do conselho. 

Corre geralmente que diga o que quizcr qual
quer dos nobre~ ministros, nn.da se . farl\. sonão 
o que o nobre Yisconde disser. Não ha posso~ 
alguma que não proeure antes o nobre presi
dente do couselho como verdadeiro ministro, do 
que os weus nobres amigos qu~ o acowp~. 

Eu considero essa pratica, essa marcha c esse 
precedente mp.ito funestos ao meu pai?; .•• 

O Sn. SrQUEIR-'- Qumuoz : - Apoiado. 
9. Sn. :FEnnAz :-.•••. porque tira aos nobrés 

:mmstros companhe1ros do Sr. presidente do con-

Yerdadeiros cada veres, ou' a .meros cargueiros de 
pastas ..• 

O Sn. N.\nuco : - Obrigado pela· parto que me 
oca. 

O Sn. FEmuz : :_ Não digo que assim ncodeça 
com o nobre ministro, digo sim que de tal tlott
trlna ou pratica esta serã a legitima conseq uencia. 

Con\·enei-me, Sr. pt·esidente, de que na reali
dade essa pratica. é ve1·dadeira desde o momento 
que tive 11oticia do seguinte facto : o Sr. minis
tro de estrangeiros dirigia . a todos os presiden
tes das províncias uma circulat· sobre as me
didas que julgou necessarias a bem da repressão 
do t-ratico, mas não se considerando com forças 
bastantes ara fazer com ue esses residentes 
seguissem á nsca. suas o~·dcns c lhe o edecessem 
por isso dirigio-se ao nobr~ presidente do con
selho, e expondo-lhe esse seu temor lhe l'dque
reu ue inter uzessc sua autoridade , ara com 
taes ttnccwnanos, a m e quo fossem executa
das as instrucções e ordens que ha,·ia expedido. 
O q ne rev~la., senhores, esse procedimento '! N'iio 
~er:l. uma verdadeira aberração dos pt·incipios em 
qne se asca o· sys ema l'epresentattvo : ssa 
pratica deve ser l'Cpellida, não só por ser con
traria á constituição, como porque poria emba· 
baraços á marcha de qualquer ministe1·io futuro, 
quãndo os seus membros querem guardar as 
conveniencias de sua posiçãe. 

Considerarei ngora, Sr. presidente, n posição 
do nobre presidente do conselho em relação ao,; 
negocias do sua reparLição. No que YOU dizer 
n.ão fuco mais do que lançar mão das proprins 
c.:>nfissões do nobre presidente do conselho, fei t,,;; 
no senado. S. Ex. a rimeira Yez . uc fallon 
na discns:;ão .da resposta á fa a o tbrono com 
toda a singeleza e f1·anqueza que todos lhe re
conhecemos, confessou qne nunca teve neo1 pre· 
dil~:cd'ío elas materias financeiras e negocias t uc 
correm pe á repart1çno a seu cargo ; ~- x.. 01 
mais além : considerou os negocies a seti cargo 
em via reguhr, demandando apenas estudos a 
pauta das alfandeglls, quo estaYa a cu1·go de 
trcs altas capaddades, que deste modo lhe . dis· 
pe11savão de trabalho. 

No primeiro discurso pt•oferido no senndt) 
quando se discutia a. resposta à fall l. do tllrono 
confessou o pouco c1nc cuida ela repartiçi1o n 
sctl cargo ; quão pouco a collllocc I 

Respondendo ó.s observações feitas sobre o seu 
rclatorio, S. ·Ex. tc\·e a bondade de escusar-se 
della5:, c tio defender-se do moJo seguinte : « As 
censuras qno fa1.ei$ ao meu relatorio não pro· 
vem de num, mns sim da raziio de que esse re
latorio f•Ji revisto por outt·a pessoa ... )) Não quiz 
tomar a si o louyor ou responsabilidade dessa 
obra procurou apndt·inhar .. se na re-visão ... 

O Sa. PnESIDE=-TE :J?O Ct)::SSELllO : - Et1xergou 

O Sn. FERRAZ:- Certo: corre impresso; 
E haverá alguem que desconheça qu~ _o nobt·e 

presidente do conselho é apenas minist.ro figu
rante da. fazanda? Por qnem foi feito o or~a
mento? Quem ignora por quem são decididas 
todas as questões que apphrccem neste minis
teria '? Dizia Cbàteaubriand que em certa época, 
guando o cardeal de Richelieu se dirig1o a 
Ruel, todos pergunta.vão uns aos. outro~: liaverá. 
paz? Haver{~ guerra 1 Quem será· abatido_- ? . I~ual
mentc agora .entra .nôs quando alg~m SI! d1rige 
à casa. do nobr~: llresidcute do u(>use_lho todl' S 
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presumem quo é para leccional·o nas materias 
a seu cargo, e i-.;to, meus senhores, e um grande 
mal ! 

Senhores, todas estas cous~s quP- teuho t:'xpos· 
io ~~m lealdade, qu~_ tenho exposto forçadamente 

ministro ..• 
O SR. AuGUSTO DE 0Ln·Em.\ : -Ora, isso é 

eontradictorio. 
O Sn. PRESIDEXTE no ÜO::-\SLLIIO dá uni apm·tc 

que não pudemos ou \•ir. 
O Sn. FERRAZ : - Senhores, não é um~ illu

s:io, estas cousa::; que vos digo são conh~chhs 
de amigos c inimigo~, uinguem as contesL.'l, to· 
dos ns 1·cconhecem, assim portanto hoje em dia 
temos <:m relação au ministerio da fàz~nda aquillo 

______i ~ •· · n ,;- .. · , 

binet, o nem nos deve is;;o admirar attenta a 
propt·ia confissiio do nobre ministro, feita nnte o 
senado, por força dessa circumstancia. S. Ex. .· . 
t~1ntn importancia, tão ~.Lffi.cil em 
e especialmente entre nós, onde 
crear. 
Gl!amar~i a ora a atten6i 

ponto iutport:mte, pois qne toca as suas atki· 
buit;ües, e fére as suas prerogrttiYas. Ninguem 
ignora que a nossa constituiçi'io détcrmina que 
em materias de impostos deve ter a iniciativa a 
catúara dos Srs. depu~ados, que os impostos n~o 
podem ser cstabelectdos o arrecac..lados senao 
com autorisação do corpo legislativo. Nos paizes 
onde o systema rtpt·esentativo !uncciona r egu
larmente as camaru:; dos deputados tomão taut • 
a poito estas ·-materias, sãv tão ciosas dessa pre· 
rogativa, que não con~entem que as camara;; 
com anheiras nem ao menos to uem ·de lev ' 
a guma cousa que po.ss 1. conti"ibuir p lra iufrae
ção des;;;e priucipio. Quando em 1818 se tratou 
ua. camara dos lot d~ . da Inglaterra de revogat· 
a parte da lei que considPrava adl uiridos o.~ 
l ue1 os e ct a no na :>cossta pelo facto da 
acquisic;ilo e dvminio de uma. acçào do banco 
desse reino, quando es:-;a medida proposta n 1. 
cHmara dos lords passou á camara d'JS communs, 
clla ahi foi plenamente rejt:itada porqne impot·ta
va mna. fl~1~ra~te violação ~e :mas \lr~rogativas, 
de sua mtctatlva em mate-nas de finan,·as, im-
post•Js c credito. • 

Os g•>vernúS absolutos na creação de 11ovos im
dostos procur.io mil rodt!ios, mei"s e moJ.os de 
encobrir seu verdadeiro caract..:r ; dão ús fintas 
as mais pesadns c v •. .-xatorias ditlercnt•~s nomes 
que a docem seu rigur c gra,·n:tlc ; c, como di
~cm os allcmães, procuriio esses go,·er-nos dc~te 
modo tlcpennar a ave sem lho causar muita d("•r 
para evitar o grito. No nosso paiz nos tempos 
colouiaes os impostos recebiào uma fónua. qne 
apparentava ce1·ta t-spontaneidade, assim ainda 
devemo-nos lcmbr.1r dos impostos chamados suh
shlios volunt.arios, donntivvs voluntarios. e ou r 

. · e 1gua•~s c nvnnna~u ·~s .. 
O nobre ministro visitou c cstllvc em Paler

mo ... Ninguem ignora. a intlueucia que exercem 
os monu!Dcn~os _:;gbrc_ a imaginação d~ homem! 

· Que de msplr2•;•J('S nao recebe o cs-pintv huma
no ao Cl)""ltemplal-os l Qut: desejos não acMde em 
nosso coração de imitnr os exemplos que elles 
recordão !. .. · · · 

O nob1·e presidente rlo consQlho lançou uma 
verdad~ira · eontribui~.ão sobre os capitaes, exi
gindo 20$ por cada acção do banco que se dis
tribuisso ria fórma dos estatutos do banco ... 

O Sn. PR~SIJJ~:STJ:: uo Co:-.s~Luo sorrio-st:. 

O SR. FEnn.o\.z :-O nobt;e presidente do con
selho parece tomar como um titulo de gloria esse 
acto, mas Ih> cadinho da verdadeira an·alvse 
mesmo lá na sua conscicncia, elle reconheéed. 
qu~ _:·iolou a constit~içã~ e usurpou utna attri· 

visto que cstabalecerão quo quando não bou: 
vesse quem concorrcs~e desse modo, não se dis
tribuísse acção alguma, que ellas voltassem pua 
o banco, p:wa este na forma dos seus estatutos 
depois vendel·as. O nobre prdsidente do conse
~ho, se _ cousi,le1·asse bem para suas propl"ias 
mstrucço~s e para o qtre dispõe no S) 2o, não 
su-stentan:\ a existencia d~s3a expont.aneidade. ~Le. ) 
· Este paragrapho estabelece na verdade a pre
férencia: mas os scgumtes excluem n concurren
cia e a idéa de · preft:rencia nelle estabelecida .. :"' . - -' 
liuiio acções sem a percepção da 

0 
quota marcada~ 

c que o resto da;; acções, as que não ··forem 
tomadas voltem no banco. 

- · ..:; s enhl'lres, o procedimento 
do nol.ire presiãente elo conselhn ~ elle nem quer 
que nós tomemo" conhecimento da existencia 
desse fundo, que o consideremos receita do es

. ação ! Exatuinai at· 
tr.ntamente todas as ld:> de orçamento .desde 
1B:37 a 1831, e vereis que ellas trazem, como 
paragrapho do artigo da receita, a seguinte ru
brica: rr DJns gratuitos; '' só em uma das mo-
9-úrn_as lei~ do 01-çame_!1to esc·tpou essa verba; 
se~v1o de p1:etexto o nao haYer quasi nunca . re
ceita provemcnte desta fonte; mas, havendo, ·por 
que o nobre presidente do conselho no · oq:a
mento deste anno supprimio essa rubrica? Nã o 
foi por outra cousn senão para que não to
massemos conhecimento dessa medid:., que elle 
"ul a de sua al · 

o Sn. PElU::IUA o,\. Sn.vA:- o anno .passado 
foi · supprinlido de propoSito por meio de uma 
emenda esse para_grapho de . que o nobre !le· 

O :::>u. FE.RRAZ:- Foi ·porque não havião ·fun
dos prov~ment.cs do U•)n::> gl·atuito:; a colilputa-
rcm·se. . 

Aiudn mais, Sr. presidente, qnando e;;scs dons 
fo~sem vo!untarios,_ o empt"(•go ~e sua somma 
na.~ [H"l~ena . ser ft•tto St:!ln nutonsação do pod.::r 

· legislativO, v1sto qnc o poder executivo nã o ·póde 
r .. zer despeza alguma sem autorisaç~o do.q~.&elle 
poder, e nessa usurpação o nobre presidente do 
cvnselho se bo•tve com infantil experiencia, por 
que em materio. de impostos é regra .que se 
deve fugir de os ct·Ntr, de modo que retardo 
o I>rogresso Jos cnpitacs, o& abso1·va, ou ·os 
destrllu. . 

O nobre presidente do· conselho destrui o de 
· um momento pam outro um capital de 600:000S. 
· E em qM época?. Na em quo ta nto o governo 

·como a camar.\ reconhecem que no paiz ha falta 
de capitaes, nO !r.Otn'::Jnto em que recorremos 

· o i p ra a''Iven arem nossa 
industria, que os nttrahinps na constru~ção de 
estradas e outros melboran.cntos materiaes. 

O nobre presidente · do conselho assim prati
cou, senhores, depois que os estatutos do banco 
cstavão approvados pelo governo, reconhecendo 
que a mente desses estatutos er•l que em qual
quer hypothese o pt·emio resultante d.l venda 
das acções, quando por ventura isso acontecesse 
deveria reverte..- · para a sna reserva, reoonhe~ 
cetido qtte o b :l ;,co nacion'll era um estabeleci· 
mcnto de gr~nd~ ímportancia, que se achava 
S?brecal"rcgado de pesados 01_1us, que devia- st:r 

· &JUuadu por tot.las as maa~:1ras; quando reco-
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x cu · as em re a~ao s inscripções do tão o qne sa lhes offcrece, o que se lhes ieva á 
banco; o nobre pt·esidente do conselho tomou cant; elles o fazem sem abando:t'\r suas eon-
uma nova medida que não e1·a propria de um vtcções, o fazom pel•> principio muito come-
negociante qua!lt<> mais do governo, medíd•\ ue sinho em 1· - · · · · · -

. por ana uma que ra e c ! do poder uão podem ter aspiração de dirigir o 
Ass:m o praticou o ·nobre pt·eside:Jte, sacrifi- paiz; o h em 'por um outt·o principio tambem 

ca~1do a le-gitimidade do:> meios ao fim ; porque conhecido, , que todo o homem politico deve-se 
o resultado t·evertia <:m beneficio de uma neces- conchegar ao poder o mais pos:>ivel pam dtJstruil-o 
sidaut} que ninguem desconhece e que era .po- para que possa dominar as posições officiae:>. e 
pulm· no município neutro ... (Pausa.) della:> em tempo. fazer trinmphar as suas idéas, 

·Senhores, o fardo dos annos, conforme a belliilo :mas antigas dotttrinas, e principias. 
oxpressãtl de nin meu amigo deputado por l\linas, Qual, senhores, a sublimidade dt:l politica do 
jà muito me acabrunha, já não sou nzaJo pa1·a nvbre presitl:mt2 do conselho ·? Dirigir-se a um : 
essas lutas que outr'ora aqui sustentei, . e por << Aqui ten·tes este · bom prato d~ lentilhas- Não 
isso ver-me hei n:\ necessid1de de resumir-me o quero. )) Voltar de uovl>: u Ora, por qnem· é, 
mais possível no que tinha a dizer; não . tocarei receba )i Eis a sul)limidade dessa olitica. 

tardado, que não lhe faz honra, e nem lhe dará. dt>patarlo aqui a póde desconhecP.r, e o nobl'e 
gloria. ministro -não póde contestar-me face a face .•.. 

O nobre minis' ro da ·m!lrinha com a seriedade (Reclamaçõ~s.) 

oca i a es, os interesses individuaes. Cessando E da parte .opposta o que ocon~rá.? Quando 
ella, o chefe do poder ext-cutivo niio pllderá ter muitos vêm as suas preteações desprezadas no 
ess \ liberdade de escolher homens que dil"ijão topo da escada dos ministros, e ao contrario os 
os negocias do pniz de u.n modo conv,miente ao inimigos cont.m. o_:> gu·"l.e:> · co'!lbaterão galardoa-
seu interesse e prospe1·idade. Unidos pelo roeii- dos .•. o rac1ocmlo e culto, e bl"eve ... · 
mo interesse commum, não encontrará quem Se o nobre ministro· chamar a historia em 
substitua os que não convém couservar, e o seu seu favcL" ach..trá por certo exemplos disto. A 
embaraço será grande · quandv estes lhe _queirão celebre duqueza de R·>han, fallando do tempo 
impôr seu c ·•pricho, qtteirão arrogar-se o poder de II:enrique IV, dizh que vião-se . muitos ca-
absoluto... · · valleiros qne tinhào prestado serviços · por 23 e 

30 annos, _que .tirihão derramado seu s·'lngtte em 
· O Sa. SlQUEIRA. Quemoz: -Apoiado. defesa do príncipe sem r6compensa, entretanto que 

O Sn. .F.a::i.uuz : - Condemnou - o meu nobre a9.._uclles que tinhào f.:ito gtto3rrli ;1.inda ha tres dias 
cullega pela provincia ·du Sergipe o passo da- viao-se bctu pagos .•• 
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lia exemplos tacs: devemos porém adoptar 

este máo systema? Ddvcmos seguir esses m:los 
exemplos que a historia nos apresenta? E' se· 
nhoces, levantar, como <!U disse da out1·a. vez, 
a moral do interesse sobre os despojos da vet·· 
dadeira mor , · · ·. 

E' v~rdade que e~tamos acostumadús a ou \'il' 
a cada passo pergunta1·-se: 1'\ tem um bello 
lugar, tem sido cousiderado, Ql!C mais que.r elle? 

O Sn. FERR"\.z (continuando a li:1·) : 
« )u ndo orém em vez disto se não v utra 

<< C?usa mais que um1. mistura, e amalgama in
(( d1gesto de homens que conservii:u principias 
(( oppo:;t.o~,. e pcrs}stem em su ts antigas theorias 
(( e. pnnc1ptos, ~>OlS que pelo faYOl' dos 1ugnre.s 
« r1camente dot.a<.l<.ls, se arregimentão sem estan
(( dartc commum, sem prmcípio:; sobre que es
<< tt•jào accordes, é prec;so ilízêl-o com toda a 
,, força da veruade , q ne a conciliação em taes 
'' termos não se basca sobre a tendf::ncla do3 
« pl'indpios. mas sim e mlicamente sobre a 
(( conlit;tio de <.>goismo. Pelo f•lcto destes hon1Clll> 
(( se occupnrcm de concerto :"\ consttinma.r inof· 
'' f~n;;ivnmer.te n parte que se lhes attribuc niio 
" Sl.l dtn·o concluir qu.:l suas opiniões estão con
« cili~tln~, c q~e n co~plicidade de al?petitcs 
'' sat1sfcltOS SeJa um vmculu, uma umão de 
« voutau~s pnssi\'ll.S sempre promptas a secundar 
<( ~- vontade:! do poder. A concili:v;ão (é preciso 
" convirj é unicamente a obra do tempo. Esta 
(( moderação que apresentão. assim reunidos pelu 
(( ' 10 ertlsse, e apenas a mascar•1 que enco re 
" implacaveis rancores e ouios sob esses meio
(( riso; de concilia•;ão. » 

Pcrmitta-me ainda a c::nnara que apreseutc as 
palavL·as de um dos nosscs gnndcs talentos, de 
um hCimcm a quem '·oto de coração a maior 
a1feição, que não desejav,\ por maucir;l al"umn 
\"Cr·me de:;ligado d<.-lle; !alio do nobre mir;'istro 
da justiça: 

« Eu entendo {dizia o gl'ande orador da dcpu
t'l!;ãO pernambucana, o grande orador dissidente 
do l)ürtido parlamentar) que c prcáso fazer 
~~~uma çopçel?são no ::oeníido ~ue o progrcs~o e 

a cxperiencia reclamão. para que mesmo o or
gulho e o amor proprio uão se emba1·a~m ante 
a idiS:l da. apostasia, para que a transformação 
seja explicada pelo novo principio, pela modi· 
fieação das iuéas. A conciliação como eoalição 

ç. - • -

Se püis é est1. a opinião do nobre mínistro 
da justiça, c elle é uma gl'andc nutot·idadc para 
mim, coJ.llO não devo repellit· semelhante politica ·? . . . 

' ' . ""' um ~ra.ndc fim-a s~tisfaçao do cspirit'.) de cli-
en tella-, o desmor ...... 1ameu :.o de tudo em pro
veito de poucos; em proveito de um circulo ... 

-:"' ~ ..... • • o • • .~ .. • 

' . , 
e desse circulo? Nesse momento todos os olhares 
o indicão, é o nobre presidente do conselho •.. 
Ha 11 annos achava-se o partido da ordem na 
pujança de tl)da a sua fvr~a e glor!a ... a um 
capricho fo1 sacrificado o scLt destino ..• a um 
capric.ho, digo? ::)im, a um cnprieho, se nito á 
inveja, de um gn\:1dc talento, de um homem 
distincto... Dahi todos os males que soffl·emos 
por muitos nnnos ..• 

Nas margens do Prata tinhamos interesses im
pol:tantes a amparar c a Llefender; et·-.~ pt·eciso 

:) . ') .. 

o Sr. Carneiro <lo C<."lnl.pn~ ·-Sr. pl'C· 
sidente, niio -sou de certo o mnis proprio de 
meus collega:; para responder immediat:unentc c 
de improYiso no discur,.;o que ucaba. de proferir 
o nob•·a depu~ado pela Bahia; cstimna·ia que 
outros tivessem a pref~rencia de fallar agora. (Nc7o 
apoi tdo.) · 

O discur5o do nobre deputado, apresentando 
uma opposição clara e decidida, e po1·, vezes as· 
pera c excessiva, fere poL' trc:> modos s" nsiveis 
o ministerio, e muito especialmente o Sr. mi· 
uistro da fazend;l, presidente do' couselho, que é 
p~lo nobre de~uta.do qualificado de inepto, do-

Principiou o nobre deputado fazendo ver á 
camara a inhabilidade do Sr. ministro pela im· 
propricdada c defeitos com. que apresentám. o 
.oa·çament.o do seu ministerio , bem como que o 
~r. ministro não procura\'a prover de remedio 
cr1m rcgulam~ntos apropriados a eoD\·eniente fis· 
calisa(.;íi.o ·ln fazenda publica; accresccntando qtte 
a cst~ r•'Sp<:itu t.udtl .. .-slll\'11. por íuzcr. E' clnro 
po1'<!m, St·. pr~si.tcnte, quo n c(·ns11r1\ feita. pelo 
nobre deputado niio tem o mcnu1· fundamento, 
vi~to como o orçauncnt1> uctu·•l ~ llpt'ezOCnt.adu 
como os orçanlcnto):; uutcriut'\!~t l•!m .. iJo aprc· 
sentad()s. (.JzJuiado$.1 :Niiv \'t•jo umu J'l&~iiu pula 
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qual se attribua á inhabilidatle do Sr. ministro qu~ o presiuc:1le d.> conselho com cêrta, ex-
da fazenda o syst.::ma a.loptado no orçamento pressõ"s d~ que se servira no senado puzera a 
actuat, que não s~ julgou defeituoso em todos dcsc.>hcrto a coroa, c como qate a •ltreda (note-se 
os aunos auteliores. Não vejo tambem razão) que a tal rc>pcito o n ·>bl".) lleputaü dt:iX•)U cn- · 
pal·a •tue o Sr. ministro da fazenda houYesse de trevcr no seu discurso que o S1·. presidente do 
alterar um systema de orçamento que, se na ct)nselho .~.leria · 
pratiet não tet · • c re.m a o pro- como que qucl"is. expôr a corôa á responsabili-
veniente de uma pcrfd.;:1i0 a qtte as leis do or- d<lde de actos do govemo. 
ç.nmento devào chegar, mas que em paíz nea~hum Sr presidente, •}n n.io pos ;o do!ixnt· de notar 
mais pt"OYectos em sua confecçào ainda niio at- primei,·o uc tudo uma tal · er~R 
tinginto, tem eomtttdo pas.,ado pot . u a:> cw. nas as:>eYe1·açõ~s do nolJr~ deputado porque 
circumstancias dada3, c regalado e encaminhado se o presidente do c•>nselho usurpa as attribui-
convenicntemente as. finnnças do paiz. (Apoia- ções do poder inviolavel e se antepõe a esse 
'los.) E o mais notaycl, Sr. p1·esidente, é que o podet·, como é qu~ a'l mesmo temp:> se a~ob;}rta .. 
nobre deputado censurll. o ::ir. ministN adop- com o poder iuviolavel! Ora, Sr. presidente, o 
t'lndo pe!l:'Hilllt:ntos de organisaçã.o do or;,;a.mcnto qne cu deduzo das expressões d·) nobre presi-
que o ::ir. ministro expe~de em seu rdatorio, dente do cons~lho no scn<\do não é o q11e o 
qnando acha improprio qae depositas pttblicos nobt·c deputado Jeduzio ; vejamo.; o quo di.;se o 
sej :i o consitlerat!o,; reud • ?UIJlica. nobre pt·esidente do conselho no soua·lo ; disse 

Quauto :'~ falta. de regulamentos, devo .obser- elle que n corôa. dil'igia os ueg.lc ios pttlJlicos; 
v ar qa1e, segundo me consta, o Sr. presidente não disse porém que decidia das medidas con· 
do Cl•nselho e ministro da fazenda telll até l'e· ccrnentes; n<'io disse que as resolvia . c resere· 
c bido an · · · · . , :-. c · . pensmnen '> con orme com 
cias que cunvc .• ieutemeute tem dado, e qtlC erão o no::;so direito político? E:>tr.ríL a corôa fura da 
altamente rcclamnda.s pelo commercio. Se os re· f·.>rp que imprime c movimento llolitico? Como po-
gnlamentos que dirigem a autoridade na fisca- der modoradõlr q ne nomea e donutte os ministros e. 
lisar.{LO d · .- · , . · ~ · prwctplO u acçao e 
suc.:cue que a administração c fiscalisaçtlo da direcção governntivfL? Em que aprcsenta,ldo·a 
faze·ncta tenha a olhos vistos sensivelment~ me- assim descobre o S1·. pt·esidente do conselho a 
lhorado ha annos? Como não· se tem levantado corôa'! Em que tira elltl de si e de seus colle-

~~~Jq~t~Ie~i~x~aªs~o~u~pur~o~l~u~z~id~o~~g~ran~v~e~s~·l~easuf~~~·~)~~~~~go~~a~rccs~po~nmbilidade de seus aclos e lança-a 
pois autorisa o nobre deputado a alfirmar que ·sobN aquellc póder? Não, senhores, ninguem se 
na administração da fazenda tutlo está. por fazc1·, per:mada que o · nobre presidente do conselho 
tudo esttL em alJan::lono ·? Direi mais. t enlla procurado desviar do setl ministerio ares-. 

Ett julgo, Sr. presidente, qu•J a censura que o ponsabilidade que lhe cabe em virtude dos ·actos 
nobl·e deputado quiz fazer ao actual St·. minis· do governo. (.dpohclo'i'.) Niio, senhore~, nem elle 
tt·o da fazenda vai muito longe, tal\•ez aonde o tem nem ninguem terú a insaua pretenção de 
nobre dE-putado n:lo qttizesse leval-a, porque vai acobertar netos miuisteriaes com a magestade 
ferir a aú:uini::>traçõJ.s auteriore:> a quem não se da corô \! 
dirigirão tacs cansm·ns, admini:;tl'ações bem aceitas 0 Sr. F. Ocnsaxo :-Apoiado. 
pelo paiz. 

E co01 e1Teito, Sr. presiucnte, c:;sas adminis· O Sn. C.\RNErno DE CA:uPos: - Or.t, Sr. 
trações diri in1o ns fiuan as com s r r dente • ,· · 
gu umcn les e quo se serve o actual ministe- do nobre preside•\te tlo conselb.o. Tem-se pru-
rio ; e se então se ncrctlitou que tnes ndmiuis- CUl"i\Jo por todos eis molos excitar os brios dos 
trações não deixavão em abandono n fazend·l. seus C·>llegas cOntra o seu predomínio; mas eu 
publica, se se en.so11 ue os r~nntamentos entrio ercruntaroi · · - · · 
era ons, como s~ pr~t~n •J huje que se cami- se lavar const mtemente a carf.l do.; Srs. miuis-
nhn do mesmo modo, e se gtwdo esses rcgul:L- t:o.s c )ID essas insinu·H.:ões que t:lles r ·pellem por 
lameatos, que ns iinanças do p;1.iz estejào e:u espirito de justiça, por dignidade pr::>pl'ia, e por 
abandono, c a tal respeito tudo esteja ·por !'a bem da ordem public ·,? Seuhot·e;;, en entendo 
zet·? E' po1·ts.uto certo que cstJS cen,;uras ulém que, so o Sr. presidente do conselllo cxigi.:;se de 
de defeituosas pelo seu vago, pela r 1lt:\ de es- qualquer de ~eus collogas uma tal ou qual sub-
pccilict\Çiio de factos, cou1o cmup1·ia, .silo rcspon- mis:Sào, nqudll.l de qumn elle eXiJ:íisse isso estou 
uiúas pel11. . nossa contemporanca hisbl'ia fiuan- conYI!ncido qne o 1·epelliriu. (a.zJo~.ados). porqu3 
ccira. · . niio julgo pt·oprio de pe::>soas de bl"io e com 

Perguntou po1·ém o nobre tlcputmlo: 11 P<ll'.l devet·es ttio nlto<~ e hont"osos se sujt!itur a sc-
qu~ :;crviriL um or~:amcat~ feito mais ou mcu.:>s melhantes l~xiguncias. :Apoiados.) · 
couv~uiento'! O nobre mini.tL·v da fazenda 11Uo Note-se, scuho1·cs, que at~ hoje não houve um 
te .n tanto poJer c ta.:.tos mnigos, m1o se ha Jo só uos uolm~s ministros que tenha inculcado 
ver cmba1·açnJo no que quizc:t· fazl!r, porqne .na me.3mo de leva desculpnl' nenhum de seu~ netos 
disposiçào dos tlinheires publicas ba o.le fazer o com a acção do nobre preside••to do conselho ; 
que julgar conveniente.)) ::ir. presidente, eujulgo e como poi::; se quer faz~1· cr..:r que elte:;· .estão 
que enunciando-se assim era p1·cciso qu'} o no- sul>ordin:tdos á unica vontade do ucbre · presi~ 
urc tleputado trouxesse au conhecimento d 1. c~- dente do conselho? ' . . . 
mara os factos que o autorisão a fazer essa Entendo , senhores, que o.; nobres ministros 
impaltnção ao nobre ministro, porque uma accu- queirão tel· defereneias ara com o -

- - . ,- c 1 - e Sl en e <> coJn~e o , porque e lle mer:lce essas 
sem ~er acompanhada com os facto:; que ·a justifl- deferencias, pela sua long:L pratica dos nogocios 
quem. E' um direito da camara e do · paiz e;xi- publico:> e admi1listração do es~ndo, e pelos mni· 
gir a producç:lo das provas, ao. q~c o uu_bre ?e- tos e rel.)vanf,e.~ serviço; prestados ao ·. nosso 
putado com o caracter que o d1sttnguo nao poc.le paiz; circumstl\ncias ·estas mllito J.oOderosas para 
nem deve rorr.u··se. tlue seus colltlg<lS o attenlào e considerem. (A.poia-

Disse mais o nobre deputado que o nobre ,cus.) .. . 
presid..~nte do conselho tinha tomado uma po·· Esta deferencia. Sr. presitlente, de qu:l f~tllo .• 
sição, ~)ue-se dizer que superior á de ·todos os nunca portanto pó le indicar uma subordinação 
pod~r.!S: ~ue se tinh • collocado no lugar do po- qtle faça representarem os nobres ministros um 
der inviolavel; que tinha reallsado uma 1:resi- tdste papel; dl! um ponto a:) outro vai · u:na 
dcncia do consoiho quo :tté então não existia, longa diskmcia. (Apoiados.) · . · 
isto é, uma supremacia em tuJo; disse tambem Eu entenJo, tir. pt·esidcnte, qu~ o nobre d 'e.pti· 
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l ;em as suas expressões, porque se o fizesso não 
as empregaria. conhecendo que uma ~X~l~craç:"lo 
tal de espírito de opposit:ã.) prPjudicaria no 
puQlic? . as demais partes do seu discurso, tirar
lhes· lua a força (lU desvirLU<\ria, visto que uilo 

---~~~~=~~~~~~~~~~~~~,ill~~~~l~Ja~~~~-~~~~~ma q~ _au~i~ qM o nobre mhiistro da fazenda é incapaz de dirigir 

O Sn. C.o~.RNElRO DE CA!>tPOS :-Disse tambem o 
nobre deputado que o Sr. ministro da fazenda 
até havia . contrariad ~ · 
esla camara quando instituio o b~nco, p rqlle . 
o fim que s~ te\'e em vista creando-o, foi dar ás 
nossas industrias cabedaes li~ que ellas não 
dispunhão, e prec.isavão; nssim que o nobre 
ministro destruio 600:000~ que deverião fazer 
parte do fundo de r("serva do banco, sacrifican
do-os em uma obr:\ publica. 

Eu, Sr. presidente, n <1o posso ngora expôr 
toJo o meu pensamento em relação ao banco, 
mas creio que posso uizer que o banco foi con
stituído de fórma tal que offerece grandes van· 
tagens aos seus nccionistas, de sorte que essa 
percentagem foi um pequeno sucriflcio; as SUI\S 
acções ainda podiiio ser elevadas, c .o banco que, 
além de outrr.s vantagens, tem a de poder es
tender muito o seu mercado, além do mn.i.:, 
pela circulação de suas . notas em todas as esta
ções fiscaes~ e que sendo um estabelecimento 
bem fund~do pôde, convenientemente dirigido, 
chamar a si todos os capitaes de outras em rezas 

, os pe n ms 1 u1çao e caixas 
1Hines nbsorver no menos po·r alguns annos todas 
as operações bancaes, tem por essas circum
stancias segur•l um grande rendimento para si 
em J?l'OYeito de seus accionistas, não po•lendo 
lhe lazer falta es:ae premio qt1 e se contrnctou 
pnra a Ycnda de suas ac«:ões. 

O nobre deputado foi mais long(', scuhot·es, 
fez uma injurin ao Sr. presidente do conselho 
quando cJissc q_uc elle era incnpnz de dirigir a 
pasta da fazenda, c que) isto mesmo o Sr. ministro 
confessára no senado ! Senhores. eu creio que 
o nobre deputado nessa occasião niio colculou 

---

(lS neg.1cios Je sua r~partição. (Muitos apoiados.) 
Senhcres, · temos tido muitos mini~trvs diri-

indo a a ., -
ou menos, bem pr~enchhlo a sua missão; c sÓ 
depoi~ de tantos ministros é que appat·ece o 
s.·. VlSCO!lJe de Paran :.'~ incapaz de dir•n-i:- essa 
pasta, e é a quem se qualifica de inepto ! l ! Basta 
essn unica parte do discurso do nobre depnbd0, 
que não póue deixar de encontrar uma incredu
litlude geml, para que E'lle arrisque, se n:'io o 
merecimento que po1ler:a tm·. no menos a im
pressão que poderia caus~r. (Jfuitos apoiados. ) 

Quanto á confi:>süo de inepcia · que o nobre 
deputado. Jiz fizera o S1·. ministro no senado, 

· porque niio a toma o · , 
eve, · por um acto necessario de · modestia ·? 
Tratard tnmb~m do um topico do dis::urso do 

11_obre dc~ntado, aquelle t:m que elle fallon da poli-
tl<~a segu1da elo !Tovcrn · 
cin. av1 o no paiz. Parece-me, Sr . presidente, 

que ·sou bastante conhecido, e que tenho bastante 
persistido no partido a que . pertence o actual 
ministcrio (aJ)Oiados , e or i s 

· 1as pa ·~vras nao poderáü se1: mal iuterpre
t~d_as, nem 10culcar que me · desv19 desses prin-
mpwL . 
. J_ulgo.! St;. prcsi~dente , q.?e além de .gra ve in
JUrta nao t) provettoso a co•mat· de in·l•guos c de 
venaes aos indivíduos que pertencêrão a oulro 
partido, e hoje se prestão ao governo para ser
virem cargos publicos: (Al)Oiados.) · 

(lia um opal·te.) 
Disse-se i· to h a dia:; e hoje que se distl'Íbuião 

pmtos d~ lentilhas. Julgo tudo isto injusto e e . . 
Eu, pertencendo áo pa1:tido saqu:uema por 

couvicçàn, entendi que até certo tempo convinha 
arredar .dos cargos publico::; aquelles que não 

et· . . . 
do pniz · bastant~ melindrosas · exigião mesmo 
alguma seYeridade na execução des~e pensa 
mento, porque o pt·oprio partido da opj:msição 
apresentava sutts idéas politicas muito exaltada~, 
com~atia com muita força os princípios politicos 
c~roi1aes e fundamentacs .da ordem publica, e 
nno se contentando com o pleito le~itimo que 
as leis offereciiio, c tomand<'-se facções empu
nhm·ão as armAs para obter triumpho; mas ha 
certo tempo tl)da cs .~a exaltação tem arrefechh'); 
todas cssag idéas têm·se modiflc~do ; os princípios 
radicaes do partido saquat·em l. tõm trtumphado 
e real:sado a paz publica c a marcha regular 
dos negocias publicas, c0mo era sun níissão ; n 
opposiç:i.o deixaudo ha annos os ·meios das fac 
~õcs,. l.lii_o com})ate meslllo mais os priccipios c 
mst1LU1çoes por que tümos pugnado. 

Nestas circ~unstancins não serei ~u, pOr \·er 
quatro ou se1s homens de merecimento serem 
cba - · ., , 
lev:1nte uma g1·an<lc celeuma por esse proceder 
do governo? Cert.nmente que não. · 

Nno julgo, senhores, que boje se de\'a conti
nuar a considerar o pniz como que dividido em 
üou~ campos de cxt.crminio, c o go\·erno inha
bilitndo porn poder upl'OYeilar o~ SCI'Yi~os de 
totlos aqudlcs que pot· seu merecimento se dis 
tingilo. 

Acho que o go\'('rno niio fa7. mal com is~o no 
paiz. O go\'Cl'llO sustenta sempre os mesmos 
principios politicus que temos dt!ftJndiüo ; &irvn 
de cMmplo, além de tudo o mnis, a proposta 
d > St·. ministro dn justi-;a para r<:f•Jrmn judicia. 
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1·ia. O paiz caminha segnndo a direcção dada 
pelos nos.<:.os antigos princípios; e eu por is5o 
apoio o govert1o que realísn o principio politicCI 
que sempre tenho tido. Não julgo porém que 
se contrarie este pensamento empregando·se um 

p ·" •• em-
nosco. Pugnamos nós por triumpbo de princípios, 
on por servir outros intere=-ses? Perguntarei que 
offcnsa se· faz a esses pl"incipi<>s empregando·se 

tado or seis ou 
oito annos princípios 
tem mode:rado ? 

O Sn SlQUEin.\ QUEIROZ dá um ap:~rte. 

o Sn. C.m:-mmo DE c.\llPOS :-Por isso, Sr. 
pr~:sidente, julgo que fica bem ao governo, e 
no partido que o sustenta, n:'io levar n mal esses 
actos que furão ceusUI·ados como fi[ho.~ <la cor
rupção 0u da. venalidade; e f1zendo eu justi~a 
ao governo nesse ponto, quero tambcm fazer 
justiça a esses cidadãos que se têm prestado a 
faur servi os ao. "Overuo, dos q.taes. conheço 
nlguns que recon H~N sel'em mcapa~es e m 1· 

gnidades. (Al'oiados.) 
Diz-se, Sr.· presidente: mas deveria-se deb:.1\r 
' " ~ . . - s lb s 

ír offerecal-os. Ora, senhores, isso seria exigir 
muito; o homem de brio que tem feito opposíçào 
a um governo nunca chegará a este pata lhe 

i· um m r o. (A oiados.' 
. São essas as observações que eu com as mi

nhas . fracas forças posso oppô1: ao nobre depu
tado pela Bahia. 

YozF.s :-Muito bem 1 Muito bem I 
o Sr. Lisboa Serra :- E' com gl':tnde 

acanhamento, Sr. -presidente, que vou aventurar 
algumas considerações sobre a materia em dis
cussão; reconheço bem a rninl1a fraqueza e falta 
de aptidão ·para a · tribuna; c~do entretanto ás 
prescripções do dever. Sou mnmbro, e .o membro 
relator da Ia commissão de cm~amento~ corre-me 
como tal. a obl'igni;âo de responder aos reparos 
feitos pelo nobre dep,utado que encetou esta dis-
cussão. · · · · · · 

mesms ordem seguida pelo uobre deputado a 
quem tenho a honra d~ 1·espondet·, servindo·me 
de guia alguns mal traçadvs apontamentos que 
no momento . tomei. 

O nobre deputado, tratando em ger~l do máo 
systema seguiao .na confecção dos orçamentos e 
das pt·opostas do goverrao, censurou que fossem 
consi<Jeradas como. fazendo ~arte da receita pu· 
blica algumas vet·bas que nao tôm com ella re
la~ão alguma, eomo, pol exemplo, os depositos 
publicos, os . empresLimos . do cofre dos orphã.os, 
os cred1tos legislath•os, etc. 

O Sn. F.l!:nn.Az dã um aparte. 
. O Sn. LISBOA SERRA=~ Eu creio, c é e\·idente, 

Sr. presidente, que o nobre miuistl'o da f~tzenda 
não apt·esentotl a.o corpo legislativo essas vet·bas, 
esses alg~rismos. ~enão par$l melhor demons~r~r 
o act.ivo e o passwo .do thesouro no excrcH~IO 

elle deixar de con,;id~rar entre os recursos de que 
dipõz a ndministraçiio . nesse pet·iodo n receita 
de todas ns verbas acth·a...; de qualquer natureza 
que fossem ; de outro modo não poderia jAmais 
o corpo legislativo ficar completamente inteirado 
do estado das finanças do paiz. E se ao nobre 
ministro t:esta. parte se pudesse fnzcr ?bscrva~ 
ções seriüo antes de louvor que de· vttuperio, 
po1·que f9i clle o _primeiro que declarando. ~xpi·es
sámente em um pedodo do seu ·relo.tor1o qM 
a. importancia dos depositas se não devia con
fundir com as rendas rcaes do estado, n eliminou 
em seus calculos subtrahindo-a do saldo appa-

'l'OlriO ~. 

~ente. do exerciéio .de 1852 a 1853, que ficou assim 
reduztdo ás srras Justas proporções. 

Qu'lndo porém, tratarmos de calcular a receita 
d~ um exei·ciciq,- futuro não poderemos prescin
dir por. ml!do algu'!l da que pode proceder de ta.cs. . ' , 
ot·çamentos semelhantes nlgaríHnos •. . 

O Sn. FEanA.Z : - Mas não constituem rc:ndi-
meuto; a. sua inclusão tem sómcute t' fim t "'· 
men ar os sa os. 

O Sn ~tsnoA. Sm:mA : - E.n Lendo qua e~sas de
mon;;traçol!_s pelo mç>do qu~ t~!m sic~o feita.s, o 
contmuaráo .sem_ duv1da a sei-~, bastn~l pM·a que 
o corpQ legtslattvo fique perfeltameate habilitado 
não só a discriminar o que é propriamente renda 
do qne, não o sendo, faz todavia pnrtc elo» 1'1!
cursos co:n que opportunamente s11 poJcr(~ fazer 
face ás despez.üs. · uecr~:~tndas, mas tarnhem a fo1·~ 
mar um juizo certo e seguro. do esttltlo das ·fi.; 
nanças do paiz. . . · "" 

a mesma ordem em que as fez. 

O Sa. FEn.U.\Z dá outl'G ap'tn·tc. 
L s A c 

mando·se por base o termo médio anaos an-
teriorc~ .. . 

O Sn. F.En.n.Az : -E isso é regulo.t· qnanto á 
receit1, mas quanto á despeza, ha algumas con· 
stantes e cutr;.~s varhvei~ ou extrao1·dinarías · .. e 
como se faz o seu :orçamento? · ' 

O SR. LtsnoA SERRA: ....,... Ha muito que cu la
mento que não tomnsscmos um accordo que <lcvía 
poupar muito do tempo qlle se consome todos os 
annos com ~stas discussões, isto. é, que certas 
dos ezas · ir•dis ensàveis e im reteriveis con,.ti-
tu1s:->em uma ver a constante no orçamen o e não 
f•JSsem mais discutidas emquanto motivos niio 
houvessem para alteral·ls. Quanto ás · despeza" 
fixas,_ pois, o meu es i rito· niio nutre a menor 
preoccupaçao; e quan o s ex raot· mat·uts, que 
si'io realmente mats dignas de nossa attenc;ào e 

· cuidado, e11 ni'io receio que cllas pos~iio pnsssl.· 
desapercebitl:ts, porque ou s~>jno lem'Lrallas ·nos 
relatorios dos ministros, ou pt·opolitas pelas conl
missões ou por membr~s desta camara, ou· fação · 
'tlcut·ada. discussão no corpo legislativo. A lei do3 
ereditos su_l)plemênttwe!S tem · sido ultimament~ 
censurada. Eu não exanlinat'P-i ago1·a se ella me
rece elogitJ 011 censut·a ; se a faculdade qu l clla 
coucedctt á administração foi boa on má, sa tem 
prvduziuo bons ou mãos- resultados: o que af
firmo porém ó que fica longe do alcance de qual.· 
quer imputação ou· censura. todo . o governo que 
fizet• uella um uso legitimo, emquanto n..'io für 
1·evog<\dn pelo poder cotnpetente. Se o .nobre de· 
putado entende que tém havido abusos -é · indi'>
pensavel para qtle a ~dministraçiio se justifique 
que e~l~ furm,ulc e precise a. necusação. · 

O nobre deputado fez algut'Ílas ob~er\·açõcs a res-
pe1 o o es o e a gu.mas repnr Jçoes :1. azen
âa. Se acaso tomarmos estas ob;;ervaçõca em 
sentido absoluto, . direi que acomp \li bando ao 
nobre deput.a<.lo nos seus desejos. de que e$se es~ 
tado, embora jt1 muito melhorado~ seja ainda nper~ 
fciçondo, se pot·óm qilet· fazer ao ·governo alg11ma 
censum e ntt.ribuir A. 'imputação desse estadO, qual
qut.'r que seja, disco1·do completamente do seu modo 
de pensar, pois em trl:tball;tos de.semelhl'tnte natu
reza é- o tempo ~,tm . eleutento indispensavel. 

A ndministração gue findou occupou.-se_Jonga
mente desses .'tt·aballios; mu.1to se fez em verdade 
para melhorar o estado das repartições de · fa-

35 
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:zc!:da; isto é roconltecido por todo o paiz . . Que 
esses trab:ühos seHio em tudo perfeitos, que 
não mereçito alguma revi:;it,>, e que n~o deviio 
ser alt~ra.Jos em grande parte no futUl'O, ninguem 
por certo se atreverá a sustentar. . 

é \·erdade; mas eu entendo que a instituição 
da prasidencia do consetho, a não ter por fim 
~e.itr.llis:lr o pensamento do ministerio, tornando 
mai,; fãceis a; sua~ relações já p'll'a com a corôa, 
jl\ para com o corpo legislativo, a uão tet· or 

1 
a exper:enc1a nao es3a; mu auçãs ra 1caes de admi-

ra. Acompanharei sempre no nobre deputado no de- tivesse em completa inJependencia relativamente 
sejo sem duvida louvavcl de melhorar o systt:ma nos negocios pf'culil.1·e;;; das suas repartições, 
uo :so1·v;.;o publico, de organisa.l·o segundo os me- tinha. um certo dmúto de exame, um certo di-
lhor.!s prinzipios, benl como 0 empenho de di- reito de exprimir :\' ·suit opinião negativa, dndtlS 
miuuil· 11.rbitt·os, coarctar abu-;os, etc. ; as mi . c~rtas circumstancias ... 
nhas observações são apenas tendentes a des- O SR. FEntUlr.: -Isto pet·tence a todos os mi-
vi!u· !'t imput,u;üo I! a censttra de sobre aquelles nistro:;. . · 
a quem cllas não cabem. 0 Su. Lxsno.~ SEan.\.; - .. ,e que em caso de 

E' de crer que o nobre minisü·o ua fazenda te- reluctancia da parte de qualquer de se11s cc•l-
nha já sobre muitos ponto:; recebido legas. nea1 pot· isso se dtssolvcria todo o gabi-
caçüe,; ou a vis os d'e que tlS reformas n .· 

.- · c u m. uan- Nem se di~p que por ··este tnodo de considerar 
do porêm considero no pouco tempo de vida <JUe a. presidcnc1à do coaselh<> ficã amesquinhada a 
tem o gabinete actual, e faço a · comparação dos posição dos outros miui:>tl'O' que co:n elle for-
!';eu:; netos com os actos de ~lguma importancia mar . · . ,a usa é nt.'tis bem de· 

· ,, finida. O pensameilt:l oq~a.nís1dor, o pensamento, 
duração, não julgv que seja bem cabida qualquer por a:>:>im dizP.r, vclrJt\den·o o genuino da poliLica 
censura por não se t·~r tu.Jo concluido, quando real- do paiz, Cll 0 considerava por tal fórma sym-
mente alguma cousa de: bom e util já. se tem feito. b 0 1isado na. e • . • · • nselho, 

O SR. LtsnoA SEltR.A.: -Agradeço no. nobre de
putado a sua. delicadeza, e quando digo que. po
derei deixar de acompanhai-o não é porqqe niio 
me honre ign·llmenLe da sua compnnhia, mas pol·
que não tenho a presUtnpção de la.nça.r mais lnz 
sobre esses pontos depois que a cama.ra. acabou 
de ouvir ao nobre deputado por S. Patllo que 
fnllou em sentido favoravel ao projecLo que se 
discute. 

A pl·csidencia dts conselho, disse o nobre depu:
tndo a quem respondi>, começa a seL· .uma cou:;a. 
real no pa.iz. 

O Sa. Fmm.\z : - Eu não disse isso. . . 

O Sn. Lxsno.\. ·SE1Úu : - Encontro essa proposi
ção nas minhas notas, mas não he . .,ito em reco
nhecer sua inexacLidão á vista da declaração do 
nobre deputado : emit.tirei entretanto a. minha. opi
nião e o me~. desejo, livre de qual uer es irito 

Ou a · pre;:;idencia do conselho tem algumas 
v::~.nt1gens, ou encerra algum pen3amento, ou 
facilita a administravào publica · e a marcha 
dos negocias, · óu ella não devia existir e11tre 
nós. 

o sn~ FEnllAZ:-P,·il)ll'S intcl· l>are. 
O Sn. Lt~;uoA. SEnRA:-E' a esse p1'imus a quem 

cnbe princi~altneutc - a respon~Builidadc de certos 
netos de gt·andc alellnce político. 

O Sn. Fimúz:-Oh! Cabe a todos. 
·O · Sn. LtsnoA. SEniU:-0 ministerio é solidario, 

presidio á ot·ganisação d•> gabinele. Túd03 vós 
sabeis, senhores, a qne ponto de ineonsistencia 
chegáriio entt·e nó; os ministerios untes ·da crea.
ção da prcsidench1. do con::elho; era até então 
considerado como um dezar a continuação no 
poder, desde que algum de .seus membros; ás 
Vo.!ZCS por motivos bem !uteis, entendia dever 
rctil·nr-se ; ninguem queria parece1· demasinda
mento nglrrado á pasta; o dessa singular in
consistencia, dessas continuas mudanças, se o ri
giuárüo gt·ande parto doa nossos males. 

Oceapar umn posição publicnmen to definida e 
aceita por todo o paiz, nunca poderá ser J.ezairoso 
a quem quer que ·seja; ceder á infiuencia in
debita, á pess.la ·e. n~io á autoridade, com um 
fim de utilidade publi~1, isso sim fóra. ignomi
nioso e indigno de qu·tlquer homem honesto que 
ti v esse o sentimento da. pl·opria dignidade ; disso 
serião incapazds os actuaes ministros, a quem 
o aiz · · · 

· O nobre deputado arguio fortemente ao Sr. pre
siciente do conselho por algumas d~clar,lt;Ões por 
elle feit.'ls no sen::~.do por occilsião de uma ca
lorosa discuseào· qhe alli tivcl'a lugar, · declara
ções na stia opiniã9 perigosíssimas, porque tinhão 
por fim, ou produzi:io o ·em~ito de descobrir a. 
COI'Ó;\. O nobre deput·ldo f<>i na minha opiniãÇ> 
injusto. Entendo que quando se diz tle um modo 
gl.laerico que a coróa tem uma intcrv..:nção nos 
negocios do paiz~ tem-se dito um verda.de incon
testavel. 

O Sn. FEmuz::-Dlsse-se que dirigio os nego· 
cios do paiz. 
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O Sa, LisnoA SERR.\:-Pois aquelle que tem o 
direito de nomear e demittir livremente os mi
nistros ·não terà tambem o direíto de intervir 
nos negocios do paiz '! Quanto a mim julgo que 
as mudanças ministeriaes nãO·se fazem por mero 

osto or alta reere ào da coróa e s1m tendo 
por base os negocias do paiz. Não posso pois 
comprehender mudança razoavel no ministerio 
que não importe a idéa da intervenção nos nc

ocios dessa intelli encia su rema uc diri.-.e "s 
estinos a nação. 
Eu creio que lendo-se em boa fõ sem inten

ções hostis o discurso do nobre presidente do 
conselho se conhecerá qllt; as suas palo.v;as não 
dizem mais do que isto, porquanto não se 
trntava então de acto algum do governo do qual 
pudesse resultar dezar ou ro!':pOilsabilid~tde para 
o ministerio, e que este quizesl"e lançar de si 
acobertando-se com a cori'la. Tratava-se em tl1ese 
da direcção dos negocias do paiz, fallava-se em 
geral da interferencia da corôa, e eu não sei como 
ex l'imindo-se em absoluto um ensamcnto ue 
está de accordo com a constlttiiçt'i:o se possa 
offender as conveniencias·. 

O Sn. FJ:o'RBAZ : - Se ~lle reconhecer que fui 
no ealor da c;liseussão qae emittio ess 
ção, e a retirar, bem. 

O SR. MINISTRo D.\ FAZEND.\ (presidente do 
conselho : - Sustento o que disse no sentido ver-

eu· o. 
O SR. ~'ERa.u :. -Nesse caso corrija o orador. 
O Sn. LISBOA SERTcA:- Eu não estou aqui á 

disposição do nobre deputado, nem á disposição 
do nobre minisb·o para /aceitar essas correcções: 
acabo de dizer o que entendo das palavras do 
nobre ministro. Disse que na minha opinião 
expl'imião ellas um pens::tment~dnteiramcnte con
f?rme com a constituição, porque não sé discu
tia no senado nnr actO'- quafquer da administra-
ção do qu~l J?Udesse resu1ta1· res ons~bilida~e· n 

"' . . 
tndo adduzio .. as práticas citadas principalmente 
ela Inglaterra, vêm nntes ao apoio da minba do 
que da sua o-pinião. Sem insistir mais neste 
ponto, direi s1mplesmente quo essas mesma:J 
publicllções feitas na Inglaterra po1· occnsião dos 
factos que o nobre deputado citou, se não dc
pocm grnndemc11te contra os ministros daquella 
nação, o quejulgo contrario ás intenções do no
bre deputado, 'Vêm fortnleccr mais a ·minha. opi
nião e justifica\" plenamente as <>xpre.;sões (lo 
nobre presidente do conselho. -

O nobre deputado que me precedetl resp\)ndeu 
em parte a algumas obs~rvações do primeiro 
orador a respeito da interfercncia que alguns 
empregados do thesouro possão ter Litlo nos tra
balhos apresentados ao corpo legislativo ... 

O Sn. FERRAz : -:-Não fa.llei nisto. 
O SR. LtsBO,\ SERRA : - Eu não procuro ' to r
• d • e -

me ouvir fallat· ·na influencia de tros indivíduos; 
e como me acho no mundo das realidades, pro
curarei encontrar esses tt·es indivíduos nos em
pregados da administração c. da faz<)nda. Se VOlt 
a:lém do ·pensamento do nobre deputado, retiro 

· qualquer expressão neste sentido ; o meu . desP.jo 
n'fio é erear castellos, mas apenas, em ·satisfação 
do meu. dever, otrerecer á camara considerações · 
muito m.odestas, porém sinceras c Ycrdadc.iras, 
para assim · attenuat· a força com ·que o nobre 
deput:ldo costuma at·gumentar. Eu entendo· qae 
qualquer Úlinistl"O da fazenda, p~r mais habiL. 
que seja, . acha--se --na .completa .. impossibilidade-

de confeccionar o seu relatorio sem ouvir a 
muitos ·. empregados da administração ..• 

o Sit: FElUU.Z dá um aparte. 
O $a. Lts:noA. SEaRA. : ~Então nada mais direi 

a este respeito. 
a ou am em o no re epu a o e uma me

dida da administração actua por oecasiào da. 
distribuição das acções do banco do Hra'Zil. Sr. 
presidente, e aqul. duplicado o· meu ncanha.mcn-
o ~ n r . u seja a 

posição do individuo corre-lhe sempre o dever 
de restabelecer lealmente a verdade dos factos 
de qne tiver conhecimento, de minorar a gravi
dade de certa;; imputações que, não tendo· Indo 
algum util, podem c1·ear dli!iculdades e produ-
zir m::~les para o futuro. · 

Não -·posso ser suspeito do parcialidade tra
tando-se de objecto que t~m relação com Utn 
estabelecimento a que mo lisongeio de ver ligado 
o meu nome, e de cujo feliz futuro depende de 
algu.m !IJOdo a minll-1 rcput.aç.ão; o _meu maior 

' que desejára ver rcr.-.ovidas. pára sempre quaes-
quer prevenções filhas da errada apreciação dos 
factos. -:-

u nao en~ar r 1 a 
a . encarou o nobre deputado que me precedeu; 
elle tratou de medir o valor das concessões feitas 
ao banco, do3 o nus a que a lei o submetteu; eu 
nao . en r - · , ttendo que ella 
não serve de modo algum para . a questão. A 
questlo é saber se a medida ndoptada pelo no
bre ministro na distribuição das acções, que pe
los estatutos do banco ficou a seu cargo distri
bu_it·, _ f?i legal; ~e fo.i couveniónte e confvrme aos 
prtUClp!OS . da SClencla. . 

Para conhecermos se esta medida fui legal ou 
iliegílt não temos outro · padrão . senão os esta
tutos -do banco actual, que sito ao mesmo tem-po 
um contrncto cel~bt·ado entre ·o governo e- os 
autigo~ banco~ ~~tabeleeidos ·nesta curte. Tendo 

stitucionacs. 
O Sn. ·F1mtu.~ :-Como um vcrdadeit·o imposto 

co:110 é o das lotedas, com•> são todos os ou
tros. 

d Sn. Ltsao.\. SgnaA:- Votl considerar, repito, 
a quest}'io da legalidade · não eo-. l"olação í1. consti
tuição (trata1·ei desta questão em segundo lugar). 
mas em relação no pacto, M contracto subsi::;· 
tente entre o banco e o governo. 

Foi exprcs~nmente declnraJ.o cn1 um dos artigos 
dos estatutos que aos bancos entito · existentes 
e que pela· sua fusão Jleviào formar em gt·.mde 
parte o novo de\•ia ficar pertencendo certo nu
mero. de acções; que um dado numero dellas 
seda distl'ibuido pelo governo antes da defini ti v a 
incorooraçào "do est-\belecimento. 

Foi mais accoriiado . que, se acaso o gove1·no 
não pudesse distribui!- essas seções, se. nã.o 
achasse uem as tomasse ellas assarião ara 
o banco, afim de serem pot· e e 1stn ut ls op
portunamente com .todas as restantes, a~ com
pl~tar o capital de ' trinta mil contos.· Assistia 
pois no governo qnanto á distribuição de trinta 
mil seções, um âireito igual áquelle q\lC o 
banco tcrh no'futuro, depoi~ de organisado, pat·a 
distribuir nno só aquellas que lhe erão já des
tinadas nos estlltutos, como· as que o· governo 
não tive;;se poJid.l distribuir. .· · · . · 

O governo) achou-se ~mbaraçado na distribuição · 
dessas acçõe.;, mas exactamente {k~lo motivo op- · 
posto áquelle qu~ os· estatutos presuppunhão ; o 
governo · não a::> póde distribuir, · uão -porque não 
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b'luvesse quem as pretendosse, mas por excessiYa 
atlluencia de pret.end.:mtes: uülhar~s de acções 
erão pedid:ts além daquella:i que se poiiâo dis-
tribuil·. . . . · 

O Sa. FEaru..z: - Sendo o numer.l de 30,000, 

O Sa. Lx.sBoA. Sena\..: - A. obser,·aç?io que o 
nobre ·deputado me fez a h mra de dirigi!· no 
seu apatte não r~sponderei. considero-a cabal· 
mente ·respondida pela parte do relato rio o 
nobre nlinistro que trata · <lesta mate ria. 

Revogál"iio-stJ, pois, as instrucçõis · com qu.e as 
acções deviiio ser distribuidas, e dcrão-se novas. 
adoptando·se o principio que o nobre dcp!ltado 
combateu. 

O nobre deputado disse que .tinha havido uma 
falta de fé para com 03 indivíduos que primeiro 
concorrêrão a a->signar, pot·que forão falsc:adas 
as condições pe\as quaes eltcs tinbão sido con-

. vidados a coa cone r ..• 
O Sa. FERRAZ:- Toquei nisso or acaso: sei 

que ~ ma ena e 1 c1 . 
O Sn. LtsnoA S!m&.\.:- Não fazando o nubre 

deputa~.? ~isto ar~umcnto w·incip_al, d.irei t1.m~e!ll 

dessas iustrucções, que ellas erào t·esen·adis:;i- · 
mas; e que portanto não se podia dar a ft1lta 
de ·fé arguida. 

Mas o nobre ministro entenden que o meio 
maíl:i curial de desembaraçar·s~ da difficu.ldade 
el'a .crear uma razão de preferencia que- não 
fo3se pessoat; <'ntendeu que u.m donatívo feito 
por .·ess:1. occasião com um fim especial de pu· 
blica utilidade, devendo diminuir os pretl!n· 
dentes, era preferível á distincção de pessoas, e 
cortaria outt·os inconvenientes que elle aponta. 
no sau. relatol"io .•• 

O SR. FERRAZ:- Houve razão de preft~rencia? 
Creio que não. 

O SR. LISBOA SERR.\:- De referencia sim· o 
ona tvo ava a I>re ercncta aos que o fizessem 

sobre os que recr1sassem fo.zêl-o ; mas não bas
tava por si só, nem ~xcluia ou dispensava. abso
lutamente uma certa ido:iéidade ue tinha ·reta-
çao COnl OS 11 tll"OS (e:> lllOS O esta e ecimetitO. 
Procurou.-so evitar qúe as acções fossem cahir 
..:m massa nus mãos do3 agiot~ls. .Foi pat·a esse 
1im. quo se cstabJl·=cênio algumas cautelas. 

l\Iits voltemos á questão. O g..>verno podia, sc
gnndo os e.statut·>s, distt·ibuir acçõús ; o banco 
podia igualmente distribuil-as ; a nnica ditf~rença 
era -quanto ao · tC'mro. Vejamos, pois, S<.J nesta. 
!lX{U"ess:to- distl'ibnn·- está incluida a faculdade 
de qne usou o nobre ministro d' fazenda. 

Nà•) temos neccssiJnd·3 de procurat· longe e:n 
f<>i1te estt·anha a cxl)licaçi'io desta p.tl:wra, o seu. 
scntidq gcuuino tcmol-o nos SJU<.; pr.>prios e::~ta· 
tutos E~tabelecenJ.o rendas; segundo as quaes 
se devb turnar e1fec.tiva no futnt·o n distt·i.bu.i
çiio das sw;ões quo ficasse-~ ao banco, dizem oa 
estatutt)s que c< qunndo se ttvessc de fnzer c.;sn 
distribuição, se ·abriria subserip<;ão eom o fi.m 
de vender em beneficio do fundo de reserva do 
banco as acções que elle tives;lr de d·ist,·ibui1·.1l 

.ir a o, a 1 u e - 1.S n u-z.1·- nao repe c 
tnes:no até a faculdade de......- v:mde,·. · 

.1\Ias, . disse o nobr~ depu.tado, sendo este cha· 
mado donativo um verdadeiro imposto não só 
foi illegal sem a ioterferencia do poder legis
lativo, unieo competente para lan.;a.l-os, mas ainda 
prej údicial e con tt·a o.; preceitos da scicncia 
ceouomica, que condamna todo o imposto que 
recaho sobre o capi~l. ·Eu, porém, lhe replicarei 
que n:i.o só não foi um imposto. como qu.e 
uã:) recahio scibre o capital. N.io foi um im
posto, pot·que não tom n~nhum dos seu.:; prin
pa~s ca~acteristicos; a s~a espontaneidade, o seu 

fitn de reconhecida utilida-:1~ . publica, a fél.lt.a d~ 
qualquer sancção pen~l lhe dã·l a:S verlll~ins 
feiçõo.;, ·a-; urüc.1.s faiçõas qae lhe ~abem, de 
uma su.bscripvà·> volu.tta;:h, cyno ta.nh.s ol\tras 
que se têm 1·~aliza:lJ para di\'er;Sas obras pias, 
me.,mo or in •t· ·r - • 

Os impo ;to;;, disse o nobre e pu.tado, não deveu\ 
destruir o capital. Não c 1ntesto o principio, ma-> 
nego) a applicação. Q:~a:tdo essas acções forão 
distrib11ida:> tinhào "á. n'\ estima \L 
mutto superior ao nomin·\l, mtlito ·superior mesm > 
ao donativ.> at·bitrado; havia poi:; um luct·o im
mcdiato p:1.ra .que.n ai recebe;se; esse luci:o era 
apenai diminuído pelo donativo voluntario: o 
etft)itO da meji da pois n:to foi destruir capi • 
tae.s, mas diminuir os ganhos, os lu.cros, quo 
ainda · a:;>im vierão com o tempo a tor':lar-se 
descommunaes. 

Dis;;e o nobre deputado: <( Houve uma grande 
falta em não se mencionar essa verba entre as 
de receita do orçamento. » Eu · creio firmemente 

ue a admiui:)tra ào - · -
culta r e.isa. verba ac> corpl legislativo ; ella seria 
deslocada no orçamento que discutimos, mas 
consta do relatorio do nobre ministro, que abi 
nos faz uma fiel ex osi ão dessa i 
conta o · seu pro uct•> e d!l applicação que 
terá .. 

Entendo, Sr. presidente, qut-t o que cumpria à 
adrninistração era unicamente .o .que clla · ft>z, 
1sto e, trazer· o facto aó conhecimento do pQder 
legislativo; uão vejo necessidade de pedir sua 
autorisação para applicar-se o producto desse 
donativo ao unic() fim para que Ioi : pedido pelo 
governo, e dado por tot.los . os subscriptores, 
constitu.indo uma clau:;ula especial que não po
deria ser contrat·iada por nenhu.m · dos podere:; 
do estado. · 
· O Sa. FEnR.\Z =~Quem impôz essa condição? 

O SR. LtsnoA SEnnA.:- A administt·ação a ·pro
pôz, e foi aceita por todos aqu.elles qu.e quizerão 
- :) revex-sc. 

O SR~ FERRAz :-Assim tu.do :se :explica. 
O Sa. Ltsno.\. SERRA.:- Julgo pois que o co1·p,1 
o. l11tivo não podia dt!sviar de sua verdadai.a 

applicaç,\o o prolu.cto desse donativo, e se o 
fizess~ por cert•) que não pt·o!.!cderia regulnr
mel te, o · que . só:ncnte poderia era annullar o 
neto do governo, fazendo Utlla lei pela qual, t·c· 
mmcinndo áquclle donativo que o · governo havia 
legatment.:l recebido, o mandasse restituir nos 
subscriptores originarias · dossas . acçõ~s ; maii 
não concebo c•>mo sem uma nova declaraç1lo 
feita p )r estes , se llle pudesse dar um destino 
dífferente. . 

Chego, Sr. presidente. ao ultimo topico do dis· 
curso .llo nobre deputadll ; nunca .çxie julguei apto 
para as lntas politicas; tenho-me · sempre limi
tado a justificar ·o meu voto, e a · càherencia do 
meu procedimento, o qnat procuro sempre mo
delat· pelo grande ·principio da utiliàO:de publica ; 
toJavia uii.o p:>SS•) ngora eximir-·mc de fazer 
nlgum:lS con,;iderações s.>bre a · política hoje ado-
_ta<!_a P.elo gabinete, S.Jbre ~ poli~ica da conci-, 

mai:> ardentes votos, VJjo hoje combatida na tri_. 
buna pot· um tàu íllustre orador; não posso deixar, 
repito, de empenhar todas as minhas forças n<L 
su~tentaç:io de u n:1 politica que tenJI) sido tão 
nobremente proclamada p.:l \ corôa, t.ao fr·anca
me.rte explicada n > senado brazilciro, tà:J leal
mente obs~rvada pelo governo, coin tanta &bne- . 

. gat;ão praticada p !los m-1is. distinc.tos chafes .do 
antigoJJ>artiJ·> conservador, eu cons1dero a untca 
capaz e fazer a fülicidaJe do meu paiz_ 

i\fa.-. nem só a c'>nvicção aliás profunda da 
minha Cra.,ueza . me aconselhava es38 prudente 
reSCrVIl C abstenção nas qu.estões p~li~iCa:i, ainda 
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p:>r outros motivos evitava-as cuidadosamente. 
As noss.ls questões politicas têm sido até aqni 
o ecltC', o refiexo das nossas de..graçadas dis
senções ínt•1stinas; nlipten ta va-as o d<lspeito, os 
mal extinctns odios, as rcacções sempre cres-. :'"' . .. 
perar po:$ições· perdidas. d~sact·eqitando os que 
as occnpavão. ·ou qnando enfraquecidos os par
tidos pela longa ausencia do ~oder, e eonscios 

· su r<lmo 
pt·azer da vingança; o desejo de torna1· mais 
amarga a tarefa da admi11istração a seus con
trarios. Nessas circumstancias quem não fosse 
dominado pela ambição, quem não tivesse injt1-
l'ias a 'vingar, vinganças ~~ saqsfazcr, qumt não 
se visse forçado 1\ acn.dir ·por sua honra ultra
jada, ou a repellir injustas provocaçôe,;, não sei 
qúe gt·ande estimulo pudesse eeontrar nas nossas 
discussões desse tempo. Hoje porém, senhores, 
as cousas se passiio de . maneira dífferente, não 
por effeit? do poder ~bsolnto de um só .individu_.?, 
ae um ctrculo ou átnda de um pa1 t1do, senao 
como resu ta o o vto a: nossa c1v1 tsaçao, senao 
porque todos os e.spiritos tendem hoje l?ara as 
idcas de ordem o de· estabilidade, os rna1s illus· 
tt·ados ela convicção, e os· menos polidos· elo 
cansaço e· 1namça.o. n s tnCS\li.O que ess .,. 1 
de conciliação tivessem uma maioria no seio da 
representação nacional .o fizessem _parte do pro-

ramma do actual .niínisterio, ellas J4 se acha vão 
no pensame11 o· , e . o os, c n . , · 
n~5te recinto, nos achamos face a face com vossos 
contrarias, ·sem odió e· _:sem rancol·; quando, em 
vez de se cruzarem despeitosos olhares, a ... mãos 
se estend·êrão reciprocam~nte em signal de alliança, 
ninguem inquirio as êausas desse phenomeno ~ 
ninguem delle se mostrou · inar.withado, p\lrque 
as idéas simplices não se definem. porque os 
elementos essenciae.s do coração humano .são 
identicos. porque, dadá.s certas causas geraes, 
em pl"escnça da luz da evidencia, não ha para 
iOdOS OS C~raçõ:3s se~ão Um seutimento, CO!llO p~ü·a 

;:, 

E será necessario que ·eu · adduza prova-> para 
demonstr tr até á evidencia e.;; i<.\ tendencia d\,)s 
es it·Hos, este ro(1'1•esso :vçrdadeiramen te nu ta. vel 

o pa1.z quan f) ns 1 eas po 1 tcas . . m o t· 
dernçào bastaria para conseguH-o cumpletamente. 
Antigamente tuJo se : discutin entl·e nós; nada 
havia de fixo; nada estava definitivamente aceito; 
os principias cardeMs d() nosso .pilCt~ fun~u.
mcntal nao esta,•ão isentos dessa contmgencta. 
Pouco a pouco. ú. sombra. de- alguns annos de 
paz c de concordia, 1lS id~as se f~Jrão notavel
mente modificando; começ1mos toJos a 1·econhecer 
que commettiamos um grande erro procurando _ a 
causa do mal nas instituições7 quando ella só 
existia . nos homens, não porque . deixassem de 
a1·der no fog~> do patriotismo, niio porque não 
almej-1ssem todos por-dedicar-se á causa do pro
gresso do seu paiz, mas · por um eff~ito · natnral 
das paixões alimentadas por essas inces3ante::~lutas. 

Des·te logo começá.rão 'nossa-s vistas a dirigir-se 
espontaneamente para outros horizon~s .• _ .. 

O SR •• F~n!U-~ ~- Havóm~s · ~e. discutir · nas re-

O Sn. LisBoA. SEmu: - Ea não sei se tomarei 
parto nessa 1iiseussão, ·mas estou convencido de 
~ue não Jaltarã.õ neste·recinto homens-mt1ito dis~ 
tmctos q11e tomem sobre si a sustentação das 
idéas que tão mal enuncio; o que ingenuamente 
posso declarar ao nobre deputado é qu.e niio pro
feriria uma só palavra se m'as ·nãv dictasse a 
p1·ofunda convicç1io· -dá verdade-; c quem obra 
cedendo a tae3 estímulos, n:'io p()dcr.\ j4mais 
evitar ou fugir das discussões ..•• 

O Su. z.~.EttR--\.Z: - O qne eu digoJ é que havia 
ne~essidad e -de reformas~ 

O Sn.. LtsBO~ S1~an~ ~ - ·E:Bas Nformas forãc> 
em parte attP.n~idas, e foi por meio_ dessas pr:u· 
dentes ~oneessoe~. dess~ homenagem pré:.tada ao 
que hav1a de ma1s t·actonal nas exigencias do:> 
differentes artíJos, que ~odem.os chegar a.o es-

que houvesse um góvemo. dotado dd boas iu· 
tenções em circumstancias de poder Jazet· o bem, 
um g(lverno qu.~ di:Spondo da força moral qt1e 
lhe iluvào nã.o só o nom s ~ · .-
eomo a sua longa ex.istencia, plldesse tornar pra
ticas algumas garantia-i con.stitucionaes, e prin· 
cipiar a desenvolver os verJ!\deiros . .gel"mens da 
riqueza e da fdicídade publica para operar-se 
tão gl"ande tt-ansformn;ão na socied 1de brazileira, 
e pan1 convêncer a todos de que as instituições 
ta~s qttaes erão bastaviio para levar o paiz ao 
apogêo da prosperidade e da gtoria, se etlas- fus· 
sem fielmente· executadas e lealmente· desenvol
vidas. 

Bastou a adopção sineera. de algumas grant1es 
idéas da o osição UP. esse .:.verno ôde con-
verter em real i adll; b \Stou o ruconnecunento 011 
a satisfação de algum lS necessidades publicas 

-geralmente sentidas .o o estt1do e importancia 
dada aos melhoramentos materiae3 do aiz; bas-
ou s men e 1S o. san ores, pal'a ormar a op1n1ao 

publica e convellcel-a da int1ti1idad13 da$ reformas 
radiClles do nosso pacto fun;hmental. ··E podere
mos nestas circnmstancias affinnar que· o minis-. 
erto ac 11a - ereou uma nova po 1 1~ . u nao 

quero attribuir-lhe a honra dá. invenção, não 
tenho por fim lisongeat-o ; elle cedeu com as idéa.s 
do tempo, compl'ehendeu pel"feitamente as neces
sidades da época em quo foi chamad9 a governar 
o paiz ; porem não fez mais do que. continuar, 
decl~rando-o previameute, .a .mesma poUtica que 
o. seu antecessor de ha. mnito pratica.va sem de·· 
clar.tl·o~ 

O SR- APRIGto : -Apoiado. 
9 SR. I.xsBo,\. SERRA:- Se pois é este O· estado 

. . . 

do · paiz, para que, senhores, dar uma côr itre
rente ã. conciliação quo se opera. ? Por ventura 
encarada por esta maneira a. questão; .u1aneira . . . .· . ' . . . . 

serva.r in reternum a divi.sftojá não entre as idéas, 
mas sómenta entre os homens ? Qual é o grande 
principi'• que pedisse martyres? Q11al seria. a. 
bandeil·a em que se envolv~s'Sem . na hora do 
martyrio edscs homens intelligentes, esses chefes 
distinctos que só combatiào por amor.da patria. 

Como poâeritio elles honestamente .neg~r·se no 
set·viço do paiz, quando este exigi536 seu va
lioso concurso para mais segura e desassombra
d 'menta m~Nhar na senda glori9sa _ que , hoje 
enceta? . . · 

Amai$ a discussão? Q11ereís os .. partidos? Não 
vos afadigueis, que elles reappar~eer.àõ. 'Vêl-os
heis sahh· do nosso proprio ' s~io,- não . jã. com 
essas bandeiras · tintas de sangue, maftendo por 
~ívisi\f? a satisf~çi'io dau nos:;as mais -palpitante~. 
neces.ndades; nao tendo por fim . reformas . con
stitucio'riacs, · tuas a melhor resoluÇão das quas· 
tões :~dministratívas, economicas e indU:striaes. 
··ó en ã · stitu· é deir ente úma na-
-ção · ·eivilisada ; só então teremos um ~~nactet· na· 
cional , c11ja base t ssencial -é , o amor ás -insti-
tuições · patrias. . · · · · 

Terminarei, Sr. presidente, fo.zendo' um pedido 
ao gabinete. Não desista elle do seu plano gi
gantesco, não descoroçóe com a frieza das dédi· 
caçõcs ; o . enthusia.Smo não é propri<f das époens 

. de transição ; o · enthnsiasmo · fôra ·um · càtaeter 
emprestado e mal cabido na actualidade ; · prosiga 
na sua. obra metitoria, e terá p )r . fim as ben~ 
Çãos do paiz inteiro ; uma tal caus·a é • digna 
dos maiores sa.crifi.eios. O ministedo ma~aria em 
B.ôr as ma.i.s risQa.!ias ~sp~un<;U da -pattioi ~e . o:> 
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nüo fizesse~ se abando-nasse em mGio a sua obra 
s•·andiosa. 

São estes os meus \'otos como representante 
da nação; como homem porém, como cida;ião, 
e como b~ílzileiro. ~u _não duvidaria gritar .na 

temente quizerem perturbar o gabinete na rea
lisaçào de idéas tão santas, tão justas, tão su
blimes:, na realisação de idéas das quaes dependem 
na minha o inião f t• •aiz. 
(Apoiados.) 

A discussão fica adiada pela ho1·a. 
Q. Sr. presidente marca a. ordem do dia, e 

levanta a sessão ás 3 horas da tarde. 

Sessão em 28 de Juuho 

I>RES:DENCIA DO SR. VISCO}IDE DE :B.\EPENDY 

. . . 
cnla de estudantes. Discu,·sos dos Sl·s. Vi,·iato. 

. Paula. Cartdido e Silveü·IJ. da :Motta. -Orça
mento da {a.::enda. DisCU1"SOS dos s,·s. visconde. 

A' hora do costume. reunido numero sufficiente 
. do Srs. deputados, abre-se a sessão. 

EXPEDIENTE 

Officins do Sr. ministro da guerra , enviando 
o requerimento do escrivão das officin3.s . do ar
senal de guerra do. província de Matto-Grosso 
Flam.ino dos Santos Velho , :pedindo aligmento 
de ordenado e dando informações por esta ca
mara exigidas acerca de varios requerimentos.
A • com missão de marinha e guerra. 

Um requerimento da dircctol"ia das obras da 
ma nz a nova Vl n r1s mn, na provmcul. e 
:1\'Iinns Geraes, pedindo o auxilio de duas loterias 
ex.trallidns nesta cõrte para pàgar o emprestimo 
contrahido para o. conclusão dat; obrns âa mes-

1 . - comm1ssao e nzcn a. 
Representações dtls habitantes das froguezio.s 

de Santo Antonio de JacoLinga e Sa.cra Familia, 
dos das villas e das camaras munic~paes de 
Baeptmdy, Boa Yista de Itajul>á e Christina da 
província de Minas, pedindo a c1·e,cão de uma 
nova provlneia. ao sul -da mcsma.-A.' commissiio 
de . estatatistica. 

E' appi-ovado o seguinte pnrecer : 
~c Havendo esta augusta carnar:l julga:io nullns 

as €'leições a que so pl'ocedcu em Novembro de 
1852 na ft'C,(!Uezia de M:ossoró, província do :Rio 
Grande do Norte, entre outro:; fundamentos pela 
incompetencia do juiz de paz qne . as . presidia; 
d~tE:rminou o governo imp-erial em data de 8 
de .J~lho do nnno p1ssado que se fizesse nova 
c~eu;u.o na mesma pat:ochia, o que teve lugar no 
(ha 6 de Novembro de 18fl3, como co11sta da 

·neta que . acom.panba · com officio do .presidente . ' . .. . .,., . 

aviso d~ secretaria de esta.du dos negocios do 
imperio de 3 de Janeh·o do corrente anno. 

« A commissão de constituição, tendo ex'lminado 
a 1·eferida acta e não reconhecendo nas opera
ções eleitoraes a que ella se refere vicio ou de
feitos que as devào invalidar, é de parecer que 
se · approve a eleição da frcguezia de M:ossoró da 
provmcia do . Rio G~andc do Norte.. . 

« Paço . da camara dos <.lcputndos:, 27 de Junho. 
de 18.».- Francisco Diogo Pe1•eil•a, de Vasconcel
los.-Je,·onymo ~[a,rtinia,no Figuei,,-a à<: 3lello.
J • .. 4.. /k .l\liraiuJ.a. » _ 

E' remettida com urgencia á commissão de 
constitui.;ã<l e poderes a seguinte indicação : 

<< Indico qne se dó assento nesta casa ao 
Sr. Eduardo Ferreira França, que se acha na 
córte, sup lente pela pr~vi~.;i:i. da Bahia, em 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão dos artigos additivos of
fereeidos na sessão anterior. 

E' lido e apoiado o segninte requerimento do 
Sr. Silveira da Motta: 

« Que sejão remettidos á commissão de instruc
ção publica os nrtigos ndditivos, sem prejuizo 
do projecto principal. >J • 

O Sn. VIRu:ro faz algumas observa~ões contrl 
o adiamento. · 

deres, dando assento ao. S1·. Eduardo Ferreir:l 
França como supplente pel<\ B lllia; na ausencia 
do Sr. Zacbarias. • . 

emenda otferecida ao parecer : 
« Que seja tambem chamado um supplente I>ela 

rovincia da Bahia · na vaga que se dá ela. 
ausencta o r. e~u o e ec 1vo ose u~s o 
Chave, segundo a mdicaçiio do Sr. Wanderley. 
-F. D. Perei,·a de Vasconcellos.-J. A. de Mi· 
,•anda. » . •. 

Achando-se ·na sala immediata o Sr. Eduardo 
·Ferreira }'rança,' é intruuuzido com as formalida· 
des do regimento, pt·esta juramento e tomA as· 
s.;,nto. 

CÕntinúa .a discussão dos at·tigos additivos. 
o Sr. Paula. Ca.ndido:- St·. presidente, 

quando o illustre deputado por S. Pauto offere· 
c o o. · 1a.men o, espernYa eu u , excep o a. 
seP.nrnçiio dos artigos additivos! 

Tremi, Sr. presidente, · quando vi o nobre de
putado elevar-se a considera :ões _tão s•lb!im ~s, 

1 • , 
instt·ucç1i.o geral do pniz por esses patron!ltos, 
como ello l)S intitttlava, quo :se pretendia fAzer 
a um ou.. ontro estudante, porque afigurou a 
in.~ta·u.cç<to ent:-egue a ra.vore:il po.l·ticulares ! 

E quando e::Jperava que o nobre deputado qui
zesse uma SOl'tll commum para tod_os, ailm de 
evitar essos r~woros que cllo ~uppõe h·em alluir 
a instmcção supel'ior, ouço o nobre deputado 
dizer : niio, deixo-se pa'l:lllr o projecto principal 
como está, faça-se excepçiio a favor de um só, 
vá o projecto sem os artigos additivos, estes 
fiq.•Iem adiados! porquanto o adiamento desses 
artigos conesponde qu11si á. sua rejeição (apoia
dos). porque daqui ·a_ pouco conclue-se o nnno, 
não ha tempo sufficiente parn estas medidas serem 
tvma4as: P.m consider.1ç1io pelo senado, e che
garem . 11 tempo de aproveitar áqu13lles que as 
solicitão. . 
- S'3 'acasv o estuda ri te a que se refere o pro-. .. · . . . .. . .. 

de .. que tratão os .artigos additivos, rt"jeitem-o~e 
os artigos ailditiyos, vá o projecto principal só; 
mas sep~rart .Não se trata de est•·adas de frlrro, 
de navegações, nem dtS$eS grandes projecto~:; que 
devem .occupar sobremodo a nossa attenção, tra
ta-se de um projeeto mui simples, de dispensar 
~~rtos preliminares... . . 
' UuA Voz:-Co:n effeito é muito simples t 
:o Sn. PAHA C.A~oiDOl.....;.En ao menos não com

prehendo quaes ·sejl'io suas àifficuldad~s. e ainda 
menos qu~ vantagens possa resultar desta sepa
ração, a não ser favorecer. o estudante de qu~ · 
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se trata no projecto principàl, e não aos outt·os; 
não vejo outro íim. Ora, na minha opinião, ou 
se deve favorecer a todos ou nenhuns. 

o SR. F. OCTA.VU~O:- Taail)etn e minha opi. 
nião; feito o fav9r a um é escandalo nega.r-se a 
outros. 1 Apoiados e não apoiados.) 

O SR. PAUL.\. CA:-.DIDO: -Não poss•> entrar na 
discussão da ma.tel'ia do projecto, porque o Sr. pre
~idente não me deve permittir, afim de procurar 
fazer vêr á. cnmat·a . uees são as razões pala~ 
quaes se p e conce er este avor, e quaes as 
razões que militiio em contrari•), par~\ que a ca
mnra, confrontando-as, pudesse ver quaes são 
as mais fortes e decidir-se no sentido destas. 
Não posso entrar nesta di;;cu:osão, mas o que é 
incontestavel é que nii'l se de\·em separar os 
nrtigos additivo:;. 

O Sn. F. Oc-rAvu~o:-Voto a favor de todos, 
desde que passou o primeiro projecto~ pot·que 
tão bom direito té:n uns como outros. · 

tiça, mas quando se faz uma · injustiça relativa 
esses brios não poJem tragar (apoiados), e menos 
a tolera a moc~uade bra.Gileira nutrida desde o 
seu berço com esse espírito de igualduue e de 
liberdade .... 

0 SR. SILVEIRA D.-\. MOTTA: ...:..E i:;to não é in
justiça relativa ? 

O Sn . . PAULA. CANDIDo:-Injustiça relativa é a 
que o nobre deputado quer f~zet·, passando o 
projecto só, indo .o cometa. sem cauda ••.• 

deputado que as po1·tas estalo abertns pelo pro~ 
jecto principal1 e por elh\.~ bilo de vir muitos 
outros pretcnd•mtes (apoiados) ; neste momento 
acabo de dar um certificado a um ostud·ant<~ quo 
ft·equenta a minha aula com muiLn ns~iuuidai:Je, 
o seu requerimento não ha do ta.rdnt·. a \"il·, e 
então o que havemos do Cazer? 

UYA ·voz: -Conceder. 
O Sn. PAuL.\. 0.\~DIDO:- Senhoril~, justiça igual 

para todos, ou. favor iguet po.ro. todos ••• 
O Sn. SILVEIRA .v.\. MoTT,\:- O que o nobre 

deputado faz não é isso ; parece, mas não é 
justiç:l. · 

O Sn_ PAUL.\. C.\~Dmo : - Na realidade o que 
parece n:io é (,·isadas), .e hnto que o req_ueri
rnento do nobl'e deputado, que parece muito JUSto, 
é de fla~rllnte injustiça, e pol' esta razão voto 
contt·a e1le. (Apoiados.) . 

OSr. Sllvcira. da. 1\J:o~ta:-Sr. presi
dente, quando otrdreci esse t·cquerimento de adia· 
mento para que o projecto fosse . rem~ttido á 
commissão de instrucçilo pltblica Live em vista 
duas razões ; a primeira, foi que respeitando o 
vencido na çamara em relação ao projecto qu~ 
nos veio do senado não quiz com o exan1e que 
requeri agora que se nz~s:>e na couunissão de 
instrucção publica rejeitar o .vencido na cas t, 
4~i .um testemunho de respeito ao vencido mesmo . 
porque me parecia que V. Ex. aceitando.> o meu 
t·eq:uerimento de ~iamento p~ra it o negocio â 

commissão pod~t·ia entrar em duvida, e com razão, 
se o requcrilne.1to de -adia.m11nto poderia prej u
dieat· ou não um projecto já vvtado na casa. 

On1., desdi} que eil, St·. pr~si<iente, votei contra 
o pt·ojecto que veio do sena.•l >., não se podia 
eneontt'àr no· meu requ~rimento incoherencia ou 

· contradic ii.:} visto ue o voto ue a· rovou a 
resoluoão do senado não foi o meu, · e apezar 
de ser essa votação pot· bolas _(l·~sadas). posso 
aflil'mar que n:lo votei a favor, porque mesmo 
fallei contr11.. 

en ores, a ou ra razãfl por que a.pre~n Ct o 
requerime~to de adiamento foi p;~rque quiz que 
a; camara não votl:>se pr~cipitadament~ a res
pcit•> des;;es quatt·o . moços,· embora a camaro1 
tivesse feito utoa cotísa. que lhJ p:lt·eceu justa 
em sua sabedoria, e que eu julguei injusta. Jut
gou a cannra que era de justiça conceder a dis
pensa pedida aos dotts estudantes favoreciJos no 

. projecto princip'l.l, eu votei co.1tra isso : e agora 
tratando-se de mais quatro di,;pensas· da lei ge
ral dos cursos jurídicos e e='>colus de medicina, 
eu e~tendi que não sendo identicas a.s cir~um_-

'• tuir um exame qualquer a respeito das círcnm-
stancias des~es m•>ços, e é em relaç:I:> e- essas 
especi~s que labora em ?quivoco o . nobre lo se· 

rllqueri~ento uma ~i~jt'lstiça r~\ativa, e a razão 
desse equivoco do nobre dep-utado é que elle 
marcha do presupposto de que esses q1.iatro estu

~ estão nas mesmas eire11mstan..eias q11e os 
outros que forão favorecido"s pelo projecto prin
cipal, mas o nobré deputado está enganado •. · .. 

O Sn. PAUL.\. C.\NDIDO dá. um aparte. 

O Sa. Sir..YEIR.\. D.\. MoTT.'-: -Um dos estu
dantes favorecidos na resolução do senado que: 
foi approvnda por esta camara o que pedia era 
utria· di3pensa do exame de inglez até á matl·i
cula do la onno, isto- é, queria. eer matriculado 
sem os prelintinG:es -quJ u. lei exigo3 ; e pergunto 
eu: to_dos esses quatro estndant_es que pedem 

e se 
lhes que1· fazer ex·o cio, todos es~es e~tu4a!ltes 
a favor de quem se quer toma1· essas · med1das 
estão nas mesmas circumslancias que esse outro ? 

0 SR. SILVEIRA DA ~{OTTA. :-E' O que havemos 
: de ver. · -

O Sn. PA.ut.\ C .\NDIDO :-Nilo puJe entrar nessa 
discussão. 

O Sn. Su.vJ=:IR.\. DA. 1\!oTT,\.: -O nobre depu· 
tado não póde entrnr ne~sn. discllSsào. e talvez 
quB nem mosn1o a camara o pudesse .fazer, por
que as circumstancias c,lcsses moços são muito 
di versas das uaq uelle ••• 

Ull: Sn. Dl':POTADO: - Se ha di.lf~rença é para 
melhor. . _ -- -

O Sn. SILVEIRA D.\ 1\loTr-~- : .-: Al1l Os nobres 
deputados já reconhecem que ha ditrerença nas 
drcum!:itanciás. · . 

O SR. Yrul.-\.'1'0 :-Sim, scnJo par.l melhor. 
O Sn. ~ILVEIR.-\. Dl. M.oTn:- Mas quem sabe 

O Sn.: VmtATO :-A leitura dos artigos additi:
vos basÇa para o _demonstrar. 

O Sn. SlLVEI-IU. · DA. MoTTA :...:.A · uniéa maneira. 
· regula..- que ha para se reconhecer é o examé 

da commtS3ãO competeute.;.. · · 
U:n- Sn. DE?üT.\DO :_;.Mas ainda depois a casa 

póucl decidir como julgar conveniente. · 
o SR. SILVJrrR \. D.\. . ~10TTA : :_ Eu não sel, Sr. 

· presidente, para que so instituiv ·co,nmlssõcs •Je 
. in:Strucç;:\o publica, vi:)tO que vêm á. eamara re-
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querimentos de estudantes que dizem , uns , es
tive doente , e por isso não fiz acto , outros , 
não pude ser admittido porque me falta .um 
exame .... 

o Sn.' VIRIA TO:- Estã enn;mado, não ba ne-
n um nessas clrcumstanctas. 

O Sn. SILVEIRA Jü.1rfo·rTA:- O nobre deputado 
tambem. tem o seu, e talvéz que o se11 não esteja .. . . 

O Sn. VuuA.To:- Nilo tenho nenhum, e se qui
zet· Ma os artigos additivvs. 

O Sn. SILVEIRA llA MoTTA : -Senhores, eu en
tendo que a eommissão de instrucção publica foi 
instituida para qnando s~ apresentasse qualquer 
preterição. relativa a esse ramo do serviço publico 
clla fazer as _invcstig~ções e dizer-nos qual a justiça 
ou injustiça . dessas pretenc;ões ; mas, senhores , 
vêde como a· camara agora procede ; apresenta-se 
um estudante e diz: eu sou estudante do 3° an· 
no adoeci e or isso não ude fazer acto em tempo 
porque não serei an es a ma t'JCU a , c quero 
uma dispensa~ Mas, senhores, só por que um es· 
tudante diz estive doente .•. 

' estabeleceu a .fól'ma de provas ~ ~ - pergunto : de-
veremos ad'mittir que nos: venhão aqui atLestm· 
que fulano de tal foi ou deixou de ser approvado 
P.m qualquer estudo sem produzh· provas au
thentiCAS'? ••• 

UM SR. DEPUTADO : - Se s.:>uber póde at-
testar. .. 

O SR. StLVEIR.\ J>AMOTT.~: -Não póde tãl, por
qne a lei manda que a provaseja uma certidão 
extrahida do livro· competente .•• 
· 0 MESMO SR. DEPUTADO : - Não adm1tto ess~ 

modo de pensar. · 
O SR. Co.aR.t.\. .DAs Nsv.ES : - Estamos reduzi-.. 
O SR. SILYEinA DA MoTT..\: - Dessa maneira, 

senhores, o poder legislativo iria collocar-se em 
uma esphera que lhe não pertence. 

UMA Voz :-Mas qual é essa esphcra? 
. ·o Sn. s·IL'\'ElRA DA MoTTA: -Julgar-se autori

sada para dispensar todas as provas, o despre· 
zar todas as · conveniencias que todos os podt!res 
são obrigados a guardar, e tomar uma posaçiio 
tal que por ella pôde revogar o juizo dQ todos 
os tribunaes, de todas as decisões administrati
vas. ~Reclamações.} Não ha muito tempo que essa 
camara praticou nm acto que _justifica o qu13 acabo 
de dizer; tendo o poder judicinrio . concJemna~o 
ao goY<:rno a pagar uma pot·çiio de contos de réts 
em satistaçiio de certos prejuízos que havi:l cau
s:~.do, n carnara dos Sl's. deputados, se não re
vogou a sentença, disse : uão dou esse dinheh·o 
para o thesouro satisfazer semelhante divida: .• 

a. · OR · D.\S EVES : - U go que. a ca-
mara estava no seu dh·eito. 

·O Sa. SILVEIRA DA MoTT .... : -O nobre deputado 
é que não está no sen direito jnlgando que a ca
mara dos Srs. deputados póJe dispensar as cer-
tidões... · 

O · Sn. Conn~A DAS NEVES : - Isso é que o nobre 
deputado não. póde saber, porque não está no 
meu coração. · · 

O Sa. SrL ,.EIRA DA MoTTA: - Ainda ha pouco 
d'ühi dissea·ão isso. 

(Ha um U(!<l·rte.) 

trata-se de quntr.J indivi uos, cada um dos quaes 
está em circnmstanchs diversas; um quer fazet· 
acto do 3 · anno jurídico, porque diz que estava 
doente na época em quo o devin fazer, mas nós 
-não temos pt·ovas, não temos meio d! verificar 
se isso é ('X:tcto ; um outro dos pretendentes é 
projecto de boticario, e quer ser admi ttido á 
matricula de .certo anno da escola de medicina, 
com dispensa de .. certas exigencias dos estatutos 
dessa escola; e perguntarei eu, qu:le.s são as 
razões que milit:i.o a favor desse individuo 1 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA:- As razões geraes 
são contra essas pretenções, as razões gerae:i 
são que quando s_c faz uma lei geral na ual 
se ex1go3m cet· as qua ttea<;oes o.s m 1V1 uos que 
querem set· admittidos a estudos superiores, a 
razão geral, digo, àove ser que . ningue'll seja 
admittido sem essas qualificações; e de5de que 
o c rp e0 1 a av s m e 1 m ana 
que pertencem ás ·faculdades, desloca·Se de sua 
el~vada posição, e invade attl'ibuições de poder 
estranho, e ne:n nós podemos i'ermittir que a 
camar11. se esteja intromettendo em cousas se-· 
melhantes, e nem devemos permittir que q.uundo 
se pede rigoL' seja a camnra dos Srs. deputados 
aquella mesma que dá o . exemplo da relaxação 
e do patronato. 

.l>iz o nobre to secretario que eu co~ o meu 
requet•imento quero sanccionar uma iujustiça re
lativa. Senhores, injustiça relativ~ comm~tte.t·iiio . ,. 
votassem pelo meu . reque1·imento, mas não eu 
que votei contra esse projecto, e sustento o meu. 
re uerimento. . 

' fez a censura da injusto, e :que se mo$ltre. tão 
cxtrenuo defensor da justiça relativa, peço-lhe que 
me diga aonde está essa injustiça-. 

O Sn. Vuu.\TO:-Elle jú. o disse. 
O Sn. PAVL.\. CA:o~DIDO: - A injustiça rel:ltiva 

está_ atraz da po1·ta. (Risadas.) .. 
O ·sn. Str.YJ~IR.\ DA 1\foTTA:--.senhores, a inju,:;

tiça relativa niio ostá em se favoa·ecer a um 
estudante o permittir·lhe a entrada nas nca&e
mias de direito ou de medicina sem certos pre· 
pnrntorif\Si elln está em, ao mesmo tempo que 
se CfJnced~ a 2 011 4 moços esse favor, negar-se 
a 200 ou a 300, de q 11em se exigem todos os 
prcparatoa·ios; não será essa a verdadeira tn· 
J ustiçll relativa e a mais dolorosa? Certamente,. I) 
eu convido ao nobre deput:1.do que tem observado 
tão de perto as susceptibilidad()s da nossa 'mo
cidaie em relação á injustiça. relati,:ra, q~e ob~ . 

citar nas academias (apoiados); -porque, senhores, ' 
eu affirmo,- ao mcnO:$ em relação á academia de 
S. Panlo, que muitos estudantes por não .esta
re~ bem preparados no ultimo exame da prep~- · 
ratorh•s, e não terem a c·n·agem precisa para 
art'ostl'arem as eventualidades de uma appro
vação ou uo1a reprovação, esses que muitas vezes· 
são os bvns estudantes, tkão á mar~em em
quanto que outro mais favorecido obtetn uma· 
resoiução do corpo legislativo que o dispensa 
daquillo que a outro se exige; ora, senhot·~,
esse homem nii.o se ..queixará com razão e não pode
rá dizer que nhi e que está a injustiça relativa? 
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O Sn. PAUL.A. CA~nmo clã um aparte. . 
O Sn. SILVI~uu. n.\ Mo'l"TA:-Isso que o nobre de

putado díz ticut"ia rl'me(líado· F>e tivesse votado 
pela emenda que otlcrcc..:u o nobre deputado por 
1\Iina.s, qu~nõ.o ncs occupavamos da resolução 
do senado •.• 

9 SR. J?AuLA. CA.::o;mno: -Votei por ella, c até 
fu1 o umco. · . · 

O Sn. ~lLYEIRA. DA. :!\-l<!T'!_'A:- S<mhorcs, ·seria 

c:;tatut·•S das UC~Ic~ias, e ~QS faremOS completa 
conciliação com todos os v:.dios (-.•i.;adCÍ.s) ·; quem 
quizer entrar nas academias pódo desde jã. fre
qucntal-ns, até mesmo sem estu<lo algum ... . 

O Sn. Conm~:A DAS NEYES:- E niio P.Stava lá 
o nobre deputado pam reprovar o;.; que fossem 
ignorantes ? · 

O Sn. SrLYEIR.-1.. DA MoTTA:- Eu não sou exa
minador de preparatol'ios. 

O Sn. Oonnf:.-~. DAS 1\EVF.R : - Enlfto os outros· 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA :- Ta-mbcm nem 
t(•dos os cx.nminndores de preparaLorlos são meti.s 
colle as. · 

O· SE.· CoP.nf:A DAS NEVES : - Então retirarei a 
expressão, direi os outros · professores. 

O Sn. :::irr.vEII;A DA Mo-rTa.:- Creio, Sr. presi-
· en e, er-n1e e en 1 ·o c a nccusaçao qu · .· 1 

o nol.lre deputado de concorrer eu com o mctt 
r.~querimen to para uma inj ttstiça relath-a, c ter 
mostrad~ 9ne. o meu clesej0 ·é fazer (lt!sapl'larec.:er 
todas ns mj u.sttçns relativ:1.s, o nobre cleputudo quet· 
que se não · dê essa injustiç:1 -relativa esses qu·1tro 
moços, e eu quero que não hnja com cstudanle 
algum, c só em ultii:no caso votarei pela. ·emenda 
que acaba coni todos o;; a•!tos, e :\té seria bom 
que cassassemos a autorisação que démos ao 
~r-. ministro do impcrio pnrn reformar os estatutos 
uas ncadi!mias, visto que t~mos mn corpo legis-. . . 

c jurisdict;ão d.-r~ faculdades. 
'l'endo-mc justificado, Sr. presidente,'eu declaro 

a V. Ex. que nri_o tive em vis.ta pensain~nto :ilgum 
, I • 

mal n esses· quat!'o mo~;os de que trntã•> os nl.ti
gos aclüii.ivos, antes pelG cont\-;\rio eu propendc
l'ia para que se mandasse esse ncce~sorio m~1is 
pE:'sado para o senndo como um presente em Te
tribuic;ão do que en~ nos mandou. mas o n~eu 
desejo é sónwnte quo não passe 11esta camnra 
sem exame um nc·gocio semelhante. 

Declaro por ultimo que nl'io tive em vista pre
judicar os precedentes e menos nnnullar o bene
ficio feito pelo projccto que ·nos veio do senado; 
o que nlio quero são escandalos. (.4poiados.; 

A discussão 'fi.ca adiada pela -lior;.1, . 

ORÇAM~~TO DA FAZE~DA 

Continúa a· discussão do or~amento da ·despe_za 
do. ministerio da fazenda. A camara apresenta 
um aspecto de solemnidade. Todas · as cadeiras 
dos mein'bros da casa es tão qccupadas, e é no 
m C lO o .Ind IS p1·o un o SI . • 
sidente dá a palavra uo Sr. presídente d:o con· 
selbo. 

o Sr. Visconde> de Paronã (p,·esidente 
do conselho e minish·o da· fcc::endcr) :-Lastimo, 
Sr. presidente, :a, par:1 ~im, dolorosa occurren
cía de . ter hoje como adversa rio o honrado de
put:~odo que aintln h:l. pc,uco a ndministraç:io 
contava como un1 dos seus · mnis solidos apoitls I 
E' com constrangimento qnc tenl10 de npnnbat· · 
a luva que me .atira; estimaria poder declinar 
o de\'er em que me acho pela posição em que 

TO)JO 2. 

estou· colloeado ; mas ~sta posi~ão me obri..,.a a 
actdtal-o. o 

Constrangido me acho, Sr. nresident,, porrou:tnto 
o no.>l.H-e d•·puta.do além <lo ·~-:-edito (te' habÚidad~~ 
que t~m, teve parte nos. cons~lhos -do ü·ibu1:al 
do thesouro, deve estar completamente in:3truido 

n . . . .... - ··-- ..... 

opposic;ao não póde . deixar -d~ parecer · nlém de 
C(Jnseíenciosa, deeisiva contra o mini~terio ... 

O Sn. l!~Enn.\z :-:-~úde estar cilrto que h a n 

O Sn. "'VrscoxnE nE PAn.-\.~.t :-.Lastimo~ ~r. pre
sidente, que niio _tenha _si~nplesmente d·~ respon
de•· a al'gumentllçoes; I_ast1mo que, o nobre depu
t~rlo, tnlvt>z pelo contag1o· do exemplo, se .lançasse 
llrtS invl:!ctiva.s quando- aind:l. ha poucos di:t:; me 
ilizia por escripto cé qne qualquer que fo~se a 
po.:;içào contraria a mim qne occupa:>se na po
lítica fazia stmpre· justiça uo meu mel'ito e puras 
i11tenções. 11 Lastimo que o nobt.:e deputado se 
esquecesse de ta'! sorte desta sun. promessa, que 
se lançasse nesse ~erren~ das invectivas . . 

f ~ .. .c. .. 

ctos, defend'e1··mc d~s arguíções que si\o feitas a 
mim em particular, e ú. administração d~ que faço 
part~. · 

orçàmento como uma . burl~~; entend•' que cst~ 
ot·ç:unento nau:l. vale pa1·a a uctual ndmioistra
ç~o, cr~ qtle nelle se· pr9c~1·a figurar . sahlo.s qúe 

uepOSi.tos, OS din!1eir-?S do c()fre dos orphãos . C 
outras verbas semelhantes. Esta arguição pode
ria pwecor destinada a fazer sobre;:uhir tal qual 
meritn dn p:1.rte do ministro Ja fazenda, por t er 
n.doptado as opiniões <.lo noure deputado . .No or
çamento que apresento orço a reccih .e!n ~H.OJO 
contos, e dechro expres~nroeute. TI() mea rebl
torio qne niio ·conto os dcpositos, ('\ffi cuja verl.>:l. 
\"em con1prd1endido o emprestimo <le orphãos.
Apresentando o balanço <ll~ annos ·nntf:riores , 
d \::via ·d.-clarur .to~as a; yerbas .com . quo se fi. " - -. . 
l1~vados em contn todos esses deph!:itos. Rccor· 
darei .t\ camt\\'n ·I~SttiS pahwrus qui) se nchiio no 
meu r~luto1·io, de que parece t~r-se esqu~ciuo o 

« No resultauo qu6 tenho npr~seniado mctto 
em conta os depositas: mas po~to que elles 
tenhiio sido sempre conLompla.dos entro os r<.l· 
ctlrso~ do thcsom·o , ó forçoso rcconhcc<lr . q11e 
não fazem pnl to dn l'Onun do estado. Se poi:t 
se elhninnr da rece.itn d\ls cxercicio~ n quo m'l 
tenho reft!l"ido as sommns provenientes. do:l ditos 
d1.1positos, flcart\ o saldo de 1~>2--1~ t•eduzido 
a pouco mai, de 1,000 contos. » · · . · 

Não me cabo portanto a censura ftlitá. Espero · 
que O.· orçame-nto será não uma ficçiio, mas uma .. 
realidade para o ministerio a que; presido. · Fa
rcmo~ todos . os ~ esforço:; para ·eonfurmarmo-nos 
corú as previsões dest~ orçamento, más ~ão. dei-· 
x~emos de lançar mão'?!dos recursos quo asleí.s 
têm posto nas mãõs do. poJer executivo .· par~ 
com ellcs remedia1· as defiCiencia;; . e erros quo 
possa t er o or!;amento. Espero porétu qu~·-todas 
&'> vezes que usannos desses r~cursos estaremos 

om let.nmente habilitados · ra ·ustificar nossa 
c•mducta perante o corpo legislativo, como e n0sso 
dever. : , . 

D eixando o nobre d~>putado de ··eonsiJer~u· o 
or!;amento, passou a estigmatisar a . politic 1_ do 
ministerio, a censurar-nos, e particularme:;te ao 
presidente do conselho, consídcrando.- o seu pr(l
cedimcnto em relaç:ll) á corôa, em · rcl~t~ão aos 
oull·os mlliistros •: em relação aos cevcr~s .Jo 
seu cargo, c finalmente, em relação ao corpo 
le:zislnth•o. . . · 

Em relação á corôn, pretende o nobre, depü· 
tado que o lll~nisterio se substitue ·· no poder 

3G 
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in·esponsavel, que o ministerio occupa o luoar 
da inviolabilidade, que compete- ao chefe do poder 
executivo, e que deixa no chefe do poder exe· 
cutivo os· deveres do cargo responsavet que exer
cem os mini:stros. Ol•;l,. c~n que f11n~ou o nobre 

miniswrio que tenha sido· ap 1ddnhaüo com a 
vontade da corua? Nada nos disse o nobre de
putado que pu<::lesso denunciar-nos como réos de 
um semelhanto à~:; · · , • 
tou. um discurso qu.e eu. fiz no senado, citando 
algumas palavras delle. 

Senhores, o ministerio conhece os deveres dó 
seu ~argo (apoiados) ; tem a gloria de podel· 
dizer que todos os actos da sua administração 
têm a autoridade da sua iniciati\'n. (apoiados), 
que elle tem a completa responsabilidade de::;::es 
actos, ou sejão administrtltivos, ou sejão polí
ticos, ou sejão de nomeação de difftwentes cida
dãos p:1ra os empregos que coR'lpete uo poler 
executivo pro_var. (Apoiados.) . 

escripta, o nobre deputado concorda eiJl que alli 
compete á corôa uma maior parte na alta di
recçno dos negocios políticos de~ qn~ aquella que 

rt " ·-
tendem competit·-lhe. A corôa niio entra nos 
c.letalhes tah·ez dos negocias, mas tl!m sempre o 
pnnsamento poli.tico~ ê esse pensamento politico 
que faz com que ella dê a sna confiança a este 
ou áquelle sy::;tema politico. (1\luitos apoia,dos.) · 
Dcscc.nhec~ndo-se estas theortn.s-, pretendeu-se 

no senado que no Brazil, o.nde ha uma con.;ti· 
tuição t:Sct·ipt:t, em que t::ositivamenta se diz que 
o imperador ó o chefe do poder executivo, e que 
o cxllrce por meio dos seus ministt·os, dava-se o 
caso de poder-se considerar o actua.l presidente 
do conselho como um rei uP. facto ue se CO<l· 
t.-apunhu n um rel de irett•). Pretendeu-sa 
mesmo em outt·a oecnsião que haYião dous Ca
zares, inl;oinuando-sa que havia n p1·otenção no 
actual rc,;idl)nte do con:;elho de c ui arar-se a 

eznt·. ostt"Cl a ltnposst 1 1 11 c t: se ar uma 
semelhante occurrencin neste paiz, onde tmhamos 
umn. con,;tituiçào esct·ipta, onde os negocios nã., 
sn trntn,•ão entendendo se com a corüa sóul<mte 
o lo ministro, como se p1:etende que se trat ~1o 
n:\ Inglaterra, mas sim resolvião-se em despach.) 
a que nssistião todos os ministros, nprrlsentando 
c proponJo cada um directamente á corôa os 
ne_goc1os de suo. repartição. 

Para provar que o imperador não era um ho
mem ordina1·io, que estava nas circumstancias de 
apreciar todos os negocias, e a posição c pro· 

· ccdimento. do:J seus minisLro;;;, di:.Se que elle se 
occu.pava dc~ses negocias, pot·quc os f!iz relatar, 
examina-os e dá-se no estudo delles; disse que 
os dirigia. porque entendo que compéte ao chefe 
do poder executivo a. altt\ airecção \la politica, e 
que elle a · ~xcrce quando appro,•a as propostas 
e as proposições de se!lS ministros (apoiados), e 
dá-lhe::; assim prova dtt continuação de s~a con-

; . 
existir um ministerio. {Apoiados.) Aquellc d.~ que 
faço parte . de sc.rte alguma quereria. mante1·-;;,e 
no poder se lhe f~lt sse essa confiança. (Apoi<bàos. J. 

Fallei, pois, senhores, dessa alta d•recção que 
compete ao impt:rador na apreciação dos nego
cios, direcçào que elle exerce q11ando approva as 
proposições .que lhe são submettidas pelos seus 
ministros; approvação que não é dada sem exame 
porque, como j1í. disse, o imperador niio gastn. 
o seu tempo em divertimentos, cmprt!g~ a maio1· 
parte delle na leiturn, ua meditaçiio, e em es
tudos profundos dos negocias do est.'ldo. (.:.Vuitos 
apoiados.) 

U:u.\. Voz :-E· isto ri]Cilllh 1ciJo get·almente. 
O SR. Vtsco:-:ng oE P.\.1!\~i:- Assim, St·. pre· 

siJent.~, so ~ sómente dessa alt:l. dir~cção que eu 
faltava para declial'lr a om11ipotcncia que ::>e dizia 
ter o residente do conselho, se não tivJ outra-> 
vbtas smão mt:~stnu- que a cOl"u:l e;;tavt em 
e.;;ta·io do p>der apreciar a conuucta dos seu'i 
minist1·os, prestat·-lh} uma app.rovação conscicn
cios<l, porque n,; meus nd \'e\"S wios querem em-
pre . .; r-me m ençoes que se na.o ma\\1 es ao 
ne;;;.se discurso, quando o todo delle proYa o con
tt·;l.rio? Sem duvida, senho,·~s. é porque e.;tão 
baldos de outros motivos. (Jiaitos apoiados, muito 
bem.) 

Eon relação a')S outr•JS ministros disse-se que 
o presid~ntc do con:>ellto é o ministro dos mi· 
nistl·os ; é qu.em faz tudo ; clle, a quem se não 
u{L UmR. grande Capacidade, póJC tUdO absorver. 

· Quaes . sã.o as provas ·? Apr.1s~nta-se como prova 
o dizer--s~ qtJo o St·. ministl'tl dos ne~ocios estran
g~i t·os·! depois d1~ ter. tomado d:iffdr<!ntes pro-

pt·esideut~ d~ conselho l'Jconheceu isso mes~o, 
entendendo-se cem o seu cólleg.1, jnlganJo que 
er<'io sufficicute3 todas as provido.mcias tladas, que 
o mais q uc podia ser lembrado seria por ven
tura escusado. 

Senhores, incommoJa aos meus adversal'ios ver 
a intillla união que existe eutt•e mim c os meus 
collegas. (Apoiaclos.) Esta u niào nasce de ter 
presidid" ::"t ~rganisação deste ministerio a me· 
ditação, de ser elle cou1posto de homens qnc se 
esl-imão reciprvcumeut~ (apoiail•J~), de set· com-

o.~ Sr.;. ministl"os em· uma palaw.1.. 
O presidente do conselho , disse o nobre dv· 

putado, diga-se o que se quizcr, faz tutl•>, tud(\ 
se faz como ell() que•·· Com o. mesma \"erdnJe 
po·Jin. dizel· o nobl'e deputado-tudo so fnz como 
quer o Sr. ministro Jo imperio, tudo so f11z como 
quet• o Sl·. ministro da justiça, tttuo se f111. como 
qttel' o Sr. ministro dos negocios cstt·an~eiros-, 
c aisim por diante, porque uiio tem havido senão 
uma só vontade. Examinamos os negocias com 
recipt·oca benevolencia ; c como estamos nccorJcs 
nos principioil, facil e que appareça t.atubum o 
accoruo n~s nossas decisõe~. Assim o que o no
bre deputado julga que se deve dizer do presi
dente do conselho, póde-se tambem dizer a. t•es
pcito de todos os · outro.:; ministros. 

Ma.s é isto mesmo, Sr. presidente, o que com 
effeito deve desanim<lr os adversa.rios do minis
terío, é isto mes~o que deve fs~er com que 

~ ' 
calumnias O ~l de invectivas para ve1· se conse-
guem intrvduzir a sizani~ P.m.re nós, as dissen
ções que lhes promettào melbor resultado do que 
aquellJ que de,•em esperat·, tendo o ministerto 
apoio· quer no sen11.do, quer na .::~aioria desta ca
mar '· (.~.\fuito_s apoiados.} 

Em relação aos deveres de meu carg" pretende 
o nobre deputado que eu, que absorvo tudo dos 
outros ministerios, que me cccupo de todos os 
ncgocios delles, nba.uuono int!il·amente os nego
cios da fll.Zenda, entrego-os a tres capacidade3 
t rrao sei se disse com it·onia. on J3C com sen • 
timcnto intimo que o eri\o). Aeca·eseentou ainda 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 15/01/2015 1509- PÃjgina 6 de 14 

SESS10 EM 28 DE JUNHO DE 1854 283 
o nobre deputado que eu não tinha tratado de . 
reformar regulamentos em que ha. muitas dis
posições vc:leatorias: que eu proprio linha con
fessado que niio. tinha predilecc:ão pelas mate1·ins 
da rt-partição da fazenda, confi.,;siio que não era 

- z conhecimento da minha inca a-
cidade ; de maneira que sou um ministro mera
mente figurante... Senhores, a fatuidade -niio 
conhece merito na modestia. 

O Sn. VISCONDE DE PARAN.\ (levantando a vo: 
e com pausa) :-A fatuidade não conhece merito 
na modestia. 

No senado, .Sr. presidente, arguío-se o meu 
relatorio. de mesquinho, da magro, de insignifi
cante; alguem me disse que eu fizera mal em 
não t(:r consultado o Sr. ex-minist1·o da fazenda, 
que tinha os necessarios conhecimentos para es
clarecer-me. Eu em resposta lastimei nãQ ter 
consultado á pe_ssoa que me a_rguia p_o.ra p~der 
fazer o relatono grande, sahsfactorto, e dl$Se 
q e i · . - .. , 
tinha achado bom e approYado o meu relatorio •.. 

O SR. FERRAZ :-Approvado? 
. .. .. .. ., , 

pretendia o nobre deputado que eu não ouvisse 
nos meus amigos sobre alguns trabalhos que 
tivc.ssc dt! apresentar? .... 

n. .~:;an.Az :- ao a1go 1sso, ome1 apenas 
nota da palavra-approvado. 

O SR. VrscmmE· DE P.\R.\.NA' :-Tomou nota da 
palavra e tomou justamente. 

O nobre deputado frequentes ''ezes me declarou: 
« ninguem lia qnc lhe possa prestar melho1· au
xilio na l'epartição da fflzenda do que eu ... >> 

O Sn. FERRAZ :-Eu? 
O Slt. Vtsc:o:-;nE DE P.ut.A.~A· : -Sim ; muitas 

\'ezes me disse : <t ninguem ha que lhe pa-ssa 
1' stnr melbo1• co.ad" uva ilo na re a1·ti ãn da fa-

zendn do que eu; mas o Sr. mm1s ro nao em 
conftan~a em mim. » 

Senhores, o thcsouro está. organisado 
divisilo do trubail · · · 
quella ropart.it-iio por quem so dividem O$ nego· 
cios dcllo.; c.,scs dircctol'es estüo encarregados 
de dar tJnrcccrcs sobre esses negocias; o miuis
tl'O dn razcndn nctual (pódo dizõl-o o nobre de
putado que com ellc trabalhou) niio se julgou 
nunca e&pti,·ado a.o voto do nenhum; aprecia os 
difforontoii purccCl·cs que se lho aprcsentão, e 
decide-se por nquclle que reconhece como o mais 
ucortndo, como filho da experiencin dos nego
elos, da idoneidade, hnbilidndo o ~ompetel}cin 
para decisão desses mesmos negoc1os. Mu1tos 
'Pareceres que fo1·iio approvados pelo actual mi
nistro íot·iio do nobt·c deputa<io. Pretenderia elle 
quando me offe~ecia o seu np'?io, 9: sua coadj?-
' ' ação que cu nao pudesse ouv1r a mnguem mais 
sob1·e 'os n<>gocios da fazenda? Que eu não pu
desse mostl'ar aos meus amigos os meus tra
balhos e saber qual o juizo que formavão a 
respeito delle? 

acadcmieas que eu tive; esteve empregado . na 
ma"istratura ; em 1818 foi para a alfaudega, . e 
pos1.eriormeute l?D:ra o thesouro; h~je acl1a~se com
pletamente · llabllttado nos · negoc10s da fazenda, 
está mesmo em estado de formar nesta casa uma 
~e<runda chancellaria em que se dispense os di
plÕmns de capacidade financeira. Eu não tive 
a felicidade de admittir o meu diploma nesta 
chancellaria. !\Ias pcrg~nto :-o que deu no nob~ 
deputado essa instruc~M que tem? A sua apph· 
caçi\o, a sua pratica c os seus estudos. Porqu_e, 
pois não permitte que um p·ll'l~Anlentar que tem 
1'2 ánnos de sorviço ua eamam dos deputados, 

' ' gente na direcção das negociações, foi assaz feliz 
para que pudesse satisfazer ao:. c1·edores de es
tado sem grandes encargos para o-Btazíl. (Apoia.· 
dos.j . · · . 

E seja-me permittido dizer que ha regulamentos 
ácerca dos impostos que reconheço deverell< ser 
retocados, em que reconheço · haverem disposi· 
ções vexatorias ; mas no curto espaço que me 
acho na administração já tarda ao nobre depu· 
tado que ·o presidente do conselho satisfaça a 
to_das e:;~as exigencias? E::;pero! senhores, que 

Jli. àttendi, jt\ fiz alguns retoques no regula· 
mcnto da alfandega. E' verdade, senhores, que 
n ão fui auxiliado nesta o1:casião pelo nobre- de
putado, não recorri mesmo a um l·)n~o tro.l>alho 
feito' pela nobre deputado ; . consultei as ne~~s
sidades da praça, ouvi os que1xumes que se faztao, 
o procurei attendel-os naqu\llo em que me pa
recerão fundados e razoaveis, e em que as fa
cilidades ao commercio não podião prejudicar a 
boa arrecadação. 

Pela p1·atica que teve ' o nobre dE;putado po
deria tambem diur que elle enxergava todos 
~~ses defeitos no regu~amento, e não pr~curou 
remedial-os . no seu proJecto de reforma. :se me 
tivesse e:fficazmente au:x.!J.iado poderia talvez re· 
mediar mais depr~ssa -esses males que elle en
xergou, e que eu· talvez . não visse no mesmo 
ponto de vista. · . 

Não esqueceu ao nobre deputado fallar no 
meu o-abinete ue ellc a ellidou- abinete de 
cozinha.- Senhores, é u.m grande crime qu~ um 
ministro de estado tenha um official ·de gabmete 
que com elle trabalhe, e esttl grande cdme deva 
ser apresentado ante o publ.ieo taxando-o. d~ ga
binete de co::\inha! Senhores, todos os mmtstr~s 
têm tido <•ffieia.es de gabincto (apoiados),_ o nM 
vejo que alguns os designasse pela mn~em.~ por· 
que fez o nobre depttta.do, que estava mcltnado 
a invectivas. Pois ~:sse gabinete, senhores, ten1· 
me servido para aquellas ordens que aio *lCretas 
011 l·csarvadas. ESse gabinot.e tambem me tem 
servido para algumus vexes _qutt mtt p~uecen~ 
haver e'lpeeuladores que n~goclão c;om os actcs 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 15/01/201515:09- PÃigina 7 de 14 

SESSÃO El\t 28 DE JUNHO DE 185\ 
da administração, e que querem com prevenção 
participarem para as provincias as d~cisões que 
tt)m de ser expedidas pelo ministerio d.\ fazen..l:L, 
üXpedir por elle essas o1·de'ls, c guar1i~-em casa 

-as respectivas minu~s, e em.-ial-as para o the-

as conduzem. 
Passo a rcsponu.::r ás arguições do nobre de

putado á«:erca._ da minha eondneta para com. o 

usurpei as nttribuições do polier legislativo U!l 
mediâa que tomei a respeito das distribuições 
das acções do banco; estabeleci nma fi.nt.a e dclh\ 
dispuz a . meu arbHri<>, subtrabindo-a ao conhe
cimento . do corpo legislativo, pois· que não a 
inclui no or~ament.~ debaixo do titulo de dons 
gratuitos. E'. porque eslivc em Palermo, encan-. 
tado pelos . . seus monumentos que adquiri esta 
indiunçào pal'a o arbítrio! 

E' necessario, senhores, que entremos no exame 
de cada uma· destas argui(.ões. Não conta\'a que 
o nobre depu d , 
at·guição , porque sendo um dos primeiro:; act.o:; 
da administração, não é de . crer que a censura 
d~lle deixasse de ser feita. quando se dis.;utio a 
falla do throno nesta ~ · · 
as feu;ões, o ca1·ac.tet· de arbitrio, se foi consum
mad'' com usurpaçiio cio poder legislativo, nl'io 
comprehendo como um deputt\do tão conscien
cioso não rinci iasse ot· me retirar o na oi 
nes ll ca:Sa, e o não ·fi.zes-,;e mesmo desde a época, 
em que essa medida foi publicada e executada. 
~ão esperava, senhores, esta arguição da parte 
do nobre deputado. Eu consitlero os represen
tantes do puvo, deputados e senadores, como os 
homens mais eminentes do paiz, cotuo aqucllcs 
que não devem fle sorte alguma uat· o exemplo 
de annut:nch ás medidas at·bitrarins., ús medidas 
despoticas, e pc1· is:;o penso quo t•Juo o deputado 
e senador que reconhecesse CJUe a medida de d,u· 
prcferencia. para a distribnit;ão d ·u> ncçõcs üqncllcs 
úus pretendentes que lizes~em a subscri "~iio c 

«:.ao e ;o o va or a,.:; acçoes pan1 sci'Cm 
applicadas ÍLS cnl<,;:1das do H.io de Jul!Oiro, pr11· 
u~!uhmua 11,rma pt•ucriüo tl~r o seu ussentimcntu 
11 esta medida, concol'l'en<lo pal'a a sua .•-·xecur•ão 
":>Ub:o,:cre,·en o (Jllllllll o nc~ot•s para s1. 

Scuhorcs, o que fa:w'lo os iuglczes c todos csst•s 
houu~ns eminentes q u~ se pi.u.,ruo il. t~s ta uo 
p(>\'O parn coutrariare111 IH pn:tcnç:jos do poder 
ue luuçar impOiilOS iudeviuos? }'uzilio Ji~1l ·untr·c 
si, JIIÍO pt~ga,·üo esses ÍIIJ(l(•stos, c•hrig1W1io o 110· 
uer a luu<;ar naiio uu justiça, a J>euhot·nr·lhc os 
bens, a lc\-al-vs á pt·u•:-u uutcs o que pagu.1· : 
mas o •·cercscnLantc do povo que concorre u ~~ss1l. 
uisLriuuic;uo com ofuu, tJUo atti ni'io satisfeito tlo 
ser assignanlc coru o liCtl nome procul'n muis 
int.livhluo~ quo coucorriio u uff.:rtnr u. coutril>ui
..;ilo ,-oluntaa·iu pam lho cai.Je1' um Ullliot· nttuaero 
de acçlies, poderi\ t.le liot·to alguma pretender que 
ci::isa medidH. deye set· considet·aua como um im
posto que se lançou c se l'l:itorquio do povo com 
usurpação do podl:lt' legislath•o '! Não, nào é pos
sín·l (a.poiatlu$); O noure uepukLdO não consiJerOU 
cvlllú Lal esta mNliJa, porque senão o seu uom13 
n:io podia figurar de modo algum entre os con
tribuintes pttra n distrib · : ~- . 
íJFuito ú.:m.) U uohre deputado lança mão desta 
llnputação itojo que motivos iuteirameute estra
ulws il conducta, ao pt·ocedimeuto e :'a. marcha 
uo . miuisterio, com o qual elle -esteve conforme 
até_ aqui, o tizerào laut;a~se na .opposiçào, e 
cut::.o baldo de otltrn.s razoes que pudesse dcs
coucdtuar a mm·cua uo rninist\lrio, foi resuscit·lr 
essa nt•:dida já coberta de cabcllo:> brancos. (,;-'luito 
ÚC1ít .) . . , 

Não é possivel. senhores, que deputados e se
nadores r4u~ uão preferem sem duvida a moral 
do interesse {~ mo1·a1 do deve•·, quizcssem upro. 
vdt.c.u· v.s luct·o~. ,que pvJ.i~o ll.a.v\lr . da. _Jist.ribui~ 

ção _de ~ae3 aeções pag,m lo. esse premio, para 
depo1s d1zerem que es;ô prcmlO tJra. um imposto 
lauç,~d:>- s ,br~ o povo. Não, senhores, cllcs não 
c..>nsiderárJo isto como imposto, mas sim cmno 
um' subscrip~tào y:ohmtarin. O gov~rno tinha o 

· - · ·trioait :t; :30,o:n acções ; ao gJ\'eruo 
pet'tencia l't.!guhw n. :nauein po1· oue de,•iii.o ser 
distribuidas. O m .:u antecessot· m·anlou receber 
subscripções sem prom~tte_r ~s _ pesso!ls que sub-

verem para obra:; publicas d~ mteresse trans
cendente par.~ esta ciuade. (Apoiados;} 

O SR. S:~::AnA (Comfo,·çCt):-Muito bem, muito bem. 
O Sn. Vr::;co:-\DB nE PAnAN-t :-O banco tinh , 

o seu asseato uo Hio ue Jnnei.·o·; .: l:lstimo3o , 
estado 13m qnc t'!stão ns calçadas dest-1. cidadt.! 
;(tpoiados); o publico do Rio de Janeiro devia 
apt·oveitat· de:::tu agic quo essas acçõcs jú ti
nhiio, ngio n. que ningucm tbh:1. direito porque 
n:.1o pertencia a ningucm, -. era do publico , era 
do aiz: OÍS bem O "'0YCI'Il0 'u rr - .·' 

nr- 1e esta applicaçào. (Apoiados.) 
~J: tS tJlliz o goV"ctno subtt·ahit· esta medida 

ao conhccimc:-:to do co1·po le:ciislativo ·? Não cst;'~ 
clln. consi,.nnda uo r(•lntorio extensamente ., 1 

as razoes om que se fundou? Niio foi pois snb
mettid \ 1\ upt·flciaçiio do corpo legislativo'? O 
que pretendia. o noure dcputnilo? Sem duvidn a 
poixúo u lmllucinou ; preteudeu que cu consi~
nassc no Ol't:nmcnto llc lS:j:; a l$5~j a entrada 
de um deposito quo so '\·eritico\1 no nnno de 
I:;.};; para u;·,l i 'l'et:ha o nobre deputndo pacien
cin, espere o balnnc;o do thcsonro om que hão dt:l 
constar a receita ·c n de~pesa d<> a uno de l~:J 
pam 18;)-1, espero quo soh o titnlo de - depo
sito.:> - hn de nchnr os GOO:OIJOH rmwe.'lientes da 
uistdbuicjiLO dessas ltC<;Ões. :Mas pretende\' que 

· uma entrada vcrificndll. ·no anno de 1$5:3 para 
113:>1 vics.sc no or«,:amento para 1S.j5 a \~li. l'eal
mentc da pnl'tc de nm nobrê dcput~do tiio ent€m· 
diJo éuma muito infeliz nrguicão I (A.poiados.; 

Seriãu os monumentos de Palerma que me 
inspirariiio o pensamento de aproveit tl' um ngio 
que . a ningucm pertencia para lhes dar aqu~llc: 

. d~sUno? 8enh\lres, o brasiieiro que vai ás repu-
- ( n. c m o que n •1 v~, cs 1-
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Vou, senhoNS, abordar a parte do discurso do 

nobre duputado em que eU~ argni(l a política. 
do ministerio; vou tocar no topíco ern que elle 
fallundo da conciliação a- taxoa de abastat·Jada. 

Senhores, o nobre deputado, que pmcut·;t or
nar a: sua memoria co:.n alguma., citações into-
rcssau es, parece que qutz, usan o essa expres
são, e citando um trecho <ic I<'onfréJe, faur so· 
bres 1hir o p1·ogramma uo actual ministedo: c 
foi sem dnv1d.a por essa razão que o nobre de-
pu a- 1 se t o c1 1 ça · 
em vi.:>ta a de:;tmição dos _ partidos; que os par· 
t1dos erão da essencia dos goveravs repl·esen
tativo3. e que essas lutas, que esses del>ates se 
tornavào necessarioa para a melhor direcçã.o do;; 
ncgocios publir;os. 

Senhores, a. doutrina que adoptei, c que de ac· 
cordo com os n1ens colle,gas tem·. sido se~l\id•l no 
programtna que enunciai no senado, é essa -mesma 
que o n >bt·e deputado susten~a e ap >ia em l!'on
frede. Nesse program·ma declarei muito expres· 
sa:nente q_u~ ~onsíclcrava como uma utopi>1 quat~ 

\'O to .•. 
O Sn. F~RRAZ: - Peço a palav.ra. 
O Sa. V1sco:s:OE DE PARA.!".\.:- Entendll, Sr. pre

sidente, que P.ssa liberdade se conseguira toda a 
vez que so puzcr as autoridades publicas na pos
sibilidade de recorrerem á. f.Jrça e á fraude para 
fllzct·cna calar as 1uu.iorias aue cont\·a cllas se 12_ro· 
nunciarem. Disse que nccitf.VI\ todas ns n·lhe::;oea, 
nms quo ns niio mcndigtwa. T1·atando da nomea· 
'çitodos empr.gl)s publicl)s, declm·ci com !t·:1nquc:r.n 
qne não nomearia para. os cargos de c.mfian~a se
não nque!lcs quo adoptasso o:; pri!lcipios do g•l· 
\"ern~. (A.poiados.) • 

De1, scuhons, um grande passo, c esse passo 
em o pt·omcttimcuto que razia dê não olhar os an
tecedentes desses ou daquelles, visto que. senho
res, os tempos· tinhiio mudad·o , e essas lutas 
enl~arniçadas do cspirito de partido parecião te.
rem cessado e o artiJo ue se coHsJrvaYã em 
opposição parecia já não querer ançar m_ao a 
revolta para conquistar o poder. Nessas ctrcum· 

· stancb.s, que papel fazia o partido da ltrdem, quer 
por sua -natul'C"Za, que por suas idéas dc\"e ser 
modera~to (apoi ados}, e em taes circumstancias 
pretenJcsse l_nautcr-sc e conser'\'ar·se re•estido .de 
irrl"conciliaveis odios contra os· seus antigos ad
versarios, desconhecendo o estado' do paiz, ·e exi
gindo d ~'i aamíuistraçãt> que SC arrodílsSI} thqnelles 
mesmos · que ndopíassem _o s~u pt·ogt·ammn, e um 
espirito mesquinlw de ~artido e de perseguição? 
(Jfuitos .. allOiados.) · Senhores, os que · quizessem 
que o partido da crdem ca.minha:>se por t.ae3 -vias, 

o po3rderião · irremissivclmente. (Jluitos ap!)itt-
dos~) · 

Ç-lmo ia __ dizendo, St·. presidente, assegurei -ao 
p:uz; por l.,:io n<'io queria sorprender n pessoa 
a!gnm.a, assegur..:i a? pa.iz guo o -~inisterio p 1:.:-a. 
todos O.$_ car os de mfiu~nc1a·_ P'lllttca rocut·aruL 
c 1a 1a c os aqui! es que a op assem o pen
samento do governo, declarando comtudo que não 
olharia senão para a c.mformi1h1de presente, sem 
e~a.ninar a _posicão e opi.1iào anterior do cida-

;- ... (.; ' &. • • • 

Fui ' ainl:l um pouco adiant~. diss~ que qu'lndo 
se _ tratass-l de nomeação de t~mpt·egadus que não 
f!Jssem de intluencía po~itica, _a administração pro
Ctl.raria o merito onde _quer que ellc .exist.tsse. 
(Apoiados.) 'f,mho a satisfaçiio de declarar na 
cas~ ~ne ainda não dei um só passo coott·ario 
ã:> ideas que emitti, e qu~. etn todos os meus 
actos me tenho conformado com ·o programma. 
1ue de accordo com os meus collegas havia enun-
ciado. · · 

U.na nomen~ão, ·senhores, parece ter· servido 

enc1a política, tanto assim que a administração 
precedente sempre fez . uomeaçõ~s d(j cidadã~lS ·êm 
iguaes circumstanci:ts par.\ os e;npregos de fa· 
zenda. t}luitos apoiados.) Mas dando de barato 
qt1e esse cargo para que nomeei esse cidaàã'l 
s~j~ de influencia p.)litíca, eu \leclaro que. con
sidero que o no:neado se ach3. de coHfornudade 
~om a allministração; e não é de hoje. st:nhores, 
que isso acontece. DesJI3 o . tempo do Sr. ·Torre~ 
que ess~ cidadão se acha voltado pl\ra o governo; 
ellc no tem o do ~1·~ Tort·es em relaljào ao bo.nco 

roso. 

pro·

:_ É isso é omito hon-

O SR. Vrsco~nE DE PAR.\N.i: - -Mas, · senhores, 
por se fazer essa nomeação _Pôde-se inf~rir _9,111~ 
h'ouve uma tt·~msacçào politlca ou conupçao ? 
Não · senhores, o governo -permanece no seu 
posto ; panL semelb.8ntes cargos ni\o atte_ndemos 
sE"não ao merít.o, e o lente nomeado :póJ.e eon
tinuar · nos ~eus .principios _ ~liticos, nenhuma 
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, , 
se nos dá. de mercadores de verdura, embora a 
expressão não me pareça parlamentar, embora 
pareça ter sido apanhada nQs mercados... Mas 
emfim. Sr. presidente, ella foi dita pelo no
bre deputado _que apoiava ainda ha pouco a 
política que· seguimos, pel(l nobre deputado que 
não muito tempo nos acompanha\'& e n():> dcfen
d ia nesta casa:- razão pvrque se julgou que ellc 
não era -o mais competente para rev()lver factos 
antigos, para os ir inquerit· ... 

O SR. F.ERRA:t :-Nunca defendi os actos da 
à . 

O Sn. VxscoNPE DE PARA.N.\.:- Não era preciso 
ao · nobre dt:putado recorrer a esse . dicclonario 
de alavras m n · 

O SR. :FERRAZ:- De que o nobre ministro usa 
bastante. (Si9naes de desapp,·or:Clçaq.l 

O Sa. VISCONDE r·E P.\R.\::s.\.: -:Muito 
mas crc1t1 que es engana o ..• 

.O Sn. FERP.A.Z : -Creio que até é c mestre 
disso. . · 

O Sn. V1sco::sm:: DE PAR ... ~ü : - Creio que não . .. 
EstotJ. porém resignado n. ouvir tantt• quanto o 
1·egimento da casa o permiLtir e o Sr. presidente 
julgat· que não excede aos usos parlamentares ... 

O Sa. FF.nruz : - Ha m'!litos meios de dizer bas-
tantes cousas, o eu aprendi ogo1·a. · 

O Sn. VzscoNDE DE PAR.A.~.l: ·-Parece-me que o 
. ..· . 

invectivas bat.endo nos peitos e dize11do Pcenitet 
me pt!ccati . .• 

O Sn. FEruuz: ·- Niio, não retendia. 
O Sn. YI8co~nE DI!: PAR.\N.'i. :-Não tenho feito 

mais do que ac<?mpanhar ns obsen·a~õ~s do nobre 
deputado, respe1t.a.ndo sempre ... 

O S_n. FERRAZ:- Niio respeitou. 
O Sn. Y1sco::snE DE P.'I.RA.N.t :-Sinto que o seu 

melindre se pudesse achar offendido com o pouco 
que tenho d1to : mas creio que fiquei áquem tias 
iuvectiYas que o nobre deputado me diligio. (llfui· 
tos apoiado v.) Eu n:io fni o a~~ressor, fui o 
aggredido (muitos apoiados), e _dcfendo·me. de um 
homem que l1a poucos dios d1~se que em qual· 
quer posiçüo em que estivessemos collocados faria 
sempt·e justita ao meu marito e put·as inten
ções: c que parece esquecido dessa promessa. 
(Mtttto bem.) 

Quiz o nobre deput.ldo te1 minar 
curso declarando á camara que a 
liora tinha soado, P, para dar força 

) . . 

podei e que ao descer ddle tinha-se organisado 
o ministerio do qual 1·esultou a dissolução da 
camara. Lembrou que .,.u fóra empregado na mis
são que em 1851 foi enviada ao Rio da Prata ; 
que Oribe 1icou ~omo que triumpbante, e que 
dessa occurreucia resultaya tollos os malt!S, ;o 
trisltl estdo ·em que h .... ~e se t!-~ha aquella re-
publica. , 

Sr . . presidente, quando !'a h i do ministerio: em 
1844 n cor«>a tMmou para organisar o no"'"O mi-

. nistcr:o uma pessoa que tinha sempre estado 
nos mesmos principie-s da administração qne ter- . 
;uiuun; ~;~ uuo p<~dClldo ou pão querendo orga· 

Pelo que toca á minba missiio ao Rio da Prata, 
de,•o declarar á camara que o principal fim 
de~~a missão era fazer-se uma convenção com o 
governador de Entre-Rios afim de que e;;se g?-

' 
reit:l do Rio da. Prata c fazer desapparecer o 
goyerno do dictador Rosas, es:::a parte da minha 
nJissão .foi concluída e terminada co!ll feliz ex.ito, 

-momento. Mas p('lr zelo do serviço tambem quiz 
tratat· da aceitação e reconheciment, dos trata
do.;; ele 12 de Outubrl~ de 1851 , e não quiz au-

' . 
glorio de haver conseguido isso. (Apoiados.) 

Pelo que toca ao facto dos partidarios de 
Oribe terem triumphado e conseguido obter maio
ria n·ts eleições que se fizerão, d.evo informar á 
camara que qu~ndo cheguei a Montevidéo no 
ultimo dia do mez de Outubro de 1851 . já es
tava feito o acc.ordo entre o general Urquiza, 
Oribe e st1as tropas, e o governo da praça de 
:M:ontevidéo; desse accordo, datado de 9 de Ou
tudo, resultou o p1·ocedimento do governo orien
tal, e suas consequencias. 

r 

que já nchei publicado o decr.-.to do governo 
que marcava o dia p:ll'a as eloições no }o da 
Dezembro : devo declarar ao nobre deputado o 
· · · · io dirigia os 
negocias, o St·. llert·era , quando se lhe faziu. 
alguma obse1·vaçiio sobre a solidez dos laços 
que união os colorados aos oribistns, exprimia 
o receio de que aquellcs perdessem as eleições 
nos departar.tcntos entre~uos á direcçno de blan
co~, o que d0,~t•·uiria a 1gualdade de força cnt.ro 
ambos os partidos·, igualdade que os obl\igaria 
a collig:uem-se, e a mnnter os principias em 
que so baseou o accordo, osso miuist1·o rcspon· 
dia: 1c ou conheço o meu pniz. , 
D~vo declnrar à càmara e ao nobre deputado 

que tod·1s c~sas occurren~ias que têm apparo
cido na republica do Prata não tcrliio •provavcl· 
nwnte existido se o general Garzcm não houvesse 
fullecidó, porque ellc era o élo quo unia um 
pa1·tido ao outro, e como elle morreu a eoncor
dia desappnt·eceu. (.Apoiados.) 

Ma . .:, senhor~, •> mini.::tro do Brazil não ~inha 
essa missão. a sua missã'l e1·a sómenta prestar .. .. . . . 

.derribar a Rosas; essa missão foi executada e · 
o resultado todos nós sabem.os quanto nos foi 
grato. (Apoiados.) Se permaneci no Rio da Prata 
até a ratificação dos tratados foi unicamente por 
zelo de:- servi~o. (Apoiad()S.) 

Termino, senhores, declarando que espero que 
a camara não terá. . a sorte . que lhe augura o 
nobre deput.ado; espero que ella não será arras
tada para o terreno das paixões pata onde a 
cbamiio, para esse unico terreno que poderia com
promet~r não a sua existencia, mas a sua g~qria . 

VozEs :-Muito Lem! Muito bem! Excellente
mente! 



CÃs+-mara dos Deputados -Impresso em 15/01/2015 15:09- PÃjgina 10 de 14 

SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1854 287 
O SR. PRESIDENTE:- Tem a paJavra o Sr. Sil-

veil'a da . Motta. . 
O Sii. FERRAZ:- Mas eu pedi a palavra. 

mi11has palavras, dizendo que eu reprovei que 
tivesse um official de gabinete; a camara ouvio 
que eu não fallei dessa entidade, mas sim das 
pessoas que, conforme a confissão do nob,·e mi

----\1--i»ih---,<»Ji.+l~'-A.---D;l----.l1~l=.l=~""'-Jt:U-~--UI.:.w.~~llL_A._+-lll-SU:o--IeJ-ta no senado, dtrig~m o ministerio da 
palavra. fazenda. 

o Sn. Pm:srot::NTE: _Tem a O nobt·e ministro disse que tinha official de 
Ferraz. gabinete para prevenir expll)t•adores do noticias 

· - · , . re in-sr se- i-
o Sr. Fcrc:-a.7; (attenção, silen,cio) :- • u l'ige cvm est$ insiouat;tão a mim, eu lhe declaro 

hontem, Sr. pre;;idente, -que a minha posição era que é uma gloria q11e niio pódé te1·, é um p1·azar 
difficil; a camara o devia reconber c níngucm que não disfrut \rú., esse de queret· dest'arte ames-
hoje o púde contestar. O nobre ministro da fa- quinho.r-me perante a camara dos deputados. 
zenda, com a armaüu:·a pesada e forte que sem· Graças a Deos nada lhe devo, riad!l lhe pedi 
pre carrega, apparecett ante a camara e plr~ccu p;~rll provincias ·nem para :lqlli, nun•:a me .inte-
fuhninar-me :.,. com todos os TGcursos que manêa, ressei por negocio alg11m depend~nttl de S. Ex:. 
com toda a torça de que é eap 1z, quiz inteiri'l.- O nobre minist!'u sabe llem qu.e nesttl. posição 
mente couf11ndir o seu adversaril). Pdl'a este fim em que nos achamos, se,nprc me mostrei digno 
não procut·ou as conveniencins da dis~ussiio, foi de mim c do lugar que tinha: que n!io sou 
mais além. desses homens qt1e ceJem ao seu aceno, âs snas 

No rincipio cio seu discurso eu declarei que rimacias, ú.s suas zangas . .. . 
tin a. com e e uma so 1 ar1e - , camat·a me por1 oar- ; nao. con mu re1 
solidariedade de honra . desappareceu; o n?b!e p•mto, nem tocarei em outras allusões que o 
ministro apresentou aqni causas que se passarao nobre ministro trouxe Pl!t·a esta Cil.sa. O publico 
entre mim e elle em uma conversação l111· pouco conhe~.e a minha vida e a . do nobre ministt·o; 
hav1da nesta ensa, desvirtuando · a setrbet-prr<nT.l• ~+--i0rip~u,-K1rttc"'o~ai'iiJõ'iui1'1>P.za~r;;;>'-'c:i--f'<ia><r~'o.-:-=-..td-...e~vtci.Jh<J.---..... P....-ar""a.nl+le;rllmo..:..- - - -
minha~ :palavt·as e meus sentimentos. para poder (Apoiaclos.) . 
sobre m1m lançar o dezat·. 

E quaes forno essas. cousas? o. nobre ministro · O SR. AuGusTo DE OLIVEIRA:- Apoiado; nisto 
dtsse que eu lhe declanir · · ·' ·- · i · 
apto do que eu para lhe prestar apoio no mi- O Sn. FERn,-.z:-PerJôe-me a camara, é- a ul
nisterio da fazenda. O nobt·e ministrv se engana, . tima vez que hei de occupar-me com cousas 
o que lhe disse foi que tinha grande desejo de desta natut·.:za; ainda respondo ao nobre mi• 
o poder co~djuvar nesta camara, que tinha con· nistro destJ modo, para que clle nã:> presuma 
sciencia de que o podia fazer co:n proveito; mas que a sua presença me faz calar. Não son dos 
que circumstnn.;ias JPuito attcndiveis me at·re- que .vão l>usca.r nas praças de mercado palavr:ts 
davão deste passo. para inJut·iar seus adversilrios, as praças de 

E como proceder de outro modo? Qual de nós mercado onde eu poderia tl)mar cs,;e estyto são 
se di1·igio }.>rimeiro um ao outro, quer o anno a~ discus.->ões que o nobte ministro tem tido · 
passado quet· no presente? .1-"'oi o nobre minis- por differentes vezes nas camaras; ahi é qu~ se 
tro, dirigindo-me palavras amigaveis, . palavras voU.em col_her es~as _palavras que o not?re minist1·o 
liso11geiras,---q- - . -
rito; não fui por certo eu. Se este m~rito · de 
que o nobre ministro agora zomba. é diminuto, 
porque me procurastes? .Porque tne .f>i~dístes uma . . 

. " estt·anhos da nlinha- propria missão e do mel} 
emprego? 

O nobre ministro disse que C\1 revolvi factos 
vtllbos pa1·a apresentai-os ú. c1.mura, e que se estes 
factos devessem iufinir sobro o pa:;so que acabo 
do dar niio serin este tiio tardio. 

O nobre ministro sabia muito bem que esses 
factos llo.viào de se.r consuro.llos por mun, qual
quer que fo~se a posição em que me achasse. 

Eu havia disto prevenido ba muito, e ao p1sso 
que se reali:iáriio, o ~e!'- qmigo o Sr: minis~ro 
da justic;a. o nobre m1n1stro mesmo dtsto sab1a, 
e não pódo considerar mcn pr-JCedimento do 
modo qne o ftJz, niio podia por consoquencia dizer 
aqui que eu trouxe esse facto que chamo d6 
usurpação dus attribuiçõ~s do poder _legislattVC? 
como mero pretexto, pot$ que o nu.o reprove1 
antes. Aqui nesta east\ mesmo eltistem alguns 
Srs. deputados a quem antes delle appare~er, 
~ . -

que TJão ·só era em si illegal, mas ainda ·q}l·e 
não era conveniente. ·Em todos os tempo;; assun 
sempre me exprim.i; antes d ·l ~bertura d~ ca
m'lr<\ eu o prevenl, n'\ sequenc1a da sessao o 
dedarei muitàs vezes; o nobre ministro porta:1tc 
de\i-'1. saber, e sabit! que a minha PQ3iç5o defi
nitiva ··lhe devia ser contraria, não porque o 
programma politico do minist~r~o fo~se digo~o de 
reprovação. mas porque o m1msteno p:>r -seus 
actos nno preenche o seu Jim, não -desempenha 
cs~a politiea conforme exigem os interessf!s do 
paiz. 

O nobre ministro tocando no topico do meu 
discurso relativo ao Kitchen-cabinet, ínvet·teu . 

' servio, as invectivas gue são) o princip:ll titulo 
de sna. gloria em todas essas discussões que tc.n 
entt·etido, e seu p1·incipal recur.:;o. 

e minis
tro fallou, deixando estas co.usas . de parte. 

O Sa. SEIR.\ : -E' Yerdade; a continuat· esses 
tiroteios melhor ó sermos dissolvidos. (Recla-
maçües.) . 

O Sn. F.EnRAZ : - Pt!nsei quo o nobre deputado 
por Pernambuco queria me absolver, porque ainda 
hontem f4i aqui · excommu!1gado ; penset que me 
quiz~ss:l tirar o auatheu1e. daS co.-tas, porque na 
verdade ~epois 'da grand9· panca•la que ncnbo 
de soffrcr, depois que o nobre miaistro mandou 
anatbilmátisar, precisava que o nf'bre deputado 
po~ Perlambnco, que já. promettcu. ao nobre 
ministro da ju.;tiça uma o.ve-mal'ia, me rezasse 
utn re~ponso. Risadas.) . · 

O SR. SE-·i.R-\ : _..,;. Falh-se tlqui com otl'dnsa da 
.logica e da deceucia. · 

O Sn. PuESIDE:.-."TE : - Attenção. 
... e tst:l a mim ? 

O SR. SEiRA : - Não sei. 
O SR. F~mRll.z: - AgrJdeço• nem mesmo tomo 

nota· disto. . 
Senllores, a camara devia comprehender que cu 

tenho grande Acanhamento em .entrar na .matt>ri.a 
do Ot'Ç\mento~ ·Pertencia a um tribunal que c n<,bre 
ministro presidia; não quero por ma.leira alguma 
q ne se diga que vinlla revelar cou:;as de que alli 
l.ínha tido conhecimtJnto. Esta, senhores, foi a razão, 
por qu~ na sess:io. p lSsada não. toq~ei em obje
ctos especiaes ·n. dtscussão que p<Jdtno fazer oh
jacto de meus. discurso$, .e nem . mesmo o farej. 

Sr. presidente, é mnito diverso o quadril que 
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se apresenta. tirado da escriptm·a~ii<:~ de qualquer 
í:epartição publica, e ainda de qualquer casa com
mercial, da- manifestac;iio, do relatorio <.1e mn 
ministro, qual!do se apresenta ao corpo legisla
t.h·o mostrando qual o result!ido, o progresso e· 

' . 
lumn.a de um quadro ~emelhante deve-so apre
sentar tudo quanlo . póde contrit>uir para fazer _ 
face à despeza., tudo quanto constitue rectlita . . 
Jucto~ emprestimos, dcpositos, etc. ; jámais po
J'ém se podem considerar taes artigos, que con
stituem o passivo da ·caixa, como t·cnda. São 
recursos sem du-,·ida os emprestimos, mas os 
em pt·estimos. não podem ser considerados como 
t-fi'ectivo rendimento do estado. 
~ ·As~im, pois, quando se apresenta um ministro 
mostrando -quat · o estado das finanças do pniz, 
e contar com esses meios .eventuaes que n:io 
podem ser autorisados competentemente senão Cúmo 
um remedio pela deficicncia. da 1·enda tüecth·a ; 

O'; . • 

emonstraçiio destas, esta demonstração não póde
se reput'lr .exacta, para que. tlP.lla se possa tirar 
a illação de prospcrida·de e de saldo. Parece-mo 

· - r o · 
que a sua demonstraçã~> inserta no 1·clatorio 
não é aquella que Jeveriamos esperar das .suas 
:tuzes. · 

i ·se ue o or ame11to a resenta<.Io elo 
nobre ministro não era mais .que uma- mern fic
ção, que o nobre ministro, íJrmado como se acha 
da lei dos creditas supplementares, uiio se tem 
feito cargo de computar ns despezns do serviço 
como cumpre fazet·. Citarei, por exemplo, to•los 
os creditos que . têm passado nesta ·casa e outros 
que est.no sujeitos á sua discussão, em pr0Ya 
disto. Muitas despezas ba que não forãt• or!:ada-s 
ou o · forão me-squinhamente. Não fal~nrci no 
que toca. á repartição da justiça , porque, Sil 
fôrmos a'\'aliar todas as despezas qne núo forão 
o.ttendida.s, · ue não se acbào mencionadas no 
orçamento, recon ece1·emos a ex1s enc1a c e ·uma 
despeza maior do qull aqtlella que órça. o nobre 
ministro ; se nos rêferirmos por~m ao }ll'\)pl·io 
relatorio do nobre ministro, \'cremos que sómente 
no ar 1go - o ras- o no re mm1s ro em neces
sidade de muito maior credito. O nobre ministro 
Jlão póde contestar que sómente a obra do cáes 
da alfandega d'\ côrte, unida às obras qnc se 
fazem · nas diiferentes nlfandegns do imperio, 
consumiria talvez cstn . Yerba de 200:000$, quo so 
dá como su.fficiente para todas ns deipt•Z:lS de 
obras. 

Se attendermos a todos os credito:; anterioJ'es, 
''eremos que sempre ha deficiencia de ct·cdito 
a respeito da verbas - obras. · 

O nobre ministro, lenJo o seu relatorio na parte 
relativa aos depositos, niio fez mais do quo 
acompanhar-me nas obser\'ações que fiz em rc
lnçi'io no ttnprestimo do cofre dos orpbiios o á 
verba dG producto dos bens de ausentes. Se o 
nobre ministro não considera os deposites como 
parte da rend~, por certo nüo deve admittír como 
parte da renda o emprcstimo resultante do cofre 
dos orpl.liios · 

Sn. · 1IscoNrE DE 
mittido. 

O· Sn. F.~:::aRAZ :- Esl:í admittido como receita; 
o topico . do .relatorio do nobre ministro, que 
l1ouve de ler, ref~re-se a outro .exercicio, ao que 
vai findar, e . não ao que se orça. 

O Sn. Vtsco~DE DE P .A.R.'~-':- Sob o titulo de 
depositas vem o n. lo- emprestimo do cofre dos 
orphãos. 

O SR. FEnnAz :-Embora faça parte da receita, 
·não devo considerar como renda... · 

o SR. YISCO:\DE J; :t; PARA~Á :-1<~' I) que ('U uisse. 

O ~n. FEnnAz :- O nobt·e ministro de\"e notar 
tambcm quo mesmo dev~ ccs:>ar este emprc;:; · 
ti mo, como onet·oso aos cofres publicos ... 

o sit. VtscoxDc: De PAnA."'i :- Apoiauo. · 
. - • uz: ·- .. nilo :.ó p•>l·qne o juro res-

cede; e sol.Jrc tudo isto l1a a com missão dat}Uelles 
que o rP.cebcm e entregão no thcsouro. · 

Orn~ sendo isto assim, ningnem põde con
testar a ueccsshhde de alguma medida u. este 
respeito. 

Como esta "·erha eu poderia apontar muitas 
outrns. Mas o nobre ministro diz, e tem-se refle
tido-no pouco tempo que tenho de mi1Íisterio, 
como posso fazer de chofre todas essas cousas ~· 
como posso p1·oceder a essas reformas?- Pelo 
menos, senhores. a parte relativa aos regula
mentos ara a arrecadn .ão dos iir1 o;;tos a arte 
relativ:1. nos melhoramentos das d1 eren e;; re
pat·tições, devem ser object.o de grande cuidado, 
que não deve estat pa.ra.do i espera de uma me
lhor occas:iio. E' sobre esta materia ue eu 
rec amm·ia sempro :1. at ençao o no re nnms
tro, se pot· ventura o nobre ministro quizesse 
tomar a peito os reformas cnéetadas na ttdmi
Jli:.:tJ·:rçii:o nnlerior. - . 

..1: • en lU ma rep n· tçao, 1· .. pres1 un e, . prec.Jsa· 
de mais estudo, de maior trabalho, de maior -ntten· 
çfio do que a .1·cpartiçüo da fazendo., porque clla 
como que toca mais immedhlta.mente e exP.rce 
grande i11fiucncia svbre a socicJadc. Entretanto 
se admittil·mos :1. escusa do nobre ministro de 
que não temos tempo, nada fat·emos. Deste moJo 
uüo sei como o nobre ministro do impcrio c o 
t)obre ministro da justiça tem preparado reformas 
nas suas. repartições. Ora, se estes dons nobre:> 
ministros que têm tiio poucq pessoal habilitatlo 
para os coadjuvar têm feito taata cousa, como 
o n ·e n 1 1:> 1 1 :s .. 
nada tem pudido consE>guir? Parece-me que a 
escusa do nobre ministro não pôde ser ndmit· 
tido.; ha outra razão, e esta parece· me quo •! 

1inistro que fazct uns outl·ns rc• 
pnrtiçõcs, . e por isso não se péde occupnr com 
a sua. 

Toc.los os dias essas escusas se apresentiio, o 
cntrctauto grand11 parte dos objectos sujeitos l'l 
pnst' da f •zenda. se aclu1o no mesmo pó quo h~ 
dez nnuos, ou mais, est.aviio. 

A typogrnphia nacional faz grClnclcs despcz!ls, 
e o seu e"tado não tem melhurCldo, o seu ma.· · 
terial é mú.o e insuffieiente, e prccis \do reforant\: 
a sua dcspeza é de ·U :0008, amda algumas \'CZOK 
pede-se credito para .. maiores despuzc.s; o qual 
será. o rendimentu ? E' de l:i9:1UOS! Será pol' 
ventn1a vautnjosa. essa t·cnda 1 Certamente quo 
niio. 

Qomo esta ,·erba nstú. a da ndministr:\çiio dos 
proprios nncionnes. E~te servito se ncha em um 
estado bem lastimoso : sem que possamos njuizal· 
quaes os· bcnefici~s que rcsult:'io do sua con· 
senação, p0dendo untes se asseverar qno tacs 

optios m.lis ::.enem pn.l'ft os administl'aâores do 
que são de interesse. do public·"'· 

Uma grande verba, Sr. presidente, poderia 
ser augmentada e bt15tnnte elevada, e ve!ll a 
se\' a do córte do · pâo·brazil, mas ·:;.} combmar.-
mos a receita com a despezn, em viata do : or
çamento do nob:re ministro, nós veremos apenas 
'Uir.a differen<;a de 18:000$000'? E' esse o mono
palio do estado e que se póde aproveitar, por
que é um genero. que tem grande . c•msumo e 
grande '\'alot·, entl'etanto que nada se t em feito 
a e:>se . resp~ito. 

Eu pode1·ia ain<.Ia continuar desse modo, mns 
cu quero dar ao nobre ministro . uma pl'O\'a de 
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q ~~ eu por maneirá. alguma . faltaria. a essa soli
dariedade de honra CUJaJalta elle pareceu entrever 
no mel\ procedimento. · · 

Eu disse á camara e o nolú·e ministro ouvio, 
ue a minha osi iio não eta· de · ne ar-lhe o:> 

· nleios necessarios para o e,;empen o •1S ser-
viços a seu cargo ; raeste ptoposito ainda me 
acho, porque julgo que esse.deyer corre da minha 

arte. 
prec1an o. as r 1 eren es v-er as que no re 

ministro consi~na, niio duvidaria mesmo con
correr .:ie toda e qu'llqucr maneira para que o 
orçamento se fizesse de t"J.·n modo normal,. para 
que deste modo nós pudessemos ter .uma per-. 
feita lei de 'ol"ç'lmento. Não teuho ·O. desva;Jeci
lllento de me querer .apresentar: com uma chan· 
cella na mão nesta casa.pat·a appruvat· ou repro·:ar · 
act05 ãe" pessoas que se dizem habilitadas par .. 
os negocios publicas; . essa eban.cella, Sr. presi
dente,.· não. póde existir nas .Jnii_(JS do homem 
q_ue · ao mesmo tempo declara, . como S. Ex. men-

npresento as minbas idéas adquiridas pdo es
tudo. mas· . nunca tive a pretenyâo de obter e.~se 
diploma ou de .dal-o; diplomas desses eotre nó$ 
se gaohão por meio de patronnto, c eu nunca 
tive patrono. Se o nobL"e ministro porém en
tendia qur. não existia em. mim ·Senão fatuidade, 
eu sinto dizer-lho, panl. que procu1·ou-me. para 
quo com suns lisongeiras palavras por tantas 
vezes vanglotiou-me ? 

Diga o nobre ministro se por ventura "houve 
oceasiâo em que eu procurasse fnzer valer •> 

• . . - ? 

Quando eu procurei, diga o nobre ministro, fazer 
com que o . meu voto sempre triumpbasse ? 
Donde tiro~ isso? ·Essas cousas em m~n~ sel'iiio 

corôa, de um presidente de const>lho, de um ho
mem que tem grande nom~ e infiue.neia no im
pet·io,. eu creio quo era amesquinhar muito .o 
bello discurso que acabou de fazer. 

Considerando o nobre ministro.. a sua posiçíto 
em reluçào ao chef.a do poder execu1ivo, disse o 
uobro nlinistro que qunndo elle havio.. dito · que 
o ebefe do poder .ex.ecuti_,·o dir~gi.1 os negocios 
do· pâiz, niio tc.ve outt·o fim senão .demonstru.t· 
(!Ue, estabelecida uma poJitica,.· .o .miuisterio .a 
segu~ e tiuha quetn vtgtas..e na sua boa dt· 
l'ecçio, na .BUa inteira . execução. O nobre mí· 
uistro me perdoara que lhe ~iga q~e de suas 
pahivras não se póde inferir um tal asserto . 
quando um homem dirigia certos !legocws, 
por certo a esta idéa diz que ., .:stá. umda l'- do 
seu pt·opl'io . man6io e nilo . a dn in~tr11cçiio~ do 
1·econhecim~nto .a qne se. fllz, da. m~r.eha da ad· 
mini::;traçiio, . pa!a se .,.formar um. JUl~O .do seu 

roccdimento • SUil iJ. luéas de dtrecç.ao l"Dlporta 
a do proprto maneJO os negocws. . 

Senhores., a nossa constituição, previ~entc como 
P., quiz que o çbefe do ,poder exccu?':o . fusse a 
sobre-roldas .dos ministros, qu~ fosse JUIZ .de seus 
actos, que fosse . juiz · das . lutas . trav.t~as ~ntre 
os mesmos. ministros e as caroaras . legtslatlVas; 
ma~. as expressões do· 1.obre presidente do ·con,
sellJ.o. jámais." poderáõ · ser . recebidas como elle 
quel" agora, · e só póde-se aceitar como uma pre~ 

Este fim que tenho apontado, · senhores~ foi o 
qu•'l teve em vista o Sr. pr13sidente do conse
lho qu.and<> elle pronunciou no setndo essas pa
lavras que vos repeti·; esse . fim tambem está. de 
aceordo com outras p~l~vras q11.e nesta camara 

m em ornu az1 as. l xp \C wao que ora 
o nobre do presidente conselho 1·evela que a su~ 
proposição foi mall"ecebida, que não tinua obrado 
bem exprimindo-se daquella maneira. 

Sen ores, eu qluz acre· 1 ar que J:>SO osSte apenas 
um devaneio do uobrc ininistro, tanto mais quanto 
o nobre d~putado pelo Maranhão nn se::;s!io de 
hontem d~:m:nstrou de.u:na maneira lucidn, de-

. fendendo o proprio ministt·o, que elle tinha errado., 
que estai suàs expressões · não poderiiio ·· dE~ixar 
cL~ ter escaptldo no fogo da discussão, c:~ue ellns 

· -lhe . escupárào, no correr, na · v~_bentencJa .. do seu 
· dis·eurso. · · · · . · . 

Fallou o nobre ministro sobre ,o que disse que 
se dá nas relações delle como presiuente ·.do con• 
selho com Reus colle_gas. Sr. P.residento, eu ~ou-

póde ser autorisado p3lo exame de séus actos.· 
Senhores, eu reconheço a inffuc.1cía das luzes, 

reconheço· que em qualquer p1utJ em que bo· 
mens ae luzes estejã.o empregados, essa inftuP.n
dll deve seL· exercida ; não é a força . que a dá., 
n!'io é a autoridade ·que a sustenta, é o · ctleito 
natural da sabedoria <las luzes dos differentes 
membros de u .11a reunião ; m 1s dizer-se á casa 
que esta influencia se exerce p.!la maneir~ que .o 
uobre minisLro diz, essa união llUe o nobre mL~ 
nistro allega como u~n padrão do. gloria não é - . .. -:s .. . • 
se t·eunem em conselho, que se votáo pnra a 
boa direcção dos ~egocios publie~s em um mi
nistro · qua tem multas eons1dernço~s q~e o pr~n· 

dicar a harmonia que deve exist1r entre os 
membros do ministerio, essas considerações. sno 
muit'ls; a ellas se cede; mas porque dnlu ·re
sulta umn união npparente se póüe n::1sim traduzir 
pelo sentiU1ento que o nobr~ mini:>tro attestou 
que exista? Por certo qu.e nao. Senhora:;; . ~. ver· 
dade que na~co dnqui o -publico ·a. C!>!!hece ~ 
nh.guem a pode contestar; o nobre tmmstro Cl~ 
tando o facto do mini::1terio dos negocios estran
geh'os niio lt!z mais do que eont11·anm· nquill~ 
que eu tinha dito. 

o nobt·e ministro tambem não póde contestar 
que exige uma cópia de todos . os actos que col·
reui pelas outras secretarias.~. . . 

O:i SRS. :MINISTROS DO IMPERlO ~ DA MARINÚ 
(com t;ivacidacle) :-ISso uiio é exacto! Não : l.la 
tal. 

O Ss. Vxsco~DE DE PAnA~1 :-Isso é incxneto. 

S1·. pr~.:.ideute · d; consellO desSas . cópias 1 E 
ucmais, o uobre ministro nã·o foi mesu_ao que~ 
confessou que o seu collega de . es.trange1ros ext· 
gio. que ~lle toma_sse. a ptlito a ~xecu-;ao de .su~s 
in,;trucçves, relat1Vas á t·ept·essao do traô.c~ , n_ao 
fo i elle o proprio que . confessou. q~~ hu.vu~ d1to 
ao seu coilt>~a que não. erão pree1~ as. :;\!as 
recommendaçoes para que as . suas m:>trucçoes 
fossem deselllp~nbadas ? Não confessou qu~ ~sso 
1:ed,do !o L feito . _poi· eserip~o e .c~m .. rvrmali-:-
dadc?· . . - . 

· D1(:ditada insinuação de qt1e os. actos que . 110r 
v:e.ntura met·eçer_em a repro\"'ação do . publico uã_o 
ema não do presidente do conselho ou . dos ml
ni~tros, e sim, de ti~1a . part~ ~~$rad~ a que1ll 
todos devemos respe1to e dedtcaçao. . .I 

. . . 70110 2: . , . 
'. · Essé âetó. senliôres, revelado pelo nvbre .mi~ 
_nistro~ ~ã~ demonstra . .que o ~r. · pl'~&~~ie ~do 

~~ 
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SESSlO :EM !8 DE- JUNHO-DE 185-i 
eonselho tem Sl)bre seu;:; eollegas uma preponJe
rancia que não deve ter? Para· q11e, senhores, 
exige o nobre· presidtnte do consclho -·cópias das 
ordens que · ü:;; · nobres ministros dilo '! Essa-; 
ordens · não ~evem s~r o resultado ~o aCGordo 

ridade? 
Senhores, a autoridade· que o nobre ministro 

revelou que de !acto ex.erce, ~ aq uell~ autoridade 

· a dc.;ignalJa.Je c inju~tiça deste impo:;to que 
n:'io comprehcndeu a todos qu'\nt{\S tinh:'io direi
lo ás acções 1 CJmpt·ehendeu Q'le poderia esse 
imposto tom;lr-se em lHmeficio d;1queUes que já 
eriio accioni:;;tas· dos outrus ~~ncos? Compreben-

lnn~ado sobl'e uma cousa existente, sobr~ um ol:>je
cto que tivesse valot·; e sim sobre um objecto que 
:unda uão existia, e não vio dahi que .o resultado 
... . .. ·- ·' 

ter o chefe do podet· executivo, o qutü é o ver- sommas de ncções do banco o Brazil ou do banco 
daddro presideuttl do conselho? C•JlllO juiz quo eommercial ? N:io vio que podia ser repU:tada 
é dos actos do minísterio, e permitttt-me ~ nol>ro verdadeim especula{,i:1o essa. :tinta, em favor dos 
ministro que repita a . expressão de que amda h a qnc tiuhão grande somm 1- de acções dl)S bancos 
pouco usei? e de qu~ pareceu n:'io go.s~ar, é o <JllC so ifio refundir? O nobre ministro compre-
sobre-rolcta... l1ende muito b~m que neste ponto eu podia ar-
-· o Sn. : vrsco~i>:E ·DE PARAN~t :-E' mai~ ainda. gumcntar com graudo vantagem ; ma~ pc1·mittir-

me-hn que não contin\te. · · · · 
.. -O SR.- :: F ERltAZ :~Esses ese1·_iptores considet·iio Baldo de argumentos, não podendo s11stonta.r 
que o vet·dadeiro fiscal do J>rogrnmma -c dos n sua posição neste ponto, porque elle é co.t-
nctos do ministerio é o chefe o poder e"ccutivo, trario á constituição, porque ·importa usurpação 

. ·· · · · · o bem deve-se de attribuí ões d · oder 1<: islativo o nobre mi-
oppõr ao que fôr prejudici:.ll .ao paiz. nist1·o perguntou: (I c aque les que não se oppu· 

O nobre ~inistro rt-spondendo á. .. p::n-te que toca zerão, que niio prR.ticàrão o mesmo qne ·praticá-
ao seú ministerio apresentou muitas considern- 1·ão em outra epoca os inglezes quando na In· 
- · uaes não direi :.\lavra hterra -se tt·atou da erce ão de ·um im osto 

alguma : o nobre ministto, pos·ém, não 01 ea não votado pelo corpo legis at\Vo terão o ire1 ô 
na sua argumentação; .Eq. fundei-me nas suas de fazer accusações "! n · ' · 
propril1S palavras, del!as tirei iii·ações justas e 0 que qtteria ·o nobre lllÍ nistro que ~N fizesse? 
· ,. es · o nóbre ministro . uíz unil" miuba ueria or ventum uo nnda:;semos elas ro. as-
ousadia lançando .o odi()SO ~ollre essas tmn as pu 1eas a proc amar n. necl'.l5Sl a c· e uma 
proposiç()es; .eu lhe dou toda :l gloria, não quero ot'po:sição, de uma resistenciá.? ;Não comprehen-
tomar parte alguma nesse tl'iumpho. 1\fa.s o que de o nobre ministro· a .diíferença que lla entt·e 
é verçlade, · Sr. presidente, .é que conside1·ado o os nossos costumes e · os .:ostumes do povo in-
ministerio da fazenda hoje como o ·principnl do glez? Niio considcr;.L o nobre ministro que qual-
pniz, que tem a seu cargo i!lteresses mnis vitaes, quer indh•iduo que lançasse a população nessa 
ou maü importantes negoc10s, me parece que via, h:wia de necessariamente trazer após âo 
estamos tql.llsporta•los a uma outt·a epoea remota, seus passos não só grandes males, e a pertur-
me parece qnc o ministet·io do nobre lninistro e baçito publica, e abria e~emplos funestos, mas 
um verdadeh·o i\nnch.l'onislno. aind:1 :repressão~ v:olencias, oppressão ? Não 
· O nob1·e mini~tro quiz - defender o seu acto comptehende o nobre ministro que uma opposi-
o •endt~-. dus ac .õe.s do banco sobra essn ção nt>ste sentido, uma l'esisteneia destB manei-

finta que elle impôz, lndcan o os pon os n rn, po 1a set-vtr e pre ex ra - or en 
minha . argumentação; eu" "ch;:uno a nttonçiio do publiC:'IS? E como ln.n~a -em. rosto o procedimen-
nobre .-míni.:>tro jnra o verdadeiro pont.o $Obl'O to eontrttrio?! : ' · 

ué versa .a dis ttssão . ue é o omo dn lega- Diz o nobr~ ministro ((que muitlls pt•opuze· 
lidado, da. const1tuciona 1 a _ e a me 1 a. on:n· rn ·se a rece ct· acço s n · 1e nisto, · espe-
dero esse premio que . Q nobre ~in:str\> th·ou cinlmente qu:\l\do o governo as vendia por certo 
.uma ve-rdadeira .tinta, un1 yerJadell'o imposto, o preço? Não são as aeçõe:; do b:1nco verdadeiros 
.considero assim. ,cotn a opiuh'io de tlldos os es· cff~itos que podem s~r negocbdos, e que podem 
cri~tóres." E' tão imp:>stó .como é o das lotei'i1111; ser pretendidos? Aquelle.:> que pt·oet\rassem obtel-e tão Voluntario donativo . COfllO .é R loteria, quo as por ·favor p(sderião ser censurados; mas 
.j)or todos é .. con~i#z:ada .um· ;-.:erdadeiro im_posto. a<Juellc~ que procm-ãrão por meio de seu dinheiro 
.E' Mo voluutaa::to ~ste ·)mpo.~to como · ~no as otiter esse~ effeitos, essa mercadoria, jám.:'lis no· 
.t~as .das . barreu:~, e -~.o~o _ ~ao . o~ uit·e1Loij de dem ser censurados. · · • · 
jm"lortacª-0• Deba1xo elo ponto de VJ:>ta do ospon· Niio sabe o 'nobre- ministro que muitas pessoas 
tiuieitfade qn.~ o nobre ·ministro o consideron, nas suas-propostas declarárão que sujeitwão-se 
.cu tambem pod~rei dizer _ qu~ os impostos do â con.diçiio, ·mas ~ue não declarádio qu_e f~zião 
_iinportaÇâ<l . são_ donativos · 'yÓ,luntados, porqu,o donuttvo voluntano; na espe1'an~a · ae que o 
n'ingnem_ ob~·iga .~ · pa~~l-:as, glylm os n_iio quizer nobt·a ministro, réfieetindo, vendo o mal -que 
pagar na.:> 1mporte ~ere:\donas no pa12, quem dabi podia resultal', havia de recuat' ante o seu 
~1ào .os quizer pagar ·reexporte as suas merea- primeiro ~asso, · e que o corpo· legisiittivo havia 
.dorias .por outros lugares. E'-: voluntaria n taxa de remedttr essa mal que podia ·serconsequ~ricia 
das barreiras, po1·.que quem não as quizer pagar da irreflexão, ·mandando entregar ao banco · essã 
não. passe pela estt·ada ·onde .ella e:úste. Mas collecta para fundo de reserv .1? M~s o nobre 
ningu~rri contesta ·que a · ta:x-i · das barreiras e ministro disse tambem que · muito~ niij) ·s6 apre--
os díre1 tos de importaçã~7lonv-eer;rdlt:aa;;ddeeiitTt'OO~:.•itrrnnnpM-----i---t!r-en~rãt)--s-etts--rtOt·iw.:;-;,:--·ee6'om~ruo)-----1e&.s!Hdrlie~-~d:Hi:flffi!eet'r,ee-~n~ttfe~s:---
-to~, embora lnnç~tdos sobre esta ou aquclla ma- pesso:.s para ooter-em essas acções!· O nobre ini-
teria, embom pesem mais directa' ou indirecta- uistro ·parece estar bastante ellfronliado nesses 
mente sobre · o consumidor, ou 'SO.bre -o contri- meios de que .por v~nturí\ _se lançou :mão; piu~ee 
buinte,; embora estes possão ·delles livrar-se -<ie:>t \ q•1e~ estn bem· ~o corrente ·de t~das ~~sa~ co·-q.sas, 
ou: daqu.ella maneira. :; ·= .- ,· . · •: :: · e 'nwguem ~or _ eerto, Sr. · pre·~tdente; pode dar 
·- Contesto ao ' nobre ministro no ponto em que · melhores liçoes sobre esta _ materia ·do ·que S.Ex. 
elle assevera qúe houve ·prcferencia na· distribui- · Considerou o nobr~ ·-ministro: eom'o ·um '·pt1drão 
ção das'·aceções do ·-bauco. O nobre mini13tro cor- ~de gloria a : aJlplica.Ção 9ue fez do . p_t·o.ducto dess.a 
tou toda a preferencia,-embaraçou outl·a,·qll!ilqucr -tinta á.s calçadas ' do l~tO ' de Janeu:-o·; e o ·nC>bre 
ooneuTrencia: .qu~ não fosse a. de dinheiro, ·esta- ministro rião·'ve ·que eUe âinda1 alii"se 'arrogoú 
b~lceeu o seg~in~e : qu~m n~~· <;~uizer contribuir · uma : attribuíÇão que lhe não :compete · ·quando 
lUlO recebera acc;oes. . . · , .. · ·'•· ' . :1 ma~Ott essa: âppli~ação, . qu'\DdO' á'. egSC .·fim' deS.. 
· E;· s~nhores, o hóbre..ministro'podel"á ·contestar : tinou n so.nu:na: que ·c()lbett? : E · se· ·o nobre mí. 
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nistro declara que o producto dessa finta est.á 
em deposito, ·do qual nó_s só pod_emos eonhe~r
depois que nos forem · presente~ ~s ~o_nta~, na.o . 
vê que deu como cousa certa que nos nao po
deríamos ter int<'.l'venção o-lguma.. nem sob1·e .a 

- . . • - ? 

Não vê que apehas .nos . dá o dircito ae ''ê1· as . 
contas? E aonde se 'funda esse· direito de fisca
lisação "1 Não. di:n~ma do mesmo -direito que nós 

dar destino ou não aos diribeil'OS pubhcos? 
Ma-> o nobre ministro disse : << equivale est~ 

meu procedimento ao mesmo que unia subs.cripção 
voluntaria~ ,>. O nobre ministro·· ainda engnno11-se 
neste seu principio. · A' subscripção "·voluotarin 
cmprel1endida pelo governo põde equivaler ao 
'\:erd·a.deiro· tributo;: pôde-se dar casos em que 
ella não possa ter essa espontaneidade qu~ deve 
ter ··o .. caracter das mesmss :subscripções; as sub
sclipções podem ser o efi'eito de encargos, podem' 
ser o efi'eito ·de' con·cessões. de privilegias, ou 

h nras ' de títulos e outras ra as · e deste 
modo não póLle deixar de ser considerado como 
um tributo S<•bre a honra. . ·' .·. 

Tocarei ainda, Sr. presidente; no ultimo topico . . .. . . .. ~ . 

ao systemn. de conciliação. O nobre ministro .fez 
pnrada .do .modo : porque .. r~ligiosrunen~ p~ocede 
sobre este ·ponto ; _mas o nobre mi11istr9 es ~e-

por maneira. alguma captivar a attenção do· pu~ 
blico, cónsiderando-o cômo 'exacto observador do 
seu }.ltogramma de conciliação. Não .haverá nl
gum facto da _parte. do .nobre ministro que cl_c
monstre muito terminantemente que el)tas nao. 
são as suas idét\s? Que a conciliação que pt·o
nlove não ·é conforme ós interesses publico2, mas 
conro·rme ao~ seus sentimentos . I_>articula~es.- e 
at>s seus caprichos. . · . . . . . 

Não se poderã. demonstrar que ha capncho nessa 
conciliação ? Que não é mais que um meio para 

· · 11 · ? i-zei-me lembrai-vos da elei ·ão 
de ' Goyaz ?. Por ahi não andou . a _conciliação? 
Não repellistes ·um homem que nem ao menos 
se poderia. considerar como exaltado em politica ? 
rão lan astes sobre elle a . roscri · ão ? Nã'l in-

tcrviestes na eleição l E não intervtestes para que 
o vosso . adversario, e vosso adyersario particu
lar, não. fosse eleito? •.•• E11 aceito a confi1·maçào 
do nobre ministt-o ... 

O SR. VISCONDE DE P.-\RiN1:- Não fiz tal con-
firmação. · · . . 

o sn~ ~'E':\RAZ:- Como· deu com a _cabeça ...• 
O Sn. VIscoNDE DE PARA.N.t:- Não ba tal. 
O Sn. FERRAZ : - Bem. Mas q.ual a rnzãl) po

litiea. que .põde abona1· este pt·ocedimento do nobre 
ministro .?. O govel'DO q,ue tem pqr base o sys
tema da conciliação. pode por >entura fazer ex
cepçãÓ a _respeito de_ste . ou daquelle individ1;1o ? 
Póde considerar-se t u o seguro em sua consc1en-. 
cja que justi~que ·seu procedimento e SUil;S . pu
ras intenções á .vista. deste fac:to ? Eu ereto que 
não. . 

Par('cia-me. q~e a verdadeira norma. era deixar 
i r to de1x 1r ue todos os candidatos con-

corressem, que aquelles que tivessem n1a~s a el
ções, mais mer~cimentos? que fossem ma1s acre
ditados na prov•ucia, subtssem ao lugar que lhes 
competisse na lista tríplice. Mas o .nobre ntinis
tro lançou o ·seu firman .: ''fulano não devo ser . 
eleito I >> E foi feita sua vontade. . . -

E que conciliação é esta? Em que bases se 
estriba? · . · · . 

Senhores o nobre ministro da justiça houve . 
de declara-f ·nn ·sessão passada • em um aparte 
que o eireulo se achava alargado .•.• 

O SR. MINisTno DA Jus TIÇA : - Que ·desejava 
alarga1· c~~ . cir.c~lo. 

· O Sa. FERUAZ : - .. Os sentimentos do nobre. ,mi-. 
nistro são muito conhecidos ; .mas eo.mo. é que· 
se pó ie provar que não existe este cirénlo . de 
ferro 'l Eu. creio que elle ·ag:..>ra ''ai como que' 

· reduzi~·se a. um ambito .. a.inaa ma~s. e~l~eit.o ;. 

·o nobre ministi·o pratica, não teremos mais que 
dous, tres ou quatro homens que dirijã<l .os ne- · 
gocios do itn}'e_rio. . . · · 

mir um feúete ••• ·em um caracter .nobre. D1sse' 
q11e estava de nccordo · em princípios . politicos 
uma pessoa dessas que aceit.â.rão empregos •... 

UMA voz:- Nas m:tterias J"espectivas. 
o SR. FERRAZ : - O Sr. ministro d.~ . fazenda 

disse que. estava inteiramente de accordo, ·não 
fez excepção sobre .ella, e· sõmente a respeito da-· 

. quelles a quem tem sido offerecido lugares de 
· instrucção publica. Ora, eu entendo que o nobre 

ministro se engana. ·-

meação a que me pareceu o nobre deputado 
· referir-se; não· tratei de professores, m!lS do 
.empregado do the:;ouro. 

fallando. Ct·eio_ que o nobre ministro niio pódc 
estar nutorisado para assim dizer. O nobre ca:. 
rac~er de al~ns individ~o~ · }liió póde ser póstq 

essa pessoa não sacrificou.· Póde o nobre mi· 
nis'tro dizer que se acha de accot·do nos princi-· 
pios de administração, mas não nos princípios vi
taes de política que essas pessoas a quem o nobre· 
ministro se refel·e por . .Yentura tenhão professado. 
Ha convicções. que ninguero abandona; ha pl'in-

. cipios que, sustentados uma: vez, não se podem. 
desprezar por um a.tcidente destes.· · 

Sr. presidente, qu<tndo . hon~em repetia aqui 
as palavras do bõimüií) miilist1·o da justiça, .elle 
pareceu con~e~!ar~me .. . J?rocure~. d~. po.:vo seu dis-

feito aqui... 
O Sn. MrNrsTao DA JusTIÇA:- Não, senhor. 
O Sn. FERRAZ:__; O · nobre ministro, falla.ndo 

com toda o. eloquencia. de qlie é dvhdo, profligou 
essa política, mostrou que ? yat:tido con.servad?r, 
que aspirava a um flltu1·o, JámaJs podct·la deseJar 
que essa política. triumphassc~ O .seu discurso, 
hoje lido e relido por· mim, ainda mais me 
convence dessa doutrina, unica capaz de ser 
adoptada no paiz. . 

Mas o nobre ministro disse hontem gue o 
tempo · se· tinha mudado. Pois, senb01·es, de ·Junho 
a Setembro tiio depressa se fez esta transforma-· 
ção a que o nobre ministro da justiça alludio? 
:Póde dar-se ass im uma transformação tão prompta 
e immediata-· de idéas, doutt·inas e principiGs 
~rraigados . que - funde uma doutrina opposta ã 
9ue o nobre ministro sustentava como 1donea e 
1nca az de: fazer a felicidade de sua patria? 

Eu· posso descobrir uma unic;\ .razão qne funde 
este · pnicediment ~ . é qtie o nobre ministl·o refe
ria-se à ·e_.;pecialidade de sua provincia, e que 
arrora trata do geral. Neste. sentido é que pode 
haver cobe.r encia ; isto é, que c nobre ministro 
deseja que na sua provincia se sigão os -princí
pios. que o nobre · d~putado. a~ optou; · :n~o quer~ 

. porem, que. n!l-:>. ma,ts provmctas .se s1gao esses 
mesmos prmctptos. . . . 
_ Senhores, eu me acho f.ttigado ~ . ~ã~ _poss_o, 

confesso á cai:nara, sustentar a poSiçao _t ao . me
lindrosa eoi . que me . âchó, tendo . co~tra mim 
tantis pe8Soas ·que éstão· com · a. palav~! . ~end~-
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apenas duas· vezes para fallar, e ·quando passo \ 
por uma d~eepção. qual a de procurar o men 
chefe o vel-o inscripto entre os meus contrarios. 

Senti não poder onvir hontem o nobre deputado 
. ~ I . 

não o fiz, eonfesso; porque não sabia que elle se 
dignava responder-me, estava fóra da easa; dou-
lhe por isso uma satisftlção. · 

i to nã od - n e a outros scnhorc:>s 
que vão seguir-me ; a culpa nao é minha ; co
nher;o a fraqueza de minhas forças ; mas cumpria 
envidar todas para sa\isfazer · ao nobr~ ministro. 
Não me gttardei pura amanhit porqtie entendi que 
devia responder immediatamente ao nobre ministr'o; 
não quiz procurar o trabalho; o estudo da noite 
para fazer um brilhante discurso. Não ; aceitei 
o combate na mesma hora, no mesmo momento, 
no mesmo lugar •. Sinto que por tél-o feito alguom 
me excomtnungasse. 

VozEs: - Não, não. 

rica. 
O SR. FEnR • .._Z : --:- ~eço ao nobre deputado que 

O Sri. LtsnoA S~ntu. : - Se é necess·1rio que 
dcclnt~e que não me referi ao senhor, eu o fa~o. 

O SR. FEnn.\Z : -. • • que pelo contrario em vez · 
(e gr1 ar nas pr11ças pu 1cas -ma u~ao-. use 
de outr-as palavt·as -a benção sobre um minis
teria que tanto póde-a benção sobre esse · grande 
poder qua nos di o sol, a chuva, a noite e 
dia. 

O Sa. LisBOA SERR.\. : - Est-i poetico. 
A. discussão fica adiada pela hora. Lev Jnta-se 

a sessão pelas 3 horas da tarde. 

PRESlDENÇI.:\. DO sn. VISCONDE DE BAEPENDY. 

. . . 
Ordem do ia.-AposentrJ.dorias e nat_u,·ali-
sação. -ll!at1·icula · de est~tes.-01·çarnento 
da fa::enda. DiScu,·sos dos. Srs. Nabuco, Sil
t~ei,·a da .Motta, Paula Baptista e P.el·ei,·a 
da Silva. Votação. 

A' hor~l. do · costume, reunido numero suffi:ci
enle de Srs. deputados, abre-se a sess:io. 

Lê-se a approva-se .a neta da anterior. 

EXPEDIE~TE 

Um requerimento do cabido desta cathedral 
e capella imperial, pedindo melhoramento de sua. 
congrua.-A' commissiio de pensões e ordenados. 
· Representações dos habitantes e eleitore . .; da!'; 

freguezias do S. Gonçalo da Campanha do Carmo 
do Bio Claro; dos eleitoros c camal:"as munici
p:les das villas da BO<\ Vista, P-.tssos e Lavras 

a pro 1 <::l <"l. e m r , • 11 ·re çao 
de uma ·nova provincia. ao e;ul da mcsma.-A' 
commissão d~ estatística. · 

LEITURA Dl!: PnOJECTOS . 

. LP.-se, e é julgado objecto de deliberação, e 
vai ·a imprimir para entrar na ordem. ·dos trl· 
balhos, o seguinte project.o ; . · 

« A nssembléa geral legislativa. resolve:· 
('( Artigo· unico. O governo é autorisado a con

ceder carta. de n1turalisação de cidadão brazi
leiro a Antonio Deodoro de Pascoal, subdito 
licspanhol. : .. · · · 

. . 
c Paço da cam'\ra dos dP.putado.:;, em 3!.> de 

Junho da lS'H.-Oandido 1ú ende.s de Alm~ida-.-
Paula · Candido. u 

A.POSE:-.T4l>OR1.\S . E NA.TtJR,\LlS.\ÇÃO 

Entra em I.• ·discussão o ro • ect•> n. 5:5 de.-;te 
anno qtte tlpf>rova a ap>sentadoria de l:~O,)S 
con~edida no de;ériibargador da relação do Ma~ 
ranhão· Fernand·> P.tcheco Jordão. 

A pedido d.::~ Sr .. iuiz . Carlos tem esta . reso
!uçã<J uma só discnssã~>, na q11al ê approvada por 
50 votos contra 9~ . . · 

Igualmente a pedido do ··mesm~. Sr; Luiz Carlos, 
tem uma e:ó discussão o projedo n. 56, g_ue approvu 
a apcsentadorin dd 1:662a2C'O concedida ·a Cy
rino Antonio de Lemos; no lugar de 2.o . s~re· 
t~rio do ~upremo tribunal de justiça. A resolu-

Entra em 2.a discussão a resolução vinda do 
senado que nutorisa ao governo para con.!eder 
ca1·ta de. natura~isação. de cidadão brazileirv ao 

O Sr. Fcrr.l.;,;;·:-Pedi a p:llavra, nno para 
me oppór ao projccto, porque conheço que o Sr. 
D1·. Si"alld. elas ·suas luzes elo interesse ue 
toma por esse paiz. onde hal)lta· ha tantos ao
nos, é mnito digno ·de· ser brazileiro.... · 

O Sa. PAULA. CANDIDO ;-A.poiado. 
O Sa. FERR.\Z :-.. • pedi a palavra unicamente 

para rogar á cama.ra haja de dispensar •> pro:.. · 
jecto dos intersticios, afim de que tenha. uma só 
discuss~o. (Apoiados.) · ·. · · 

A camara appt·ova este requerimento, ·e em . 
seguida o pt·ojecto por 60 votos contra 2. 

Conlinit•l. a discUssão do 
Silveira d 1. Motta para que 
: . . "ã . 

são de instrucÇão public•l. 
VOZES :-V0003, Yotos.· 
Não havendo quem peça · n palavra sobre o 

adiamento, é eU>) submettido . â approvaç:to e 
rejeitado. Continúa portanto a discussão dos aL·
tigos additivos. 
· O · Sn. P.RESID.E::.T.E :-Tem a palrl.'rra o Sr~ Vi

ri ato. 
VozES :-Votos, votos. 
o Sr. V.irla.to :-Eu sómente queria mandar 

á mesa u:n attestado. Tt!ndo· fallil.do ácerca desta 
matet·ia, o honrado depuhdo por S. Paulo du
vidou da minha asserção, ou. disse que não era 
ella sufficiente, quaud0 avancei a proposição do 
que· o cstu-lante Sebastião G<:>mes âa l;;iliTa Bel- · 
fort, por motivo de molestia, não pôde fazer 
acto do 3.o anno dentt·o do prazo marcado pelos 
estatutos ; er;l pois do . meu dever mandtlr á 
mesa a gurna cousa que comprovasse esse meu 
dito, não porque julgue que aquillo que avançou 
o honrado deputa•io . pudess.e ser attendido pela 
casa,.porque muguem pensarta. nunca qne eu avan
çasse uma proposição ·.quo não fosse· exa:cta, 
mas para melhor firmar o direito desse . estu
dante. Para isso peço a V~ Ex, que haja de · 
ma11d 1r · ler o attesta·i.:> que ora remetto ã mesa. 
r E' satis{eit!l.) · · · 

O St". Paula Sa.xa:tos :-Serei muito resu
mido, poucas palavras direi sobJ:e o artigo additivo 
que otrereci; a isso me obriga (! nobre deputado 
por s. Paulo. · · · . · . 

O estudante a respeito do qual mandei o -artigo 
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u , 
latim de iohntaria e cavallaria. 

A' vista do que tenho expendido, e.~pero que 
n camara se digne approvar o artigo additivo que 
otrereci. 

O Sn. GóEs SIQUEIIU fundnme!lta em poucas 
palàvras o s~guinte requerimento .de adiamento: 

« Que seja ouvido o Sr. ministro do Imperio.1> 
O adiamento é rejeitado sem debate. Contiuúa. 

a discussão. . . . 
São · a oiados os sesro.intes articros: 
cc O governo fica autorisado a conceder igual 

favor a tudqs os estudantes que nas mesmas 
circumstanciaes o reqúererel!l, sendo obrig~dos.· a · 

q uentaren1.- S. a R.- _ Ba,~ros .Ba1•reto." . 
I< Se passarem os additivos, accrescenta-se .: . 
« Que sejão· ·admittidos a acto do primeiro nnno 

os estudantes da academi 1 dJ S. ·Paulo que se 
não matriculárão no primeiro-·anno p.>l' falta de 
exame de inglez ou de latim.- Silvei,·a da · Motta.J> 

<< Sub~em~nda·.-Extensiva· à acádemia de Olinda. 
-S. a R.-·Augu.sto de Oliveira ~ » 

O SB.- PRESIDENTE:- Tem a palavrl\ o Sr. 
Piment1. de Magalhães. · 

VOZES :-Votos I votos I 
o .Sn. PnrE:ST.\. :OE MAGAUIÃES:·- Para votar-se. 

·cedo. · · 
O Sn. • . SILVEIRA DA MoTTA:- Eu hei de fallar, 

não cedo. · . 
o. s .... P .llnontu. de _l\J:agnlb.ãos :-~r. 

cussão, porqu~ achei. a camara t:io cal'ido3a.~ •. 
O Sa. Sxr..vEIR\. o.~ MoTl'A:- ÃÍ)~iado, isto 'é 
v~~. . 

grande i'leonveuiente qu.e o direi.' . &treiant<J, 
com? o nobre deputado ·por S.,: P.wlo chamou· 
a s1 todlls os · artigos . additivos, .. e .sobre . ~lles , 
pro~deu nma rigorosa ··analyse, ·. sou. forçado a 
JU.itdicar a1uell~ ·-que off:r.:ei. , · . .. , · · 

rmctptou o_J no re- epu o · 1zen o que os 
os pretendentes :· a qu'l. se referiã.o os at"ti..,os 
additivos tinh~o re1u.eri<io ao governo líeenva 
para ser :matrtculados, .. e q11'! este. os .indefel"io 

r i ~ · ~o havia justiça 
para elles .·no que pedião . .Esta conclusão, senho· 
res, me parece que ·é um pouco forçada. ··Esses: 
prc::t.endentes requereriio.> ao governo, e vé"rdade, 
mas a . razão por que o .governo . os indeferio não 
esta em ser ·-a pretençào injusta; ·mas sim por 
enten·ler que ' .nàl). era ; de: sua · -eompeteneia. a 
decisão de tal ·neg->Cio, . por :isso que só· ao corpo 
l~gislati vo cabe dtspensar as disposições de uma 

. lei. Censurou· o nobre . deputado·. que eu ·não . ti
vesse apresenta vão ·-no · seu · preambulo a:; ·razões 
do artigo que -oft'ereci. ·As:leis · antigas com ~treito : 

- · as razões por. 
que erão ellrts · fcit.a'>; m lS O nobre · deputado 
sabe, e sabe mui bem, como . ju.risperib que é, 
qn~ deve!ldo ~ lei ser precisa; · cla:ra e imPe· 

• . - s · de cada uma 
de suas disposições.. Reservava-me pois para no 
corr~r da disctt3são apt·esentar os .fundamentos 
que tive parn offerecer o artigo .additivo ·em . - . . . 

O estudante de ·quem fallo fez os preparatorios 
precisos para se"r matriculado no pri.lne_iro ·anno 
phnrmaceutieo, e se não ·matriculou-se no devido 
tempo foi por-achar-se então bastantement& doente, 
o qu.e Justifica com uma certidão ann~xa ~ao seu 

. requenmento que se acha sobre · a mesa.; Tambem 
se acha annexo ·ao mesmo requerim·ento· a cer- · 
tiJão de ter feito : t-odos os exames -preparatOrios: 

· tem frequentado. como ouvinte esse · primeiro 
anno,. e tem cu~prid~ ·com .suas ohr~gaçõ_es. a 

. respeltO do que 1nvoco o testemunho do -nobre 
. . . . . • tEr de uma ·das·:~cadeiras 

desse : anno. · ''" · 
• Assim, : quàndo ein um aparte disse ·ao·nobre -
depu~ado por .S. · Pd.ulo ·que o estudante :a·e· quem· . .. . . . . i 

· disse uma · verdade,• porque a respeito dos- outTos 
dá-se a circumstancia de faltar uni" · ex-a.m"e de 
prepa-ratorios a · caia um delles, o qué rião· aeo:l· 
t.ece a respeito "deste, que tem todos ~s ex.ames 
preparatonos ex.igidos~ faltando-lhe s6m~nte ma
t~iocul~r-.se, e que o não fez palo q!i_e J~ men-
cionet... ' · · 

o Sa. PAULA. B APTISTA.:- o nobre· -~dêputaâo 
diz que elle como ouvinte está sujeitó ~s obri· 
gações da academb. : não é . assim, porquo- elle 
como ouvinte. pôde ir ou · deix.ar _d~ ir as _aulas. 

O SR. Pru~NT.\. DE .MA<iA.Ltt!Es :- Q11aooo .f 11lei 
e!n olldgações, não tive em vista .a sabbatina. e 
o ponto p .>rque telldo sido es~udante ·.no . curs ' 
juridico d~. Olinda, e :sendo o · .nol:!ro, .d-eplltado . 
meu mestre, sei que o ouvinte não.· estâ- sujeito 
a isso; quiz dizer que . eUe frequenta, .Vdi todos 
os di!lS âs aulaS:; creio qu.e o nobr.e :deputado 
coinpreliende .. o sentido ·em . que faltei • .P~lo . q.ue 

. _· · · · · sa _do nrtigo · · addihvQ 
de que fui autor, não é muito· pelir. ~- camara · 
que vote a favor delle, que assim ir.\ eo[ierent~ 
com a sua vot;1ção anterior toda :caridosa· e · be
nevolente. (.A.poiados.) E' esta _a explicaç.lo que 
posso dar ao nobr~ dep11t.ado. pela .prov.incia de 
S. ~aulo em·. cl_e$emp;!nbo da prome&Sa ~ que J iz 
em um aparte q!le tlte d~ioquando Jalla.vJ1. . . 

A discuss~o . fi~·-adia.da pela hora. · 

O Sa PIUS:\TA DE MAGAL•I:.iEs: - -... tão -be· 
nevolente · a rc$peito de alguns estudantes · q11a 
prctcndiào m'ltriclllar-se. já· no curso juri..tico, já 
na esC()la de· medicina, faltando um preparat<lrio . 
a cada· um delle:~; que julguei mesmo . que: era 
perder temp() dizer algumas pabvras a. respeito 
uo · artigo additivo qu.c, offereci a favor de · um ORÇAMENTO DA. FAZEXDA. - ·- -
(;Studante ·que. tendo ieito toâos os preparatorios 
para. ser matriculado no priDlsiro anno do curso · Cont.inú=\ a discu8$âo- do orçami1nto ~ -de8peza 
pha.rmaeeut.ico- : desta côrt-e, ·não o ·foi por u111 • da · -repartição da -fazenda. · . -:< . · .-: · 
~;s~~--------~~------~.a--~~----•••a~~--.............. .-.-~~ .............. .a .......... .. 
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.o Sr. Na.bucc {mi,-iih·o da. justiça.): .....;. Sr. 

presidente, não: me seria neee.ssario tomar parte 
na disc~são do. orçamento da fazenda estando 
:presente o nobre ministro -dPsta repart1çâo, que 
e presidente do conselho , se algumas proposi-- . . . . 

·o seu apoio a esse programm'l, senão porque'>: 
nobre Jeputado, que tem 'diante de si um futuro 
brilhnnte~ _ n:io póde guen·ear as id~s generosas 
que eonsL1tuem o programma do mulisterio para 
tornar-se o Qrgiío da resurreiÇiio de idéas que já 

- - · paiz , idéas que 
quo se· . eonstituio chefe · da opposiçào nesta casa, . sómente pode1ião Ler cabimenLo na. presença. de 
n~o me impuzesse o t·igoroso dever de pt·otes- uma erise. Seria , senhores. um anaehronismo 
tar . contra ellas , de explicar-me a respeito del- ·hoje, um s.'\quarcma. de ' 1843. a 1819 como um 

· · · ~- e· e 
O ·sn. FERRAZ:~ Sou apenas sentinella da op- ninguem fazer que volte o 'tempo qae já passou. 

posiç~o. .. · E• um trabalho insano, mas um trabalho sem 
. . . fruct.o, querer constituir uma ·opinião official co n-

O SR. Nabuco :- Segundo o nobre deputado, . tra a opinião real do paiz , contra as. idéas, 
o. actual Sr.· presidente do consell:.o abosrve todo contra os interesses. contra as circumstancía3 da 
o . poder, resume ·em si · toda a influencia -do·go- actualidade. (Apoiados.) Seria imitàr a tenaci-
verno., governa . todas as pastns; ·os ministros da de e resistencia dos . torys coiúrá S!r · Robert: 
que. têm a honra de o. acou1panhar não são·senão Poel, para cabir como elles sob 0 peso da opi-
cadaveres, automatos. cargueiros de .pastas, e niào publica. (Apoiados.). . . : , 
não sei que outra expre:!são que <> nobre de-
untado nos .applicou. Para .. que o nobre presi- _Na presença_ de U~Jla c~is_c, _quAndo ha agBl'es-
- nte do conselho se·a tudo uanto 0 nobre sao, quando ha rcce1o! pode-se, por necess1d_ade 

pos1ção eu pro eslo. por m1m e em nome 
meus . collegas, porque clla. nos ímpQrta uma os se approximão, essa ex.clust'io sel'ia um· os- · 
injuria. (.Apoiados.) Perante ·a .camara e .perante ti:-acismo odioso , seria um germen de 1·eacções 
o paiz sou obrigado a declar.\r que . como ma· funestas. Bem disse o nobre presidente do con
gistrado, -como nlinistro de estado, nunca faço selho, quando fallou ante-hontcm, que o partido 
senão aquillo que entendo, nunca faço aquillo dominante obrava contra seu inte1~esse se pre
que repugna com a minha ~onsciencia, com 0 tendesse manter o ex.clusbismo e intolerancia; 
meu . de:Ver . . Pôde ser que faça tudo quanto que- cetto o instincto da pro_pria. conservação repeUe· 
ro:. mas não-faço aquillo que não quero.... essa politica. Podem essas divis<ies . convir a 

uma -republica, porqne a autoridade · abi é . mais 
O "SR. F.ERru..z :-Apoiado. fraca, o ostracismo é um meio de .segurançu, 
O. sR. NABoco:- Pôde .ser que· não · faça tudo os empregos se · considerão despojos· da bahlha 

quanto quero;, porque ha neg · . " . · · · - · - · .. ··r a uma· 
pertencentes a .uma repartição .• · em razão da m~narehia esse exclusivismo • porque a móllal'· 
s9lidariedàc;le do ministerio dependem do con- chia tem jlecess~dade de estabilidade; · e por con
curso , dos outros ministros ; . o. ue digo de s~qu~ncia. ~e : )>rincipios p~rmanent~d nã~· sujei· 
mim, digo .por parte dos men.s oo~0g.as--t, -:i. r-:-f!U:e-t--J~~- as.---.Jae.~t.ll1~:.L_p.Q!Illl.C~s:_..;·~d~v[l;ewe~n~a~ow~ó~d~c:__ 
digo de mim e de meus collegas, digo· tambem deixar .de apreciar os serviços e cistradicções 
do nobre presidente do conselho, que muitas ainda '-que se não refirào a mn'l opinião po
v.ezes cede ás refte_x.ões , aos desejlls de seus litiea ~ on não · obstauto a opinião politica do 
collegas •. Em todo. o tempo que tenho a hom·a individuo; é uma g1·andc vantagl'ffi da monar-
de servir coUt . o nobre p1·esidente do conselho, chia um monarcha elenlente e generoso. (Mui· 
só tenho razões par.'\ lisongcnr-me de ser _ sêu tos apoiadCJs.) Estamos, senhores, em uma época 
companheiro, Franc.?, como todos sabem que elle "de transição, de transformação, convém aprovei
.; em dizer o que sente, profundamente illus~. tal-a. parn rcorganisar e consolidar o _paiz, con· 
tr;ldo ~m todas as ~r.atcrlas da administra<;ão, Têm reunir para esse fim a:i intelligoncias dó 
elle discute , uclarece , influe , mas ·não impõe paiz , · quebrar os odios pas...;ados , e esperar e 
!apoiados) ; toml\ calor na discussão , · mas nsn- prevenir assim as rcacções fut\l11lll, as que pod~m 
guem , como elle ama mais a discussão, ama mais vir. (Apoiados.) 
a contr:~riedade. (Apoia-dos.) · . Senhores, se não é por causo. do programma 

Feitas · estas considernções que eu devêra fa· do ministcrio a def~cção do 'nobre deputado, 
zer ' em honra do ministerio, passar~i a conside- será po1· .causa da applicaçiio t Essa questão da 
rar a outrn proposição do· nobre deputado. applicação ó toda odiosa, porque é pessoal, c 

S!nto profundómente, Sr. preside11te, que o não póde deix.a1· de excitar os odios .e às aui-
nob-rc· · deputado nos !!esamparas:::e; sinto profun- mosiâades. politicas.. (Apoiacio.t.) . __ _ 
da'mente devéra~, porque . tenho em grn.nde npreço o Sn. FEr.It.\Z : _ o modo da applicllção. 
o talento raro, a erudiçito ptof • , 
forma~ o d_o _nobre depu todo I ... (Apoiados.) · . O Sn. NA nuco : -Para que o nobro deputado o· SR~ FEftBAZ :-Salva· a ironia, ag' radeço. presuppuzesse a omnipotencia do presidente . do 

conselho foi preciso . fazer uma illjul'ia aos mi-
O · s~. N.a.Buco :-Não é por. ironia, é dito C<ltl· nistros que o acompnnhiio: para que o nobre 

sciosamente. N1io posso mesmo attingir ·com as .ieputado possa considerar o governo . corruptor 
causàs 'da defecção do nobre deputado~ ·· longe, é neeessar1o considerar .corrompidos esses que o 
longe de mim attribuil-a a. motivos particulares, · , governo tem chamado par~ as lJOSições otlieiaes; 
porque sei o ,aferro que elle consagra -a seus de- a discussão neste terreno é odiosa. ,porque póde 
veres,, c por isso não. seria capaz de sacrificar ser 1·eduzida ãs mesquinhas proporções do lucro 
o seu dever a esses motivos. Tambem me r1a- capiendo . e damno vitando . . Veja bem a .- c.amara. 
rece que não é o programma do ministcrio a que o nobre deputado no sea primeiro Jiseurso 
razão · :pOr que ell.e nos abandonou~ não só por- • suppoz. a , todos , esses caracteres d..e . que fallou 
que o nobre dt>putado . até agora. · tem pr~stado; : taes q.u~ .ptJdião. ser comprados por. um .prato 
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de lentilhas, ·no êlepois disse que er.ão elles Cl
re.cteres nobres ... 

O Sn. FERBAZ dl um aparte. 
O Sn. NAnuco : - Senhore,, quando a corrll· 

pça . . . 
ma, esse systema só 
um governo imbecil ! a cot·rupção, alé1n de im
moralidad~ ~rque pervel"te ~ aniquila os senti-

du\ls que o tem. :í humilhação, para que fazêt-os 
passa\· pelas forÇa, caudinas? 8enho1·es, as mais 
das vezes os qu~ tem merito, os que têm con
scienci~ de si, são os que não procurão e espe-
rào ser chamados, os que pedem e Lnpot·tunã.o 
são quasi sempre os que nada valem, os qne 
menos meritl) têm. (Apoiados.) 

O nobre deputado pela B .1hia, mea amigo, pro-:
cut·ou de nm trecho do discurso por mim profe
rida. em 185:3 tit·at· contradicções quanto á polí
tica seguida hoje pelo gabinete de que tenlio a 
honra de fazer. parte. 
· O Sa. FERRAi : -Eu não li todo o discurso~ 
. O Sa. NAauco : ~Eu vou ler mais do q·ue o 
nobre de · utado leu e a camnra · verá confor-
midade e não eontu 1cc;u.o. 

Dizin eu em 18:J3 : « Não sou suspeito, e em 
verd:lde ·.vos digo, senho1·es, se é po;;sivel, como 
eu entendo sem desdizer os rincipios caractc-
risticos •.> paa·t~t o. conser\·~ o.r.. s m a ~ 
menor transaeção sobro o prmc1p1o da autorida
de que é o primeit·o dos nossos principip!'J ; se 
é possivel, digo, fazet· algu!na conce.;sâo ao es-

I>irito de. reformn para chamat• a nós os homens 
10nestos, intelligcntei o moderados do partido 

advc1·so, eu estou prompto a . concorrer com o 
meu '•oto parA c:oSse granae fim. » 4 este tr~po 
segue aquelle .que o. nobre deputado leu. :Que é 
de. controdicçiio eom a politie'\ do gabinete 1 A 
camnra .ouvi I) o . 4i'3Curdo p~f:rido . pelo n9bN 
pt•esidento do conselho, tem bem presente o pro
gi'ammn d.o . ministerio . manifestado no senil~ o 
etn o nnno proximo passado :. '? qu~ eu quel'la 
.em 1853 é o lDC$lUO ~ue o mamst.erao quer, é a 
conciliação . por meio do.s . conces13ôes feitas ao 
progre:~so, . é a combinação do principio conser· 
-vador ·com o progrc:.;so -reftectído, justificado 
pela experiencia. . 

Nesse·· discurso eondemnave. eu a substituição 
o um :eucu o por ou ro ; am a ~ · 

certo o ministerio não quer substituir u-r:n cir
culo·: por outro, mas nlargar, estender o ctrculo; 
pnrn substituir um circulo por outro ~iio ern. o 
'lilitiisterio' : actua\ ; Q in ~trumento O Dl&lS propr10, 
·o -m!nisteriõ ·nctual nascido de- uma política di~ 
·ver8n (muit-os apoiados); o que o paiz _quer 
:não e subsütuit .. um circulo por· outro, nao ~é 
·que . os ' vencidos se tornem --vene.edores, · que se 
~uecedão. os odio.s c paixões politicas -u~as :ís 

:outr.áS ; a$ ·iJ.éns; 'os iriteresses, ns -tendenc1as :do 
·p~iz' não querem uma·inversão, .mas a .transfur· 
·mnção; . · ,.,, -
· ' Nesse· discurso eon<Wmn-ava. eu' :ar ooalição, • à 

fusão dos pa.l'tidos, porqna me. par~cia: pratica• 
mente impos~ivel casar. amalgamar "idéas- , •tia-, 
~etralmente oppostas ~ incQmpativeis, e· porque 
vu1. peri~o nessa.. ftHao ephemera, visto· ClltnO 
dah.i poa.aria. resulta~ o trimnpho da :..opinião 

e,;sa fusã~ é impratiea~el.~ é pel"igosa, · o min.iste.; 
rio _não a quer ;· o que digo hoje é o que dizie. 
ent.ao: · 

cessio n-> sentiJo que o progresso e a ~xperienci:l 
r('tclamiio, para. :que. mesmo o orgulho e o amor
proprio nlio se ~mbar:1eem ante. a id6a da. apostasia, 
p.tra que a tr.l.nsfor.nação .seja explicada pel<l 
novo principio, pela modificação das . idéa.s. A 
conciliação com.) c..:-ndição e fus:io dos ·partidos, 
para qne se :eonfundão . os principios; pam -que 
se oblitere:n .: as tradicções, · é impratica vel, é 
mesmo perigosa e por t•ldos os pt•icipios inadmis· 
sivel (muitos apoi<ulos) ; porque destruid-a.s as 
barreiras do antagonismo- politico que as opi-·- . . . 

enthusiasmo, as ideas co .• s~vador.as -sómcnte a 
reflexão ; o enthusinsmo e ' do· maior namero, . a 
reflexão · é de poucos ; . aquellas -seduzo)m e coa

on n m .. '» 
Senhores. á conctliaçao . que o ministe~io quer; 

como eu já disse, como resalta ·do programma 
manifestado pelo :nobN prasid<allto do conselho 
no ·senado e repro lnzido no seu. discurs9 nc.;t;\ 
casa é n. eom:bina<;ii.•:, do principio conservador 
com o pr.>g1·~sso :retleeLidoe justi'.ficado pela · ex~ 
periencu1.; --o ·p'rincipio_ co:1s.ervador-~ collio·. base; 
o _progr~s3o como accc~>ono ; certamente;· ~c .. 
nhores," o .progresso não . é · incompa~ivel com 
o principio conset·vador, ·porque o principio:con;. 
servadot, n:i.o é a inetcia, o.abarid.mo; ·não con~ 
serva uem não melhora.· . · · 

Se .ns i eas essenciaes e,c1rac eras 1cas o pa.t·; 
tido saquat·eml. consisten~ nacon;olidaçào do pt·in
cipio da autoridade, na ' manutenção das· institui~ 
ões constituici:>naes~ ue sa1uarema Jla.verá.-o.fer..o 

ralo aos · pnnctptos qtte · etxe - e acompan ar 
esse progt·amma, no qual -e:;tão consagrado;; · os 
seus principias essenciQes .? ·por outro: lado não 
póde dei:!to.r de que~r esse progtamma ·O' 'luzia 
que não quer a subversão~ ma;; .o progr-essoi 
quando-ess-l ··prograinma satisfaz : o-progresso. re-
1l~ctid6' e' justificado· ·pela· eitpei'ieneia ; qaando 
C!;se programma · faz ' cQnce3sõei3 ao 'progresso. · · 
Presuppoz o 110bre· deputado ·que 'O J?rogramm~ d~ 

ministerio <.Iu.er!a extio~air O$ partídoS',_ · ·estabe
lecer a unalllmtdade ·, e tornar·· nuUo o •syste.ma 
representativo. ao ·quat é", inharente uma~ ' oppo• 
siç:ia ; quando o goverrió qaizesso istà, · qb.etia~un~ 
impossível; . ·ha de -=haver opposiçàO'ninda que ~Ue 
não qucir.l. ' se preva1eeer ess~ progn~mma~ ,elle 
ha de sei."· gnerreado pelos exagerados· de atnbos 
os partidos ; J.>O.r um lado~por .aquellcs que só qu~· 
rem o :ex.elustvlsmo, e nao. querem aeoneu•rrencta 
para os · emp1·egados . "(,ublici)S; de . O'ltro · lado pe-
los anarchis!Oos, -inimigos naturaes da a~tor!daâe, 

principias da autoridade •. (Apoiad()s.)," · ·, · 
Senhores, isto que acon~ce entre · nõ~ · açoRiece 

-em toda· ~ -parte; che~n um tempo: em Jq~·as •d:c:. 
no.ininações dos partidos · nada : ~ign~cão;, :~JJl . quê 
elles cans~dos -da• luta~-' procttrau : .<) eelect1sm.oi' e 
se .· tJ·ansfurtnã;,. Invóco ·a' este-respeito·~ pala.vras 
"dO -actual: primeiro min~stro· :da Inglaterra!;p.r()f~ 
-riti~s· ' no •padamento quando se ~ratou ·do>:pt'(l:.. 
...-ramma do~ ministerio~·;Dizia -lord- .Aberd~-111 ..: ' · · : 
;I:> «Confesso· que·· me puete que el"a:.chegado' t) 
momentó em qae · ser&e. T.possivel: o ·<extinguir ·a 
lemb\-an:c;a de: -'antigas~dissi~éneis.s ·· -de :·qqe o · p-ai~ 
-está · inteh-.amoota ,. eansé.do~ :. • tl\1\S '~posso , -assegm 
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rar.vos, mylords, que desde muito tempo nutt·o 
a. firme · convicção- que o [laiz não póde ser sa
tisfeito senão por um ministerio de progres:;o, e 
que a Ing1attorra ~:stã cansada . das distinc~:ões 
de · partido .. resumidas - nas palavras whig e 
tory. Tudo- o que cUa hoje exige é um min· · 
forte · pelo seu talento, e forte pelo seu desejo de 
gal·antir _os interesses do paiz e os _da corôa.» 

Tenho explicado a contradicção em que me 
achoU: o nobre de utad · · · · · 
elle irrogou aos ministros actu:tes suppondo-os 
meros carregadores Je pastas~ sem consciencia 
do dever, nullos e incapazos por consequcncia de 
exercer esses ·cargos, 
. VoiES:..;..... Muito bem! malito be:n l 

ó 'sr. · 'suveir~ da 1\Iotta. :---Sr. presi
dente, . tenho-.. dado o meu voto e meu apoio ao 
ministerio actunl, e pois . que se trata de expli · 
car ao paiz as razões de r~slstencia ou de apoio 
n essa administração. ell julgo do mell de\"er 
mostrar a. maneira por que comprehen~o o pro· 

, · · •la ga me e, e. a razao 
per que es:;e .programma me inspira a confiança 
que tP.nco . continuado a depositar nelle. 
. Antes,. Sr. presidente, de entrar na discussão 

. · o • rç men o 
da .fazenda, ptira que não pare~a . mesmo a V Ex. 
deslocada qualquer observação geral que eu tenh~ 
de !azer sobre os ·princípios politicos do . àctual 
g11b1n , · v · 
fazendo duas. importantes pergunta~ ao nobre 
ministro da fazenda, presidente do conselho. 

Sr. presidente, devo con1eçar o ·meu discurso 
fazendo o meu officio de representante da pro
vincia de S. Paulo e · pedindo ao nobre miuistro 
da fazenda a sua attençao para duas necessida-
des dessa . provincia. _ 

Vou fallar, senhores, de algumas necessidades 
de dous .importantes estabefec1me:ttos da pro~ 
vincia . de_ S. Paulo, c.s q uaes preci:São que o 
governo tomo algllmas medidas sobre elles. São 
a · alfandega do prieeipal p · · 
S. Ps.lllo, assim como a t.hesouraria d!\ mesma 
pro~·incia. Segundo colligi do relatolio de S. Ex.., 
algumas obras foriie feitas na alfandega de Santos, 
~sa _ -- ,-·· · . 

cantes para ·que essa repartição tenha as acom
modações necessarias -para o serviço a seu cnrgo, 
que o nobre ministro na exposição que !az no 
seu relatorio da verba que destinou para essas 
despezas dá já a entender o p<..uco melhoramanto 
que na alíaudega se poderia lazer com a quota 
destinada para esse fim. Creio que o nobre mi
nistro, enumerando varios concertos feitos em 
differentea alfandegas con1prehendendo a de San
tos diz qua se gasl.âriio nelles 40 e tantos . contos 
de réis. Ora, · senhores, é justamente para ch~· 
mar ál attençdo do nobre mini~tro para a al
fandega de Santoa quo eu começar..:i por esse 
topico. . 
.· A al!andega ue Santos uiio tem proporções para 
o . serviço publico que alli se faz, o cdificio q~te 
serve · de alfandega não tem capacidade alguma, 
foi outr'ora. um convento ucanbauo, hoje trans
formado em edifi.cio da alfaudc·ga, não tendo cotn-
modid~e alguma para gua . · 
fnndegados, e principalmente se faz sensi\•el essa 
falta · para. · os generos de estiva, para os q llaes 
não tem um só. deposito; do que tem resultado 
um grande ·mal para o commcrc:o · de Santos, 
assim como- tambem a difticuldade _·nas descar- . 
gas, .porque a .alfandega de_ Santos está reduzida 
a um3 pequena. ponte aond~ só podem .atracar 
naviós -de pequena lotação, visto que ella leru 
muito pouco fundo, e . o . unico recurso que o ins
·pector da· alfande~ tem tido para facilitar certas 
descaa·gas é serv1r-so do arsenal de marinha, 
aonde já difficilmente atracão navios .de _grande 
rotação, . sendo. o resultado djsso um ,grande em-

_, - . 

vincia <iJl S. Paulo é superior á sU'l despeza 
gemi, e portanto me parece que sendo um porto 
de muito. imp6rtancia em rel-lção não só á pro
víncia de S. Paulo, como a outras que f11zem o 
seu commercio de transito por esta província, 
me ptu·ece que ella merece do nobre ministro 
que se digne olhar p1ra as circumsta.ncias de 
seu porto, qne precisa ·de protecção e amparo 
do governo. · · 

Tenho agora, Sr. presidente, de fazer uma obser
vação igual a respeito da. thesouraria da pro-
vincia de S. Palll : · s · · · 
ficada como de . s.a cla.s;;e da l.a ordem das 
thesourarias do imperio, resultando disso que os 
seus empregados são todos muito mal aqUlnhoa-
dos d~ vencimentos em r la - r 

a os que ha. nessa. thesouraria, e· âs · -cit·cum
stancias especiaes da provincia em razão de ter 
clla crescido d~ impl)rtancin, não sendo a pro
víncia de S. Panlo de h o· e a mesma roviuci 

e annos pass~ o, nem mesmo da época em que 
foi. feita a clas,;ificação, porque não só a riqueza 
da província tem crescido sensivelmente, o que 
tem feito erear novos centt·os va~a os quaes é 
preciso crear collectores e m.ult1phcar os encar:. 
gos dessa t·epartição, como principalmente porque 
tem encarecido por tal fórm~ os generos de sub
sistencia na C:1pital da província, que é · impos;. 
sivel que os empregados daquella rep3rtição possão 
decentemente vi\·er. · 

Senhores, o que talvez prejudicou aos empre· 
gados da thesouraria de S. ·Paulo na cla:Ssifica~ 
ça 1 a 1 ea e que n-a cap1 a aquel a pro
vinci::~ todos os generos et·ão muito bnrato.::, ' o 
que levou o govtrno a marcar os seus ordenados· 
milito menores do que 'deverião ser. Es:Se facto, 

0 1 . erda detro outr'o1·a, n9.o e:uste hoJe, c 
portanto o nobre ministro da fazenda, attendendo 
a cssns.:nov:-.s circumstancias, parece-me que deve
ria alterar a classificação da thesonral"ia, em pri· 
m€-iro lugar porque o' serviço dessa repartiçã~ 
tem crescido :visto que a riqueza da pro;·incia 
tem augmentado, e por cQnseguinte o trabalho 
da arrecadação; em seg~tndo lugar, porque o preço 
dos gener.-ls de subsistencia têm erl1scido por tal 
fórma que o nobre ministro • não póde · desconhe
cer as differenças de circumstancias de buje para 
as àe otitr'ora.. 

Actunhnente. sen'hores, um official de -fazenda 
de posição subalterna que mor!lvn em uma casa 
pela qual podia pagar 6$ ou 88 d e alugueltnensnl, 
bojo não paga m~nos ·de ~os ou ·sos. Era pt·o
vcrbial a baratezn dos generos em S. Paulo, e 
entretanto eu, sem exager.lr, -posso dizer que e 
preço da subsistencia em S. Paulo hoje "é pelo 
menos igual ao pr~ço da subsistencia uo Rio de 

. . e· 
tendentes aos empregos da thesouraria ~m S. Paulo 
vendo . que não ach~io l!essa repa1·tição empregos 
cujo ordenado t;orrespon~a. ·aos . seus trabalhos e 
uecessidade, lêm dei_x.ado de apr~sentar·se para 
alguns lugares vagos, os qnaes não. têm sido 
preenchidos t'llvez por pessoas tão idoneas como 
era de dest>jar •. porque raiio há incen~ivo algum 
par<\ que se queit·a ser empregado de'ssa t.he
sourarja. 
. Os · empregados dessa repartição, creio que já 
reprE>sent(uào . ao governo a r espeito da inferio
ridade em que estão em relaçã o ás repat·tiçõ~s 
da .. m~sma natureza em outr~s provinc4J.s, o~de 
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l1a menos trabalho de· a1Tccadação. Creio, ~enllo
res , que não é uma circumstancia inditrerente 
a divisão administrativa da provincia d.e .S..:P&ulo. 
Ella tem muitos municipios, tem em cada mu
nicípio um collector, e .cada ~ollector tem uma . . . 
que essa repartição tenha muito mais trabalho 
do ·que outrns de· outras pro\'incias, que, embora 
arrecadem mais, têm comtuJo menos contas a 

Eu creio que esses empregados já fizerào chegar 
ao conhecimento do governo imperial essa cir· 
cumstancia de que acabo de falJar, mns .não 
o})stantc isso julgo que a posição de~ represen
tantl! da província de S. :Paulo, que muito . me 
honra, me impõe o dever de fazer presente ao 
corpo .legislativo essa circumstancia, c submetLer 

' essa observação ao nobre ministro, assim como 
creio que cumpro um dever expondo as duas 
neccs'>idades da pro\·incia_qun tenho a honra de 
representar, e das quaes fallei em pri;neiro lugar. 
, .. .. 

prOE-,-amma do nqbre rninist1·o e a alteraç:io que 
!:tU · supponho. que ell.e r~z em relaçào ao pro
grammn do gabinete anterior, de'\"O e:xplica1· como 

O que é, seu.hores. o p:trlido (·onsen·ador no 
:Brnzil ? O p u·tido conservador do BL"Ilzil, como 
ha pouco disse o nobre ministro da. justiça, é 
o P<ll'lido que tem pugnado sett~pro pela fortiti
caçiio do principio da autoridadE>, e pelo desen
volvimento das nossas instituições monnrelliens; 
.mas, · senhores, para que possamos bem cnracte
risar ss feições do partido conservador do Brazil, 
é preciso olhnr l'etróspecttvo.menw para a. uos~a 
histori:\ contemporanen, para qu6 tambem nssim 
possamos vP.r o que o nobre presidente do eon
_sclho eutende por esiJa idóa da progresso. 
. Senbo·t·es, o partido conservador do Brazi1 nas
cen pôde-se dizer, com a eonstituiçüo do imperio; 
todos aquclles espíritos <J.Ue achúriio nas insti
tuitões que nos forão dadas pelo Sr. D. Pedro I 
em lb'2-l um meio su:fficienttJ de desenvolver as 
fo1·ça.s do nosso grande paiz e de fuvor~cer sua 
libe~dade, todos ~sses es_piritos dessa época ~or-

conservador. . 
Scnhore~. desde que nasceu a nossa cons~itui

ção e que . ha defensores della, h a no Brazll um 
partido conservador; n1as para pqdermos, sc
.nhores, caracterisar . o que é o pat·tido conserva
dor no paiz é ·preciso que o encaremos· em re
lação a alguma outra epoca. K' na época da 
reforma õa constituição onde nós. l1av;;:mos de ir 
ver os caracteres desse partidc. Quando a·ppare

.ceu o derreto . de reforma_, q~ando cllc foi .lc\'ado 
a effeito, quando o podet· competc11te que refor~ 

.mou a. constJtuiçãu funccionou, nós. \'inios j.i. 
despontarem as duas opiniões- politicas funda-

TOMO 2. 

mentaes, que eu julgÕ que existem· no· Brazil e 
uma deltas Í\lÍ a OJ?i!lià_') conservadora. .. _ ' . .. .. . 

-Senhat·es, todos nos vtmos na luta das refor
ma:; constitucionaes, quando se dtseutio o sentido 
mats ou. meno~ }ato da. refor~a! quando se em~ 

bleas provinciaes, vimos que o outro p>trt1do 
qll:eria dar ás provinc~as dir~itos que n.s con_!>ti
tUis!lem comi) verdadetros esta.dns, e foi nquelle 
pal.'tiJo que nessa. época se principiou a assirrnala1· 
com o uome de p.artido consE>rvador. o 

Ainda, s~nbores, a~nda em uma outra epoca se 
apresentárao em mawr relevo, e f•1i quando se 
tratou da ínteq)retação do neto acldicional por
que foi quando forno conhecidas francamer; te as 
opiniões dessa época, e sabem todos que foi nessa 
occasião que se cliffereriçárão mais · ~~ssas córes, .- . . ·-

pal·t-ido que tomou sempre a denominação de 
pa;rtitlo conscr\'ador pôz no serviço da autol"iuade 
tpdos os seus snct·iticios, todos os seu!:; meios 
pnra conservat• ns instituições, põl-as a ~alvo dos 
meios extraordinaríos ue que lançou mii.o o espí
rito rcvolucionnrio. (Apoiados.) Em todn.s essas 
épocas nós podemos mais ou menos apanhar um 
ou outro caracter dos que distinguem hoje o par
tido CODS8l"VUdOl". 

1\ias, senJJOrts, jâ que temos atravessado toda:; 
essa.:; época~, podemos apt·eciat• quaes silo os ale-

. · · • · r •i ue 
podemos cnrncterisar tnmbem as idéa.s do no t·e 
p1·esidento do conselho, que foi. sempt·e um dos 

.estrenuos membros deste pnt·tido •. As idétlS da 
conse va ão da$ uossas institui ões forão sem rc 
ns ào nobre prASi•lento do conselho; inaugura.ndo 
elle a mesma. política que seguio se-mpt·e, nccre.;
centa n<lo-l!Je utun idéa supplementar que elle julga 
compativel com as idéns uctuaes, eu tenho do 
enxe1·gar nessa mupliaçiio do pnrtiuo conservador 
algum alcance, algum limite. · 

A pl'imeira. condição do partido conset·va.dor é 
sem duvida alguma de equilibrar t~s iusUtuiçôes 
actuO.tlS com . as necessida.dcs novas crescentes do 
rutu1·o ; a primeira condição do partido eonser
vaulor pL'<lgressivo, como concebo o nobre presi
dente do conselho, é sem duvida a leutiddo, a. 
pruder:cia com que sa deve m11rchar nas via.i do 
progresso. Em materins de governo eu·. não con
cebo que se possa. stltar iUJpunementê ; quem 
~alta, p1·ecipita se; Irias o governo que nos diz 
-cu sou éonservador, ma:; conservador pt·ogl·es
sivo-, explica, a meu ver, a mesma idea . que 
já tinhnmos como conservadores 'le outr'c ra,_por· 

uc nós sem re fomos conservadores mas nunca 
nem estaciona nos, e mmtos meno.s rctrogrn os •. 
íA 1)()iados. ) A ide a de conservação· que ·tem o 
mundo politico .modernó é a idéa da cMlServação 
progressiva e não outra; a idéa .do partido con
servador na sua época mais proxima ·· prendc"Se 
á recordação de si r Robert Peel; e nenhutn homem 
de est tdo fci conservador mais ous~do ; nenhum 
conscn·atlor foi mais fiel às sua.:; tradicções, · aii1da 
mesmo· nn passagem que fez deixanc,io un1 partido 
.e organisando ou~ro. . . . . . · • 
. 1\Ia.s, ~enbores, compr~hendendo ns:liín a ~~ten
são tlas p:1lavras do .n'>llrc J?l".esidcnte dtl con~elho, 
vejtünos que applicação pode. ter a e~ressão do 

3S 
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nobre ministro em relação às idéas do exclusi
vismo e da concilhcão. 

Eu partilho com o nobre presidente do conse
lho a idéa de que a termo conciliação não J?Õde 
servir para explicar a necessidade ·da época; tal - .... ~ .. 

do conselho no senado, quando foi interpellado 
pela primeira vez sobre adoptar elle ou não a 
politica da conciliação. O que disse o nobre prc-

• ? · • ' r · lioa 
nes não a condenmamos absolutamente!, porétn 
não abandonaremvs nossos princípios politicos; 
entendemos que não pôde haver sy:>tcma re:;>re
sentativo sem partidos." Senhores, qu&nuo o nobre 
presidente do conselho não aceitou a palavra 
conciliação como a que podia explicar as necessi
dades de uma época calma, o nobre presidente 
do conselho comprehendeu muito bem a palavra 
conciliação. A palavra conciliação é justamente n 
falsa denotninação que se presta aos máos corol
larios que se. têm tirado da. applicação legitima 

ue o overno tem feito do rincipio do pro-
gresso ; e a 1mpropne a e essa. enommaçao 
que tem dado lugar a. falsas consequencias. Nós 
não sabemos conceber conciliação senão concilia
ção de rincipios; não sabemos conceber senão 
approx1maçuo, a usno os prmciptos, a conces
são reciproca das diversas doutrinas, cada. uma 
conservando o mais possivel o seu terreno. Esta 
conciliação acho que ó possível; mas a conci-

1 ça o 1 c:s, e sa e q u J 1 s1 v .. 
(Apoiados.) 

Portanto, quando se quer exprii11ir gual é a 
política do gablneto actual, chamando p::~.ra alguns 
empregos publicos homens que pertencem á opi
nião diversa, exprime-se muito mil dizendo-se 
gue o governo usa. da politicn. da conciliação. 
Não é esta a politica da conciliação e nem p6de 
ser. 

A conciliação que póde haver e que desejo que 
o governo faça, é a que o governo começou em 
alguns ~rabalhos já apresentados ao corpo legis-
a. tvo .apota os, e em a guns ou ros que everu1 

ter apresentado para poder dar ao partido nd verso, 
mesmo áquelles que íorào nossos mais e:ncarni·. 
çaCI.os inimigos, uma. bandeira. sob a qual possão 

1 e r o 
O Sn. Do:rru. Rocru :-Apoiado ; é levnr a con· 

ciliação nos princípios, e niio limitar-se ó.s pes· 
soas. 

O SR. StLVEtRA DA MoTTA:-Nesta pnrte divirjo 
inteiramente do nobre deputado pela Bahia, quando 
querendo increpar o gl.l"\'erno do nüo ter tcnt·ulo 
os meios de eonc~liação de principies, disse qnc 
o nobre ministro da justiça no seu pr.>jocto dn 
refllrma judiciaria. tml1a procurado fortificar mais 
o principio da autoridade, tinha ni~t•> marchado 
de accot'dl) com os precedentes do pa1-tido con
servador, tendo deSJ?rezado os meios do conciliar 
as idéas. Eu penso JUStamente o contrario: essn 
proposta tlo nobre ministro da ju~tiça c que ()f. 
ferece uma das bases da concilia~ii.o dos princí
pios; póde serYir para que os partidos tomem 
uma bandeira commum. (Apoiados.) A idéa. que se 
acha _!10 rojecto. da reforll!a _judi~iaria é a se_-

dade judiciaria, a sel?aração das a:ttribuições da 
·policia do cargo de Juiz. Foi justamente uina 
das· bandeiras que se hasteou na ponte do Pa.
rah;rb:.:na c Santa Luzh c na Venda Grande em 
S. Paulo; dizia-$e que era precisa que a lei das 

. reformas fosse 'revogada, porque era coutra a. 
constituição, tend:o ilccumulado attribuições judi
ciarias com attrib~ições policia~s; julgava·:oe eutão 
que se tinha desnaturado inteiram<::nte o poder 

· judiciario, incumbindo·o de funcções administra
tivas. Foi esse um argume1.1to especioso de quo 
-se servirão para levantar · as massas, que foriio 
a combate. . . . 

E' justan1ente. senhores, para quo o Sr. pre
sidente do conselho, para qlle o ministerio possa 
justificar melhor o progresso que elle julga que 
deve ajuntar á idéa. de conservação, que deve 

· -antes marchar procurando conciliar as idéas dos 

Ha porém uma outra idéa, que é idéa. paral
lela a esta. que o governo se compromettell a 
realisa1', e que lamento .não o fizesse no mesmo 

· r fj r · d" · r·a • sa outra idéa 
e uma idéa política, e uma tdéa politica que podia 
servir para explicar a. ad!lesão dos nossos advel·
sarios politicos, para poder fazer· •:om que o go· 
vet·no achasse em torno de si ainda mesmo homens 
que tinhão ·tido opiniões· exageradas, mas que se 
teri:1o approxhna.do de nó:;, observando a con
cessão que o governo fazia a seus princípios. Essa 
outra idéa qu.c o governo emittio foi a das inc.Jm
patibilidades ..• 

O SR. DuTRA. RociiA :-Apoiado. 
O Sn. StLVEtttA. ~A MoTTA:-Note acamara. que 

um os at·gumen o:; com que se em sempre ac
commottidó o partido conservador tem sido a. 
má organisação do nosso~ p·arlament'l. (Apoiados.) 

da justiça é secta.rio das incompatibilidades. 
O Sn. StLvEnu. D.\. MoTT.\. :- A or~anis"\ção do 

parlame.nto, n reforma. eleltoral, e outra !d~a 

' cos da marcha. progressiva do ministerio. 
Com esta:; duas id6a.s, isto é, a. separação das 

.attribuiçõJs jlldiciaria.s das attribuições adminis
trativa::, e ·a reforma. do parlamento no sentido 
das incompatibilidades, com estas duas idéa.s en 
cston que o governo tenha uma bandeim para 
apt·esentar aos nossos adver:;arios, sob. a qual 
elles se pudessem nlistsu·, porque são idé~s pelas 
quaes elles combo.têrão... · 

O SR. FERRAZ ;- Neste sentido sou seu soldado. 

recúo. das incompatibilidades, pot·que não ns 
vejo nas reformas d'> Sr. ministro d·1 jusLiço.. 

O Sn. SrL'"EIRA D.\. 1\IoTTA :-Dasta. maneira . . 
questão que se tom suscitado com n denominação 
fnl!in de concilinçiio. Mas permitta-me a camara 
ainda que n•:crescentc uma observação. 

Quanl.lo o nobre presidente do conselho accres
ccntou a palnvta pt•ogt·essi\•o ao el~mento da 
conservac;ito, ctt creio que o govct·no tinha diante 
de: si uma circumstancia que .niio póde escapar 
a espírito algum pot• menos observador que seja; 
ê o estado do nosso paiz. Nós vemos actual
mcnto um facto muito importante, que é o se
guinte:- Onde estA a imprensa da opposiçâo? 
Onde estú. 11 imprensa diaria, essa quo tem pro·
pot·çõt>s para fazer mal 110 governo (porque p~;~
riodicozinhos não fazdm ·mrLI, antes bem) ? Qqde 
cstt\ a intprensa da opposição? l'odos nós vemos 
que ella tem deixado ns suo.s trincheiras, tem 
la•·gad~ as suas bateriaa ; as folhas mais pro
nnnciada.s da opposição têm até certo ponto 
observado e até apoiado a m3.rcha do governo. 

. t • : -. . 
Eu cl"eio g_ue nesta casa b tnembros que per
tencórão á opposição, á opposição systematiea 
dos annos anteriores; mas onde está a vez desses 
membros da opposiçiío? O que é que houve de 
novo na nos;a polit.ica para obrar este pheno
meno de · emmudecer os homens que fa.zião oppo· 
sição systematica ãs · administrações conserva· 
Joras, sendo a administração nctu·ll. igualmente 
conservadora 1 (Apoiados.) 

Eu não vejo 1:-·~is, Sr. presidente, no paiz ne
nuum desse3 -svmptomas de r~sistencia que se 
manifestão quasi sempre na imprensa - e na 
tribuna. E qu~ndo o paiz tem estes symptomns 
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de' calma, de . serenidade, quando ha. ontra1J eir
cumstancias que expticão esta. calma, esta. sere
nidade, quando vemos que todos se atirão hoje 
ás idéat:> de melhora~entos materiaes, que esse 
apparec1mento de capttaes q~e têm abundado nas 

• aa imprensa e da tribuna, não posso deixar de 
applaudir que o ministerio apro\•eitasse esté 
~nsejo pa_ra ir. demonstrando praticamente qu·mto 
e compattvel com a coheren.eia e con'l a hones
tidade do governo, que é_ possível aproveitar 
alg11ns homens que estavao desaprovei:.ados. 
(Apoiados.) 

E, senhores, quando um ministerio diz perante 
as camaras-eu sou conservador, mas conservador 
progressivo, isto é, q~ero as instituições actuaes, 
quero a. fortificação do · principio da autoridade, 

esbirros da policia, o parlamento vai ser reor
ganisado, vão-se estabelecer as incompatibilidades 
' ue _Podem gnr!lntir a? .Padamento essa i~~epei?-

. s~ntido, eu ~ntendo que o homem, 
embora de 1deas oppostas, que aceita empregos 
dQ ·governo não precisa fazer decl~rações pré
vias, pot·que estas de ninguem se exige, ; &stá. 
subentendido na sua honra que elle adhere aos 
princípios progressivos do gabinete, ao menos 
na parte em que fôr necessaria á cooperação 
delle como empregado para o desenvolvimento 
dos principias do governo; assim as novas adhe
sões não repugnão com a lealdade. 

Se_nhores, cu entendo o prograf!lma do nobre 

tenho referido nesta camara ; e como se tem 
posto em questão a extensão dessas idéas na 
sua . applicação, julguei q:ne era do meu deveL· 

programma, para que ella. e o . paiz saiba. em 
que sentido eu o apoio, e dou o. meu v.oto no 
gabinete actual. -

C•mfi.o, senhores, que não nos poderá vir mal 
do desenvolvimento dessa politica com as res
tricções que ella deve ter, e o governo quanto 
a mim tem n prudencia n&cessaria para con he
cer que não h:\ doutrina absoluta, não ha dou
trina q:ne não seja sujeita á condição de ver
dade. Essas condições do verdade da doutrina 
do governo silo as quo fundão a allianca do 
progresso com conservação. Bem sabe o minis· 
teria quacs süo as condições do progresso e do, 
conservaçuo. · . 

Termino . declarando que toda a vez que o 
governo desenvolva e principio de conservação 
sem comprometter o partido a que pertence e 
que o npoia, · ha de sempre contar com o meu · 
voto. (Apoiados.) · 

O Sr. Paula ap s a:- r. pr 1 , 
ha occasiões em que, em presença de circnm· 
stancja.s de transc,qndente interesse, as virtudes 
politi~..-ás-: mandão que se espere: essa considera
ção, senhores, é quem me mantinha em um silencio 
meditado; não porque hesitMse dar ao governo 
o · meu apoio; pois que esse é franco e decidido; 
mas porque tinha receio (e ainda. agora os tenho) 
de que, devendo, talvez proferir algumas verda
des delicadas e difficeis de se dizerem, não fosse 
além de certas conveniencias. Venl!o, porém, a~ 
minhas convicções combatidas por um dos dis
tinctos talentos desta eamara, acudo . hoje ao re
clamo do meu dever, pois que entendo que o · 

seja o-dos direitos dos home-ns, da liberdade e 
da tyran"!.ia, ete~-; po~uio·s~ de~se desejo, sent.ío 
a emulaçao, requer hoJe a sctencta, pede a appli
cação e a pratica. Dahi novas tendencias, novas 
convicções, novas crenças e novos interesses; 
dahi ·a necessidade · de nova· dírecção do espitito 
publico, que saiba aproveitar tempos 'tranquillos 
i:l_e uma politica que exprima fielmente .a fã naft 
c1onal, e de um governo que se funde, nas ne-
cessidad-es e exigencias do tempo.. . 

E!s _ahi.! senhores, q_ual é a politica de conci-

o~dem . que raciocine pacificamente, e procure 
d1ffund1r~se pot· toda a parte: não uma . ordem 
estre~ta, circumscript'l, e por ~on~eguinte im-

os movimentos de força e de vida; uma ordem, 
emfim, que de!xe de representar o papel de 
balisa ou trincheira, e rep1·esente . o papel de 
moderação e de · liga: é a política da ordem c 
progresso a sombra de nossas instituições jnradas: 
a sua primeira condição ê ' o esquecimento de 
todos os erros passados: a mals · bella de suas 
victorias é fazer com que as gnerras intestinas 
sejão unanimemente execradas. (Muitos apoiados.) 

E' essa a politicá, senhores, que nem é a febre 
das paixões politicas, e nem o marasmo quo a 
malirrni · e e a1ntins attribuia. a essa · camarn 
quando em ·suas discussões e operações par a
mentares marchava reflectidn, e onde cada um 
por sua vez dava a sna opinião livro sobre os 
meios de fazer ros era r a nossa ·a ri cultura e 
outros assumptos importantes, e se tscorr1a em 
auxilio das concepções do govemo, sem que dahi 
se inferisse opp·•siçilo aos ministros. 

E' essa a politicu. que offerece um terreno 
commum, eln que as opiniões podem legitima
mente ser modificadas, desistir de seu passado, 
cobrar novas aspirn.ções, elevar sua. moralidade ; 
e por conseguinte que está nas condições de que 
r.1Ua Henrigue Fúnfréde, e que o nobre depll
tado pela Bahia, niio pela !<>rça. do racioeinio, 
m:ls \)ela lei de livre Rtbitrio, não quiz enxergar 
nus ctrcumsta.ncias actuaes. 

O nobL·e doputado pela Bahia, senhores, illus
trado como é, não pôde ignorar que a. política 
em sua. vasto. esphera eomprehende todos os ele
mentos sociaes, inclusive a industria, e que 
todos esses elementos ·têm a sua éi!,OCa de des
envolvimento, que nttrahe a attençao dos espi· 
ritos, exalta .o patriotismo · e a2 paixões ~ene: 
rosas. Sem .1rmos a outras naço~s, s. Belgtea e 

restos e sua riqueza qu~si perdidos, occupada 
.com lutas estereis, a Belgica acordo11 aos pri
. meiros ruidos da revolução industrial ; suas forças 
para ahi convergirão~ seus homens notaveis 
forão aproveitados pelo governo, e de bl sorte 
que toda a. sciencia, processo e instrunlentos d9 

·progresso industrial erão levados para a Belgica, 
e os belgas os transportavão para o continente ; 
e desse modo. esse paiz pequeno em . terri~orio 
fez-se prospero, rico, civilisaào e feliz. 

E só o Brazil não será susceptivel de melhora, 
em ~abitos e princípios? . 

O nobre depU.tldo · a quem tenho a· honra de 
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responder, por um desses desvios que se não 
ElXplic~o, qmz apt·eciar c caracterisar a marclu~ 
do governo pela simples nomeação de quatro ou 
cinco b1·azileiros de opinião opposta para. em
pregos civ!s; e d.!\lti concluio que a poli~i~a :-do 

ter nessa parte de entrar em lnta com um hon
rado adver::;:uio que muito me merece; peço-lhe, 
poi:; permissão para co.rvencêl·o 'de que elle en
volveu-se em uma. serie de proposições, umas 
mal concebidas, outras inex.plictwcis, e até mesmo 
contradictorias, as quaes lhe nrlo podem J.ar um 
resulta..lo, uma opinião sc~ura e f~liz.. Desejava 
que o nobre deputado est:vesse presente ••. 

O Sn. FEnn.A:t:- Estou prósento, e o ouvltldo 
com muito gosto... · 

O Sa. PAUL.~ BAPTISTA:- Desejava, como. dizia, 
que o DI) re CIJU a· o, que me ouve encvo 'l
mente com sua boa fé e com os recursos de seu 
tal'ento e illustração, se dignasse ainda, em outra 
qualquer occnsião, acompanhar o meu pe~1sa-
m ,ll o e se 1 r 1 - • 

Depois de uma épocã de lutas, seuhon:s, o 
primeiro passo é o da. moderação, e o passo que 
tende '\ dcstm!r a:; desc~nfia~ças, as esqui-

' . . 
veio o direito de excluir aos crnpregos de fazenda 
e de letras todos quantos não part1lhào uma. só 
opinião política·?' ::;ois vós, senhores, e não (J 

goyerno, que julgais esse direito de exclusão tão 
solido e t~1o liquiJo, a ponto de não admittirdes 
nenhumas nom~ações dos que seguem diver:>a 
opinião, senão co111o um meio de coL·t·up\,/ãO; e 
ucsse modo considerando os empregos como moeda. 
para comprar convicções apparcnt,~s, vós injuriais 
1njustnmente o govemo, e apunhalais profunda
l~ente os nomeados, ~preseutanllo-os como d~s-

, " 
quando dizeis que qltereis a conciliação, e con-
demnais o procedimento do governo, vós des
afiais ~·e_J.u~_!ancias,_ e obstruis o. caminh? para que .. , 

Quer o nobre deputado, como declarou, que o 
govcmo, abauuonando a rotina e obstinação, pto
cure o merito onde elle estive1·? Eu tambem o 
quero, todo:> nós applat<dimos tão louvavcis de
sejos, e· é isso que que1· o gvverno. 1\fa, yêJe 
bem. o que commigo accnteceu, e t;omparai com 
o· que quer o nobre Jeputadq. Dizendo-me alguem, 
quando cheguei á cõrte, que o governo estava 
no intento de nomear para mestre de uma tle 
uossa~ academias de direito um brazileil·o conhe
cido p 'lr muitos ôe nós 10 St'. G:tbriel B.oc.ll'igue:; 
dos :::>:mtos), rcgosijei-me com ess:\ notida; por· 
que, senhores, o homem n quem nlludo, além 
de s·~u gt·andl! talento e illustração, tein uma 
linguagem rica de fórmas, vi\"a c insinuante. 
.E:1tretanto, creio que é essa uma das· nomca<;ões 
que o nobre deputado tem atirado á face do gt)
verno como um neto de desJouro, e 11ão como 
um acto de aurt0 e im P.~rcialidade ; é um ., de . . - - . . .· . - . 
'dos. j . 

Disse o nobre deputado que q_ueria a politica · 
. de. conciliação por meio de eleiçoes puras e ge
numas. 

Senhores, seremos tão crianças que possamos 
crer qtie os espil'itos mais indispostos · contra 
mei~ du~ia de uo~e~_Çõcs de individuo~ que f;)r_O
fcssao d1 ve.rsa opm1ao. para empregos · ct VIS, 
queirão realmente o voto livre pàr1l os seu~ 
advcrsarios (apoiados)? Que quem não tolera sem 
vivvs des;gostos essas poucas nomeações, tolere 
pelo V•lto livro as menores victorins de seus 

. advcrs~i~s? Um só . ~~nsa~en~t d_o Tocq_uoyme 

de:>faz todas essas illusõcs do nobre deputado. 
Diz este esct·iptClr: (<Quando o mal está no paiz 
e não n:\s leis, deve-se primeiro reconh.;ccr aquillo 
de que e1le precisa, para se tentar depois re· 
formar. as lei~; o contrario é mortificar o doente 

• rados, c olevernos o ttoss·) caract~r moL'dl pela 
tderancia. I .. ogo, o voto livre requer preparações 
triumphaes, do coutrnrio nada se poderá fazer. 

D;1i, senhor, no,•a nota ãs paixões, concitaí o 
zelo dos crente~ a :>e reunir.!m em vos.so san
tuario politico; dahi C<lnduzi-os a essas luta3 
exageradas c intermioaveis, preparai-os para as 
resistencias o para os odios, e dizei-me, no firri 
de tudo is.:io esperais, por melhor que sej-1.. a lei 
de eleiçã\), o voto livre· como o ver~adeiro meio de 
conci.liação '1 

minemos a mat·cha. do governo em relação a 
outros objectos, por exP.mplo, o recrutamento~ 

Apczar ~e não convh· lembrar. ~ passado, ~reio . ~ . 

• queria dizer: 1un partiu.., recrutar . sómente no 
outro sem respeito ús isenções da lei, e co:no 
mP.io de enfraquecer a3 fileira-; de seus adver
suios. E que de injustiças e barbaridades so 
não commettião ·? El·a, senhords, uma parte da 
população em constante . sitio e bloqueada pela 
outt·a: entretanto com grande sn.tisfac;ão se ,.ê 
hojP. que o r<.lcrutatnento se faz iuuistincta.men te 
em touos 05 partido<>, ou antes sem atten~,;ões a 
partidos, e que a~ h;enções da lei já não são 
letra ~ort t. Ern ~~rnambuco e na Bahia, onde 

moderação e. já não é uma persegtlição: invoco 
nessa pa1·te o testemunho dos honrados deputados 
pela. B:lllia e o do sott digno presidente. . 

~ ':"" . 
minha ;voz contra o moJo porque se .fazia. o 
recl'Utamento: não pareciamos um povo civili
sad0. No presente anno já me conse1·vei silen~ 
cioso na calorosa discnssão sobre o numero dos 
·recrntas ua proporção da pop ui ação de cada um:\ 
das provincias, pois que pelo lado das viol\lncias 
c mal.f~itorias, que e1·a o que mais tnagoa...-a o 
n1eu cornção, vivo satisfaito, esperando que me
lhoremos ainda muito c muito. As boas obras se 
não improvisão, se não completão l'epentina· 
mente; esse privilegio infemal da <::elcridade é 
mais pr0prio do espírito do destruição. 

Não quer o nubl'C •lcputado peln Bahia a::; 
facções, mas sim partidos pcliticos com seus 
bomens esf•)rç tdos, habilitaJos a ganbn1· as po· 
sições officiaes. Esse desejo é n0Dl'e está. na ín
dole do gove1·no constitucional, é o movel de 
grandes esívrços c dú grandes virtudes. Mas para 
i.sso o qno .é p.reciso ·? • ~ue. todos. os . partidos 

moril.lidade de seus p1·incipios e pela astondencia 
de suas virtudes; mo.•s quan:lo, senhores, se ea
t:!nder que nenhum dos que não . ,pensão como 
nó~ têm dit·eito a exercer um emprego publico, 
e desde que se contit\i.utr nessls exclusões, nno 
teremos conti~1uado nas reacções? Não crearemos 
situaçõr>s desesperadas? E. como nesse terreno se 
po:Jet·á estabelecer uma marcha segura e asc.e.1· 
deute para chegarmos ao fim · desejado? Creio 
portanto que antes de tudo será niuda necessario 
um governo moderado o conciliador que dis· 
ponha os espidtos n niio se abotTecerem, e a 
a buscarem a Sl.)mbra ~~s. ~?~a_s . ins~it~~ç~~~· 
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benigna sombra lhes não e. haste_!lr SEa nova bandeil·a politiea. Chega essa 

d1seussao tão esperada, e t'lma o nobre deputado 
a palavra. · .. 

Eu a.nchva conhecer que ac_t•>S eommettêra o 
govern~ que m~recessem a guerra repentina do 
meu d1gnl) am1go; tremia mesmo ue a are~ 
cessem gr'lves accusaçoes eon ra os numstros e 
conhecendo a experiencia administrativa do nobre 
deputado, já como in!>pect•>r da alfanderra que 
fôra~ já. como fiscal da thesouro que era. hesi~ 

n<>ana o 
dando o meu . vot:> ao ~abioete; e o que dissess~ 
o nobt·e deputado decidtria tatvez do- meu com
por~amento futuro, eontinuanllo no meu posto 
ou aco:npanhando o meu illustre amigo ao campo 
contrano. 

Ouvi pois com reHgiosa attl}nção o discurso 
do i\lustre representante pela Bahia ; ouvi-lho 
igualmeute a sua l'eplica. · 

1\{as, senhores, de...-o confessar, em presença 
de~ses discursos, que nenhuma razão achei no 
nobre deputado para nos abandonar e guerrear 
o governo; orao e e m 1-> a u o , 
e antigas ao actual Sr; pr.esidente do conselho 
(apoiados) ; não contiverão accusações nenhumas 
que me desviassem do meu proposito de apoiar 

Deixemos do ·parto os ataques pessoas contra 
o Sr. presidente do conselho; já forão cabal
mente respondidos. Examinemos .porém as qu~s
tões aventa.Jas pelo illustre deputado, e que são 
relativas á ndministração e a politica do gabi
nete, e aos pt·incipios e doutrinS\s do systema 
representativo. . 

Disse o digno deputado que o orçamento actual 
era uma ficção, uma illusão ; além de mal orga
nisado n:lscêra do .desejo de enganar ao publico, 

r i a. da su-va:- Sufficit>nte- apresentandl) um saldo que n~o era real. . 
____ n_l_,e...,n'-:t__.e::u:;d~is_c ... u~t~id~a~·12, sAe~n~h~o-:-r.!.!eo.!!~~. -;d-f-e~Y~e~p~a~re::.c~e~r'-"'a~· ':':m~a~t~c~r~ia:_jl-~r-l'lnellidar se o orçamento uma 1ioçã o , um a-

de quo tratamos, tantos e tão iHustres oradores mentira, e arma já velha dos partidos opposi-
a têm encnr:1do l'lOb todos 05 seus pontos de cionistas; o parlamento brazileiro ouve sempre 

·a em duvida desistir aa alavra -essa injusta _e vaga declamação, e já lhe não 
que tão tarde me toca. Mas como JU go con
veniente ao . paiz que todas as posições se defi
não ncstn. cn::;a, antigo soldado do partido con· 
servador ousarei roubar:\ camara alguns momentos 
de suá attenção; para diier o que penso a res
peito das q:~estões suscit1das pelo meu nobre 
ami~o e muito dístincto deputado pela provincia 
da Bahia. · 

Ouvi-o com o mais escrupuloso silencio quando 
pronunciou o seu primeiro discurso sobre o or
çamento. Não mo prendião sllmcnte os. seus 
elevados talentos, a sua ·variada instrucçiio e 
o methodo agradt\Vel com que discorre ; não, 
um outro sentimento chamava-me tambem a 
attenção, nenhuma duvida tenho em declarar. 

Partilhava o n:>bre deputado co:nmigo e com 
n maioria da cam:u·a os mesmos principios po
liticos, tomava sempre parte na p:1ssad1 e na 
presente sessão nas questões mais importantes 
ue se aveRtavão no parlamento, sustentava as 

1 eas e propos as o g e · ·- -
minnnte no paiz, rendendo n1esmo elogios á marcha 
dos St·s. m.nistros. · 

Eu tinha-me acostumado a unir meus pensa
mentos com os delle, e, reconhecendo sua su{)e
rioridale. habituava-ruo a acompanhal-o, e até a 
consiJ.eral-o · meu chefe, e chefe do partido mi· 
nisterial na camara. 

Rep:mtinamente o nobre deputado declara em 
pleno parlamento que abandona as fi.leirtls go
vernistas e se J'as8a para a opposição. Annuncia 
com antecedencia que . para a discussão do or
~ameuto daJazenda resen•a-s~ comba.tcr o g~vertlo 

. . 
A organisação do orçamento é semelhante á 

dos annos anteriores, e nunca. contra ellas fez 
o nobre •leputndo suas censuras ; o orçamento 
é o ealculo approximado do quo se ha de des
pender e do que se ha de cobrar durante o anno 
financeiro; póde se aespender menos ou mais 
em uma verba delle, ou cobrar-se menos ou 
mais do que o orçado em outras; as circum
staneias do pniz o decidirllõ. Nos balanços quo 
pt·estiio os minist~rios de suas ndministraçoes 
é que se conhece R verdadeira despeza e a vet·· 
dadeit·a receita. 

O Sn.. F.emuz:-E as quantias diminutas para 
aa obras das alfan•.iegas'! . 
. O SR. PEREIRA DA StLVA.:-Se pr€cisar o go
vel'llo gastar mais com ama verba;do que fór con· 
signado para ella. por exemplo, com .as obras 
das alfandegas, abre um credito supplementar 

ela uantia excedente, e na prox.ima · s~ssão 
do corpo legts at1vo con !l.S e pe e a a pr • 
vação. . 

Eis o principio estabelecido por lei entre nós ; 
não importa qus o calculo fosse menor, ou mesmo 

· qu.e falte consign·1ção para um ou outro objecto 
indispensavel, . porque naquclle caso póde o go
verno abrir um credito supplementar, o ne;;te 
um credito extraordinario, e satisfazer. o servtço 
ou ne.cessidade publica. 

O Sn. FERRAz:- E isto é boa . organisação 
do . orçamento ? Contra isso é que eu reclamo. 

Q .~à. P~RFiiR.\ P.\. §u.y~:- .~pondo · a ·. es§a . - . 
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parte eom repetil' que o orçamento não pôde ser 
perfeito, porque um calculo mais ou -menos appro· 
xintado, a exatidão ou perfeição delle será a sua 
maior npproximação da realidade. 

Avançar-se que, além de ficç~o ou illusão, 
foi or anisado ~r:l illudir · · · 
ver as e de~sitos, como se)ãO os . de bens de 
orphãos, de âefuntos e ausentes, snlarios de 
afdcanos, etc., que se ealculão em 1,000:000$, 
aunmentando com esta U'lntia a receita ar 
appareccr um ~a o .fictieio, é, senhores, lançat· 
uma proposição inexactn, pot·que para a rebatet· 
e destruir ·basta lançar os olh<>s sobre a mesma 
.proposta do orçamento distribuída na casa e para 
o relatorio de Sr.. ministro da fazenda, e em 
ambos estes documentos se rec·onhecerá que a 
receita é calculada em 34,000.00üS, sem se incluir 
nessa quantia a presumiàa cobrança de ::.,000:000$ 
de deposites de diversa nature:;:.a ; se se in· 
.cluissem esses 1,000:000$000, seria n receita cal· 
culada em s;),OOO:OOOS. 

Accresce ainda que· se se pretendesse fazer 
sa o c lClO, a em P. se me u1r 

esses mil contos cobraveis, não se calcularia 
lla despeza. geral com quasi igual importancia 
de reposições dos mesmos depositos de ue se 

Disse . o illustre dP.putado que na repartição da 
fazenda nada se tem melhorado, de nada se tem 
cuidado ; e que ha objectos, como a adminis-

- · , · ~ , os propnos 
nacionaes, do córte do páo-brazil, que e mo
nopolio do estado, e os regulamentos de impostos 
.que se achão no mésmo est:1do em que l.Ja dez 
annos se achavão I 

E' grave esta ·accusaçiio; não ataca sómente 
o presente, a nctualidade; vai mais longe, fere 
todos os ministros que l1n dez annos têm-se 
achado a testa da repartição da fazenda. 

E ' tão injusta, senhores, que até Jere indirecta· 
mente no mesmo nobre deputado, porque largos 
annos foi inspector da alfandega, emprego em 

, o · • • , • l 0 e c1a 
superior; : e prestou immensos serviços á tepar· . 
tiç:io da fazenda. . 
. Não duvido, senhores, crAio mesmo que todos 
os objeeto · 
merecem receber melhoramentos ; mas esses me· 

.lhoramentos não podem ser de chofre dados; 
precisão que a expericncia · os aponte, que o 
tempo vã denunciando os · meios .de que se deve 
lauçar mão; na repartição da fazenda não se 
esc1·evem regulamentos para se mo~trar trabalho 

. escripto, sim para serem cumpridos e executados, 
com madureza -~ lentamente · se obtem vantagens 
grandes; tudo se póde fazer paulatinamente com 
proveito do paiz; não se pode reformar tudo 
de uma vez; melhora-se pouco a pouco; quando 
nâo, perdem-se as tradicções, os estylos, e a 
prudencia illustrada é a que póde fazer bem, e 
não o desejo immoderado de innovar. 

O que conviria. e:-a que o illustre deputado 
ajudasse a administração com suas luzes; sua 
posição no thesouro até lhe impunha esse dever; 
assim faria maior serviço ao paiz do que censu· 
rando. . 

Mas dizer, senhQres, que nada se tem re· 
na repartição dn fazenda, · que os regulamentos 
do impostos estão con1o estavão ha dez annos, 

:que tudo é confusão e desordem, é contrariar 
os f~ctos -que de todos são conhecidos. 

Quem se não recorda que durante n adminis· 
tração do Sr. senado1· Joaquim Josó Rodrigues 
Torres melhorárão-se quasi todos os a·amos da 
repartição da fazenda? Que o \besouro, as tho· 
sourarias, as collectorias, as alfande~u. aft ro· 
partições especiaes todas do ministerio da tazcnd" 
receberão immensos beneficios? Que os regula· 
mentos para a cobrança de impostos o pará a 
fisealisaç-:io das despezas· sentirão a acçiio zeloso, 

intelligente e patriotica desse digno ex-ministro? 
Que a renda publica subio de 2!,000:0008000 a 
3-l,O~:ooosooo, isto 13, a mais 40 96? (Apoi<ldns.) 

. Esquecer estes f·lctos é clamorosa inJustiça á 
historia! E não tem a administração actual se-

. lhorando 
pouco a pouco, mas intelligente e maduramcnLP, 
os regulamentos das alfundegas, e outros ramos 
do serv~ço J?Ublico? 

' 'ações do illustre deputado relativamente á 
administração da fazenda; passarei portanto 
agora a outra ordem de idéas. 

O nobre deputado declarou·sc contra a insti· 
tuição da llresidencia do conselho dos ministros ; 
em sua opmião é ella incompatível com as in· 
stituições âo paiz, e superior á. constituição po· 
litica do imperio. 

O que significa a pt·esidencia do conselho ? O nu
cleo que liga todos os membros d~ um g·,binete 
em um s9 pensamento político, para o fim de 

lidaria nos seus actos. A primeira qualidade de 
um ministerio é ser homogeneo e solidtn·io. A pre· · 
shlencia do conselho, symbolisando o pensamento 

. i . . . ' . -
homogeneidade e solidat·ieJade. 

Em todos os pnize$ em qun vigora o systema 
monarcbico·represenlaLiYo a presidencia do con-
selho é accit-\ c 1·ealisa a c · 
boa administração. Em algumas nações esta ne· 
cessidade é tão reconhecida que as presidencias 
de conselho ás vezes não andào annex.as ás pas
tas, e o presidente do conselho não está â testa 
de repartição nenhuma. No que existe difftlrença é 
no methodo de entender-se o monurcha com o mi· 
nisterio. Em Inglaterra o chefe do P.stndo enten
de·se unicameute com o presidente do conselho, 
que a seu turno se entende e conferencia com 
seus eollegas. Na FranÇa, quer durante os reinados 
de Luiz XVILI e de Cllrlos X, quer durante o rei
nado de Luiz Pbili e o chefe do estado e t -

1a-se 1rec amente com todos os ministros em 
conselho, sem ser pelo intermedio do presidente, 
apezar dos e~forços do illustre Casimtr Perrier • 
Este s stema, e não o innlez e eralmente se
gui o, e e am em en t'e nos o ndoptado. 

O autor da instituição da presidenca do conse
lho . entre nós foi o distincto brazileiro, tão digno 
de nossas saudades, o finado s enador Francisco 
de Paula Souza, quando no anno de 18!7 foi cha· 
mado aos conselhos da co1ôa. 

O Sn. FERR.\Z : - Ha engano . 
o SR. P,t;;REIRA DA s ·lLVA:- Creio que não. Co

nheceu-se que, se bem que alguns mimsterios até 
a.lli conservassem homogt>neidadc de vistas, o so
lidarieda.de nos actos pela sua organisaçiio, o ti· 
vessem uma presidencin de í<tcto, como se pode
ria appellidar a influencia de um ou outro mi· 
nistro sobre seus colleg~s. outros havião que não 
tinhão liga entre si, e cada ministro obrava em 
desaccordll com os seus collegns ; a presidencia 
do conselho convinha pois estabclecer·lõe para re
gularisar a marcha politica e administrativa do 
ministeriO; para dar-lbe uma unidade, de vistas e 

· - · · ea, e para firmar a So· 
lidariedude, que é a condição essencial dos minis
terias no systema representativo ; as relações da 
corôa com seus conselheitos nã o forão modifica· 
da~, e nem concebo em que se possa julgar a 
oresidencia do conselho instituição contraria ao 
pacto fundamental do paiz. 

Em que se pôde fundai'" contra. <• actual pre
sidente do eonsolbo de ministros accusação de 
ha\'Cr-t&e nrrog"llo uutoridade sobre seus collegas 
e tmtat-oa eomo seua inferiores ? Qae factos sa . 
allt•ltlo ? Nada soi, e nad" ., diz: mas a -guerrn 
rmroco .. ~ o unicau1onLd contra o Sr. pre6idente 
do cooliClhu. Km quaal todos os auiuiaterios, se· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 15/01/2015 15:10- PÃrgina 18 de 20 

··~ '-. '~": ·-·~--~· ..... ... ~· -· . . . 

SESSÃO El\1 30 DE- JONHO DE 1854 303 
nhores, ha um homem que, pelos seus preceden
tes e posição, reune, r.oncenh·a, symbolisa o pen
samento geral d') nünbtcrio; será. porque no actual 
1ninisterio, por justo direito e po• assenso tam
bem de seus collegas -cabe n.o ::)r. presidente do 
conselho uma intlueneiu devida. a sua. importaneia 
pessoa 

O presidente do conselho descobri o a corôa': 
eis outra accusnção. 

Que actos praticou que fundamentem esta accu-
saçao tambem se na - , • - -
rém derivada de uma interpretação infiel que se 
deu a uma phrase de um discurso seu pronunciado 
no senàdo. Examinada porém a phrase, parece
me ella perfeitamente constitucional. 

Disse o Sr. pres~ente do conselho que o im
perador como chefe do poder executivo trata dos 
negocies publicos e os dirige. Pretendeu o Sr. 
deputado pela Bahia que fora essa phrase pro
nunciada de proposito para insinuar que tudo 
vinha da corôa : allegou ainda o Sr. d<>putado 
pel~ Bahia que a corôa não podia cuidat· dos ne-
goeios publieos , e nem di ·e; , -
ser juizo para decidir as questões perante ella 
avent-,das. 

Senhores, a maxima. in~'~'lcza citada pelo nobre 
deputado ·- O rei não pó -
verLe o chefe do estado em um automato sem 
opinião e sem vontade ; mesino em Inglaterra se 
não pó.d~_negat· ao chefe do ~sta~o o direito de 

tt·ão; entretanto é um paiz organisado especial
mente com a existencia de uma aristocracia se
culat· e tradicional, que domina o solo comple
tamente. 

Mas entre nós a questão é mais simples. A con
stituição fez da corôa o chefe do poder execLt.
tivo ; deü-lhe o direito de nomear e demit· 
tir livremente os seus minirtros; deu-lhe o ·direito 
de dissolver as camaras; fez della o poder mo
derador, que é a chave de todos os poderes 
politicos. Como póde o chefe do t:stado, a quem 

-----São---oo . - . .- . -
considerado mero juiz para decidil' questões pe
rante elle aventadas? Como negar-lhe o dirAito 
de cuidar e tratar dos negocios publicos, e diri-. - .. . . ;- " ·-
recção suprema que manifesta a s11a confiança? 
Não vai de fórma al~uma esta doutrina de en
contro á sua inviolabilidade estnbelecid<l ta:nbem 
pala constituição ; niio , a corôa é o chefe do 
poder executh•o, mas ex.eree-o por intermedio dos 
seus ministras, que sã_, os unicas responsnveis; 
logo que estes firmão uma delibernçiio, tomão a 
responsabilidade della ~ nssumem·a o. si, e n corôa 
nunca póde ser por ella responsabilisa.da. 

Esto. é que é n verdadeiro. doutrina constitu
cional, c o Sr. presidente do conselho com as 
expressões do seu discur$0, que tiio cEmsumda3 
foriio, não a contrariou por fôrma. nenhuma; e 
nenhuma intençiio se lhl3 pôde imputar de desco
brir a corôo, que est·á. muito nc1mn dos nossos 
debates, em e;;phera muito superior a que niio 
podem subir quaesquer identicas pretenções, caso 
mesmo appareeessem. 

O unico acto propl"iamente do St·. ministro da 
fazenda e censurado ·es ecialmente pelo nobre 

eputo. -o, 01 a a su scnpçao vo nn · l'!a para os 
concurrentcs ás acções do banco do Brazil 

Po.1·ech\-me que depois qne as acções subirão, 
e a tão alto preço, e que depois de um jog<> ou 
agiotagem· qul.l soffrerão, conservão ainda um pre
mio elevado na praça, esta questão não podia e 
nem devia mais ·ser tratada; era um facto con
summado, e ftc.'ira justificado o neto ministerial, 
que da distribuição delta fez resultar um €\'aU~.le 
beneficio, não ~ara seus amigos, mas pau o paiz 
e · para o . ·publico. . · . · 

O ·nobre deput-:-do porém trouxe-a á conside-
ração da · cátill\ro.; não' tmtár~:i mais delta porque 

o Sr •. Pt·eside:l~ do conselho cabalm~n~e ~espon
deu a accusaçao, e defendeu-se. D•ret somente 
qne de.sse acto ~o Sr. m~nistr~ resultou um grande 
beneficto á ca~1t.r,l do 1mper10. Ora~ qus.ndo tão 
grande beneficto se cothe-· de um acto identico· 
pare~e que o ministro pôde, como o f~z o sr: 

hendia. a política ministerial; t:l ue não entendia 
a conciliação por elle apregoada; que reprovava 
toda a_ sua marcha. . - -

Senhores, dons encargos diff~rentes e muito 
distinctos tem um ministerio: o primeiro é go• 
vernar o paiz, isto é, a·lministral-o p.C!Iliticamente; 
o segund•.' é administrar o pni-z, isto é, admi
nistrai-o tradicionalmente. 

O governo representativo pt·esuppõe, é verdade, 
dous partidos ae princípios. políticos oppostos' 
partiJos perfeitamente constitueionaes; a ·exis· 
tencia do overno re resentativo se basêa na 
existeneio. estes partidos, que se combatem e· 
g1lmeute. 

Or:t, um destes partidos deve occupu o mi· 
nis cri diri"ir o overno e n administra ão do 
paiz; o outro collocar-se na opposição fi:;calisar 
os netos do seu adversario, censurai-os, e mos
trar n melhoria. de suas idéas pnra vencer na 
opiniüo publica, ganhar a maioria, e subir ao 
poder~ s~ndo o. seu -t_.urno g0Terrio e administr~l
çiio, e collocnndo o seu contrario na opposiçào. 

O minist.erio ha de portanto ter uma só· ·po
lítica, i::>to é, pertencer a um dos dous partidos, 
praticar seus principias politicos, desenvolvH·os 
e firmai-os. ·· 

Tem o acLul\l ministerio uma política só, ou 
pratica o amalgama indigesto, ou moxinifada, de 
que fallou o honrado membro? . _ 

Senhores, para conhecer a política de um mi, 
nistel'io basta conbecer·se as pessoas que o com
poem, e especi'llmente o seu chefe~ que symboli:>a 
o seu pensamento ·politico-; não se pL·ecisa real-
mente de programmas. · 

Quem teve a horira de ser ch::unado pela corôa, 
~. quem organisou o actual gabinete? .O Sr. vi~-

, "' 
nentes do partido conservador, direi mesmo, um 
dos creadores deste partido: que cdlégas chamou 
pn.ra o gabinete? Home:ns -mais on menos co
nheádos por se acharem ligados ao mesmo par
tido. Basta est3 circumstanc1a para se conhecer 
que a politiea do ministerio é a política con
servadora. 

E assim foi declarada pelo· Sr. presidente do 
conselho a sua. · política perante o senado, apenas 
organisado ~ gabinete.· · ' · 
• Assim tem-eU\ sido; p~~ic~da,· porque e. politi~a 
e o ·complexo ·do; prtne1p1os• card~aes qu~ formao 
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a bandeira que reune em torno de si os homens; 
a politica conservado1·a é aquella que sustenta 
as idéas monarchicas , as instituições rcpresen
tativas que possuímos, 9 principio da autoridade, 
a centralisaçào politicã, ~te. Estas . idéas são as 
do mipisterio; têm. sido por elle pratiead~ .. 

politicss o ministerio tem conservado quasi to
dos os. agentes -.de contiança nas províncias, e 
~rripré ados _ch~_!nados: de iRfiueneia politkn q~e 

elles tirados d'en'tr-e :as pessoas que professão 
o.s .princípios conservadores. Assim pois os prin
cípios politicos conservadores são os . do minis
rerio ; ·seus ngentes de confiança, ou empregados 
politicos são. consenadores; ba portanto uma. 
só politica- que rege e paiz, e é"-a politica con
servadora , isto é, aquell~. ~ql!e começou a domi
n:u- em· 29 .de Setembro de 18!8 .. 
' ·Para gove.t·nar . pois o paiz ou para adminis
tral~o politidamente t.:m o ministerio conservado 

. c chamado pess.o~s dos seu.s 1-~rin'-:i?.ios politi-

JDente, o .· pa..iz; o :ministerio deve chamar sómente 
homens que penselll.J:omo elle; mas que para aju· 
~l-o . a administrar . tradicionalmente póde e duve 

::. an1ar. os cid dão · d r· 
J.ido em que . se .achem .e continuem a achar-se. 

-Z:':E: ..isto. o, ~ue; _o Jninisterio tem pmticado ; pro
~rar .·à ~-~b.auiar as intelligencias em . torno de si 
-~~~a:r:a . o~ seryiço ·.publico ; não .as excluir , pelo 
.facto ~ de· não -pensaL·~m poliUcameute como os 
ministr.os~ dos empregos que não, .são de con,. 
.Jiança politie.a ; ·e não é novo isto, senhores. Os 
minislc=rios passadós o mesmo praticárão. 
. E ·note .a. eama:r:a ·que ·o ministerio de 28 de 
eet~mbro de 1848 praticou essa mesma doutrina 
na época cdtica em que uma rebellião lavrava 
na rovincia. de Pernambuco e a h dra revolu-
cionarta, evantan o o collo, atacava as institui
ções e a sociedade. O ministetio , ao passo que 
tinha os braços abertos pat·a todos ilquelles que 
arre endidos de boa íé, ou esclarecidos . . ela ex.-
perwnc1a, se c egavao para o ~overno, e vm 1ao 
admittir . e professar . suas ideas políticas, aug
plentan.do e . alargan~o as fileiras do partido 
conservador. não ex.cluia d()s empregos de admi
nistru~o. _que não são . de. cpn.fiança indivíduos 
9.ue como. elle .não pensa v~ politicamente, e ~on:. 
\l)luavão nó seu antigo partido. 
. Pois se ó essa época essa doutrinn . .se .pr.tticou, 
j:omo não desenvolvêl-a hoje em . maior escala, 
quando os espíritos todos tendem· a pacificar-se, 
.quando tudo está. sere~ o, e. , os. animas . c ,os ci
dadãos_ se chegão , se approximão, e as idéas 
perdêr_!lo aquella. ~orça e azedume . que nos se-
paravao? · . -. . _ . . 

A idéa de ~onciliação foi p:-o_clamada pela pri
meira ''cZ ua falla do throno de 1851, e as-duas 
casas . do parlamento :a admittirão nos seus voto~ 
de graças. · . . . 

Após as grandes lutas vêm sempre as épocas 
do . repouso - dos ·espiritos; convém então como 

. . - . l ·' . 
l~r:ancia na administração, mas convém não es-
tabelecer a doutrina de exclusão da participa
Ç4o total dos negocios e dos cargos publicos 
para todos .aqut:lles que ío1·ã.o nossos advel·sa-
rios, que contra nós jll. combal~rão, . 
. Nio, senboread seria isto condenmar os parti
dos á inunobiJi ade , o a utn circulo . de f\:rro , 
incompl·ehensh·el com a intellig~neia human'\; 
.os parLidos augmeQtão ou decrescem, ganbiio ou 
perdem forças e proselytos segundo a habilidade, 
franqueza e mode~çào com q~o proced~m .. 

}>ode um homem ter .Professado · i4é~ contra-

rias, e do boa fé abandonai-as; deixai-as con
scienciosamente ; não se deve procurar saber se 
e chrisli'io velho OU novo, OU :filho de Cllristào ; 
o que convém saber. é se elle pensa actual
mente como nós e póde fazer · serviços ao par
tido o .aos princípios politícos. . . 

< 

fiança, ou paopriamente -do governo. . 
Quanto aos de administração , não ho. direito 

a. cxcluü· os que pensão e contin.uão a pen:;ar 

servadora, porque serena . os ànimos , tira-os d~ 
questões abst.-actas, ch:~ma-os .ao conhecimento 
dos verdadeiros interesses do paiz , faz acalmar 
a· i .. · .- . . . . . . 
os homens de mtrito e de moderação , sem 
ser obrigada, _como é a política conLrariã •: a h
vonear as paixões populares c a rodear a ad
minist.-ação de pretenções S.na.rchicas e revo-
lucionadas. · · , · 
. Assin:i portanto a politica actual.é a m(osma po
litica que temos sustenta tO; é a política dos 
principies conservadores, praticada com modet:a
çãú e prudtmcia, desenvolvida acalmando c con
ciliando os animos, e incitando os verá<.ldeiros 
prog1·essos do paiz. . . . · 

E' verdade ue a doutl"iua da concilia ão 
acha-se hoje . mais desenvolviua ; tal\•ez m-:!smo 
tenha sido alguma cou~a ex.agét·ada; co. usa porem 
disto são os factos, as cit·cumstancia.:; do p~Liz, 
ue uasi fazem desa arecer as anti as lo.tas 

que zerao esquecer os o ios e as 1vtsões an
teriores. Confio porém que o. governo terá tcn to 
e perspicacia para não irnlém das conveniencias 
publicas, .porque tambem o extremo, a ex..agera
ção demo.nstrão ft·anqueza., c· o governo . deve 
apparecer sempre forte, e por si mesmo prati-
cando o seu pensamentl). · . 

Em tod~s as nações ba ép~cas de lutas, lm 
épocas de transacc;ões, quanâo os partidos se 
apresentão com igualdade de forças, e patrio
tismo o-;, obrig•\ n unir-se para :um certo . o dc
terminn~o . fim e. por. certo tempo ; ha épocas de 
çonciliação que se seguem ás .grandes lu.t~s. 
. O conhecer, apreciar e aproveitar estns epocas 
é. a mi:>siio do est!ldista, é a vant~gem dos par-
tidos. politicos. . . 

E nao confundamos, senhores, conciliaÇão· com 
trans·:lcç1To, ou · coalisação, e mesmo ccrt:upçiio : 
nada di1fere mais entre si. . 
· Debaixo deste ponto de vista, e ficando .como . - . . . -.. . . 

l 1 
políticos . conseryudores, nada ha na politaca e 
na m;trcha .ministerial que nos deva levar á 
opposição, dada mesmo a hypothese <le que tem 
havido mais elnsterio ou mais desenvolvimento 
do que o conveniente ú ·pratica da coríc~liação 
dos espiritos e dos individuos, como todos ~ de-
vemos desejar. . . 

So -poréu1 a politiea ministerial fosse tal como 
a. pi_ntou o lu.mra.Jo de}.lutndo pela província_ d11 
&bu1 ; tle. para. todos os lugares de confiança 
ou · não conda.n~ se chamassem indistinet.nment.e 
os_ eida.düos, qunesquer que :fossem suas . opi· 
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Arte Poetica ; seria isto, senhores destl'uir pela 
base a moralidad., 1mblica e as instituiçõe., do 
paiz! 

S~ria mais, senho1·es, seria uma inepeia, e 
uma traição dos conselheiros da corva 1 

Ora, inepcia e tt·aição se não coadunão COIY. 
homens como os actuaes ministros, e espt3cial
mente com· o Sr. presidente do cons~lho. 

Não, tudo isso ~ da. imaginação do 1Nbl'e J,:. 
putado ; é uma exageração do seu cspil·ito. 

Se. o nom~ do Sr. visco:1de do Pamnâ sigrii· 
fica 1llustraçao1 o seu caracter symbolisa. a lir· 
me~a de pri~et ios politicos, e a l~aldad•3 ~ws .. . ' 

" I 

outro ponto a sua mal'eha admini.~trativa ; mas. 
dou-lhe, e eontinito a dar·lhe um fraco sim, mas 
sincero, franco e delicado apoio. . 

~ão havendo mais quen1 t o3nha a pa.la·n·a, pr.)· 
cede-se á vvta'}ão e sito approvad1s as Y·:·riHts. 
do orçamento. 

JJ~vanta-se a s·~ssã.J p~las 3 J10ras tb tardiJ. 

------~ 

'TOlfO 2. 
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da~ 111ate••ias fJIIC o (( -lo•••u~l do Conuue••cio )) deixou tle 1aublicéu• 
nas •·e~peeth.-as sessões, e (llle Jlol• stu• i•nt•o .. taneia jul~uei 
ac•"'J"~nclo in$ieJ•h•: 

a A tabella annexa ao pt·üject•J com que e<lncluia n pa1·ec•:1· da com-.nis;;ão .J.; o:nsu.:>s •::l ·jrJ·}
nados 1·eJativo ao augmeni·J d·J:; v~ucimeato:> dos empl·egad·):> da caixct da amortis:t~ii·J. » 

• 
Na sessão de 5, pJg. 41, col. 1": 

diYer sas alt-:raçües ao regím~nt•) da cast. 11 

~a sessão de 6, pag. 55; col. 1~ -: 

cc O parece~ da commissão ele cõrlstitui,:ã·J 1} p0der~s reconhec~n:ló J.;putld·:> o Sr. Fran.: iSC·.)· 
do H-3go Barros Barreto. » 

Na sessão de 7, pag. 72, eol. 2a . 

« Os pa1·ecc1·~s da 3,:~. commissã) J.; Ol\~ament<J a -:>s orçam.;nt·:>s r .;laUv·JS a.os minist~ri·n •Ja 
m .. winha e da guerra. » 

Ya "'e~sa-o '1e Q Ila'r -~ col r.)• _, ::;~ u o, t:>• ._, • -· 

<< O parecer da co1mnisssü~> de justiça criminal, ao pl'•)jo~ct ·) do :S·· ~auu~o de Arau}J, <p.c 
alt~raYa as leis d•) processo crlminat. 11 

~a sessão ue 9, pag. 98, ·col. ta. 

c1 Pareceres da 1a comm1ssao do O\'çamo3nto c\ prop~sta do g.:>vúrn.:> que fixava a despeza d•) mi-· 
nist·~l'io da fazenda, c Ol'ça a re.;eita g~ral do imperio para o exerdcio de 18)3 a 18513. » 

·a~ ,' [);7). 
v-otlc. 
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A 

Orârã_o os Srs. Octaviano e Paula Candido. 

At•osentadori~s concedidas·~ di.fferentes funccio
narios,- pags. 1(1, 1~, -11, 67, 72, 73,16\:l, 189,205, 

o 233, 23! e 2D~. . ·.. . . -

A1•a•endaanentos de rios caudalosos · ...:.... proje~to 
n.· S de 1854,- pag. 10. · 

Aeadeania das .Bellas-o,útes ~ arecer d<\ com-
m1ssao e·wstru~ção publica, propondo que fussc 
adoptado o pr(•jecto apt·esenlado nn sessão de 
213 de :Maio ptlo St·. ?\fendes de Almeida, relativo 
á reforma ela uella academia - urr. U7. 

A.i•osentadoria dos empregados dns secretnl"ias 
uas cnmarns legislativas.- Vid. p,·eteizçao de 
José Joaquim de Jlagalltt7es. 

B •. 
Blsp~do. n~ provincia do Amazonas- projecto uo 
. Sr. Mendes: de Almeide, propondo sua crenção, 

-pag.l2. 

Bulia pontificia da creação elo bispado de s. Paulo 
-ren1essa á camnra,- pag. 187. 

c 
C_~ixa. da amortização- augmcnto de vencimen

tos; pa1·ecer dn commissão de pensões e orde- · 
nados, e projecto ;- pags. 5, 55, 68, 106 e 170. 

Orárão os Srs. Henriqucs, Gomes Ribeiro e Au· 
gusto de Oliveira. 

~abo~g~m- prr•jecto do Sr. :Mendes de Almeiqa; 
pel'IDlttmdo-a aos estrangeiros por · espaço de 15 
annos,- pag. 12.-

Crlm~s comnteLtidos por brazileiros fõra do im
. ~epo - c?ntinuaçào da ~a discussão do respe

ctivo prOJecto,- pags. 13, 25, 42 e 58. 

.. 

Orárão os Srs. Kebias, l\Iagalhiles Castro Para
l].aguú, A~uiar, Kabuco 1ministl·o ela j;tsti,oa·,. 
l:5iqueira Queiroz, <.:iorrea das K eves, Ferrai, 
Paula Fonseca Viriato ~ o • 

l\fotta. 

CJ.•eação de uma ptooyíncía em Min1s-Geraes, com
posta das comarcas de Sapucahv,- Rio-Yerde, 
Tres Pont::~s e munjcipio de Lavra':;- represen
tação · da. camam municipal de S. João d"El-Rei 
contra esta creação,- pag. 2!. 

Capellães militares- p~dindo que o interstício 
para o accesso dos postos de :llfet·<:s a tenente, 
e de ·tenentn a capitão seja de dous nnnos,
pag. 37. 

Cal~ãmento dn.s rttas da côrte- concessão de 
lotel'ias para esse fim,- pag. 1-H. 

D 
Divida passivn ela nnção- representação tla r\S· 

sembll!a do Rio-Gt·nnde do Sul relati\·;\ iL medid3. 
o de prorogar-:;c o tempo de sua pr~scrip,;ão,-

pag. Si. - · o 

Deputados que nuo pud~:rem comparece1· Í\ ses
são devcrúõ communical-o :·\ can:uu·a dentro do 
prazo do Io mez de cada sessão, sendo chamados 
os substitutos, r.o caso contrario- indicação do 
St·. Augusto ele Oliveira,- pag. 8~. 

Deputnrlos provinciaes eleitos por municipios -
representação . da camara municipal da villa da 
En..:ruzilbada, Rio-Pardo; e da cidade do Rio
Grande, sobre -a conveniencia daquella medida, 
- a s. 119 e '262. 

Dispens:a. das leis da amortização a faoç-or de dif
fereutes irmandades,- pags . 13l, 142 e :H7. 

Divida. da nação - melhoramento da arrecadação 
da. dividn da fazend'l e processo das respecti'\"as 
execuções,- pag. 143. 

E 
Eleição da mesa.- Porão eleitos os mesmos;Ínem• 

bros do me2: auterior,-pag. 68. · 
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'l'~lei._ões de ::Mossorõ - pa1·~cc;r ila c.:>mmissã•) de 

poderes,- p•g. 2i8. . 

F 

ax na - 1·equenm n o o Ul r r 
de Itapcv•l. da Faxina reclamando contra anne· 
xação de seu municipio ao Paraná,- pag. 119. 

F6ros de terrenos de _marinh'l pat·a que fizessem 
pnrte da rend t das camara.s n1unicipaes - re· 
clamac;ão da assembléa provincial ue Santa Ca· 
tharina,- pag. 1-!3. 

I 

L 
J.iluites entl'e as p1·ovincias de Santa Cathu·ina 

e Rio·Grande do 8ul - projecto do St·. Livra
mento.- pag. 12. 

J.oterias- concessão a diff~rentes irmandades, 
confrarias, hospitaes, matrizes. casas pias, etc. , 
- p<lgs. 24, 68, 88, S'9, 143, 144, 154, 1:55, 169, 170, 
lSS, lb'9, 252 e 27t:l. 

Leis das assembléas pt·ovinciaes enviádas á ca
mara,- pags. 5~ e 2:3;:3. 

Leis de amortização - parecer da commis.sã() de 
fazenda sobre a violnção daquellas leis per pai-to 
de divet·sas il·mandades e Ol'dens terceiras, p03la 

· vida m u se achavão d e 

Loteria para a imperial cap~lla da ~. S. da As· 
sumpçâo levantada pelo mestl'l') de campo H~u
rique Dias no lugar aa Estancia, theatro de t•ma 
victoria que o mesmo mestre de campo alcançou 
contra os hollandezes - projecto concudeudo a 
dita lotet·in,- pag. 169. · 

Loterias ó. municipRlidarle da e·".rte para auxiliar 
os theatros publicos.- Vid . Tltea t)'Os. 

J.ages- r ·•presentação da a;;sembléa pt'ovineial 
d~ Santa Cathat·ina pedindo que o munieipio de 
J .. agE:s fosse desannexado qo b:spado de S. Paulo 
e inco1·porado ao do Rio de .Janeiro ; parecer de 
comm!ssão de estatistieq,- pag. 188. 

llatrlenlas n estudantes. - pags. 87, 10J1 20:>, 
220~ 2:~, 217, 2-·1o, 26:~, 27d, 2t$l e 292.. - · 

N-as pretenções de pngs. 20:) •! 26:~ h ou v e anitnado 
debate. 

N. 
~atura.Us:•ções a diversos, - pag~. 1J, 12 104 
18i,2J5é~2. - , ' 

l'iat .. ralisa~ão d~ estral)geiros- projecto do Sr. 
Mendes ele Almeida red~indo a 6 mezes o t~mpo 

:···::.... 

exigido pela lei d~ 23 de Outubro de 1832, pa1·a 
que pudesse ter logar aquclla naturalisação,
pag. ~-

Naveg~-:ão do 

Nota dos assumptos que o Jo1·nal do Commercio 
deixou de inserir nas sessões e ue 
importancia forão iucluidos.- pag. 307. 

o 
Orc;aanento do ministl!rio da m~rinha - pal·ecer 

" da respectiva commissão á proposta do minist1·o 
-.pag. 66, 2:?-2, 237, ~50 e 263. :. 

Orál'ão os Srs. Secco, Casado, Viriato, Carneiro de 
Campos, Ferraz, Mendes de Almeida, Paranhos 

. . t • l •• . . it· Z AU• 

Orãrã·o os Srs. Vit·iato, 1\Iendes de Almeida, Br.an~ 
dão T>t ue~ Belien-ard:e · mi1~istro da 1U7~rà) 
CJrrêa das Neves; Aprigio Guimarães, rusqne, 
Paula Fonseca, Angelo Custodio, Lisboa Ser.!'~ 
Paula Oandido, Aguiacr, Seára, :Maeario-, :l1i
l'anda, Nabuco (minist1·o da justi::a), Sayão l..o
blt•>, Ferraz, Silveira da Motta e Firmino~ · 

Or-:a.ntento do ministerio do itnpedo -discussão, 
- pa.gs. 70, 90, 107' e 120. · 

a r~sp<!C tVa COI\UlllsSao,- pag. ; lSCUSSUO, 
- pa,;~. 26õ·e 281. 

Ot·àr,io C'l8 Srs. l~enaz, CarnP.it·o de C~tmpos, Lisb-oa 
Serra, ''i~eondo de Parariá !p1·esiclente do t:on
.~t!lhoJ, Nnboco , mi1t~·tro da }ustiça), Silveirõl. 
du :\lotta, Paula Baptista e Pea·eira da Silva. .. " 

Offtclaeli da 2• clas~e do. exercito - 3• discussão 
d·• projeeto, fazendo-lhe~ extensivas as 1'ant.agens 
dos da 1• ctasso, q•tando em exereicio,- pag. 119. 

Orçamento do ministerio da justi~a- discussã.o 
- pag. 1~4:. . 

Oràriio os St·s. Nebills, Viriato, Nabuco (minist;·o 
da justiça) e Pinto de Campos. . 

Orçamento do ministério dos negoc:os estran
gdros- discussão,- pag. 146. 

Orár:io os Srs .. Jacintbil de Mendo.nça, Brandão, 
Lnnpo de A:breu (ministro das negocios estrcirt · 

· geiro~) e F~\-raz. · · 

P~nsões a diversos,- pags. 6, 11, 13, 68, 72, 73, 
$: ~, 10!, U3, ~lO e 2S2. 

Pa.trlmonlo da eamara municipal da cid11de d.a 
Harra do Rio-Negro -(lrojecto concedendo, pnra. 
fo1 mal-o,nma legua de terras em quadra,-pag.lO. 
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Praça de merendo na cidade da Victoria - pro

jeeto u. 14~ de lSlj;j,- pag. 10. 

Paraelans - projecto do Sr. Ilenric)ues ~ ona·os 
sobre os_ att.tlstalios de residencia dos parochos, 

Pro";ucia - representw:no da caman\ mt1nicipal 
de UberabA. pedindo R crea~:ão dü uma nova pro-
viueia, sompusta de algumas efJm · • · 
Gerael'l e Goynz; diversAs otttras reprt~SCt;tações 
de differeut~:s camaras sobre o mesmo ns::~umpto, 
- pags. 72, li>4, ~.20. 23:3, 2-t7, 262, 278 a 292. 

Patrimuniu de terrenos e bens de raiz pedido 
pelas camara~ muuic•paes d:l cidad!'l da Forta
leza no Ceará. de Santa Rit·t do Rio-Preto na 
B.tbia e Mangaratiba no Rio de Ja·1eiro - pare
c~r~s de comnu:ssàv,- pags. ti7.e ~. 

Pesos e medidas- parecer_ da comm.issãn de fa-

·vincial de Minas, propondo que se estabelecesse 
um padr<-10 que os r~gulasse em todo o imptrio 
- pag. 14:3. · ' 

Pa-ivilegio - projecto do Srs. Perei1·a da Silva c 
. Mimnda prollibindo a concessão do privilegio 

par-1 a llavega\i:l.O a ''apor nas acrua.s úa bahia. 
do Rio de Janeiro· arecer o • - · 

commercio, industria e artes,- pag. 15!:. 

Patrimonio das extínct·1s villas de 1ohrajãna, 
Aro_uches e Soure. incorporado aos propríos 
na.c10naes,- pag. 108. 

Pretençào de Joaquim José Moreira Mnia- pa
rec~:r da C0111missão de pen:>Õt!s e or
denados, e projecto,- pag. 6. 

J> de D. Gérmana Jva.quina de Castro 
Mascarenhas - pensi'\o, - pags. 5 
e H. 

n e .1: anoe 1 veira , -
pa~. 11. 

» dus l1erdeiros de Bittancourt e Sá.,-
pag. 11. 

>> n camata muntc1pa e aguary a 
c .. tmu·ca ue 8apueaby pedindo ser o 
seu municipio annexado á provincia 
de ::5. Paulo,- pag. 11. 

>> de l\!anoet José Pereira da Silva pe-
dindo s~r nomeado p1·oies:;or da aula 
de tadaygraphia Cl'tada pela lei de 
2~ •ie Outubro de 1&31>,- pug. 12. 

>> de I:;:llacio Joaquim Pitombo,-pag. 2-1. 
>> de Jvsé Maria Ildefonso Jacomt~ da. 

Veiga_ Possoa,-p:tg ... 21. 
» de Joaquim Cezar de Mello Pndilhn 

-P··~ . 
>) de Franci:seo Jacintllo Fernandes.-

pag. 55. 
» do 1° tenente da armada Torrezão,-

pags. 71 e 119. 
Houve u(!bate. 

l> da companhia de navegação costeira 
p~rt~:~.mq,ucvna p~dind" isen_ção de 

') 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

pags. 57 e 262. 
dos -em pregados de visita de saude do 

porto da cõrte,- pags. 87 e 188. 
da viuva e herdeiros ·de Francisco de 

Godoy Bueno - parecer da com mis
são,- pag. 88. 

de José Justiuiano Baptista Machado, 
- pag. 88. . 

d•~ Ivo J 11sé da Cunhn,- pag. SS. 
da directoria da associação de coloni
saçfio de Pel··~s.- pag. 8$. 
d~ :Francisca. Leopoldioa Monteiro da 

Franca,- pag. 88. 
TO.MO 2. 

Preten-;ão de Antonio Americo de · úrzedo: .::. ' · 
png. t!S. 

,, do padre Guilhnrmc Paulo TilbÍ.ay,-
pag. 10-l. 

,, da re~ente e freir•lS rlo conwmto ào 
· - ' :v :s :. l a ri ot 

de Ignarassú,- png. 105. 
>> do bispo de I>t·rnambuco sohr~ as obras 

do 111f>m~nario "! dn m_ntriz de S. Jost:· 
~ C"'. • • 

>> da cnmara municipal cln ·cidade ele 
8antnrém no P.trá sobre obras -
pag. Wf>. ' 

>> da nssembléa do Ri•)·Grandc <lo N·n·te-
sob:·e obras,- pag. 10;). 

>> do bispo de S. Paulo; !ote1·ias para a-
constru~<,;ão de um seminario, -
pa~. 10·>. 

>l de 1-\:lís~?~rto Fen·eit·a Borges , -
pag. 10<>. 

>> de José Joaquim de Magalhães, correio 
da carnara c in 
parecer da comrniss::io de policia di~ 
zendo que, não havendo lei par.a 
aposentadorias dos empregados da. 
camara se ado tas~ a· -
supplícal?te o. m•:~;ml) a~·bi trio que 
em u.lent1ca:> cu·culnstancl:l.8 se bavLj 
tomado, dispensando·o de todo o 
servi o e cuasea·vando-se-lhe eu 
venc1mentos,--pag. 105. 

» de Josê de Almeida Saldanha, antigo 
porteiro da cltmara di.-peusado . J1o
serviço com seu ordenado, pedindo 
que depois da SUa moa·te f•JSSe con
servado á sua tamilia o mesmo orde
nado - parecer da com missão. de 
policia.:.int.lefcrind•l o requHimcnto, 
- pag. 105. 

» do pnds·e Leonardo Antunes Meir~ 
Henriques pedindo pagamento de 
congrua - parecer e projecto , -

» de D. ·Jõaquina lfaria d·'l. Encarnnção 
- projecto n. 71 de lts52 concedendo

)) 

Jl 

)) 

>: 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

meto so.ldo,- pags: 131 e 131. 
+I ' •· 

telho,- pag. l:H. 
de JtJaquirn 1vfa .. tins da Silvil Prntes,. 

- pag. 1::1:.!. • 
do oilicull-maior dn Mcretarin dtl po

licil\ •la e·\~te.- png. llH. 
de Josó Alexandre t.la Sih·a J .. indoso,. 

- pag. UU. 
do couunissnrio geral dn 1'errn-Santa,. 

- pug. l-'3. 
de Munoel Josó da Silva e .Christovão

Fnc\.s,- pag. 15-l. 
do Dr. Alexandt'•! Jose do )fell.., Mo-

rnes,- pag. lt:IS. · 
do tene1tte-corouel Joiio Guilherme de· 

Brucl',- pag 1~-
do cabido da cuthedral e capella im

pedal sobre cougruns, - pags. 188-
e 29'2. 

da ~o~1panhin s.ul-nmericana de nave-

R 
Re"'"imento -·indicações dos Srs. Fen-a~. e Au

g~sto de Oliveira. propondo diversas rt:formas
ao 1·egimento da cdmara; piU·• cer da ctmlmis~ào 
de policia sobre as ditas indicações,- pags. 2õ 
e •11. A 

Resposta á Falla ll-l Throno-discuss:io,-pag. 45-

0rou o Sr. Viriato. 
40 
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-··· '~ 1\efol'lll:l judiciatia - projecto do St·. Nabuco 
m inist1·o da Justiça~ :;obre o processo Cl'imi

nal, e varecer da conuni;:siio,- pag. H;:;. 

Subsidio __ nos ueptttndos- duvid~s ·· aprcsent:t~ns -
pelo to sec1·etarh) sobre o motlo como de\·er:-t 
m , on ar o sn SI 10 no "Pu : ; : 
mesa ou sómente ao lo secretart:. C!lmpcti.l a 
dec~são desse nssumpto, etc.,- pug. -1~ • 

.Se llo das notas dü banco do Brnzil- projecto do 
Sr. Lisboa St•rra estatuindo C]Ué a isenção do 
imposto do scllo conceJida :i.qudlas nota::> e ex
tensiva no capital incorporauo,- pag. 37. 

{)rou o autor do projecto. 

.SatmC:lily- representaçÜO da asscmulê:l da pro-. . ..... . ~ .. :--

' 
ctaquella comarca 
GG e 72. 

proviucia,- po.gs. 

dido e outros estabelecendo aquell~ ~ystema como 
regulrtdor dos pesos· e medidas 1:0 impcrio,
pag. 70. 

·Üt'ári'lo os Srs. Augilsto de Oliveira e Paula 
CandiJo. 

. SU()plcntes - chanwaa de supplcntes,- pngs. 70, 
74, 79, ~3! e 278. 

Qr{trfio os Srs. Augusto de Oliveira·, YBsconcr.·llos, 
Pedr~ira. ~m-inist•·o elo impel'io), Dutra Rocha, 
Ferraz e Paula Fonseca. 

Por inciuente õiscntio-se n questão << se podín . ,.. . . . 
Yincia sem lil:ençn un. cmnara, 
supplente para subslitttil-o. •')} 

do Rio de Janeiro ; neste projecto indicava-se o 
anm:aml!llto dos morros do Castello e Santo An· 
tonio, a construc~ão de um c:i·~s r~rborisadt> da 
extremidade sul da praia do Flamengo ao arse
nal de marinha; abertura de . Ut-:l canal desde o . . 

' ~ n ' < 
juca; <> levantamento. da planta e ni.,.elnmento 
da referüla cid:ult>, etc.,- pag. 158. 

T 
Tribunaes do <!Ommercio - p:m~cer da commis

sào de ju:;ti.;a ci-.·il sobre o projecto do S1•. Ka
buco concernente ú reforma. tios tribLmaes do 
commercio,- png. 72. 

Tbeatt•os e divertimentos pnblicos - p1·ojecto 
11. fl ~e 18ii3 do S1·: J~tstiniano Rocl:a! dando 

"' L ( ( 

cót"te sobre us ref;:.ric:los estabelecimentos, e 
concetlenclo pan1 o fim de nuxilial-os certo ntt
mero Je loterias,- pags. 144, 170 e 18~. 

Orúrão o;; Srs. Angnsto de Oliveira, .Tustiniano 
Rocha, Fenaz, P•!lheira (n?-inistJ·o do impe1·io~. 

.... ... J .. ' -

liJaJes e tratou·so longamente Jn. 11ecessiuadc 
dos dh·crtimentoi; publiCoH, pondo-se em contri
buiçiio a llistol"iu ue todos os tempos . 

'rerrenos diamantinos. - Yid. A1'J·enâamentos ele 
t•ios caudalo.sos. 

v 

'"erifica<;ãu de poderes,- png. i.JI. 

pcctin:s fuiHlos- pag~. HiU ~ l~i. 

-----~--- -
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